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1. Inledning 

Antalet användare av webben, liksom antalet sidor, växer exponentiellt och det 
finns inga säkra siffror på exakt hur stor den egentligen är.1 Webbens betydelse 
som informationskälla ökar också i och med att kvalitativ information i allt 
högre utsträckning görs tillgänglig där. Men svårigheterna att hitta rätt i 
informationsflödet blir allt större, både för informationsspecialister som 
bibliotekarier, och för den vanlige användaren. Till detta kommer att webben är 
extremt dynamisk i dubbel bemärkelse. Dels förändras innehållet genom att 
sidor läggs till och tas bort, uppdateras och förändras, dels går utvecklingen 
mot att allt fler informationsproducenter placerar sitt material i databaser vilket 
gör att webbsidor genereras för stunden.2 Studier visar att omkring 85 procent 
av alla som använder webben använder någon av de traditionella söktjänsterna 
(AltaVista, Yahoo! m.fl.) för att lokalisera information.3 I föreliggande uppsats 
undersöks emellertid alternativa sätt att återvinna information via webben. 
Fokus ligger på vad som har kommit att kallas för den osynliga webben.4 Den 
består av material som av olika anledningar inte indexeras av de traditionella 
söktjänsterna, eftersom de inte kan komma åt information som ligger lagrad i 
databaser. Det finns därför särskilda sökverktyg som specialiserat sig på den 
osynliga webben. Det är dessa, samt det material som de tillgängligör, som jag 
intresserat mig för i den här uppsatsen. Avsikten är att undersöka vilken 
kvalitet dessa söktjänster håller samt vilka informationsbehov de kan 
tillfredsställa.  

Själva begreppet, den osynliga webben, är relativt nytt och det finns inte 
mycket skrivet om det, särskilt inte i Sverige. Därför finner jag det angeläget 
att på detta sätt bidra till att göra den osynliga webben något mera synlig. 

 
1 Ord som är markerade med fetstil förklaras i ordlista. De markeras endast första gången de nämns. 
Webben är det uttryck som rekommenderas av Tekniska Nomenklaturcentralen och Svenska 
datatermgruppen http://www.nada.kth.se/dataterm/rek/.html vilkas rekommendationer jag i den mån det 
är möjligt kommer att följa när det gäller uttryck och terminologi inom det tekniska området. 
2 Se under Definition av centrala begrepp: dynamisk webb.  
3 Lawrence, Steve & Giles, Lee (1999) ”Accessibility of information on the web” Nature 8 July 1999 s. 
107. 
4 Se under Definition av centrala begrepp: osynlig webb. 
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Forskningsöversikt 
Det finns mängder av litteratur, konferensrapporter, artiklar och framförallt 
mycket elektroniskt publicerat material som behandlar olika aspekter av 
Internet och webben. Som många andra som skrivit om internetrelaterade 
ämnen före mig har konstaterat är det svårt att ge någon heltäckande bild av 
forskningsläget inom området, eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt 
och intresset för Internet och webben skär genom skilda discipliner. Biblioteks- 
och informationsvetenskapen är ett fler- eller mångvetenskapligt ämne och 
man hämtar både teori och metod från andra vetenskaper. Internationellt har 
ämnet en stark ställning i framförallt Nordamerika och England, men även i 
Sydafrika och Australien.5 Detta avspeglas till viss del i mitt material. Ämnet 
för denna uppsats hör närmast hemma inom informationsvetenskapen, och dess 
delområde informationsåtervinning (IR). 

IR-forskningen kan delas in i två olika grenar: en tekniskt orienterad som 
fokuserar på informationssystemet och dess effektivitet och en human- eller 
samhällsvetenskapligt orienterad som t.ex. studerar användarbeteende, 
informationsbehov och sökstrategier hos enskilda användare eller särskilda 
grupper i olika miljöer. Den förra grenen har forskningsfält gemensamma med 
data- och systemvetenskap medan den senare hämtar synsätt från bland annat 
sociologi, kommunikationsvetenskap och psykologi.6 Samspelet mellan 
användaren och systemet är också beroende av själva gränssnittet mellan de 
två. Här kommer forskningen inom området människa-dator-interaktion (MDI) 
in. Denna gren har rötter i såväl tekniska ämnen som inom psykologin.7 Från 
att tidigare ha varit en angelägenhet främst för bibliotekarier och 
informationsspecialister har IR-forskningen idag, till stor del som ett resultat 
av webbens genombrott, blivit intressant ur en mängd nya synvinklar och även 
för forskare från andra discipliner.8 Eftersom webben och dess förutsättningar 
för informationssökning ständigt förändras är det viktigt att söka så aktuell 
forskning som möjligt. Därför består mitt material till stor del av vetenskapliga 
artiklar, många ur elektroniska tidskrifter. Övrig litteratur har jag medvetet 

 
5 Enmark, Romulo (1990) Biblioteksstudier: folkbibliotek i flervetenskaplig belysning Borås. 
6 Limberg, Louise (1998) Att söka information för att lära , Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) Modern 
Information Retrieval. 
7 Nilsson, Anna & Åkerman, Magdalena (2000) ) Demokratiska databaser? En undersökning av 
användarvänlighet och användbarhet i ArtikelSök och Mediearkivet. 
8 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier (1999) Modern information retrieval. 
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försökt hämta från senare delen av 90-talet för att om möjligt få med webbens 
genombrott och utveckling.  

Information Seeking in the Online Age av Andrew Large m.fl. (1998) har 
fungerat som en viktig och grundläggande introduktion till området. I Modern 
information retrieval (1999) av Ricardo Baeza-Yates och Berthier Ribeiro-
Neto ges en genomgång av den moderna IR-forskningens centrala 
problemområden med särskild tonvikt på den datatekniska sidan av 
forskningen. Övriga alster inom IR-forskningen som varit av intresse är den 
något äldre Online information retrieval. Concepts, Principles and Techniques 
(1986) av Stephen P. Harter. Dessa verk har tillsammans bidragit till en 
förståelse för grunderna inom IR. Louise Limbergs avhandling Att söka 
information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande (1998) har bidragit till definitioner av centrala begrepp. 

När jag sökt information till den här uppsatsen har jag inriktat mig på 
forskning som handlar om informationssökning på webben ur olika aspekter 
samt utvärdering av sökverktyg liksom kvalitetsgranskning av elektroniska 
källor. När det gäller begreppet ”den osynliga webben” har jag nästan 
uteslutande hittat elektroniskt publicerat material. I artikeln ”The Evolution of 
Web Searching” (2000) skriver David Green om webbens utveckling och om 
utveckling av ny sökteknik. I texten nämns också problem och möjligheter med 
den synliga/osynliga webben. Danny Sullivan på Search Engine Watch och 
Gary Price har båda skrivit artiklar om den osynliga webben. Likaså har Greg 
R. Notess berört denna problematik i sina artiklar om sökstrategier och 
undersökningar av söktjänster. Gary Prices ”The Almost Invisible Web” och 
”The Almost Invisible Web, Part II” (2000), Chris Shermans ”The Web Less 
Travelled” och ”The Invisible Web” (2000), samt Ken Wisemans ”The 
Invisible Web for Educators” (2000) är några artiklar där problematiken kring 
den osynliga webben diskuteras.9 Ytterligare en artikel om detta fenomen är 
Lars Ilselids ”Den osynliga webben. Konsten att hitta det du inte visste fanns” 
(2000). 

En undersökning av den osynliga webben har gjorts av ett amerikanskt 
Internet-företag, Bright Planet, och deras rapport The Deep Web: Surfacing 

 
9 Danny Sullivan är redaktör för Search Engine Watch, en välkänd webbplats med god renommé som 
kontinuerligt utvärderar och testar sökverktyg mm. http://www.searchenginewatch.com  
Gary Price är referensbibliotekarie, han har skapat och underhåller Direct Search. Länksamling till den 
osynliga webben mm.  http://gwis2.circ.gwu.edu/~gprice/direct.htm  
Greg R. Notess är även han ursprungligen referensbibliotekarie, som skrivit om informationsresurser på 
Internet sedan 1991. Han skriver regelbundet i Online och Econtent (elektroniska tidskrifter). På nätet 
underhåller han Search Engine Showdown http://www.searchengineshowdown.com. 
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Hidden Value (2000) ger en del grundläggande information om den osynliga 
webbens karaktär. De uppskattar den osynliga webben till att vara 400–500 
gånger större än den synliga webben samt att den är den snabbast växande 
delen av webben och Internet. De menar vidare att mer än hälften av innehållet 
finns i ämnesspecifika databaser och att uppskattningsvis 95 procent av dessa 
är fritt tillgängliga. Deras rapport utgör det hitills mest omfattande som skrivits 
om den osynliga webben.10 Det är däremot osäkert vilken status Bright Planets 
undersökning kan ges, då den är gjord av ett kommersiellt företag som har ett 
intresse av att sälja en typ av agent för att utforska dessa informationsresurser. 
Det är denna agent (LexiBot) som de använt sig av för att uppskatta storlek, 
innehåll och kvalitet på den osynliga webben.11 Deras undersökning har 
fungerat som en inspirationskälla för min egen undersökning. Jag vill 
konkretisera kunskapen om den osynliga webben genom en näranalys, i 
motsats till deras undersökning som är kvantitativ och försöker täcka in, om 
inte hela, så en mycket stor del av den osynliga webben.  

I ”A Review of Web Searching Studies and a Framework for Future 
Research” (2000) redogör Bernard J. Jansen och Udo Pooch för det aktuella 
forskningsläget inom webbsöknings-området med en omfattande 
litteraturöversikt samt analys av olika undersökningar. De finner att den 
dominerande metoden för majoriteten av dessa undersökningar är sk. 
Transaction Log Analysis (TLA). Det innebär att forskarna använder sig av 
”transaktions-loggar” för att samla information om användarens sökbeteende 
och interaktion med systemet. Denna metod är kvantitativ och tar inte hänsyn 
till vem användaren är, i vilken kontext informationsssökningen äger rum eller 
på vilket sätt resultaten värderas av användaren. Metoden har också kritiserats 
för detta, men fördelen är att man har möjlighet att samla in stora mängder 
data. Författarna gör också en jämförelse mellan studier av söktjänster (Excite, 
AltaVista, Fireball) och studier av OPAC:s och traditionella IR-system (t.ex. 
databasen Dialog).  

Det finns flera magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen som har undersökt möjligheter och problem med 
informationsåtervinning på webben. I IR på webben (1999) av Pererik 
Breimark och Per D. Hagman mäts och jämförs effektiviteten hos tre 

 
10 Den 15 juli 2001 kommer Gary Price och Chris Sherman med en bok om den osynliga webben. ”The 
Invisible Web: Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See”.  
11 De själva föredrar benämningen ”den djupa webben” eftersom den enligt dem inte är osynlig – om 
”rätt” teknik används. Se vidare  under avsnittet”Den osynliga webben”. 
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söktjänster (AltaVista, Excite och Lycos). I uppsatsen redogörs också grundligt 
för olika typer av kvantitativa mätmetoder och effektivitetsstudier av databaser 
som gjorts, och författarna konstaterar slutligen att problemet med 
effektivitetsmätningar av söktjänster på webben är de okontrollerbara variabler 
som alltid finns närvarande. De förespråkar därför en mer användarorienterad 
utvärdering där man tar hänsyn till vilken information som tas fram, inte hur 
den tas fram. Johanna Nilsson undersöker i sin uppsats Informationssökning på 
Internet – att välja verktyg (1998) om det finns ett samband mellan typ av 
fråga och val av sökverktyg. Uppsatsen ger exempel på vilka frågor eller typer 
av informationsbehov som passar respektive sökverktyg bäst. De verktyg som 
undersöks är både automatiskt indexerade söktjänster, bläddringsverktyg 
(ämneskataloger) och metasöktjänster. Ytterligare en magisterupsats är Elin 
Anderssons och Cecilia Berglunds Informationssökning via webben: en 
undersökning av bibliotekariers informationssökning och sökstrategier via 
World Wide Web (2000). Den handlar, precis som titeln säger, om hur 
bibliotekarier söker information på webben. Resultaten visar att 
bibliotekarierna känner till olika sökverktyg och sökspråk men att de trots detta 
inte använder något avancerat sökspråk eller varierar användningen av 
sökverktyg. De känner osäkerhet i användningen av webben som 
informationssystem och de största problemen uppfattas vara dess brist på 
kvalitet och dess ostrukturerade miljö. Elisabeth Johansson har i Källa: 
Internet (1998) undersökt vilka utvärderingsmodeller för kvalitetsgranskning 
av källor som kan användas på Internetmaterial och hur man praktiskt går 
tillväga för att genomföra en utvärdering. Både Sofi Rydells Porten till 
biblioteket: en jämförelse mellan opac:er på folkbibliotek och 
forskningsbibliotek (2000) och Anna Nilssons och Magdalena Åkerlunds 
Demokratiska databaser? En undersökning av användarvänlighet och 
användbarhet i ArtikelSök och Mediearkivet (2000) undersöker och utvärderar 
informationssystem med avseende på gränssnitt och användarvänlighet. För att 
utföra sina undersökningar har de använt sig av ett slags utförliga checklistor 
med kriterier som använts vid utvärderingarna. Deras uppsatser har fungerat 
som inspirationskällor. 

En för denna uppsats oumbärlig bok är Alison Cookes A guide to finding 
quality information on the Internet: selection and evaluation strategies (1999) 
som bygger på resultat från hennes nyligen avslutade doktorsavhandling, där 
hon undersökt olika sätt att värdera kvalitet hos Internetresurser samt 
identifierat utvärderingskriterier för detta. Likaså har ett antal artiklar och 
rapporter om tidigare undersökningar av söktjänster och databaser bidragit med 
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information om olika typer av metoder och utvärderingskriterier för såväl 
webbdokument som sökverktyg. Några av dessa är: ”Ease of Use versus User 
Control: an Evaluation of Web and Non-Web Interfaces of On-line Databases” 
Xie & Cool (2000), ”Search Engines for the World Wide Web: a Comparative 
Study and Evaluation Methodology” Chu & Rosental (1996), 
”Kvalitetsgranskning av Internetkällor – om publicering och sökning av 
information på webben” Takkinen (1999), ”Search Features of Digital 
Libraries” Smith (1999) och ”Webbdokument i blixtbelysning” (1998) av Mats 
Dahlström.12  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken typ av 
information som finns på den osynliga webben samt vilka hjälpmedel som 
finns för att återvinna den. På detta sätt konkretiseras kunskapen om den 
osynliga webben genom en näranalys. För att uppfylla det övergripande syftet 
har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 
 Hur hittar man informationen på den osynliga webben – vilka sökverktyg 

finns? 
 Vilken kvalitet har sökverktygen? Med kvalitet avses här de faktorer som 

påverkar sökverktygens förmåga att tillfredsställa en potentiell användares 
behov.13 

 När ska användare söka sig till den osynliga webben – vilken typ av 
informationsbehov kan tillfredställas? 

Definitioner av centrala begrepp 
Det finns i uppsatsen flera begrepp som kräver en närmare förklaring: synlig 
och osynlig webb, statisk och dynamisk webb, kvalitet, information, 
informationssystem, IR-system, informationsåtervinning, gränssnitt, användare 
och användarvänlighet. 

Den osynliga webben utgörs av det material som av olika anledningar inte 
indexeras av de vanligaste söktjänsterna.14 Den enklaste förklaringen till detta 
är rent tekniska begränsningar som att webbsidan inte har några länkar som 

 
12 Övriga artiklar om utvärdering av Internetresurser som jag tagit del av är Alistair G Smith (1997) 
”Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information”, Hope N Tillman (1995-2000) 
”Evaluating Quality on the Net”. 
13 Se vidare under Definitioner av centrala begrepp. 
14 AltaVista, Excite, HotBot, NorthernLight, Lycos, Yahoo!, Infoseek, Google mfl. Se t.ex. Lawrence & 
Giles (1999) s. 108. 
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pekar till den. Andra orsaker kan vara att sidan består av udda dokumenttyper 
som inte kan indexeras t.ex.; grafik, PDF-fil, eller multimedia. Ytterligare 
tekniska begränsningar hos söktjänsterna är att de inte kan indexera sidor som 
endast är åtkomliga via sökformulär eller lösenord (sidor vanligtvis genererade 
via formulär eller skript), sidor som finns i databaser, eller interaktiva sidor 
som lexikon och liknande. Vissa av de sidor som innehåller ramar kan 
söktjänsterna också ha problem med att indexera. Det finns även sidor som 
undantas från indexering genom Robots Exclusion Standard. Huvudsakligen 
består dock den osynliga webben av information lagrad i databaser.15  

Den synliga webben är helt enkelt det som finns indexerat hos de 
traditionella söktjänsterna, statiska sidor som ger samma information till alla 
användare (företrädesvis i HTML-format). Dessa sidor är lätta för sökmotorns 
indexeringsrobot (spindeln) att hitta och sedan indexera alla ord på alla sidor. 
Dessa lagras sedan i en databas. Det är det som utgör söktjänstens index, vilket 
man söker i när man använder tjänsten. Sökningar på webben görs alltså inte, 
tvärtemot vad många tror, direkt på webben. 

Den synliga webben har också kallats den ”offentligt indexeringsbara 
webben”, det vill säga den del av webben som är möjlig att indexera med de 
allmänt kända söktjänsterna och dagens tekniska lösningar.16 Därmed har jag 
också berört vad statiska webbsidor är. De har alltid samma innehåll och är 
manuellt skapade. Dynamiska webbsidor är datorgenererade, och skapas på 
begäran av användaren. De genereras vanligen via skript (som t.ex. ASP- eller 
CGI-skript). Skriptet fungerar som en intermediär mellan användaren, som 
begär eller lämnar information på en statisk webbsida, och databasen som 
förser användaren med och/eller bearbetar den information som användaren 
vill ha. Skriptet skickar informationen till en blank sida och användaren får en 
dynamiskt genererad webbsida som är speciellt anpassad efter användarens 
behov.17 

Att använda ett begrepp som kvalitet kan tyckas omöjligt eftersom det 
vanligtvis har en så subjektiv och oprecis innebörd. Inom ramen för den här 
uppsatsen finner jag det ändå möjligt att ge en tillfällig definition. Begreppet 
kvalitet används ofta i samband med diskussioner kring information på 

 
15 Bergman, Michael K. (2000) The Deep Web: Surfacing Hidden Value s. 11. 
16 ”Publically indexable” har Lawrence & Giles kallat den i sin studie av söktjänsternas täckning av 
webben. Lawrence & Giles (1999). För kritik av detta begrepp se Dahn, Michael ”Counting Angels on a 
Pinhead: Critically Interpreting Web Size Estimates” Online 2000:1 
http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL2000/dahn1.html.  
17 Green, David ”The Evolution of Web Searching” Online Information Review 2000:2 s. 124 
http://emerald-library.com/. 
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Internet. Alison Cooke menar att ett sätt att definiera begreppet i detta 
sammanhang är: ”…it is possible to interpret quality as the ability of a product 
or service to meet the needs of a particular user or group of users.”18 När jag 
skriver att jag ska undersöka sökverktyg och källor med avseende på kvalitet 
menar jag de faktorer som generellt påverkar deras förmåga att tillfredsställa en 
potentiell användares behov. 

I uppsatsen skriver jag ofta om att söka information. Begreppet är komplext 
och tillskrivs olika innebörder inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
Vissa forskare talar om ”information som vetande, information som process 
och information som föremål”. Andra talar om information som ”potentiellt 
relevanta data”. En distinktion som ofta görs är att ”skilja mellan data, 
information och kunskap”. Data står då dels för enklare upplysningar, dels för 
information lagrad i dokument som tecken eller i digital form i databaser. 
Information är något som minskar mottagarens osäkerhet och ökar mottagarens 
kunskap. Att tillägna sig information som ”potentiell kunskap” är då en mer 
komplex process.19 När jag använder begreppet information menar jag att 
människor letar efter upplysningar och fakta eller försöker skaffa sig kunskap 
inom ett ämnesområde, om en företeelse eller en person. I 
Nationalencyklopedin definieras information som: ”generell beteckning för det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. En 
strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information 
innebär att någon får kännedom om någonting (d.v.s. ’blir informerad’)”.20 

Informationsbehov är också det ett omskrivet begrepp inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. En kort definition är ”…the gap between what is 
understood and what is necessary to understand.”21 Olika typer av 
informationsbehov kräver olika typer av sökningar.  

Informationssystem är de konstruktioner för att samla, lagra, systematisera, 
återvinna och distribuera information som finns. I den här uppsatsen handlar 
det om olika elektroniska informationssystem. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen finns beteckningen ISAR-system, som står för 
Information Storage And Retrieval. Med detta avses hela processen från 
insamling och lagring av information till återvinning och förmedling av 

 
18 Cooke Alison (1999) A guide to finding quality information on the Internet: selection and evaluation 
strategies s. 14. 
19 Limberg, Louise (1998) Att söka information för att lära – en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande s 19 f. 
20 Nationalencyklopedin (1992) Bd. 9 under ordet information. 
21 Large, Andrew m.fl.(1998) Information seeking in electronic environments s. 31. 
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information. Webben kan ses som ett ISAR-system, emellertid ett ganska 
svåröverskådligt sådant.22  

IR-system är en förkortning av Information Retrieval-system och översätts 
återvinningssystem. Mer precist kan man definiera IR-system som en del av ett 
ISAR-system. Det system som används för att söka och återvinna information. 
På webben är de olika söktjänsterna en typ av IR-system.23 Stephen Harter 
sammanfattar begreppet IR-system i en mening ”…a device interposed 
between a potential user of information and the information collection itself.”.24 

Informationsåtervinning (information retrieval) är den process där man 
använder sig av ett IR-system för att tillfredställa ett informationsbehov. 

Gränssnitt kan också benämnas användargränssnitt. Gränsnittet är det som 
användaren möter vid sökning i systemet. Det kan vara kommandobaserat eller 
grafiskt som Windows-miljöer.25  

Användare är ett begrepp som kan användas och definieras på många olika 
sätt, begreppet är ofta något oklart. Här avses användare av elektroniska 
informationssystem, dvs. den person som söker efter information exempelvis 
via databaser på webben. Ett möjligt sätt att kategorisera olika användare är 
med avseende på ålder, kön och social grupp. Ett annat med avseende på vilket 
bibliotek de använder t.ex. forsknings- eller folkbibliotek.26 Det är också 
vanligt att kategorisera användare med avseende på vilken erfarenhet av 
informationssökning de har, som oerfarna och erfarna användare. Tendenser 
finns att diskutera kring användare som en homogen grupp, menar Andrew 
Large m. fl.27 De användare som söker information via webben är långtifrån 
någon homogen grupp, vilket medför svårigheter i att avgränsa särskilda 
grupper av användare. Det torde ändå vara möjligt att göra en generell 
indelning i just oerfarna/erfarna användare. 

Användarvänlighet har bland annat att göra med hur lätt systemet är att 
använda. Kort kan man säga att systemet ska kunna tillfredställa både en 
användare utan erfarenhet av datorbaserad informationssökning, och den mer 
vane informationssökaren. Inom gränsnittsdesignen är problematiken med 
enkelhet kontra kraftfullhet i sökningen central. Enkelhet innebär att det är 
lättare att lära sig att göra sökning, medan kraftfullhet i sökning ger 

 
22 Dahlström, Mats (1997) ”IR-system och Dialog 2. Att möta systemet: IR-systemens gränssnitt och 
anatomi” http://www.adm.hb.se/personal/mad/irsnitt.htm. 
23 Dahlström, Mats (1997).  
24 Harter, Stephen P. (1986) Online information retrieval. Concepts, principles, and techniques. s. 2. 
25 Dahlström, Mats (1997).  
26 Chowdhury, Gobinda (1999) Introduction to Modern Information Retrieval s. 179. 
27 Large, Andrew m.fl.(1998) s. 29. 
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användaren större kontroll över sökningen. Det senare alternativet kräver 
förstås mera av kunskap och erfarenhet hos användaren.28 En vanlig lösning på 
problemet är att erbjuda olika sökgränssnitt, ett enkelt och ett mera avancerat. 
Ett användarvänligt system har också utförliga instruktions- eller hjälpsidor till 
stöd för användarna. 

Teori, metod och källmaterial 

Teoretiska utgångspunkter 
Att utvärdera internetresurser är en komplex process som innefattar en mängd 
ställningstaganden. Det finns ett flertal problem med information på webben.29 
Ett av de grundläggande är att i princip vem som helst med tillgång till en dator 
och en internetuppkoppling kan publicera sig på webben och det finns ingen 
övergripande organisation som kan kontrollera innehållet.  

Matthew Ciolek menar att det finns sex angreppssätt, eller sex vägar till 
bättre informationskvalitet hos webbdokument.30 Dessa är: 
programmeringsvägen som innebär att utveckla flexibla verktyg för att skapa 
och hantera hypertextdokument på webben; den procedurella vägen som bl.a. 
innebär att mallar och riktlinjer för publicering förbättrar utgivarens aktiviteter; 
struktureringsvägen som innebär att minska mängden av olika kodningspraxis 
t.ex. genom införande av XML; användning av bibliografiska metoder, vilket 
innebär att det måste finnas ett bra sätt att referera till källorna; 
utvärderingsvägen, vilken innebär att man kommer överens om gemensamma 
egenskaper som kan graderas och bedömas: hit räknas checklistor och 
redaktionella bedömningar. Slutligen nämner Ciolek också den organisatoriska 
vägen som bygger på principen att sammanslutningar av individer med ett 
gemensamt ämnesintresse själva organiserar och indexerar sin information.31 

För den här uppsatsen är utvärderingsvägen central. Det finns en mängd 
olika modeller för kvalitetsgranskning av källor (både tryckta och 
elektroniska), såväl dokument som söktjänster. Gemensamt för dessa är att de 

 
28 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier (1999) Modern Information Retrieval s. 259. 
29 Se vidare under Problem med information på webben. 
30 Följande redogörelse bygger på Ciolek, Matthew T. (1996) ”The Six Quests for the Electronic Grail: 
Current Approaches to Information Quality in WWW Resources” 
http://www.ciolek.com/PAPERS/QUEST/QuestMain.html och Takkinen, Juha  ”Kvalitetsgranskning av 
Internetkällor – om publicering och sökning av information på webben” Tidskrift för Dokumentation 
1999:2 s. 39-47. 
31 Exempelvis WWW Virtual Library http://conbio.net/vl/database/ Argus Clearinghouse 
http://www.clearinghouse.net/ och Special Interst Networks (SINs) se 
http://www.csu.edu.au/links/sin/sin.html. 
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ofta utgörs av checklistor med kriterier som bör uppfyllas för att tillgodose 
kraven på högkvalitativ information. Att praktiskt genomföra en utvärdering 
utan att hamna i en helt subjektiv bedömning kräver att det finns en systematik 
och en samstämmighet om vilka kriterier som ska användas och innebörden av 
dessa. 

Frågan om vad som är kvalitet hos ett dokument eller en källa är till viss 
del avhängigt av kontexten, och av användarens behov.32 Eftersom i stort sett 
vem som helst kan använda Internet och webben är det omöjligt att avgränsa 
särskilda grupper av användare med speciella färdigheter eller 
informationsbehov. Det finns inte heller någon närhet mellan producenten av 
informationen/källan och den potentiella användaren.33 Det är dock möjligt att 
identifiera de faktorer som generellt påverkar möjligheten för en 
informationskälla att möta användarens behov, och på så sätt avgöra frågan om 
vad som är god respektive dålig kvalitet.34 Genom att systematisera dessa 
faktorer skapas de olika checklistor som kan användas för kvalitetsgranskning 
av olika Internetkällor. 

Checklistan 
I uppsatsens undersökning används en checklista med utvärderingskriterier för 
att undersöka och utvärdera söktjänster på den osynliga webben. I litteraturen 
och de tidigare undersökningar jag tittat på finns ett stort mått av 
överensstämmelse mellan de olika modeller för utvärdering med hjälp av 
checklistor som presenteras. Stephen Harter påtalar också vikten av att inte 
bara utvärdera själva databasen (vilket är det vanligaste), utan även det 
söksystem genom vilket den blir tillgänglig.35 Det vill säga, när det gäller 
webbaserad information, de olika söktjänster som finns. 

Den checklista med utvärderingskriterier som används i uppsatsens 
undersökning har sammanställts från Cooke (1999), Dahlström (1998) och 
Takkinen (1999). Tanken bakom sammanställningen är att checklistan ska 
täcka in de områden som anses viktiga för sökverktygets möjligheter att 
tillfredsställa en potentiell användares behov. En indelning av de tre 
ovanstående kriterielistorna i övergripande områden visar att innehåll och 
urval, sökbarhet och bläddring samt vad jag kallar för användarvänlighet och 

 
32 Ciolek, Matthew T (1996). 
33 Chowdhury, Gobinda (1999) s. 427. 
34 Cooke, Alison (1999) s. 14 f. 
35 Harter, Stephen P. (1986) Online Information Retrieval. Concepts, Principles and Techniques s. 107. 
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helhetsintryck är de områden som anses viktiga att beakta vid utvärdering av 
sökverktyg.36 

Metod och källmaterial 

Att lokalisera söktjänster 
För att kunna genomföra uppsatsens undersökning i sin helhet måste 
inledningsvis de speciella söktjänsterna för den osynliga webben lokaliseras. 
Arbetet med att lokalisera dessa blir därför både en del av metoden, och en 
inledande undersökningsdel. Hela undersökningen är indelad i tre delar: att 
lokalisera söktjänster, att utvärdera söktjänster samt att undersöka vilka 
informationsbehov dessa söktjänster kan tillfredsställa.  

De artiklar och rapporter som behandlar den osynliga webben har tidigare 
nämnts i forskningsöversikten.37 Dessa har tillsammans utgjort naturliga 
startpunkter för arbetet med att hitta söktjänster som specialiserat sig på den 
osynliga webben. Utifrån dessa artiklar och rapporter som också nämner några 
av söktjänsterna, har jag letat mig vidare till ytterligare sådana medelst något 
som närmast kan liknas vid en form av ”pearl-growing strategi”. Denna strategi 
går ut på att genom ett känt relevant dokument identifiera och återanvända 
nyckelord och ämnesord som beskriver innehållet och på så sätt söka vidare. 
Sökningar har utförts i Google och AltaVista på olika begrepp som kan tänkas 
relevanta för att hitta ytterligare söktjänster för den osynliga webben.38 Dessa 
sökningar har resulterat i träfflistor med högst varierande relevansgrad och de 
sidor som har någon auktoritet i form av en organisation eller institution bakom 
sig, exempelvis universitetsbiblioteks, biblioteksorganisationers eller övriga 
organisationers webbsidor samt sidor där författaren/författarna i sig är 
auktoriteter på området har prioriterats.39 Flera av biblioteken och de övriga 
institutionerna listar samma söktjänster, vilket gör att jag trots det här 

 
36 Checklistan redovisas i bilaga 3. 
37 Artiklar av Chris Sherman, Danny Sullivan och Lars Ilselid samt rapporter från Bright Planet och 
Lawrence & Giles. Se Forskningsöversikt. 
38 Sökbegrepp som använts är: ”osynlig webb”, ”invisible web”, ”deep web” samt ”specialized 
databases”, ”specialized search engines” i olika kombinationer. 
39 T.ex. National Library of Australia http://www.nla.gov.au/pathways/pthw_global.html#invisible, 
Univerity of Wales Aberystwyth http://www.inf.aber.ac.uk/academicliaison/internet/invisible.asp, 
Finländska folkbiblioteken http://www.inf.aber.ac.uk/academicliaison/internet/invisible.asp, The 
American University Library http://wwwlibrary.american.edu/invisibleweb.html,  
Home Page Higher Institute of Higher European Studies (HEBO) 
http://www.sost.hhs.nl/HEBO/dossier/Stapplan/Stap10.htm och The Invisible Web. A presentation at 
Computers in Libraries, March 2000 http://www.webliminal.com/essentialweb/invisible.html  och 
Toolkit for the Expert Web Searcher http://www.lita.org.  
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begränsade urvalet vågar dra slutsatsen att jag har lokaliserat några av de 
viktigaste söktjänsterna som specialiserat sig på den osynliga webben.40 

Urval av söktjänster 
För att få ett mer hanterligt antal söktjänster att undersöka gjordes ett urval ur 
de tjugotre som jag lokaliserat enligt ovan. För att kunna genomföra arbetet 
med undersökningen inom tidsramarna för denna uppsats bedömde jag att tio 
söktjänster utgjorde ett tillräckligt stort källmaterial. Som urvalsmetod har jag 
använt mig av så kallad ”länk-sökning”, då ett antal sökningar gjorts för att 
kontrollera hur många som länkar till den aktuella söktjänsten. De antal träffar 
jag då får fram har fått tjäna som en indikation på hur välkänd eller populär 
söktjänsten ifråga är. För att få fram dessa  siffror har jag valt att söka i 
Google, som i skrivande stund har det största indexet (känner till flest sidor), 
och i Alta Vista som har funnits på marknaden i många år.41 Det är dessa tio 
söktjänster som jag undersöker närmare med hjälp av den checklista som 
redovisas i Bilaga 3. 

Avgränsning – källmaterial  
Mitt källmaterial utgörs således av tio av de söktjänster som specialiserat sig på 
den osynliga webben samt en del av de källor till information som de 
tillgängliggör. Jag vill här passa på att återigen framhålla att den osynliga 
webben är ett mycket vitt begrepp, ingen kan med säkerhet säga hur stor den 
är, och jag kommer i min undersökning endast att kunna göra några olika 
nedslag. Syftet med detta är, som tidigare nämnts, att konkretisera kunskaperna 
om den osynliga webben genom ett slags näranalys av ett fåtal objekt, istället 
för en mera övergripande och generaliserbar undersökning. Med tanke på 
webbens föränderlighet skrivs allt material som hämtas därifrån  ut och 
förvaras i uppsatsförfattarens ägo.42  

Avgränsning – metod  
Inom IR-forskningen finns en lång tradition av kvantitativa mätmetoder. När 
olika typer av informationssystem har undersökts, har detta ofta gjorts genom 
att med matematiska modeller mäta systemets effektivitet. Det är främst de 

 
40 Se bilaga 1 för en lista över dessa (23 söktjänster). 
41 Se bilaga 2 för urvalstabell. 
42 De dokument som hänvisas till finns utskrivna, men själva källmaterialet består däremot av databaser 
som förstås inte kan skrivas ut. 
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traditionella online-tjänsterna som varit föremål för dessa 
effektivitetsmätningar. De klassiska måtten för att göra detta är precision och 
recall, jag kommer emellertid inte att använda mig av dessa mätmetoder i min 
undersökning, eftersom jag fokuserar helt andra aspekter av 
informationsåtervinningsprocessen.43 Det är också andra typer av egenskaper 
som är viktiga för de flesta användare av informationssystem. Large m.fl. 
(1998) uttrycker följande: ”A retrieval system that gives impressive recall and 
precision ratios may win few friends if it proves very costly, takes a long time 
and requires the use of an unhelpful, frustrating interface.”44  

Internet Detective 
Juha Takkinen menar i sin artikel om utvärdring av Internetresurser att: 
”Kvalitetsbedömning av Internetkällor är en färdighet som man måste lära sig 
genom kontinuerlig kontakt med informationen, källorna och infrastrukturen 
via de tjänster som finns på webben. En bra start kan vara att gå igenom en 
självstudiekurs på webben i ämnet.”45  

Som en förberedelse för min egen undersökning har jag därför genomgått 
Internet Detectives kurs på webben och har på så sätt skaffat lite mer 
erfarenhet inom området, utöver den generella kunskap om och bekantskap 
med webben som informationskälla jag haft sedan tidigare. Denna interaktiva 
självstudiekurs har utvecklats till förmån för det akademiska 
forskningssamhället inom EU och man nämner forskare, lärare, studenter och 
bibliotekarier som några av de tänkta målgrupperna.46 

Vilka informationsbehov kan tillfredställas? 
Ytterligare en frågeställning som uppsatsen försöker besvara är vilka typer av 
informationsbehov som kan tillfredställas genom den information som finns på 
den osynliga webben. Denna del av undersökningen har utförts genom 
konkreta sökningar i de olika söktjänster som fokuseras i uppsatsen. 

 
43 Jag nämnde i forskningsöversikten Hagman & Breimarks (1999) uppsats där de påtalar behovet av 
undersökningar som mer fokuserar på vilken typ av information som återvinns, istället för hur detta görs. 
44 Large m.fl. (1998) s. 282.  
45 Takkinen, Juha  ”Kvalitetsgranskning av Internetkällor – om publicering och sökning av information 
på webben” Tidskrift för Dokumentation 1999:2 s.46. 
46 Kursen har utarbetats inom DESIRE som är ett samarbetsprojekt inom EU mellan Nederländerna, 
Sverige, Norge och UK. Projektet löpte mellan juli 1998 och juni 2000. För ytterligare information se 
http://www.desire.org ”Internet Detective teaches the critical evaluative skills required to assess the 
quality of an Internet resource. It's free, can be accessed over the WWW and has quizzes and practical 
exercises to lighten the learning process.” Internet Detective – An Interactive Tutorial on Evaluating the 
Quality of Internet Resources The Institute for Learning and Research Technology (ILRT), University of 
Bristol, Storbritannien. http://www.sosig.ac.uk/desire/internet-detective.html. 
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Ambitionen här har varit att få med de söktjänster som utvärderats enligt 
kriterielistan, men för att verkligen hinna med sökningarna inom ramen för 
uppsatsarbetet begränsades den här delen av undersökningen till fem 
söktjänster, och valet föll på de fem första i urvalstabellen. Fem sökfrågor i 
fem olika kategorier får här representera olika typer av informationsbehov, för 
att om möjligt få en uppfattning om hur lätt/svårt det är att tillfredställa dessa 
genom information från den osynliga webben.47 

Undersökningen har rent praktiskt gått till på så sätt att jag har själv sökt 
svar på frågorna genom att använda mig av såväl sökning som bläddring. 
Tidsramen sattes till ½ timme per sökfråga, och om ett tillfredsställande svar 
inte uppnåtts inom denna tid lämnas frågan obesvarad, eller i vissa fall delvis 
besvarad. De problem som som jag stött på är bland annat, vilket även 
framhålls i litteraturen, svårigheten i att bedöma när en sökning är avslutad. 
Eftersom jag har tidsbegränsat mina sökningar så är det denna gräns som ofta 
fått avgöra detta. 

Metoden är kvalitativ och det går inte att komma ifrån ett visst mått av 
subjektivitet. Min bedömning är ändå att jag på detta sätt kan få fram 
intressanta resultat som svarar mot syftet och frågeställningarna för uppsatsen. 

 

 
47 Se Bilaga 4. Kategoriseringen av frågorna är hämtad ur Nilsson, Johanna (1998) Informationssökning 
på Internet: att välja verktyg s. 12. Se även under avsnittet Informationsbehov. 



 18 

2. Informationssökning på webben  

För att ge läsaren lite bakgrundsinformation och för att sätta in min 
undersökning i ett vidare sammanhang kommer jag i följande avsnitt att ta upp 
några viktiga aspekter av informationssökning på webben. Inledningsvis 
presenteras fyra olika kategorier av sökverktyg. 

Automatiskt indexerade söktjänster  
Den första kategorin är de söktjänster vars databas är automatiskt indexerad 
och dessa kallas ofta sökmotorer eller sökmaskiner (”search engines”).48 
Indexeringen görs av program som ibland kallas ”spindlar”. Dessa söktjänster 
består huvudsakligen av fyra delar: 1) ”spindel” som besöker webbsidor, läser 
och indexerar dem. Den kan vara programmerad för att gå djupt, och indexerar 
då inte bara huvudsidan på en webbplats utan även alla undersidor. Om den är 
programmerad för bredd är den mer inriktad på att finna fler huvudsidor, 2) 
databasen (kallas även indexet eller katalogen, detta är huvudelementet för alla 
söktjänster) som består av en kopia av varje sida som spindeln hittar, 3) 
sökmotorn, programmet som går igenom alla miljoner sidor som finns i 
databasen och försöker hitta de sidor som är relevanta för användarens 
sökfråga och 4) det grafiska gränsnittet, som användaren ser vid sökning i 
systemet.49 

Varje söktjänst har sin egen programvara för att ställa frågor till databasen. 
Gemensamt är dock att resultatet presenteras i form av en träfflista där de mest 
relevanta presenteras först. Sökning görs oftast genom fritextsökning i hela 
databasen.50 Exempel på sådana söktjänster är AltaVista och FAST.51  

 
48 Det råder en viss språkförbistring här. Engelskans ”search engine” översätts ofta med sökmotor, vilket 
blir fel om det är hela söktjänsten som avses. En sökrobot eller spindel (eng. web crawler, indexing robot 
eller spider) är ett program som söker sig runt mellan webbplatser och katalogiserar information den 
hittar och bygger upp ett index. Sökmotor (eng. search engine) är det program som sedan tar emot en 
sökfråga från användaren, letar i indexet efter förmodat relevanta sidor och sammanställer resultaten. 
(Källa: Svenska datatermgruppen).  
49 Hock, Randolph (1999) The Extreme Searcher’s guide to Web Search Engines s. 14 f. 
50 Cooke Alison (1999) A guide to finding quality information on the Internet: selection and evaluation 
strategies s. 19 ff. 
51  AltaVista: http://www.altavista.com , FAST: http://alltheweb.com/. 
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Till de automatiskt indexerade söktjänsterna kan även olika typer av 
metasöktjänster räknas. De söker i flera olika söktjänster samtidigt och 
presenterar sedan resultaten i form av en gemensam träfflista. Hur dessa 
metasökningar går till varierar från tjänst till tjänst. Det är viktigt att ta reda på 
om metatjänsten översätter den inskrivna sökfrågan till respektive söktjänsts 
syntax eller om den skickar iväg den direkt. Eftersom sökspråken skiljer sig åt 
för de olika söktjänsterna lämpar sig metasökingar bäst för enkla sökningar. Då 
det är vanligt att olika tjänster ger olika resultat erbjuder metatjänsten en 
sammanställnng av de högst rankade träffarna (vanligtvis visas endast de tio 
första träffarna från varje tjänst). De skiljer sig också åt med avseende på hur 
de rankar resultaten i sammanställningen och vissa rankar inte alls. Alla 
metatjänster filtrerar heller inte bort dubletter. Exempel på metasöktjänster är 
MetaCrawler, Dogpile och Mamma.52  

Alla söktjänster opererar med någon form av relevansrankning. Detta görs 
med hjälp av algoritmer som är olika för varje söktjänst. 
Rankningsalgoritmerna är hemliga och det kan vara svårt att jämföra olika 
tjänster. Alla söktjänster förutsätter dock att ju fler gånger en sökterm 
förekommer i dokumentet, desto troligare är det att dokumentet handlar om 
just det ämnet och dokumentet rankas högt. Andra faktorer som avgör hur 
dokumenten relevansrankas är vilket antal termer som matchas och hur nära 
varandra de förekommer; liksom var i dokumentet de förekommer. Termer som 
finns i t.ex. URL eller titel-fält värderas högre än de som finns på andra ställen 
i dokumentet. Termer som förekommer tidigt i dokumentet rankas även de 
oftast högre. Det finns också nyare typer av söktjänster, som baserar sina index 
och relevansrankningar på ”populariteten” hos en webbsida. Google och Direct 
Hit är två olika varianter av detta.53 

Ämneskataloger – webbkataloger  
Den andra vanliga kategorin av söktjänster är webbkataloger eller 
ämneskataloger (”web directories” och ”subject directories”) som är manuellt 
indexerade. De har redaktörer som handplockar varje sida eller webbplats som 
införlivas i tjänsten. Hur specialiserad utplockningen är och hur höga krav som 

 
52 Cooke, Alison (1999) A guide to finding quality information on the Internet: selection and evaluation 
strategies s. 42 f. 
MetaCrawler: http://www.metacrawler.com Dogpile http://www.dogpile.com Mamma 
http://www.mamma.com.  
53 Google: http://www.google.com Direct Hit: http://www.directhit.com. Till viss del tar även andra 
söktjänster som AltaVista hänsyn till populariteten hos webbsidor när det gäller rankning.  
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ställs för införlivande i dessa kataloger varierar. Vissa har större urskiljning än 
andra och det är viktigt att man vid sökning i dessa är medveten om deras olika 
urvalskriterier. Webbkataloger består av listor över olika webbsidor som 
kategoriseras och indelas ämnesvis, ofta hierarkiskt. Länkarna är ofta 
annoterade. Vissa av katalogerna erbjuder både bläddring och sökning, till 
exempel Yahoo och Galaxy.54 Andra typer av webbkataloger är Encyclopedia 
Britannicas Internet Guide och Lycos Top 5 %.55 Gränserna mellan automatiskt 
och manuellt indexerade söktjänster har i viss mån suddats ut i och med 
utvecklingen av portaler. 

Ämnesguider 
Den tredje kategorin sökverktyg består av olika slags ämnesguider. Det finns 
flera typer t.ex. ”subject gateways”, ”subject-based information gateways” 
(SBIG) och ”quality-controlled subject gateways”, för att nämna några.56 
Relaterade begrepp här är också ”subject service” och ”portal”. Termerna 
”subject-gateway” och ”subject-based information gateways” (SBIG) är i 
princip synonyma. Här avses vanligtvis en tjänst som tillhandahåller länkar till 
resurser (dokument, objekt, webbplatser eller webbsöktjänster) tillgängliga via 
Internet. Tjänsterna är i hög utsträckning utvecklade av bibliotekarier eller 
ämnesexperter och viktiga egenskaper är utförlig resursbeskrivning samt 
möjligheten att bläddra i en ämnesstruktur. Den kan vara generell eller 
fokuserad på ett visst ämne. Begreppet SBIG har utvecklats inom EU-projektet 
DESIRE (Development of a European Service for Information on Research and 
Education).57 

Ett smalare begrepp är ”quality-controlled subject gateways” som har 

striktare urvalsprinciper och här läggs stora resurser på att manuellt 

kvalitetsgranska material för att se till att de utvalda resurserna svarar mot 

bestämda kvalitetskriterier. Det huvudsakliga syftet är att tillhandahålla 

högkvalitativa ämnesresurser och, genom indexering med hjälp av 

kontrollerade ämnesord samt genom att erbjuda en djup klassificeringsstruktur, 

 
54 Cooke, Alison (1999) s. 24 Yahoo www.yahoo.com Galaxy http://galaxy.einet.net. 
55 eBlast: http://www.ebig.com  Lycos Top 5%: http://point.lycos.com. 
56 Det finns inga svenska begrepp som direkt motsvarar dessa olika benämningar. Ämnesguide, 
ämnesportal och förkortningen SBIG är de begrepp jag stött på. 
57 DESIRE http://www.desire.org. 
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möjliggöra avancerad sökning och bläddring.58 Till denna tredje kategori 

räknar jag också de virtuella bibliotekens (”digital libraries”) samlingar. 

Specialiserade databaser 
Den fjärde och sista kategorin är de specialiserade databaserna som utgör den 
största delen av den osynliga webben. Dessa finns samlade på olika 
webbplatser runt om på nätet och vissa tillåter sökning i flera databaser via ett 
enda sökformulär, vilket samtidigt gör dem till en typ av metasöktjänster. Det 
finns en mängd specialiserade databaser för olika ämnen, såväl akademiska 
som mer allmänna eller populära. De skiljer sig väsentligt åt i storlek, täckning 
och med avseende på vilken typ av material de tillhandahåller. Problemet här 
består bland annat av att lokalisera själva databaserna, och det är bland annat 
det som söktjänsterna för den osynliga webben hjälper till med.59  

Begränsningar hos olika söktjänster 60 
Alla söktjänster som finns tillgängliga på webben idag fungerar på olika sätt 
både vad gäller insamling och indexering av sidor samt när det gäller själva 
sökningen. Sökresultaten kan variera för samma sökning i samma tjänst vid 
olika tidpunkter. Liksom även samma sökning i olika tjänster visar helt olika 
resultat. Detta beror på flera olika faktorer.  

De generella begränsningarna är som jag tidigare nämnt att söktjänsterna 
inte kan indexera alla sidor som finns på webben, vilket är en av anledningarna 
till att användare får olika resultat för samma sökning i olika söktjänster. 
Ytterligare en viktig anledning till detta är att den innehållsliga överlappningen 
mellan de olika söktjänsterna är relativt låg, det vill säga att varje index 
innehåller en stor andel unika dokument.61 Indexen förändras kontinuerligt, 
trots detta är de på sätt och vis index över det förflutna eftersom 
förändringstakten på webben är så hög. Detta gör naturligtvis att sökresultaten 
kan variera både mellan tjänster och inom samma tjänst. Om en söktjänst 
återvinner sidor som inte innehåller sökordet beror det oftast på gamla index 
(dålig uppdatering). Även relevansrankningsalgoritmerna förändras för att 
försöka skydda tjänsterna mot spamming, vilket gör att sökresultaten för 

 
58 Koch, Traugott ”Quality-controlled subject gateways” Online Information Review 2000:1 s. 24-34 
http://www.emerald-library.com. 
59 Se bilaga 3 för exempel på söktjänster för osynliga webben. 
60 Här avses de vanliga söktjänsterna för den synliga webben. 
61 Lawrence & Giles (1999) s.108. 
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samma sökning även kan rankas olika vid olika söktillfällen. Vissa söktjänster, 
t.ex. AltaVista, tidsbegränsar sökningar vilket kan betyda att sökmotorn vid 
hög belastning eller komplicerade sökningar inte söker igenom hela indexet 
och om samma sökning utförs vid ett annat tillfälle erhålls därför ett helt annat 
resultat. Övriga generella begränsningar hos automatiskt indexerade söktjänster 
är att de oftast ger liten eller ingen metainformation om de återvunna sidorna, 
många visar bara titelraden eller de första raderna på sidan. Det förekommer 
också att flera olika sidor från samma webbplats presenteras i samma 
resultatlista, det bästa vore om de istället visade en länk till toppsidan.62  

En del sökningar ger en oerhörd mängd relevanta träffar. Användare får 
ibland till svar att tjänsten hittat flera miljoner sidor som matchar sökfrågan. 
Men, vanligtvis så kan användaren bara se de första 100-200 träffarna.63 Därför 
behöver man som ”vanlig” användare inte lägga så stor vikt vid det stora 
antalet återvunna sidor, annat än som en indikation på att sökfrågan kanske 
behöver preciseras. Om användaren däremot verkligen vill göra en 
uttömmande sökning och kunna nå alla dokument (även om det inte är troligt 
att någon orkar, eller har tid att gå igenom hundratusentals träffar), så är detta 
naturligtvis en begränsning. Likaså för att kontrollera vilka webbplatser som 
länkar till en viss URL, kan det vara viktigt att kunna analysera alla sidor inte 
bara de första 100 eller 200.  

Webbtäckningskrig?  
Efter det att Lawrences och Giles studie ”Accessibility of information on the 
web” (1999) om täckning och tillgänglighet av webbsidor publicerats utbröt 
något som kan liknas vid ett ”webbtäckningskrig”. Plötligt var det oerhört 
viktigt för söktjänsterna att ha det största indexet. Studien gjorde gällande att 
de vanligaste söktjänsterna endast täckte en bråkdel av alla sidor på webben, 
16 procent av det uppskattade antalet webbsidor inkluderades som mest. Enligt 
en sammanställning gjord av Search Engine Watch har söktjänsternas index 
ökat stadigt sedan december 1999 och en markant ökning sker från juni 2000, 
då Google, Inktomi och FAST ökar avståndet till de övriga söktjänsterna.64 

 
62 I skrivande stund finns fyra söktjänster som sorterar reultaten genom klustring, dvs. träffar från samma 
webbplats visas som en träff med en länk vidare till de övriga (undersidorna). De söktjänster som gör det 
är Google, Nortern Light, Infoseek, HotBot. 
63 I en testsökning på ”MP3” som gjorts av Chris Sherman på About.com fann AltaVista 3,626250 sidor, 
men endast 200 av dessa gick att se på. Mellan de övriga fyra som testades varierade sökresultaten mellan 
162690-682524 och antalet som visades mellan 200 och 1000. Sherman, Chris ”The Million Results 
Myth” http://websearch.about.com/internet/websearch/library/weekly/aa102999.htm (2000-11-23). 
64 Search Engine Watch (2001) Search Engine Sizes http://searchenginewatch.com/reports/sizes.html. 
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Google använder sig av en speciell teknik för indexering, Page Rank som är ett 
slags ”länk-analys”. Det innebär att de genom att analysera antalet länkar som 
finns till varje sida liksom de ord som länkarna innehåller och som finns runt 
länkarna, kan identifiera fler sidor än vad deras ”spindel” verkligen besökt. De 
sidor som har många länkar till sig värderas högre och presenteras därför högt 
upp i träfflistorna. 

Om användaren är ute efter mycket ovanlig information som är väldigt svår 
att finna kan det löna sig att använda en söktjänst med ”det största” indexet, 
eftersom det förhoppningsvis indikerar att den täcker en större del av webben 
än de övriga söktjänsterna. Men om användaren istället söker efter information 
om ett populärt ämne behöver inte ett stort antal indexerade sidor ge ett bättre 
resultat.65  

Hur används vanligen de olika söktjänsterna 
Undersökningar visar att de flesta väljer söktjänst mer eller mindre 
vanemässigt. Det vill säga att man vänjer sig vid att alltid söka i t.ex. AltaVista 
oavsett vad man söker efter, men användare väljer också söktjänst med 
avseende på användarvänlighet, snabbhet, täckning och relevans hos svaren. 
Vidare är det omkring 25 procent av användarna som söker med endast en 
sökterm, och medelvärdet för antalet använda termer är två till tre. Dessutom är 
det hela 80 procent av användarna som inte ändrar i sökfrågan, utan nöjer sig 
med de svar som fås vid första sökningen. Likaså är det hela 80 procent som 
bara tittar på första sidan med träffar oavsett hur många dokument som 
återvinns. Det är också ovanligt att användarna går vidare till flera 
söktjänster.66  

I Anderssons och Berglunds (2000) uppsats undersöks hur bibliotekarier 
söker information på webben. Enligt dem skiljer sig bibliotekariernas 
användning av webben som informationskälla inte så mycket jämfört med 
övriga användares. Undersökningen visar att även bibliotekarierna oftast 
använder enkel sökning med enstaka termer till mellan två och tre söktermer i 
snitt. Och även i denna grupp tittar de flesta snabbt igenom mellan en och fem 
sidor av träfflistan. Få av bibliotekarierna förbereder sökningen och ingen av 
dem använder sig av någon speciell sökstrategi. De ansåg att det största 

 
65 Enligt statistik från Search Engine Watch är det för närvarande Google som har det största indexet med 
1247 miljoner sidor (varav 602 finns i deras index medan de erbjuder länkar till de resterande), tätt följda 
av FAST (575 milj.) och Inktomi (500 milj.) Search Engine Watch 
http://searchenginewatch.com/reports/sizes.html. 
66 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier (1999) Modern information retrieval. 
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problemet med sökningar på webben är dess brist på kvalitet och den enorma 
(ostrukturerade) mängden information som finns där. Bibliotekarierna 
upplevde också ett ökat tryck från låntagarna som förväntar sig att ”allt ska 
finnas på webben”. 

Susan Feldman menar i artikeln ”The Answer Machine” (2000) att det 
finns vissa inneboende skillnader i sökbeteende hos slutanvändare och 
informationsspecialister. Vad som är avgörande menar hon, är inte graden av 
träning eller kunskap som de olika grupperna besitter. Det är den 
grundläggande motivationen för sökningen som främst skiljer de båda 
grupperna åt. Slutanvändare vet varför de söker, även om de inte kan artikulera 
sitt informationsbehov så väl. Hur de lyckas med sökandet beror på om deras 
informationsbehov tillfredställs – det vet de när de ser svaren. Därför, menar 
Feldman, kommer de förmodligen att söka väldigt brett eller möjligen bläddra 
sig fram i en webbkatalog eller en kombination av de båda söksätten. I motsats 
till slutanvändaren har informationsspecialisten (t.ex. bibliotekarien) endast 
slutanvändarens fråga att matcha svaren mot. Hur väl sökningen lyckas är 
beroende av bästa möjliga matchning. Därför fokuserar informations-
specialister oftast på precision och deras sökningar tenderar att vara mycket 
smalare och de söker före de eventuellt bläddrar sig fram till ett svar. En fördel 
med information via webben, som bibliotekarierna i Anderssons och Berglunds 
undersökning framhöll, var att det ökade resurserna för de mindre biblioteken. 
De får genom Internet och webben tillgång till resurser som de annars inte 
skulle ha möjlighet att tillhandahålla. 

Problem med information på webben 67 
Det finns ett flertal problem med information på webben. Det mest 
grundläggande problemet som oftast nämns är den stora mängden information 
som leder till omfattande träffmängder, med förhållandevis ostrukturerad 
information. Internet som nätverk skapades aldrig med tanke på någon form av 
organiserad eller systematisk informationsåtervinning. Ytterligare ett problem 
är att webben kan ses som en helt fri publicerings- och kommunikationskanal 
med låg publiceringströskel och material av mycket varierande kvalitet. Det 
står vem som helst fritt att sammanfoga, ändra, radera och beskriva material 
enligt eget godtycke. Internet och webben har också osäkra principer för 
lagring och arkivering av material. En annan brist är den dåliga 

 
67 Här avses den synliga webben. 
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metainformationen, själva beskrivningen av dokumenten. Uppskattningsvis 34 
procent av webbsidorna har beskrivits med hjälp av de vanliga metafälten 
”keyword” och ”description”, och omkring 0,3 procent av sidorna har 
beskrivits enligt Dublin Core-formatet.68 Dessa problem sammantagna ställer 
bl.a. krav på utvärdering av material liksom det väcker frågor om hur man kan 
kontrollera t.ex. tillförlitlighet och aktualitet. I detta sammanhang kan XML 
nämnas helt kort, eftersom det är en ny teknik för att publicera, strukturera och 
återvinna dokument på webben. XML har skapats för att så småningom ersätta 
HTML som hittills varit det dominerande sättet att koda information för 
webben. Med utvecklingen och införandet av XML hoppas många att de ovan 
nämnda problemen kommer att minska. XML ger t.ex. bättre möjligheter till 
både beskrivning och därmed återvinning av dokument. 

Portaler, vortaler och ökande specialisering 
En portal är ett samlingsbegrepp för de typer av söktjänster med ett antal 
kringtjänster som har blivit populära under de senaste åren. Dessa kan erbjuda 
användaren att söka efter information både via sökfråga och genom att bläddra 
i en ämneskatalog. Ofta erbjuds användaren inte bara att söka efter 
information, utan även att t.ex. skicka e-post och lägga upp en egen hemsida. 
De traditionella söktjänsterna har utvecklat flera sådana sk. kringtjänster och 
det blir allt vanligare med stora möjligheter för användaren att helt anpassa 
tjänsten efter sitt behov. Portalerna är uppbyggda med syfte att användaren 
alltid ska starta där (helst ska den finnas som startsida i webbläsaren) och i 
princip aldrig behöver lämna den för att tillfredställa sitt informationsbehov.69 

Portalerna utvecklades ur de tidiga erfarenheter som olika typer av 
Internetföretag gjorde i samband med webbens stora genombrott. Istället för att 
ha kontroll över en varsin del av informationskedjan ville man ha en total 
kontroll över hela kedjan från uppkoppling till användade av olika tjänster.70  

Det har även utvecklats ”vortaler” eller ”vertikala portaler” som de också 
kallas. Det är en slags portaler som i istället för den breda ansatsen, fokuserar 
på ett ämne som de erbjuder information och olika resurser omkring. 

 
68 Lawrence, Steve & Giles, Lee (1999) s. 108. 
69 Anledningen till att det är viktigt att hålla kvar användaren är förstås den ekonomiska aspekten. 
Tjänsterna finansieras genom annonsintäkter och vill därför ha så många besökare som möjligt. I 
dagsläget börjar vissa producenter för portaler att tala om att ta betalt för sina tjänster eftersom 
annonsmarknaden viker och finasieringen blir svårare. 
70 Green, David (2000) s. 126 f. 
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Tjänsterna på webben går således mot en ökad specialisering vilket gör att 
det blir allt svårare för såväl informationsspecialister som andra att följa med i 
den ökande mängden nya informationskällor. Vad vi ser idag är också en 
ökande andel databaser på webben. De tidigare traditionella online-databaserna 
finns numer även i en webbversion som riktar sig mot slutanvändare, vissa av 
dessa tillgängligör informationen gratis medan andra tar betalt. Greg Notess 
menar att det var under 1998 som den stora ökningen av databaser på webben 
började.71 Vissa bibliografiska databaser har funnits länge medan andra har 
tillkommit efterhand. Ett tidigt exempel är CARL:s UnCover där sökning kan 
göras i citeringar från 18 000 tidskrifter. Här finns också kortare beskrivningar 
av mer än 8 miljoner artiklar, som kan beställas mot en avgift. Själva 
sökningen är dock helt gratis och tjänsten kan användas t.ex. för att lokalisera 
referenser, och användaren har alltid möjligheten att istället utnyttja biblioteket 
som dokumentleverantör. Ett senare exempel utgör Northern Lights ”Special 
Collection” vilken innehåller mer än 7100 titlar (periodika, nyhetsartiklar och 
monografier m.m.).72  

Den osynliga webben 
Ytterligare ett exempel på en ökad specialisering och en ökande andel 
databaser på webben är fenomenet ”den osynliga webben”. Internetföretaget 
Bright Planet publicerade sin studie om den osynliga webben i juli 2000.73 De 
har gjort innehållsanalyser och uppskattat dess storlek till att vara ungefär 500 
gånger större än den synliga webben. Vidare finner studien att den osynliga 
webben innehåller omkring 550 biljoner individuella dokument, vilket kan 
jämföras med att den synliga webben uppskattningsvis innehåller mellan 1 och 
2 biljoner dokument. Mer än hälften av den osynliga webben finns, enligt 
Bright Planet i ämnesspecifika databaser som till 95 procent är helt fritt 
tillgängliga. Några andra typer av informationskällor på den osynliga webben 
är enligt Bright Planet: interna sökbara webbplatser med sidor som produceras 
dynamiskt efter sökning t.ex. ”the knowledge base” på Microsofts webbplats; 
publikationer dvs. sökbara databaser för aktuella och arkiverade artiklar; 

 
71 Notess, Greg (1998) ”On the Net. The year Databases Moved to the Web” Database Dec 1998 
http://www.onlineinc.com/database/DB1998/net12.html. 
72 Tomaiuolo, Nicholas G ”Free Bibliographic Information on the Web” Searcher 1999:4 
http://www.infotoday.com/searcher/apr99/tomaiuolo.htm 
CARL, UnCover  http://uncweb.carl.org. 
Northern Light ”Special Collection” http://www.northernlight.com/power.html (välj ”Special 
Collection”). 
73 Bergman, Michael (2000) White Paper The Deep Web: Surfacing Hidden Value Bright Planet.com 
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shoppingsidor, bibliotekssidor t.ex. sökbara kataloger, interaktiva sidor som 
lexikon, samt Gula och Vita sidor med företags- och personsökning.74 

Vanligtvis består en källa på den osynliga webben av dynamiska webbsidor 
som produceras på begäran från användaren. När en sökfråga ställs direkt till 
en databas kommer innehållet associerat till en dynamisk URL, som senare kan 
användas för att hitta samma information igen. Därför kan ibland källor på den 
osynliga webben flyttas till den synliga. Om innehållet från databasen (på den 
osynliga webben) skickas till en statisk sida är det fullt möjligt att en 
traditionell söktjänsts ”spindel” hittar den. Problemet för de traditionella 
söktjänsterna ligger i att för att få ut någon information ur en databas måste en 
sökfråga ställas direkt till den och det klarar inte dagens sökmotorer. Bright 
Planet menar också att innehållet på den osynliga webben generellt håller en 
högre kvalitet än den synliga.75 De har kommit fram till det genom att använda 
LexiBot (en typ av agent) som rankat träffar enligt vissa poäng med hjälp av 
statistisk metod. Bright Planet menar vidare att eftersom innehållet till stor del 
är lagrat i ämnesspecifika databaser, är det mer specialiserat och djupt än den 
information som återvinns via den synliga webben av de traditionella 
söktjänsterna. Det var bland annat detta som väckte mitt intresse för att själv 
undersöka den osynliga webben. Studien från Bright Planet gav dock inte den 
konkreta information jag ville ha. De har genom statistiska mätmetoder 
kommit fram till att informationen på den osynliga webben håller i genomsnitt 
tre gånger så hög kvalitet som information från den synliga webben. Men vad 
betyder det rent konkret?  

Google är en av de nyare automatiskt indexerade söktjänsterna som har 
förfinat och utvecklat sin indexeringsteknik. De utgör ett aktuellt exempel på 
hur innehåll som tidigare endast varit åtkomligt via den osynliga webben nu 
flyttats till den synliga. Det gäller förekomsten av pdf-dokument, vilka tidigare 
inte har kunnat indexeras av vanliga söktjänster utan endast varit sökbara via 
Adobes PDF Search. Där har det funnits omkring en miljon indexerade pdf-
dokument, men nu har Google införlivat omkring 13 miljoner pdf-dokument i 
sitt index, och har på så sätt gjort dem sökbara på flera sätt.76. 

 
74 Bergman, Michael (2000) The Deep Web: Surfacing Hidden Value s. 11. 
75 Bergman, Michael (2000) The Deep Web: Surfacing Hidden Value. 
76 PDF-dokument kan sökas dels genom att skriva in sökord och då få PDF-träffar blandat med övriga 
träffar i listan, eller genom att begränsa sökningen till endast pdf-dokument med ett speciellt kommando; 
inurl:pdf. En sökning på bibliotekarie inurl:pdf, återvinner pdf-dokument som innehåller ordet 
bibliotekarie SearchEngineWatch Search Engine Report feb. 2001 http://www.searchenginewatch.com 
(2001-03) 
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Olika typer av databaser  
Eftersom den övervägande delen av källorna på den osynliga webben utgörs av 
information lagrad i databaser, finner jag det nödvändigt att redogöra för några 
olika typer av sådana så som de definieras i litteraturen. Chowdhury menar att 
den vanligaste huvuduppdelningen av databaser är den mellan 1) 
referensdatabaser och 2) källdatabaser. 

1) Referensdatabaserna leder användaren till källan för informationen, 
t.ex. ett dokument, en person eller en organisation. Referensdatabaserna 
kan i sin tur delas in i tre olika kategorier; bibliografiska databaser, som 
innefattar citeringar, eller bibliografiska referenser och ibland även 
abstracts ifrån litteraturen. Katalogdatabaser: som visar ett biblioteks 
bestånd eller dess katalog och slutligen referensdatabaser: som 
innehåller referenser till information som namn, adress, specialisering 
etc. för personer, institutioner, informationssystem etc.  

2) Källdatabaser innehåller själva informationen som söks och användaren 
behöver inte gå vidare för att nå informationskällan. Informationen är 
tillgänglig i maskinläsbart format och kan därför ses som en typ av 
elektroniskt dokument. Källdatabaser delas upp med avseende på 
innehåll: numeriska databaser, full-text databaser, text-numeriska 
databaser (som innehåller en kombination av text och sifferdata, som 
t.ex. årsredovisningar). 

Bibliografiska databaser utgör basen för de flesta IR-system som finns 
tillgängliga idag, menar Chowdhury. Han nämner också ett antal olika typer av 
bibliografiska databaser t.ex. disciplinorienterade, uppdragsorienterade, 
problemorienterade och faktadatabaser. 

Databaser kan också kategoriseras med avseende på producenten, det vill 
säga vilken typ av organisation som ligger bakom databasen. Är det en 
kommersiell eller en akademisk producent, ett forskningsteam, ett nationellt 
bibliotek eller en nationell organisation? 77 

Sökning och bläddring 
Sökandet efter information delas ofta in i sökning och bläddring. I själva verket 
handlar det oftast om en kombination av de båda strategierna. I följande avsnitt 
redogörs kortfattat för några olika typer av sök- och bläddringsstrategier. 

 
77 Chowdhury, Gobinda G (1999) Introduction to modern information retrieval s.14 ff. 
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Analytisk sökning kallas t.ex. den boolska sökningen som använder sig av 
de logiska operatorerna ”and”, ”or”, ”not”, ”near”. Då krävs att användaren 
verkligen vet vilken information som önskas och kan beskriva behovet med 
några få termer som kan matcha termer i systemet. Detta gäller oavsett om 
termerna återfinns i fulltextdokument eller i någon typ av kontrollerade termer. 
Det finns ett flertal analytiska sökstrategier, några av dessa är: 

”Brief Search”: den mest enkla metoden att söka. Sökningen görs med ett fåtal 
sökord som kombineras med boolska operatorer. Denna strategi används 
ibland för att få fram bakgrundsinformation om ett ämne eller för att 
undersöka databasens innehåll. 

”Pearl Growing”: utgår från ett redan känt dokument som är relevant för 
informationsbehovet och återanvänder termer som beskriver dokumentet. 

”Succesive fractions”: utgår ifrån sökningens bredaste begrepp, vilket vanligen 
ger många träffar. Därefter smalnas sökningen av genom att kombinera 
sökresultatet eller sökbegreppet med nya termer med hjälp av ”and-
operatorn”.78 
Large m.fl. menar att målet för de flesta informationssökare generellt sett är 

att finna ungefär det önskade antalet relevanta objekt, att undvika för många 
irrelevanta objekt samt att undvika att gå miste om för många relevanta objekt. 
Dessutom är det viktigt att sökningen kan genomföras så fort och billigt som 
möjligt.79  

Bläddringsstrategier bygger på att användaren kan översiktsläsa igenom 
stora mängder information och på så sätt leta efter intressanta objekt. Dessa 
strategier är mer informella och interaktiva eftersom användaren anpassar sin 
sökning efter den information som kommer fram under tiden sökningen utförs. 
Bläddringsstrategier är beroende av att användaren kan känna igen relevant 
information när han/hon ser den. I praktiken erbjuder också de flesta 
informationssystem möjligheter till att både söka och bläddra. Däremot kan de 
vara primärt konstruerade för det ena eller det andra sättet och därför vara bäst 
lämpade för antingen analytisk sökning eller bläddring. Många menar att 
bläddring är det mest naturliga sättet att söka efter information och att effektiv 
bläddring görs bäst av den verkliga klienten som har informationsbehovet och 
inte av en intermediär.80 Nackdelar med att bläddra i stora 

 
78 Andersson, Elin & Berglund, Cecilia (2000) Informationssökning via webben s. 33 ff. 
79 Large m.fl. (1998) s. 143 f. 
80 Large m.fl. (1998) s. 179 ff. 
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informationsmängder under en längre tid är bl.a. att det är lätt att användaren 
tappar koncentrationen och på så sätt förlorar relevanta objekt. Bläddring kan 
också resultera i desorientering varför det är viktigt med hjälpmedel som 
underlättar navigering. Särskilt viktigt är det förstås i de system som är primärt 
inriktade på bläddring. Det är också en relativt tidskrävande metod som lätt 
kan leda till ”information overload”.81 

Informationsbehov 
Ett av de viktigaste stegen i informationssökningsprocessen är att analysera 
och klargöra informationsbehovet. Människors informationsbehov varierar 
starkt i olika situationer och beroende på i vilka miljöer det uppstår, t.ex. i en 
studiesituation, som ett problem i arbetet eller på fritiden. Det ändras förstås 
genom mottagande av information och på så sätt kan ett nytt behov uppstå. När 
man analyserar sitt informationsbehov är det viktigt att ställa frågor som: Vilka 
kunskaper har jag redan? Vilken tid har jag till förfogande? Hur skall 
informationen användas? Vilken typ av databas är jag ute efter: referens-, 
fakta-, fulltext- eller citeringsdatabas? Vill jag ha ”alla” referenser som finns 
inom ett ämnesområde eller några få bra referenser? Hur aktuell måste 
informationen vara etc.  

När informationsbehovet är inringat och det står klart vilken typ av fråga 
som ställs kan sökningen göras. Litteraturen ger exempel på hur olika 
informationsbehov leder till olika typer av sökningar (frågor). 

Enligt Andrew Large m.fl. (1998) finns det tre typer av sökningar: 
1)”known-item”-sökningar: som kan vara lokalisering eller identifiering av 
verk eller resurser. 2) ”factual searches”: faktainformation, dvs. att söka ett 
specifikt svar på en specifik fråga. Dessa båda typer av sökningar har det 
gemensamt att det finns ett givet svar vilket automatiskt ger ett slut på 
sökningen. 3) ”subject searches”, syftar till att hitta information om ett ämne, 
antingen bibliografiskt, eller att hitta själva informationsskällan. Den här typen 
av sökning har däremot inget givet slut och ofta ligger svårigheten med dessa 
sökningar i att avgöra när informationsbehovet är tillfredsställt och sökningen 
kan avslutas.82 

En liknande syn på olika frågetyper presenteras i Referensarbetets kvalitet 
– tolkning och verklighet (1998) där författarna hänvisar till Denis Grogans 

 
81 Large m.fl. (1998) s. 193. 
82 Large m.fl. (1998) s. 35. 



 31 

indelning av informationsbehov och frågor i Practical reference work (1979).83 
Enligt Wallner & Hessman gör Grogan en grovindelning i två typer av frågor: 
självbegränsande (”self-limiting”) och öppna frågor (”material-finding-
queries”). De självbegränsande är de som Large kallar ”known-item” och 
”factual searches”, det vill säga att det finns ett givet svar på frågorna.84 De 
öppna frågorna är de som handlar om att söka information inom ett visst ämne 
(”material-finding-queries”) och dessa frågor ändrar ofta karaktär under 
referensintervjuns gång. 

Johanna Nilsson identifierar även hon två stora grupper av frågor samt vad 
hon kallar för övergångsfrågor. De två stora, närmast självklara, grupperna är 
breda frågor som ger generell information om ett ämne samt de mer 
specialiserade och smala frågorna som svarar mot ett specifikt 
informationsbehov. Mellan dessa två grupper finns de frågor som representerar 
en övergång från det ena till det andra stadiet, menar Nilsson. Det handlar 
oftast om att avgränsa ämnet, men ibland även om att utvidga det eller att hitta 
kringinformation. Hon kategoriserar frågorna enligt följande: översiktsfrågor, 
generella frågor, övergångsfrågor, specifika frågor, faktafrågor. 85 

Dessa tre exempel visar att det finns en samstämmighet i synen på olika 
typer av frågor relaterade till skilda informationsbehov. Det finns förstås 
alternativa sätt att beskriva olika typer av informationsbehov. Ett är att 
kategorisera behovet av information med avseende på yrkesområde eller annan 
aktivitet. Forskningsprocessens olika steg motsvaras av olika typer av 
informationsbehov som vanligen rör sig från det översiktliga till mer specifika 
och avsmalnade informationsbehov (frågor). Ytterligare en aspekt att beakta 
vid analys av olika informationsbehov är den nivå informationen ska hålla. Jag 
har i min undersökning valt att använda mig av Johanna Nilssons 
kategorisering av olika frågetyper, och utifrån den har jag konstruerat frågor 
som får representera olika informationsbehov.86 

Sammanfattning 
Kapitlet om informationssökning på webben inleddes med en beskrivning av 
fyra olika kategorier av sökverktyg. Dessa fyra är: automatiskt indexerade 
söktjänster (t.ex. AltaVista), ämneskataloger/webbkataloger som är manuellt 

 
83 Gillberg Wallner, Susanna & Hessman, Eva (1998) Referensarbetets kvalitet – tolkning och 
verklighet Småtryck från Valfrid nr 18 Göteborg s. 68. 
84 Grogan lägger också till kategorin administrativa/ hänvisningsfrågor till denna grupp. 
85 Nilsson, Johanna (1998) s. 11. 
86 Se bilaga 4. 



 32 

indexerade (t.ex. Yahoo!), ämnesguider (SBIG:ar och s.k. ”quality-controlled 
subject gateways” t.ex. ADAM) och specialiserade databaser, vilka utgör den 
största delen av den osynliga webben. Vidare berörs problematiken med de 
begränsningar som de traditionella söktjänsterna visat sig ha. Den största och 
mest generella begränsningen är att de inte kan indexera alla olika typer av 
informationskällor som finns. Det är främst information som ligger lagrad i 
databaser som inte indexeras, men även sidor bestående av udda 
dokumenttyper som grafik, multimedia, PDF-filer samt sidor som endast är 
åtkomliga via sökformulär eller lösenord.87 Det finns också ett flertal andra 
problem med information på webben, bl.a. leder sökningar ofta till omfattande 
träffmängder av förhållandevis ostrukturerad information. Dessutom kan 
webben sägas vara en fri publiceringskanal med material av mycket varierande 
kvalitet. Webben verkar också gå mot en allt högre grad av specialisering, 
vilket utvecklingen av vortaler och förekomstenen av allt fler databaser visar. 
Dessa är några av de faktorer som talar för att det behövs alternativa söksätt 
och verktyg för att kunna använda webben som en effektiv och pålitlig 
informationskälla.  

Den osynliga webben består till största delen av ämnesdatabaser och i 
kapitlet redogörs även för olika databastyper så som de definieras i litteraturen. 
Slutligen beskrivs kortfattat några sök- och bläddringsstrategier samt några 
olika typer av informationsbehov. I nästa kapitel presenteras uppsatsens 
undersökning.  

 
87 Google är den första söktjänst som införlivat och gjort även PDF-dokument sökbara i sitt index. 
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3. Undersökningen 

Min undersökning består av tre delar, där den inledande delen syftat till att 
lokalisera söktjänster för den osynliga webben, samt göra ett urval av dessa för 
att kunna genomföra undersökningens andra och tredje del. I metodavsnittet 
redogörs för hur själva sökandet och urvalet av söktjänster gått till. Totalt har 
23 söktjänster för den osynliga webben lokaliserats och av dessa har de tio 
mest välkända valts ut för närmare undersökning.88 

Andra delen av undersökningen fokuserar själva söktjänsterna och för att 
genomföra den använder jag mig av den checklista för kvalitetsbedömning av 
sökverktyg som redovisas i Bilaga 3. 

Undersökningens tredje del syftar till att se vilka olika typer av 
informationsbehov som kan tillfredsställas genom den information som 
söktjänsterna tillgängliggör. För att genomföra den tredje delen av 
undersökningen ställdes olika sökfrågor till fem av söktjänsterna. 89  

Resultatredovisning 
Resultaten från undersökningen av sökverktygen presenteras under de tre 
övergripande områden som tidigare presenterats i teoriavsnittet. Dessa är: 
Innehåll och urval (kriterier 1-9 i listan), Sökbarhet och bläddring (10-12), 
Användarvänlighet och helhetsintryck (13-17). 

Innehåll och urval 

LibrarySpot 
LibrarySpot kallar sig ”virtuell biblioteksresurs”, tjänsten är koncentrerad runt 
biblioteks- och referenstjänster, och ingår som en del i StartSpot Network som 
driver flera webbplatser inom en rad ämnen, exempelvis BookSpot, 
CinemaSpot, MuseumSpot, GovSpot och EmploymentSpot.90 

 
88 Se Metodredovisning samt bilaga 1 och bilaga 2. 
89 Dessa fem är de fem första av de tio mest välkända. 
90 About This Site http://libraryspot.com/about.htm. 
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LibrarySpot är indelad i fyra breda huvudavdelningar: den första är 
”Libraries” som innehåller länkar till en mängd olika typer av bibliotek.91 Nästa 
huvudavdelning är ”Reference desk”: här finns 31 underkategorier från 
”Acronyms” och ”Almanacs” till ”Zip Codes.92 Den tredje huvudavdelningen 
är ”Reading Room”: här finns nio underkategorier, ”Books”, ”Headliner”, 
”Journals”, ”Literary Criticism” , ”Newspapers”, ”Newswires”, ”Magazines”, 
”Poetry” och ”Speeches”. Den fjärde huvudavdelningen handlar om själva 
LibrarySpot och företaget bakom.93  

Som målgrupp nämns lärare, studenter, bibliotekarier och 
biblioteksanvändare samt familjer och företag – man vill med andra ord nå ut 
till den breda publiken. 

Resurserna är handplockade och recenserade av en redaktion, men det finns 
ingen poängbedömning eller några uttalade kriterier för hur urvalet går till, mer 
än att de fokuserar på ”hög kvalitet” och att ”informera  och undervisa”.94 

Det är övervägande korta beskrivningar av de resurser som man länkar till, 
vilket försvårar den direkta relevansbedömningen. Library Spot använder sig 
inte av nyckelord eller ämnesord och det finns ingen information om när 
resurserna införlivades i tjänsten eller hur ofta länkar kontrolleras. Redaktionen 
består av journalister, lärare, bibliotekarier, ingenjörer mm. I beskrivningen av 
personalen framhålls deras universitetsexamina inom respektive områden.95 

LibrarySpot innehåller länkar till elektroniska resurser inom biblioteks- och 
referenstjänster samt länkar till webbplatser och databaser inom många ämnen.  

 
91 T.ex.”Online libraries”: här finns länkar till ”LibDex”, ”Libweb” och ”lib-web-cats”. Dessa är 
katalogtjänster som samlar bibliotekssidor och webbaserade OPAC:s för tusentals bibliotek runt om i 
världen. ”Film Libraries”, ”Medical libraries”,”Academic libraries” och ”Presidential Libraries” är några 
andra typer av bibliotek som listas här. 
92 Ytterligare underkategorier är ”Encyclopedias”, ”Government” (helt dominerat av amerikanska 
resurser), ”Music”, ”Statistics” samt ”White / Yellow Pages”. 
93 Övriga avdelningar på sidan är: ”Must-see-sites”, som plockas ut som de bästa i sin kategori 
med avseende på innehåll, kvalitet och användbarhet. Här finner man t.ex. Britannica.com och 
Library of Congress. ”Shortcuts”, här man kan söka hjälp med projektidéer för forskning, 
elever kan ställa frågor om skolarbete och lärare kan hitta lektionsplaneringar och 
idéer.”Lists”: innehåller listor för en mängd ämnen.”Exhibits”: utställningar och ”Librarians 
shelf”. I den sistnämnda finns bland annat viktiga biblioteksorgansationer, webbplatser för 
lediga biblioteksarbeten, webbplatser organiserade omkring olika roller för biblioteken t.ex. 
”Reference”, ”Cataloging” och ”Document Delivery”. Ytterligare avdelningar på LibrarySpot 
är ”You asked for it”, länkar till söktjänster med ”naturligt-språk sökning”. Det finns även en 
avdelning för ”Articles”och här finns artiklar som tidigare publicerats på LibrarySpot och 
länkar till resurser för det aktuella ämnet. 
94 LibrarySpot ”About This Site” http://www.libraryspot.com/about.htm. 
95 LibrarySpot ”About This Site” http://www.libraryspot.com/about.htm. 
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Beaucoup 
Beaucoup startades redan 1995-96 som en personlig länklista över sökverktyg 
för olika områden. Idag innehåller samlingen mer än 2500 olika söktjänster för 
en mängd ämnen.96 

Innehållet är indelat i 15 huvudkategorier med ett varierande antal 
underkategorier i en nivå under huvudkategorin.97 Beaucoup riktar sig inte 
uttalat till någon speciell målgrupp vilket jag anser återspeglas i innehållet. Här 
finns en vilja att få med ”allt”, och det märks även genom att det enda kravet 
som ställs på en webbplats för att den ska få plats här är att den är sökbar och 
innehåller ”fri information”.98 Det finns i övrigt inte heller några uttalade 
kriterier och tjänsten använder sig inte av något bedömningssystem, utan den 
privatperson som står bakom tjänsten väljer själv ut vilka sidor som ska 
inkluderas. Det finns också möjlighet för användare att skicka förslag på 
databaser/webbplatser. 

Informationen om varje resurs är knapphändig och det är svårt att med 
ledning av denna göra någon form av relevansbedömning av resurserna. Det 
finns inga uppgifter om senaste uppdatering eller hur ofta länkar kontrolleras. 
Hur värdefullt själva materialet är över tid avgörs av de källor användaren 
kommer till. Beaucoup innehåller länkar till söktjänster, databaser och övriga 
sökbara sidor på webben med det enda kravet att informationen ska vara gratis. 

Librarian’s Index to the Internet 
Librarian’s Index to the Internet (LII) är ett virtuellt bibliotek, skapat av 
bibliotekarier. Det är en sökbar annoterad ämneskatalog för mer än 7300 
Internetresurser. Här finns mycket utförliga beskrivningar av såväl LII som de 
resurser som har införlivats. 

LII är indelad i 40 huvudkategorier från ”Arts”, ”Automobiles” och 
”Business” till ”Travel” ”Weather” och ”Women”. Vidare finns en mängd 

 
96 Beaucoup ”About” http://www.beaucoup.com/1about.html. 
97 Några av ämneskategorierna är: ”General” som innehåller allmänna/vanliga söktjänster och 
metasöktjänster. ”Computer” innehåller tjänster för programmering,  för webbmakare, Internet och 
WWW. ”Software” innehåller söktjänster för datorprogram och är indelad i ”Windows & Collections” 
och ”Other platforms”. I kategorin ”Employment” finns listor för lediga arbeten samt företags 
webbplatser. ”Society” har underkategorierna ”Activism”, ”Law, Politics and Government”. I 
kategorin”Geographical” finner man söktjänster indelade efter  länder och även städer. Kategorin 
Avdelningen ”Language” innehåller många lexikon och uppslagsverk. ”Literature” innehåller söktjänster 
för böcker online samt biografier som Biography.com., här finns också exepelvis BibleGate och Project 
Gutenberg. Under ”Sciences, Nature & Technology” finner vi naturvetenskapligt orienterade söktjänster 
och gateways.  
98 Beaucoup ”About” http://www.beaucoup.com/1about.html. 
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underkategorier i en nivå under huvudkategorin. 99 Varje underkategori delas in 
i avdelningarna ”Best of…”, ”Directories”, ”Databases” och ”Specific 
Resources”. Alla kategorierna är också korsvis länkade, samma underkategori 
kan förekomma under olika huvudkategorier, till exempel finns underkategorin 
”Evaluation of Resources” under båda huvudkategorierna ”Internet” och 
”Searching the Internet”, liksom ”Searching the Internet” även förekommer 
som underkategori till ”Internet”. 

Tjänsten är utvecklad av bibliotekarier med det ursprungliga syftet att 

tillfredsställa folkbiblioteksanvändarnas behov. Resurserna har valts ut med 

tanke på användbarhet för denna målgrupp. Tanken är också att tjänsten ska 

användas av både bibliotekarier och icke-bibliotekarier som en pålitlig och 

effektiv guide till beskrivna och utvärderade Internetresurser. 

LII har valt ut resurserna enligt en ”Selection Criteria Form” som 
innehåller punkterna ”Content”, ”Authority”, ”Scope” och ”Design”.100 
Resurerna är alla utförligt beskrivna, och har även försetts med ämnesord som 
är länkar till respektive område. De ger bra hjälp till en direkt 
relevansbedömning. De omdömen som ges är inte värderande – förutom de 
resurser som man har ansett som ”Best of…” och lagt i den kategorin. Sidorna 
uppdateras varje vecka och LII publicerar även varje vecka en sida med länkar 
kallad ”New on… ” för de resurser som är nya i varje ämne. LII använder sig 
av kontrollerade indexeringstermer, en modifierad variant av ”Library of 
Congress Subject Headings”. 

Internets 
Internets innehåller tusentals databaser och har ambitionen att vara en global 
länk till onlineresurser; inklusive nyheter, arkiv, bibliotek, forskningsdatabaser, 
katalogtjänster och statistiska data.101 

Innehållet är indelat i 43 ämneskategorier: från ”Air Travel” och 
”Architechture” till ”Web Authoring” och ”Women”. Vissa av dem har också 
underkategorier, till exempel ”Sciences” som har 21 underkategorier. I varje 
kategori listas mängder av databaser samt webb-platser. I ”Agriculture” som 

 
99 Kategorin ”Internet” har 39 underkategorier, några av dessa är ”Law and legislation” som innehåller 
resurser om censur, filtrering, och olika slags policys för exempelvis webbpublicering. Andra 
underkategorier är ”E-mail”, ”Fonts”, ”Games”, ”History”. ”Metadata” och ”Training”, den sistnämnda 
innehåller kurser i bland annat sökteknik och utvärdering. 
100 Se ”Selection Criteria for Adding Resources to the LII” 
http://www.lii.org/search/file/pubcriteria. 
101 Internets ”Our Mission” http://www.internets.com/. 
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ligger under ”Sciences” finns exempelvis ett 90-tal databaser att välja 
mellan.102 Huvudkategorierna delas in i nyheter, databaser och webb-platser. 
Det är relativt svårt att bilda sig en uppfattning om innehållet i den här tjänsten, 
delvis på grund av att den är så oerhört omfattande, men huvudorsaken är att 
det inte finns några som helst beskrivningar av resurserna. Detta gör att det inte 
är helt lätt att veta vilken databas som är lämplig att börja söka i. För att ta reda 
på det måste användaren klicka sig fram till den aktuella databasens 
informationssidor och där läsa på om dess innehåll, vilket är tidskrävande. 

Internets vänder sig inte uttalat till någon speciell målgrupp, och det är 
svårt att med ledning av innehållet avgöra detta. De har enligt egen utsago 
(”Our Mission”) fått bra kritik från såväl universitet som nyhetstjänster och 
företag.103 Det finns ingen uttalad policy för hur resurser väljs ut och den enda 
indikation på hur de är insamlade är formuleringen ”We have assembled the 
largest filtered collection of useful search engines and newswires anywhere on 
the World Wide Web.”104 Att resurserna är ”filtrerade” behöver inte betyda att 
de är manuellt granskade, troligare är (med tanke på mängden databaser) att 
insamlingen och filtreringen görs automatiskt. Det finns dock möjlighet att 
skicka förslag på en URL som man vill ska finnas med, det enda kravet är att 
det ska vara en ”search engine”, vilken kommer att tas med om de (Internets) 
finner det lämpligt. Det finns inga uppgifter om hur ofta tjänsten uppdateras 
eller när länkar senast kontrollerades.105 Användbarhet över tid bestäms av de 
reusrser som införlivats och hur ofta de uppdateras. Det finns inga uppgifter 
om personal, endast företagsinformation om styrelsemedlemmar etc. Internets 
innehåller länkar till både webbsidor, kataloger, databaser och 
bibliotekskataloger. 

Infomine 
University of California, Riverside står bakom Infomine som är en av de första 
biblioteksproducerade, webb-baserade informationstjänsterna vilken startades 

 
102 I kategorin ”Literature” finns 52 databaser, inklusive olika bibliotekskataloger och uppslagsverk. 
Internets erbjuder även nyheter från hela världen. 
103 För att få en uppfattning om vilka som använder sig av tjänsten gjordes en snabb analys av de tjugo 
första träffarna av de som länkar till Internets. Av de 10 första är 5 bibliotek (National Library of 
Australia, Wall Street Executive Library, Berkeley m.fl.) och träffar 10-20 innehåller många .gov och 
.edu URL:er.  
104 Internets ”Our Mission” http://www.internets.com. 
105 Det finns dock ett uppdateringsdatum längst ner på sidorna. Senaste uppdatering 010109. Kontrollerat 
senast 010402. 
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redan i januari 1994. Infomine kallas för virtuellt bibliotek/referensverktyg och 
hade under 1999 i medeltal 900 000 besök per månad.106 

Infomine innehåller databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker, 
bibliotekskataloger, artiklar och guider, här finns närmare 20 000 länkar. Det 
finns mycket utförlig information om tjänsten samt viss information om de 
inkluderade databaserna.107 

Alla resurser är aktivt utvalda av bibliotekarier, och det finns möjlighet för 
användare att ge förslag på resurser som ska inkluderas. Urvalet är gjort med 
tanke på användbarhet i den akademiska världen och alla resurser ska vara 
gratis.108 

Infomine har genomgående mycket användbara och informativa 
annoteringar som ger en god uppfattning om innehållet utan att vara 
värderande. Beskrivningarna är en mycket bra hjälp till att ge användaren en 
direkt uppfattning om relevansen hos resursen. I Infomine finns även 
funktionen ”relaterade sidor”, med liknande sidor samt nyckelord relaterade till 
varje länk. 

Det är bibliotekarier som arbetar med tjänsten och den innehåller flera olika 
typer av material (se ovan). Infomine använder sig av kontrollerat 
indexeringsspråk bl.a. av ”Library of Congress Subject Headings”. 

Direct Search 
Direct Search har sammanställts av Gary Price som är referensbibliotekarie vid 
George Washington University. Han har också skrivit artiklar om den osynliga 
webben, och det är dessa informationsresurser som Direct Search 
tillhandahåller.109 

 
106 ”About Infomine” http://infomine.ucr.edu/welcome/about.html. 
107 Ingångar från första sidan är: ”Multiple database search”: här kan man välja vilka av nedanstående 
ämneskategorier man vill söka i (eller söka samtidigt i alla). ”Electronic journals”: söker bara inom denna  
kategori ”Biological, Agricultural & Medical Sciences” (4400 resurser) ”Government information” 
(4200) ”Instructional Resources”: ”K-12” (1500 resurser för barn, ungdomar, föräldrar,lärare) 
”University”: (270) ”Internet Enabling Tools”: (940) ”Maps & GIS”: (1350) ”Physical Sciences, 
Engineering, Computing & Math”: (2800) ”Visual & Performing Arts” (1000). För information om 
databastyper per ämneskategori se: http://infomine.ucr.edu/welcome/introduction/description.html. 
108 ”Collecting Policy: Our rule of thumb is that, much like any print or CD-ROM resource, the resource 
we add has to be "of use" as a scholarly information resource in research or educational activites at the 
university level. Most if not all participants have extensive experience as selectors or bibliographers.” 
http://infomine.ucr.edu/welcome/introduction/introbal.html. 
109 ”Direct Search is a growing compilation of links to the search interfaces of resources that contain data 
not easily or entirely searchable/accessible from general search tools like Alta Vista, Google, or Hotbot. 
Although these "general" tools are essential for the retrieval of Internet based data, searchers often fail to 
realize that a massive amount of information is not easily or entirely searchable/accessible via these 
search tools. Material "hidden" from the general search tools is said to reside on the Invisible Web.” 
http://gwis2.circ.gwu.edu/~gprice/direct.htm Direct Search, första sidan. 
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Direct Search är organiserad som en gigantisk länklista och innehåller 
hundratals söktjänster, databaser och webbplatser, företrädesvis akademiska, 
inom de flesta discipliner. Här finns även mycket direktuppspelad 
(”streaming”) audio. Tjänsten innehåller 14 huvudkategorier varav vissa har 
blivit så omfattande samlingar att de flyttats ut på en egen sida.110 

Tjänsten vänder sig inte uttalat till någon särskild målgrupp, men eftersom 
det handlar mycket om väldigt specialiserad information är den kanske mest 
användbar för mer ”professionella” informationssökare inom forsknings- och 
studievärlden samt för företagsvärlden etc. Resurserna är sammanställda av 
Gary Price som är referensbibliotekarie med lång erfarenhet av 
informationssökning via Internet. Resurserna är ej bedömda enligt något 
poängsystem, och det finns inga värderande beskrivningar. Tvärtom så är 
informationen om varje resurs något knapphändig. Tjänsten uppdateras ofta, 
men det finns ingen uttalad uppgift om hur ofta.111 

The Big Hub 
The Big Hub är indelad i 19 huvudkategorier och varje ämne har ett varierande 
antal underkategorier i en nivå under huvudkategorin.112  

Tjänsten vänder sig inte uttalat till någon speciell målgrupp, men att döma 
av kategorierna innehåller den mer av populära / allmänna ämnen, som resurser 
för barn, sport, rekreation och resor. Under avdelningen ”Big References” finns 
till exempel såväl ”Yellow och White Pages” som horoskop och lotteri- 
resultat. Det finns ingen uppgift om hur resurserna samlats in. De skulle kunna 
vara automatiskt insamlade eftersom det inte heller finns någon uppgift om hur 
resurser införlivas eller vilka som sköter detta. Beskrivningarna av varje resurs 
tyder däremot på att någon form av granskning görs. Det finns inget 
bedömningssystem eller särskilda kriterier för detta och informationen om 

 
110 Några av ämneskategorierna är: ”Archives & Library Catalogs” (separat sida), 
”Bibliographies/Bibliographic Aids” (separat sida), ”Business/Economics”, ”Government”(U.S. and 
International) (separat sida), ”Government” (U.S. State & City), ”Humanities” (separat sida), ”Science” 
(innehåller 21 underkategorier, separat sida), ”Social Sciences” (18 underkategorier) och ”Subject 
Specific Resources”: här finns många ämnesbaserade guider för olika ämnen. Direct Search innehåller 
också vissa specialavdelningar som ”Fast Facts”: handböcker/almanackor och faktaböcker och  ”Speech 
& Transcript Center”. 
111 Kontrollerat 010313 (senaste uppdatering 010228) och 010329 (senaste uppdatering 010320). 
Uppdateringsfrekvensen varierar dock mellan de olika avdelningarna/sidorna. 
112 ”Arts & Humanities”, ”Business” och ”Computers” är de tre första huvudkategorierna.Den innehåller 
även ”Kids Big Stuff”, ”Sports” och ”Travel”. ”Social Sciences” innehåller exempelvis 
underkategorierna antropologi, kriminologi, ekonomi, internationella relationer och psykologi. The Big 
Hub har också några specialavdelningar kallade ”Big References”, ”Big News”, ”Big Stocks”, ”Big 
Weather” samt tjänsten ”Convert Measurement” som omvandlar olika måttenheter (gallons till deciliter 
eller kilometer till miles etc. !). 
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varje resurs är visserligen kortfattad, men ändå informativ och ger en viss 
ledning till relevansbedömning. 

Ytterligare uppgifter som saknas är uppdateringsfrekvens samt hur ofta 
länkar kontrolleras. När det gäller aktualitet måste användaren gå till varje 
enskild databas och där kontrollera hur ofta uppdatering görs. The Big Hub 
länkar till databaser, guider, söktjänster, nyhetstjänster, Usenet och ftp-tjänster 
etc.  

Complete Planet 
Internetföretaget BrightPlanet, som skrivit rapporten om den osynliga webben, 
ligger bakom CompletePlanet som är en webbplats innehållande databaser, 
specialiserade söktjänster och länkar till andra webbplatser. Innehållet är 
organiserat i 20 huvudkategorier med upp till fem nivåer av underkategorier. 
Samma länkar kan finnas på flera ställen i strukturen (upp till fem olika 
placeringar för samma resurs tillåts) Resurserna samlas in, indexeras och 
placeras i en/flera kategorier helt automatiskt. Man vill på detta sätt täcka in en 
så stor del av den osynliga webben som möjligt.113 

Målgruppen är ”seriösa sökare”: ”…Internet content solutions to Web 
enabled businesses and serious searchers…”.114 Resurserna granskas inte av 
människor utan de är automatiskt insamlade/indexerade av deras egen agent 
(LexiBot). Det finns flera olika typer av beskrivningar av resurserna: 
”Extract”: som är en serie fraser ur dokumenten som valts ut för att framhålla 
själva ”meningen” med dokumentet. Detta används i 70 procent av alla 
sammanfattningar. ”Description”: är producentens/författarens egen 
beskrivning av resursen.”Keywords”: används om ”extract” inte ger tillräcklig 
information, och meningsbärande nyckelord väljs ut för att beskriva resursen. 
Dessa olika beskrivningar av resurserna är väldigt fragmentariska, och 
personligen anser jag att det är väldigt svårt att med hjälp av dessa bilda sig en 
uppfattning om resursen. Det är inte heller någon märkbar skillnad mellan 
”extract” och ”keywords”. ”Summary”: är manuella beskrivningar gjorda av 
redaktörer.115 Det finns dock inga uppgifter om vilka de är och hur de arbetar 
med tjänsten. Det finns heller ingen uppgift om hur ofta tjänsten uppdateras. 

 
113 Några av ämneskategorierna är ”Agriculture & Food”, ”Arts & Design”, ”Country or region Specific” 
och ”Referencees”, ”Science & Mathematics”. Strukturen liknar Yahoos! och andra katalogers. Complete 
Planet innehåller omkring 4000 egna ämnesord (”subject headings”). 
114 http://www.completeplanet.com Complete Planet FAQ. 
115 Denna typ av beskrivning är den som ger mest användbar information om resurserna, men är däremot 
inte särskilt vanligt förekommande. 
Se http://www.completeplanet.com/help/help_cpFAQs.asp - Anchor_cpfaq14. 
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Complete Planet innehåller flera olika typer av resurser: databaser (på osynliga 
webben), sökbara webbplatser, söktjänster (för synliga och osynliga webben), 
tips, interaktiva kurser och guider i informationssökning på Internet samt 
länkar till andra webbplatser som handlar om informationssökning på Internet. 
Det är också tänkt att det i framtiden ska finnas ett forum för diskussioner 
kring Internet och informationssökning för professionella användare. 

Search Power 
Search Power innehåller mer än 2000 direktlänkar till specialiserade 
söktjänster. Det finns 14 huvudkategorier och flera underkategorier i upp till 3 
nivåer under huvudkategorin.116 

Search Powers syfte är att hjälpa användare att lokalisera en lämplig källa 
för vidare sökning. Resurserna är endast utvalda med krav på att de måste vara 
sökbara webbsidor, söktjänster, eller databaser. Med andra ord sidor som 
innehåller någon typ av sökfunktion. Resurserna är inte poängbedömda och 
beskrivningarna är ganska korta och varierar i längd från söktjänst till 
söktjänst.117 Datum finns angivet för när söktjänsten införlivades i 
SearchPower, det finns däremot inga uppgifter om hur resurserna samlas in. 
Eftersom det inte heller finns några tecken på att tjänsten har anställda som 
arbetar med detta, drar jag slutsatsen att insamlingen delvis sker automatiskt.  

WebData.com 
WebData.com introducerades på webben i december 1998 och de menar själva 
att tjänsten är utvecklad för att kunna tillfredsställa ”alla”, såväl professionella 
informationssökare som ”comparative-shoppers”.118 

Tjänsten innehåller en omfattande mängd kategorier, närmare bestämt 18 
huvudkategorier och även många underkategorier. Den första ämneskategorin 
”Arts & Humanities” innehåller 21 underkategorier.119 

 
116 T.ex. ”Business and Financial” som innehåller 236 länkar till olika resurser, ”Society and Culture” 
som innehåller 36 länkar. Den absolut största kategorin är dock ”City and State Guide” som sammanlagt 
innehåller 14014 länkar till alla USA:s stater m.m.  
117 Det är den aktuella söktjänstens egna beskrivning som visas. 
118 ” WebData is an Internet portal specializing in the cataloging, searching and comparison of online 
content from web sites with databases and is the first portal to uncover this formerly "invisible" part of 
the web. According to a recent study by Jupiter Communications, the driving force behind Internet use is 
the search for quality content. WebData.com is designed to provide quality content from databases and 
facts. It is for all users who use the Internet to search, from the professional, information-based 
knowledge worker (a person requiring information to make decisions) to comparative shoppers.” 
http://www.webdata.com/whatiswd.htf ”Mission Statement” (010313). 
119 WebData.com innehåller även avdelningarna: ”ExperSearch”: metasökning i söktjänster på (synliga) 
webben. Användaren kan välja resultaten presenterade efter tjänst för att exempelvis jämföra träffar från 
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Resurserna är aktivt valda, men det framgår inte efter vilka kriterier utan 
endast att de är manuellt indexerade. Vissa resurser har ganska kortfattade 
beskrivningar medan andra har något längre, det finns inga värderande 
beskrivningar. Det är alltid svårt att direkt avgöra relevansen hos en källa, de 
här beskrivningarna ger endast en viss hjälp. Det finns ingen uppgift om hur 
ofta uppdateringar eller kontroll av länkar görs.120 

Kommentar 
Under Innehåll och urval har bl.a. ämnesinnehåll, målgrupp, urvalsprinciper, 
beskrivningar av resurser och uppdateringsfrekvens undersökts. De tjänster 
som till fullo uppfyller alla kriterierna är inte helt överraskande de 
biblioteksproducerade Librarians Index to the Internet och Infomine. Den 
förstnämnda fokuserar folkbiblioteksanvändarnas behov, medan den senare 
säger sig vara inriktad på den akademiska publikens behov. Även LibrarySpot, 
en kommersiell tjänst som drivs av företaget Start Spot Network, håller en hög 
standard liknande de biblioteksproducerade tjänsterna. För övriga söktjänster 
visar sig brister i beskrivningar av innehåll och resurser samt frånvaro av 
urvalsprinciper och en minst sagt sporadisk uppdateringsfrekvens vara vanligt 
förekommande. Internets har inga beskrivningar alls av de införlivade 
resurserna, vilket gör det tidskrävande att välja rätt källa. Direct Search har 
också dåliga beskrivningar av de införlivade resurserna trots att den tjänsten 
skapats och underhålls av en referensbibliotekarie. Direct Search Innehåller 
mycket specialiserad information, medan exempelvis The Big Hub och 
Beaucoup har en karaktär av mer allmänna och populära ämnen. Complete 
Planet är troligen en av de mest omfattande samlingarna som även uttalat 
fokuserar den osynliga webben. Den är helt automatiskt insamlad och 
indexerad. Även Internets och Search Power verkar ha en automatiserad 
insamling av resurser. Slutligen uttalar även WebData.com att de specialiserat 
sig på den osynliga webben.  

 
olika tjänster eller få resultaten som en sammanslagen lista. ”WebData4D”:  är ämnesspecifik 
metasökning tex: ”company” (företagsnamn) ”phonenumber” (telefonnr. USA & Canada) ”stocks” 
(aktuell börsinfo) etc. Sökning görs i flera tjänster specialiserade på ett område. ”Comparative shopping”: 
jämför priser på olika produkter genom sökning i kommersiella databaser (sk.”warehouse databases”, 
t.ex. Amazon.com). 
120 Det finns däremot möjlighet för användare att bli redaktörer hos WebData.com. 010313 fanns dock 
bara två redaktörer inom ”Arts & Humanities” som har 21 underkategorier. En för ”Religion” och en för 
”Women” , se t.ex. redaktören för kategorin ”Women” 
http://www.webdata.com/pnum/subclassification113.htf - sticky. 
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Sökbarhet och bläddring 

LibrarySpot 
Det är möjligt att göra enkel sökning inom tjänsten, men länken till 
sökfunktionen framhävs inte och är ganska svår att hitta. Man kan även göra 
frassökning, däremot finns ingen mer avancerad funktion som exempelvis 
boolsk sökning eller begränsning till olika fält. Länken till sökfunktionen finns 
längst upp till höger i skärmbilden, precis intill en annonsruta, tillsammans 
med två andra länkar. Min tolkning av detta är att det helt enkelt inte är 
meningen att man ska hitta den så lätt, eftersom tjänsten huvudsakligen verkar 
uppbyggd för bläddring, inte för sökning. 

Beaucoup 
Beaucoup är primärt konstruerad för bläddring och det är den möjlighet som 
användaren erbjuds för att utforska de olika ämneskategorierna.  

Alternativt finns en möjlighet till metasökning i tio av de ”vanliga” 
söktjänsterna på webben, med möjlighet att begränsa sökningen till ”MP3”, 
”News”, ”Images” och ”Video”.121  

Librarian’s Index to the Internet 
Librarian’s Index to the Internet erbjuder flera olika sökalternativ, samt flera 
möjligheter till såväl begränsning som utvidgning av sökbegreppen. I enkel 
sökning finns möjligheter att begränsa sökningen till nyckelord, titel- 
deskriptor- och ämnesfält samt i sökning av URL (”link”). Nyckelordssökning 
är förvalt och då söks titel- deskriptor- och ämnesfält. Sökning av URL betyder 
att sökmotorn letar efter URL:er i titel och deskriptorfält. Även Boolsk sökning 
med ”and” (förvalt) ”or” eller ”not” finns. Det är möjligt att utvidga sökningen 
genom höger-trunkering och att begränsa genom att den automatiska 
avstavningen väljs bort. 

I det avancerade sökläget finns fältsökning i flera fält med hjälp av 
speciella kommandon, och denna sökning går att begränsa till avdelningarna 
”Best of…”, ”Directories” , ”Databases”, ”Specific Resources ”. Det går 
naturligtvis också bra att bläddra genom de olika kategorierna alternativt 
bläddra i de 4304 ämnesorden som finns presenterade i bokstavsordning 
(genom att välja ”browse all subjects”) Ämnesordslistorna kan även användas 

 
121 Med ”vanliga” här Yahoo, Infoseek, Lycos, FindWhat, AskJeeves, MSN,  NBCi m.fl. 
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för att se vilka ämnesord som tjänsten använder sig av, och på så sätt lättare 
välja rätt nyckelord för sökning. 

Internets 
Internets erbjuder både enkel och avancerad sökning. Enkel sökning görs på 
begrepp med möjlighet att begränsa till ”Internets” , ”Web”, eller ”Stock 
Quotes”. Om denna sökning inte ger något resultat kan användaren klicka på 
”Options” vilket ger ett mer avancerat sökformulär med möjlighet att 
kontrollera flera faktorer i sökningen. Termers närhet kan kontrolleras genom 
att välja ”line”, ”sentence”, ”paragraph” eller ”page”. Ordformer kontrolleras 
genom exakt ord eller plural- och genitiv- former. Slutligen kan även 
rankningsfaktorer påverkas av användaren genom möjligheten att välja vilket 
som ska väga tyngst av ord/termföljd, termers närhet,  termers frekvens i 
databas eller termers position i text. 

För att bläddra i tjänsten väljer användaren ämne/kategori från lista (43 
kategorier i ”rullgardins-meny”), vilket leder till ytterligare en lista över 
resurser i ämnet. Där kan man välja att söka i ”Databases” eller ”Web Sites”.  

Infomine 
I Infomine finns ett sökläge, ”Basic Search”: med en automatiskt AND-
funktion samt en automatisk  trunkering. För att kunna söka på exakt ord måste 
ordet sättas inom citattecken, liksom även för frassökning. Möjligheten att göra 
Boolsk sökning och fältsökning finns. Begränsningen kan göras i ett eller flera 
av fälten: nyckelord,  titel, ämne, författare och annotering. De fyra första 
fälten är förvalda och sökningen görs således i dessa om inte användaren anger 
annat. 

För varje ämneskategori finns ingångarna: ”What’s new” (nyligen 
införlivade resurser), ”Table of contents” (ämne och titel i bokstavsordning) 
”Subject” (ämnesord i bokstavsordning), ”Keyword” (nyckelord i 
bokstavsordning) och ”Titel” (titlar i bokstavsordning. Detta gör att Infomine 
fungerar bra att bläddra igenom (även om det kan vara tidskrävande). Det är 
också värdefullt att kunna bläddra exempelvis i ”Subject” för att se vilka 
ämnesord som används för att kunna göra en bättre sökning. 

Direct Search 
På Direct Searchs ingångssida finns ett sökformulär som möjliggör sökning i 
alla sidor under denna tjänst, vilket är bra eftersom materialet är mycket 
omfattande och indelat i långa listor som ligger utspridda över flera sidor. Det 
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finns möjlighet att göra begränsning till sökning i de olika avdelningarna inom 
tjänsten, eller att begränsa till specifikt datum. Sökning kan bl.a. göras på: titel, 
deskriptorer, nyckelord. Det är lätt att ändra sökfråga och det finns dessutom 
möjligheten att istället bläddra sig fram i de olika listorna.122 

The Big Hub 
Användaren kan välja mellan ett enkelt gränsnitt med direktsökning till de 
databaser som inkluderats och sökningen görs då från The Big Hubs sidor. 
Alternativet är att gå direkt till den aktuella resursens söksida, vilket brukar 
rekommenderas. Hur avancerad själva sökningen är varierar mellan de olika 
databaserna. 

Det är lätt att ändra sökfrågan, en nackdel är däremot att det inte finns 
någon möjlighet att söka igenom alla kategorier samtidigt. Istället måste 
användaren först bläddra fram till rätt ämne och därefter söka. 

Complete Planet 
I Complete Planet finns möjlighet att göra enkel sökning med nyckelord, 
frassökning, sökning med naturligt språk, samt sökning med Boolska 
operatorer.123 Det finns utförlig information om tjänsten och hur sökning 
fungerar. Ett annat alternativ är att bläddra sig fram i ämneskategorierna, vilket 
är ett väl fungerande söksätt i denna tjänst.  

Search Power 
Det är möjligt att söka med nyckelord och välja: ”sökning på webben”, ”hitta 
en söktjänst” eller ”metasök flera söktjänster”. Metasökningen visar från vilken 
tjänst sökningen kommer.124 

Det finns även ”more options” som ger möjlighet att välja sökning på  
”hela ord” ”som nyckelord” ”frassökning” samt välja ”or” eller ”and”. Det 
fungerar även bra att bläddra sig fram i Search Power. 

 
122 Bläddring rekommenderas dock inte för denna tjänst. Innehållet är mycket omfattande och bristen på 
utförliga beskrivningar och organisation gör att bläddring blir en mycket tidskrävande metod. 
123 Complete Planet tillåter användning av AND, OR, NOT, NEAR, BEFORE och AFTER och det finns 
enligt söktipsen ingen begränsning för hur sammansatta sökningar man kan göra.  
124 Användaren kan välja antal resultat från varje  tjänst 10, 25, 50, 100. Metasöktjänsten tillhandahålls 
av Mamma.com. 
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WebData.com 
Sökning kan göras med nyckelord: enkel sökning, avancerad sökning eller 
ämnesvis och användaren kan välja att söka ”på webben” eller ”på 
WebData”.125 I avancerat läge finns exempelvis möjligheten att göra 
begränsning i tid till resurser inlagda de senaste två åren, det senaste året, de 
senaste sex månaderna och så vidare ner till en dag. 

En annan möjlighet är att göra ”metasökning” ämnesvis genom att skriva in 

nyckelord för sökning och begränsa till ett ämnesområde t.ex. ”movies”. 

WebData.com gör då en sökning i flera databaser inom detta ämnesområde och 

presenterar träffarna i en lista. Det fungerar också bra att bläddra inom de olika 

ämneskategorierna. 

Kommentar 
Under Sökbarhet och bläddring undersöks vilka olika sökmöjligheter som 
finns samt huruvida tjänsten är lämpad för bläddring. Det bör finnas 
möjligheter för användaren att använda sig av bägge strategierna. De 
sökmöjligheter som finns bör också underlätta såväl utvidgning som 
begränsning av sökfrågan.126 Även här är det de biblioteksproducerade 
tjänsterna som uppfyller alla kraven. De har flest sökmöjligheter och lämpar 
sig även bra för bläddring. För de övriga är variationerna så stora att det är 
svårt att ge någon sammanfattande bild av deras sökmöjligheter. LibrarySpot, 
Beaucoup och Internets ger intrycket av att vara primärt inriktade på bläddring, 
vilket fungerar utmärkt i LibrarySpot men inte alls bra i Internets, främst pga. 
obefintlig resursbeskrivning. I de flesta av tjänsterna går det att göra 
frassökning samt kombinera termer med boolska operatorer. WebData.com 
karaktäriseras av olika möjligheter till specialiserad metasökning. 

Användarvänlighet och helhetsintryck 

LibrarySpot 
Det krävs inga speciella förkunskaper för att kunna använda LibrarySpot, det 
går utmärkt att bläddra sig igenom de olika kategorierna och det är mycket lätt 
att navigera inom tjänsten. Huvudavdelningarna med underkategorier ligger 

 
125 Lycos, AltaVista, Excite, Yahoo!, Infoseek. 
126 Utvidgning: t.ex. boolska operatorn OR, trunkering, tjänsten ger exempel på relaterade begrepp eller 
relaterade sidor. Begränsning: t.ex. boolska operatorer AND, NOT, NEAR, frassökning, begräsning till 
olika fält. 
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alltid kvar i en meny till vänster i skärmbilden – så länge som användaren 
håller sig kvar inom webbplatsen. I och med att länkar följs till andra sidor blir 
det svårare eftersom LibrarySpot inte ligger kvar i någon ram eller liknande 
och länkade sidor öppnas inte i nytt fönster. Designen är tydlig och relativt 
enkel, det finns en annons på huvudsidan, men den är inte dominerande över 
innehållet. Överskådligheten är däremot något sämre. Tjänsten är mycket 
omfattande och det finns många olika kategorier utspridda i skärmbilden, vilket 
gör att det är ganska svårt att få någon direkt uppfattning om vad tjänsten 
innehåller. Allt ryms inte heller inom en skärmbild utan användaren måste 
använda rullningslisten för att se hela innehållet. Som helhet ger LibrarySpot 
dock ett mycket gott intryck och både de ovana informationssökarna liksom de 
mer erfarna bör kunna tillfredsställas genom sökning här. Emellertid saknas 
någon information om hur urvalet av resurser går till samt om hur ofta 
materialet uppdateras och länkar kontrolleras, här ska tilläggas att jag vid 
sökning i tjänsten inte stött på några brutna länkar eller felaktiga adresser, 
vilket tyder på att underhållet av tjänsten fungerar på ett tillfredsställande vis.  

Beaucoup 
Beuacoup innehåller överhuvudtaget inga hjälpsidor eller annan information 
om hur det är tänkt att tjänsten ska användas. Därför är det bra att det är lätt att 
klicka sig fram mellan de olika kategorierna. Det finns alltid ett index till 
vänster och alltid en ”hem-knapp”, vilket gör att det är mycket enkelt att 
orientera sig inom tjänsten. Det krävs således ingen specialiserad kunskap av 
användaren, möjligen en viss förtrogenhet med webbgränsnitt generellt. 
Beaucoup är mycket överskådlig, då alla kategorier och underkategorier ryms 
inom en skärmbild. Designen är enkel och sidan ger ett luftigt intryck.  

Beaucoup ger intryck av att vara en enkel men mycket informationsrik 
tjänst som innehåller mer av ”allmänna ämnen” och inte så mycket 
akademiskt/vetenskapligt material, även om det också finns representerat. Jag 
drar slutsatsen att den riktar sig till en bred allmänhet. 

Librarian’s Index to the Internet 
I LII finns mycket utförliga hjälpsidor som tar upp enkel sökning, fältsökning, 
avstavning, trunkering, boolsk sökning och fältkommandon. 

 Navigering görs främst genom att klicka sig fram mellan de olika 
kategorierna, och det finns alltid en länk till den huvudkategori användaren 
befinner sig inom. För att komma till huvudsidan kan logotypen som finns 
överst på alla sidor användas som ”hem-knapp”.  
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Om användaren vill utföra sökningar som till fullo utnyttjar de möjligheter 
som finns i LII är det helt nödvändigt att först läsa hjälp-avsnitten. Alternativt 
kan användaren välja att istället bläddra sig fram i de olika ämneskategorierna. 
Ämnesindelningen är överskådlig och alla kategorier ryms i en skärmbild. Det 
tar dock en stund innan man bekantat sig med alla de olika sökmöjligheter som 
finns. Designen är ren och enkel: vit bakgrund med bruna länkar och inga 
störande element som annonser eller andra bilder. 

LII är en professionell tjänst, det märks tydligt att det är 
bibliotekarier/informationsspecialister som producerar den. Tjänsten ger ett 
gediget och trovärdigt intryck. LII lämpar sig också likaväl för bläddring som 
för sökning. Då den är utvecklad med tanke på folkbiblioteksanvändarnas 
behov bör den ha goda möjligheter att tillfredställa en bred ”allmänhet” med 
skiftande informationsbehov, såväl speciella som generella. 

Internets 
Det finns sökhjälp som nås från det avancerade sökläget genom att klicka på 
respektive rubrik: formulering av sökfråga, logiska operatorer (boolsk 
sökning), frassökning, trunkering mm. 

Navigering görs annars enklast genom att klicka sig fram. Tjänsten kräver 
en viss vana vid databassökningar, det finns förstås alltid möjlighet att använda 
bläddring istället, men det är ju inte säkert att det ger tillfredställande resultat 
eller att användaren har den tiden som krävs för att bläddra sig fram till ett 
önskat svar.  

Överskådligheten är inte särskilt bra med tanke på att användaren inte 
möter alla kategorier presenterade samtidigt på en sida, utan är tvungen att 
använda en rullgardinsmeny och ”rulla upp och ner” för att gå igenom alla 
ämneskategorier. Därför är det också mycket svårt att få en uppfattning om hur 
de olika ämneskategorierna och underkategorierna förhåller sig till varandra. 
Ytterligare ett minus med denna tjänst är att det är svårt att hitta det avancerade 
sökläget. Knappen ”Options” dyker upp när träfflistan presenteras och finns 
inte tillgänglig från start.  

Internets är en omfattande tjänst som skulle vara betydligt mer användbar 
om den hade någon form av beskrivningar av de inkluderade resurserna samt 
en väl fungerande sökfunktion. Sökning i Internets har inte givit några 
tillförlitliga resultat vid upprepade söktillfällen. Detta gör att helhetsintrycket 
blir negativt för denna tjänst.  
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Infomine 
Hjälpsidorna tar upp sökning generellt samt något om mer avancerad sökning. 

Här förklaras exempelvis skillnaden mellan sökning på exakt term och 

trunkerat, hur boolsk logik fungerar liksom hur användaren kan begränsa 

sökningen till de olika fälten. Det är enkelt att navigera inom tjänsten och det 

finns alltid tydliga ”tillbaka”- ”hem”- och ”söktips”-knappar som underlättar 

för användaren. 

Designen är ren och enkel och innehåller inga störande bilder eller 
annonser. En nackdel är att det ibland kan bli väl mycket information i en 
skärmbild för att kunna överblicka allt. Det fungerar utmärkt både att bläddra 
och att söka i Infomine och tjänsten har goda möjligheter att tillfredsställa både 
informationsspecialister och mer oerfarna användare.  

Det är en oerhört omfattande tjänst som innehåller värdefulla och 
högkvalitativa resurser för forskning och undervisning. Trots den enorma 
mängden information som samlats här går det både lätt och snabbt att hitta 
information. Som helhet ger Infomine ett mycket professionellt och pålitligt 
intryck. 

Direct Search 
Det finns inga hjälpsidor som tar upp söktips eller förklarar de olika 
sökalternativen som erbjuds. Det finns inte heller någon övrig information om 
tjänsten eller om urval.  

Det är svårt att orientera sig inom tjänsten och det fungerar därför inte 
särskilt bra att bläddra sig igenom den. Bläddringen försvåras ytterligare av att 
beskrivningar av resurser är knappa (för vissa finns ingen alls), vilket gör att 
det är svårt att avgöra relevans. Användaren måste gå till varje resurs för att 
avgöra relevans, vilket är mycket tidskrävande. 

Det är också svårt att få någon överblick över tjänsten eftersom det inte 
finns någon innehållsförteckning, eller någon annan typ av översikt, där 
användaren kan se hur hela webb-platsen är strukturerad. Genom att Direct 
Search innehåller mycket specialiserad information krävs vissa förkunskaper 
inom det ämne som användaren söker information om.  

Ett första helhetsintryck av Direct Search är främst att det är en mycket 
omfattande samling. Den innehåller mycket material inom ”US government & 
States”, samt en del mycket specialiserad information t.ex. inom ”Sciences”. 

Det är dock lite förvånande att en tjänst som utvecklas av en bibliotekarie 
inte innehåller mer av metainformation; om sökning och urval, samt utförligare 
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beskrivningar av resurser, och kanske en tydligare struktur på länkarna. Det är 
naturligtvis en fråga om tid och resurser, självklart kan inte en ensam person 
hålla samma nivå som de virtuella biblioteken eller de ämnesguider som har 
många anställda.  

The Big Hub 
The Big Hub innehåller inga hjälpsidor om sökning eller liknande. Den är dock 
mycket lättnavigerad och tydlig, vilket gör den väldigt lätt att använda. Det 
krävs inga särskilda förkunskaper  för att använda den, undantaget den kunskap 
som krävs för att göra sökningen direkt från respektive databas. 
Överskådligheten är mycket bra då allt ryms i en skärmbild, designen är enkel 
och tydlig och det finns inte några störande annonser eller övrig grafik.  

The Big Hub fungerar bra för att lokalisera resurser inom ett ämne. Det 
saknas dock uppgifter om tjänsten: om urvalsprinciper, storlek och möjligen 
något utförligare resursbeskrivningar. The Big Hub är en mycket 
användarvänlig tjänst, trots att den inte innehåller några hjälpsidor eller 
liknande, främst för att designen är enkel och överskådligheten bra, vilket leder 
till att det är lätt att få en direkt överblick över tjänsten och dess möjligheter. 

Complete Planet 
Det finns möjligheter att få såväl söktips som information om hur sökning i 
Complete Planet fungerar i ”Search Tips” och en mycket utförlig ”FAQ”. 
Överskådligheten är bra, allt ryms inom en skärmbild. Det är också lätt att 
navigera i tjänsten, det finns alltid en ”hem-länk” samt en lägesangivelse (med 
länkar) som anger var i ämneshierarkierna användaren befinner sig. Det krävs 
inga speciella förkunskaper för att använda Complete Planet. Designen är enkel 
och innehåller inga störande annonser eller liknande.  

Complete Planet är en mycket omfattande tjänst som dock saknar vissa 
uppgifter om underhåll och uppdatering eller kontroll av länkar. Det fungerar 
bra att bläddra i ämneskategorierna, trots vissa brister i resursbeskrivningen. 
Complete Planet innehåller både länkar till söktjänster för den synliga webben 
samt databaser för den osynliga webben.  

Search Power 
Det finns inga hjälpsidor om tjänsten eller om sökning. Användaren orienterar 
sig genom att klicka sig fram i de olika kategorierna, ett sökfönster finns även 
alltid i meny till vänster i skärmbilden. Länkarna leder direkt till den aktuella 
söktjänstens sökformulär och öppnas alltid i ett nytt fönster, vilket gör det lätt 
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att behålla orienteringen. Det krävs inga särskilda färdigheter för att använda 
Search Power, det går även bra att klicka sig fram 

Tjänsten är överskådlig då alla kategorier ryms inom en skärmbild, det kan 
dock vara svårt att upptäcka sökfönstret som ligger överst i menyn till vänster. 
Det finns alltid en annonsruta högst upp, som ibland är rörlig vilket kan verka 
störande. Designen i övrigt är enkel med vit bakgrund och blå länkar. 

Search power ger intryck av att rikta sig till ”vanliga användare”. 
Personligen anser jag att det är störande med alla kommersiella sidor som finns 
med. Det saknas information om tjänsten, t.ex. om hur metasökningen 
fungerar. Uppgifter om i vilka index metasökningen görs samt om denna görs 
både på webben och inom Search Power vore önskvärt, liksom information om 
hur rankning och dubletter hanteras. 

WebData.com 
Det finns utförliga hjälpsidor och tjänsten är lättnavigerad, trots den stora 
mängden information. Det finns alltid en innehållsförteckning (”Site 
navigation”) i form av en rullningslist till vänster i skärmbilden som gör det 
extremt lätt att förflytta sig mellan olika kategorier. Den databas användaren 
väljer öppnas inom WebDatas ram så att navigationsfönstret alltid finns kvar. 
Det krävs inga särskilda förkunskaper för att använda den, och det fungerar 
även här bra att klicka sig fram. 

Designen är relativt enkel, det finns dock alltid så kallade ”banners”, 
annonsrutor, som rör sig ibland och blinkar störande. I övrigt ryms allt inom en 
skärmsida, men det är svårt att direkt överblicka alla olika möjligheter som 
finns. 

WebData.com är en mycket användbar tjänst som är lätt att använda och 
innehåller mändger av information, såväl populära som mer specialiserade 
ämnen. Det saknas däremot information om senaste kontroll av länkar eller 
annan uppdatering. 

Kommentar 
Under Användarvänlighet och helhetsintryck undersöks i vilken utsträckning 
tjänsterna innehåller hjälpfiler, vilken navigerbarhet och design de har samt om 
det krävs speciella förkunskaper för att använda dem. 

De söktjänster som genomgående har uppfyllt i stort sett alla kriterier i 
checklistan är de biblioteksproducerade Infomine och Librarian’s Index to the 
Internet, vilket såhär i efterhand verkar närmast självklart med tanke på att det 
är en försvarlig mängd professionella yrkesmänniskor som arbetar med dessa 
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tjänster. Som jämförelse kan Beaucoup och och Direct Search nämnas, vilka 
utvecklas av en ensam person. De har båda vissa brister i beskrivningen av 
resurser och ingen av dem innehåller någon typ av hjälp-sidor eller liknande. 
När det gäller Beaucoup har detta mindre betydelse eftersom den är väldigt lätt 
att använda, medan Direct Search, ger ett mycket ”rörigare” intryck och är 
svårare för en ovan användare att använda. 

LibrarySpot är ett bra exempel på en ”vortal”, som specialiserat sig på 
biblioteks- och referenstjänster. Den uppfyller inte utvärderingskriterierna i 
samma utsträckning som de tidigare nämnda biblioteksproducerade tjänsterna, 
men ligger inte långt därefter. Den är mycket lätt att bläddra sig igenom och är 
även sökbar. Den ger ett mycket professionellt intryck. Den tjänst som däremot 
utmärker sig mest negativt är Internets, som helt saknar någon form av 
metainformation. Den innehåller varken beskrivningar av resurser eller 
information om själva tjänsten.  

Sammanfattning 
Undersökningen fokuserar tio av de mest välkända söktjänsterna för den 
osynliga webben. Dessa undersöks med hjälp av de utvärderingskriterier som 
redovisas i bilaga 3. Utvärderingskriterierna kan delas in i tre grupper: 1) 
innehåll och urval 2) sökbarhet och bläddring samt 3) användarvänlighet och 
helhetsintryck. De biblioteksproducerade tjänsterna (LII och Infomine) 
uppfyller de flesta av kriterierna, och utmärker sig speciellt när det gäller 
innehåll och urval samt sökbarhet och bläddring. Flera av de övriga 
söktjänsterna visade sig ha brister främst vad det gäller beskrivningar av 
innehåll men ofta även frånvaro av urvalsprinciper samt dålig uppdatering. 
Complete Planet har helt automatiskt insamlade och indexerade resurser, vilkas 
fragmentariska resursbeskrivningar drar ner helhetsintrycket. Tjänsten har dock 
många bra sökfunktioner och det fungerar även att bläddra sig fram genom de 
olika ämneskategorierna. Mest negativt utmärkte sig Internets som vid mina 
undersökningstillfällen inte gav några sökresultat, trots avancerade möjligheter 
till olika typer av sökning. Tyvärr drar det tillsammans med dåliga 
beskrivningar av de införlivade databaserna ner intrycket för denna tjänst, 
eftersom det då även blir mycket tidskrävande att bläddra sig fram till den 
sökta informationen. 

Hur väl den tredje gruppen utvärderingskriterier uppfylls avgörs till stor del 
av hur komplex webbplatsen/söktjänsten är. Mängden sökmöjligheter samt 
möjligheter till bläddring är också viktiga för hur användarvänlig tjänsten 
uppfattas. Även här utmärker sig de biblioteksproducerade tjänsterna med att 
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de uppfattas som användarvänliga och lättöverskådliga trots att de innehåller 
stora informationsmängder och många sökmöjligheter. Det är också mycket 
viktigt att söktjänsterna innehåller någon form av hjälpfunktion eller tips för 
sökning för att uppfattas som användarvänliga och lättnavigerade. Av de 
kommersiella tjänsterna är det LibrarySpot, Complete Planet och Webdata.com 
som bäst uppfyller dessa utvärderingskriterier och som ger ett professionellt 
och pålitligt intryck. 

Att tillfredsställa olika typer av informationsbehov 
I den tredje och avlutande delen av uppsatsens undersökning är ambitionen att 
genom de fem sökfrågor som formulerats för att representera olika typer av 
informationsbehov, undersöka hur de källor som söktjänsterna tillhandahåller 
svarar mot dessa informationsbehov.  

Resultaten av sökningarna redovisas efter frågetyp och frågorna har ställts 
till fem av söktjänsterna för den osynliga webben. Frågorna är indelade i fem 
olika kategorier, där varje kategori representeras av en fråga.127 Detta betyder 
att det sammanlagt är tjugofem sökfrågor som ställts till söktjänsterna (5 frågor 
till 5 söktjänster). För att läsaren ska få en uppfattning om hur själva 
”sökgången” ser ut görs en beskriving av hur jag hittat fram till svaren på 
frågorna. För varje söktjänst har sökning respektive bläddring i olika hög 
utsträckning använts, beroende på hur väl källan lämpar sig för de olika 
strategierna. Redovisningen görs i form av beskrivande text, då jag bedömer 
det som att det är enda sättet att ge en bild av hur undersökningen genomförts. 

Översiktlig information om ett ämne: 
Som ett exempel på översiktlig information har jag valt att söka efter resurser 
inom film och filmvetenskap. Att söka efter översiktlig information om ett 
ämne eller ämnesområde syftar ofta till att att lokalisera resurser för att få en 
uppfattning om ämnet och dess olika problemområden.  

LibrarySpot 
Bläddring: LibrarySpot lämpar sig bäst för bläddring, och kategorin ”Film 
libraries” leder till sex specialbibliotek för film, vilka ger en mängd resurser.128 

 
127 Se bilaga 4. 
128 Exempelvis leder en länk till ”Public Motion Picture Research Centers and Film Archives” som ligger 
inom Library of Congress webbsidor. Här finns länkar till filmarkiv, filmmuseer och filmbiblioteks 
specialsamlingar från USA, Canada, flera sydamerikanska länder, många europeiska länder, Kina, 
Ryssland etc. Sverige finns representerat av Svenska Filminstitutet. 
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LibrarySpot föreslår också relaterade sidor, en av länkarna går till CinemaSpot 
som är helt specialiserad på film.129 
Sökning: För att försöka hitta mer av filmvetenskapliga resurser görs en 
sökning på ”film studies” som ger en träff: ”Magazines & Journals” som är en 
av kategorierna inom tjänsten (sökning görs inom denna webbplats).130 Bland 
dessa kan man finna vissa rent akademiska samt mer ”populära” elektroniska 
tidskrifter. 

Beaucoup 
Bläddring: I Beaucoup finner användaren filmresurser i kategorin 
”Art/Entertainment” som bl.a. innehåller databaserna: Film.com, IMDb 
(Internet Movie Database), CinemaFestivals, Oscars, All-MovieGuide och 
ADAM (ADAM, the Art, Design, Architecture & Media Information 
Gateway).131  
Sökning: För att försöka hitta mer av filmvetenskapligt material, görs en 
sökning från Beaucoup SuperSearch.132 Bland dessa resultat finns bl.a.: Society 
for Cinema studies, och Internet Resources for Film Studies (listar kataloger, 
organisationer och databaser m.m.) vilka leder vidare till ytterligare mängder 
av resurser.133 

Librarian’s index to the Internet 
Bläddring: LII är mycket väl lämpad för bläddring och inom huvudkategorin 
”Arts” finns underkategorierna”Films” och ”Movies” (samma innehåll) som 
ger 77 resurser. I kategorin ”Best of ”: finns tex. IMDb, Motion Picture 
Database, Movie Guide in Theaters med Motion Picture Database mfl.134 

Användaren kan välja funktionen att visa träffar sorterade efter ämne, 
vilket ger en lång lista med olika aspekter på film. Den listar antal resurser för 

 
129 En bred resurs med referensverktyg, recensioner, nyheter, länkar till filmindustrin etc. Kategorin 
”General guides” leder till en samling databaser: tex IMDb (Internet Movie Database), Movies.com, 
film.com m.fl. 
130  Sökning på ”cinema studies”, ingen träff. 
131 En enkel sökning i ADAM på ”Film studies” ger 35 träffar, här finns företrädesvis filmvetenskapligt 
material. 
132 Sökning på ”cinema studies” ger 43 träffar och på ”film studies” 47 träffar – i stort sett samma 
resurser. 
133 Internet Resources for film studies http://iits.concordia.ca/services/vmr/cinema_links.html. 
Society for Cinema studies http://www.cinemastudies.org/. 
134 Internet Movie Database http://us.imdb.com/. 
Movies in Theaters http://www.tvguide.com/movies/intheaters/ Övriga databaser som listas är t.ex. 
British Film Catalogue http://www.britfilms.com/bf/home.lasso Cinemachine: The Movie Review Search 
Engine http://www.cinemachine.com/ och Docu Seek Film & Video Finder http://www.docuseek.com/ 
m.fl. 
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varje ämnesord inom parentes. Detta är mycket användbart för att se vilka olika 
infallsvinklar på ämnet som finns. 
Sökning: En bred sökning på endast ”movies” ger 265 träffar, men då kommer 
även många irrelevanta resurser med.135 Sökning på ”motion pictures” ger 78 
träffar och det visar sig vara ungefär samma som erhålls vid bläddring. 

Internets: 
Bläddring: En möjlig ingång för att hitta filmresurser är kategorin ”Arts”, det 
är svårt att veta vilken databas som kan innehålla något om film eftersom det 
inte finns några som helst beskrivningar av innehållet. Först i listan står 
ADAM: ”The Art, Design, Architecture & Media Information Gateway”.136 
Här finns en mängd resurser att utforska.137 Svårigheten i att bedöma vilken 
databas i Internets som kan tänkas innehålla filmresurser gör att bläddringen 
blir oerhört tidskrävande. Istället övergår jag till kategorin ”Media” som visar 
sig innehålla underkategorin ”Movies”. Den innehåller 17 databaser och 13 
webbplatser.138 
Sökning: Det fungerar inte alls att söka i Internets.139 Enkel sökning på ”film”, 
”movie”, ”cinema” ger inget resultat. Kombinerad sökning: ”movie” 
”reviews”, ”movie” ”database” ger inte heller några träffar. 

Infomine 
Bläddring: I Infomine är den naturliga ingången för att leta filmresurser 
”Visual & Performing Arts”. Därefter väljer jag ”Browse by Keyword”. 
Ämnesordet ”Film” har 45 resurser och det finns 30 olika ämnesord med 
sammansättningen film.140 

 
135  Exempelvis sådana resurser som behandlar litteratur, musik och övrig konst Sökning på ”film 
studies” och ”cinema studies” gav 0 träffar. ”science of motion pictures” gav 2 träffar. 
136  ADAM http://www.adam.ac.uk/. 
137  Se tidigare sökning i ADAM, under Beaucoup. 
138 Databaser är t.ex. IMDb, AllMovieGuide, CineMachine, Movie Reviews Database m.fl. Webbplatser: 
till olika filmfestivaler mm. 
139 Sökningen har upprepats vid flera olika tillfällen och givit samma resultat.  
140 Exempelvis ”Film studies”(10 resurser): en av dessa är ”Film studies on the Internet … annotated 
subject guide focusing on film databases, academic aspects of film studies…” 
http://www.ualberta.ca/~slis/guides/films/film.htm m.fl. 
”Film theory”: (1) ”Film and Media Webbliography. A virtual library of film sources, including 
bibliographies, library catalogs, discussion groups, reviews, film theory, e-zines, and organizations. ” 
http://www.lib.lsu.edu/hum/film.html. 
”Film databases” (1) ”European Cinema Online Database” http://www.mediasalles.it/webdr.htm etc. 
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Sökning: I ”Multiple Database search” söks alla kategorierna i Infomine 
igenom. En sökning på ”movie” kombinerat med ”databases” och ger 21 
träffar.141 

Generell information om ett ämne 
I denna kategori utgår sökningen ifrån ett mera allmänt behov av information. 
”Jag vill ha information om buddismen”, får här representera ett generellt 
informationsbehov. Det är viktigt att källorna verkligen kan ge information 
som håller rätt nivå, det ska inte vara enbart översikter eller en samling av 
resurser och inte heller specialiserad information. Användaren ska genom 
denna information kunna få en allmän uppfattning om och introduktion till vad 
buddism är. 

LibrarySpot 
Sökning/bläddring: LibrarySpot är utvecklad främst för bläddring.142 För att 
hitta generell information om buddismen verkar ett uppslagsverk som 
Britannica Online bäst lämpad att starta både sökning och bläddring i. En enkel 
sökning i Britannica på ”buddhism” ger flera exempel på artiklar, webbsidor 
och tidskrifter, samt exempel på relaterade begrepp och nyckelord.143 Bläddring 
fungerar även det utmärkt i Britannica Online, genom fyra ”klickningar” når 
användaren en allmänt hållen artikel om buddismen, som motsvarar det 
generella informationsbehovet.144 På samma sätt går det att bläddra sig fram i 
Britannicas Internet-guide, men det går inte lika snabbt att här hitta fram till 
information om buddismen. Det finns en mängd resurser, men det tar betydligt 
längre tid att här leta sig fram till rätt nivå på den information som söks. 

 
141 T.ex. Art on Film Online http://www.artfilm.org/ 
CineFiles http://www.mip.berkeley.edu/cinefiles/ 
Women’s Studies Database: Film Reviews 
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/WomensStudies/FilmReviews/ m.fl. 
Sökningen görs i förvalt läge, för att göra den så enkel som möjligt. 
142 En enkel sökning på ”buddhism” ger inget resultat. Det finns inte heller någon uppenbar kategori att 
påbörja bläddring i. 
143 Britannica Online http://www.britannica.com/. 
I ”The Web’s Best Sites finns utvalda webbplatser t.ex. Buddhism 101 från About.com 
http://buddhism.about.com/religion/buddhism/blbud101.htm, som innehåller mängder av resurser om 
buddism. I ”Encyclopedia Britannica” finns Britannicas egna artiklar i ämnet, dessa ger mycket god 
generell beskrivning av ämnet, samt möjligheten att fördjupa sig ytterligare. I ”Magazines” finns artiklar 
ur tidskrifter som New Perspectives Quarterly, Civilization och Time. I ”Related products” finns 
exempelvis förslag på böcker om buddism från Barnes & Noble. Vidare ger Britannica även förslag på 
speciella aspekter inom ämnet samt förslag på relaterade ämnen.  
144 Det är samma artikel som erhålls vid sökning. Under artikeln finns en innehållsförteckning över hela 
kapitlet som handlar om buddismen där användaren kan klicka sig vidare till ytterligare information. 
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Beaucoup 
Bläddring: I huvudkategorin ”PotPurri” finns en länk till ”Esotericism.com” 
som är söktjänst för ”alternativa webbplatser”. Under kategorin ”Religion/ 
Buddhism” finns 22 länkar till blandade till webbplatser om buddism (även en 
del franska och spanska sidor). Nummer tre i träfflistan ”Buddhism”, leder till 
About.com och deras resurser om buddism, som visar sig mycket 
användbara.145  
Sökning: Den enda sökning som erbjuds i Beaucoup är en metasökning på 
webben, genom en enkel sökning här nås också relevanta resultat.146 Den första 
träffen visar sig vara Zen Buddhism WWW Virtual Library, som är en 
undersida till Buddhist Studies WWW Virtual Library.147 En användbar sida 
här är ”Introductions to Buddhism for the nonspecialist” som innehåller länkar 
till introduktionstexter om buddism som motsvarar det generella behovet av 
information.148 

Librarian’s index to the Internet 
Bläddring: I ”Religion & Philosophy” finns underkategorin”Buddhism” och 
här listas 8 resurser den första i listan är även här Buddhist StudiesWWW 
Virtual Library.149 
Sökning: En enkel sökning i LII på ”buddhism” ger 18 träffar totalt, då 
kommer även relaterade sidor med därav det ökade antalet träffar.150 
Här kan man välja en mängd olika aspekter på ämnet och flera av träffarna är 
”directories” som i sin tur länkar vidare till ytterligare resurser. Trots att 
sökning gjorts kräver resultaten att användaren därefter bläddrar sig fram till 
den efterfrågade informationen, och på så sätt hittar rätt nivå. 

 
145 About.com – Buddhism http://buddhism.about.com/religion/buddhism/mbody.htm Det tar betydligt 
längre tid även här att leta sig fram till just den typen av generell information som eftersöks, även här får 
användaren en mängd andra infallsvinklar till ämnet, med möjligheter till ytterligare fördjupning. 
146 Metasökningen tillhandahålls av Mamma.com som är en stor metasöktjänst. Sökningen görs i Yahoo, 
Lycos, FindWhat, AskJeeves, Infoseek, GoTo, MSN, NBCi. Sökningen gjordes på ”buddhism”. 
147 Buddhist Studies WWW Virtual Library underhålls av Dr. Matthew Ciolek vid Australian National 
University. 
148 ”Introductions to Buddhism for the nonspecialist” 
http://www.uncwil.edu/iabs/vl/dharma.html - Intro. 
149 Se ovan. Andra användbara länkar med generell information om buddismen som listas i LII är 
exempelvis:Ethics of Buddha and Buddhism http://www.san.beck.org/EC9-Buddha.html 
Tricycle Hub http://www.tricycle.com/ m.fl. 
150 En användbar funktion i LII är att välja ”Results by Subject”, då grupperas träfflistan efter ämnesord. 
Här syns att av de 18 träffarna på ”buddhism” är det 8 som listas under ämnesordet buddism. Övriga 
finns under mysticism, zenbuddism, Tibet osv. 
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Internets 
I Internets finns kategorin ”Religion” med underavdelning ”Buddhism”, denna 
innehåller fyra databaser och nitton webbplatser.  
Av databaserna är det ”Dharma Electronic Files Archive” och ”Galaxy” som 
verkar mest användbara när det gäller att hitta generell information om 
buddismen.151 Galaxy är en  manuellt indexerad webbkatalog (liknande 
Yahoo!) och det är till deras avdelning om buddism som denna länk går. 
Därigenom når användaren på fem ”klickningar” en användbar introduktion till 
buddismen.152 
Sökning: Inte heller denna gång fungerar det att söka i Internets. Inga 
användbara träffar erhålls vid sökning på ”religion”, ”buddhism” eller dessa 
kombinerade tillsammans med exempelvis ”databases”.153  

Infomine 
Bläddring: I Infomine verkar ”Social sciences, humanities & general 
reference” vara den mest naturliga ingången för att hitta information om 
buddismen. Funktionen ”browse by subject” ger en mängd ämnesord för olika 
aspekter på religion. Ämnesordet ”religion – study and teaching” ger en träff 
på ”Virtual Religion Index”154 En snabb undersökning av denna resurs ger ett 
intryck av att den verkligen lever upp till beskrivningen. Exempelvis finns här 
”Buddhist studies”, här finns resurser indelade i olika kategorier: generella 
samt flera som är specialinriktade på Buddhas liv eller olika buddistiska 
texter.155  

 
151 Dharma Electronic Files Archive http://www.dharmanet.org/ 
Galaxy http://galaxy.tradewave.com/galaxy/Community/Religion.html. 
152 Buddhanet.org ”Introduction to buddhism” http://www.buddhanet.net/mag_bud.htm 
I Dharma Electronic Files Archive är det inte lika lätt att snabbt hitta fram till generell information. 
Webbplatser som listas i Internets är bl.a. Buddhism World, DharmaNet, Government of Tibet in Exile. 
www.tibet.com/index.html. 
153 För de sökningar som jag utfört i Internets erhålls ofta 8-10 träffar på styrelsemedlemmar i Internets 
”Board of directors”. Jag har även utfört mer specialiserade sökningar, vilket inte heller givit några 
resultat. 
154 ”This useful virtual library of links covers all major topic categories with short, well-written 
annotations. It includes major world religions and sections on religion and sociology, religion and 
anthropology, ethics and other topics of interest to an academic audience.” http://religion.rutgers.edu/vri/. 
155 Under generella resurser återfinns tre av de jag hittat tidigare med övriga sökredskap, exempelvis 
Matthew Cioleks ”Buddhist studies - WWW Virtual Library” och Dharma.net samt den internationella e-
tidskriften ”Journal of Buddhist ethics”. 
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Sökning: En enkel sökning inom kategorin : ”Social sciences, humanities & 
general reference” på ”buddhism” ger 15 träffar. Varav några är de ovan 
beskrivna samt ytterligare flera som alla verkar mycket användbara.156  

Övergångsinformation 
Den s.k. övergångsinformationen ligger på gränsen mellan det översiktliga och 
det mer specifika och används ofta för att avgränsa ett ämnesområde. I denna 
kategori har jag sökt efter ”Ett urval av aspekter på medieundervisning”. 
Informationen ska ge dels en översiktlig uppfattning om ämnet samt vilka 
möjliga avgränsningar som kan göras, vilka speciella aspekter som kan vara 
intressanta att fördjupa sig i. 

LibrarySpot 
Sökning: Sökning på de olika begreppen ”media education”, ”media literacy”, 
och ”teaching” media” ger inga resultat.157 
Bläddring: I kategorin ”Previous articles” under ”Education and Career” finns 
webbplatser relaterade till skolarbete och undervisning.158 Dessa resurser tar för 
lång tid att undersöka så jag övergår istället till referensavdelningen i 
LibrarySpot och till Britannica Online. I kategorin education ger en enkel 
sökning på ”media education” en mängd träffar på organisationers 
webbplatser, samt till artiklar i tidskrifter. 159 Ytterligare sökning på: ”teaching 
the media” ger flera träffar, t.ex. ”Media Literacy Online Project” och 
”ScreenSite”.160  

 
156 Ett exempel är ”Buddhist Studies World Wide Web Sites” Här kan man välja nivå på informationen 
genom att klicka på någon av följande länkar: ”The Academic Study of Buddhism”, ”The Study and 
Practice of Buddhism” eller ”Introductions to Buddhism for the nonspecialist” 
http://www.uncwil.edu/iabs/vl/ (Det är samma resurs som hittades med Beaucoup). 
157 Sökning har gjorts både som frassökning och nyckelordssökning. Eftersom denna tjänst är utvecklad 
främst för bläddring, anser jag att det inte är meningsfullt att fortsätta söka på ytterligare begrepp. 
158 T.ex. Lesson Plans, Funding Education, Science Projects, Explore Space etc. 
159 Tex. Council of Australian Media Education Organisations 
 http://www.ash.org.au/teachers/tefa/cameo.html. 
160 Media Literacy Online Project http://interact.uoregon.edu/MediaLit/HomePage från Universitetet i 
Oregon. ”Gateway to Media Literacy” innehåller organisationer, lektionsplaner, diskussionsgrupper, 
länkar till medieindustrin etc. Här finns även en databas innehållande både fulltext-artiklar och referenser 
i ämnet samt en avdelning kallad ”Media Literacy Issues” som är mycket användbar just för att välja 
olika aspekter att fördjupa sig inom. 
Screen Site http://www.tcf.ua.edu/screensite/contents.htm Är en webbplats koncentrerad runt studier av 
film/TV och medieundervisning., från Universitetet i Alabama. Härifrån finns möjligheten att utforska en 
mängd aspekter genom relaterade webbsidor, tidskrifter mm. 
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Beaucoup 
Bläddring/sökning: I Kategorin ”Reference&Ed.” under ”Education” är den 
första databasen ”Ask Eric”. Där ger en sökning på ”media education” 1244 
träffar! Den första träffen är ”Media Literacy” och har satts ihop av AskErics 
personal som svar på frågor relaterade till medieundervisning och ”media 
literacy”. Här finns webbsidor ute på nätet, diskussionsgrupper, och 
hänvisningar till resurser i Erics databas.161 Det finns även flera andra databaser 
i Beaucoup som kan vara av intresse att utforska och söka vidare i, exempelvis 
”The U.S. Department of Education”.162 

Librarian’s index to the Internet 
Sökning: En sökning på ”media literacy” ger två träffar, ”Directory of Online 
Resources for Information Literacy” och ”Media Literacy Online Project”.163 
Information Literacy är nära relaterat till media literacy, vilket gör att jag 
bedömer dessa träffar som mycket användbara. Båda samlar resurser omkring 
ämnet och verkar vid en snabb analys innehålla material för såväl översiktlig 
information som mer specialiserad.164 

Internets 
Bläddring: I kategorin ”Education” är den första databasen ”Academic 
Directory. Database of academic related material Canterbury UK”.165  
ERICs Digests in Education och AskERIC Database finns också i Internets 
kategori ”Education”.166 Dessa vet vi innehåller användbart material.  

 
161 Här finns flera mycket intressanta resurser. Bl.a. ”The Seven Great Debates in the Media Literacy 
Movement”. http://www.medialit.org/ReadingRoom/keyarticles/sevengreat.htm och ”Alliance for a 
Media Literate America” http://www.nmec.org/ Här finns även länkar till artiklar i ämnet (i Eric Digest) 
och till olika diskussionslistor i ämnet på nätet. 
162 ”The U.S Department of Education” http://search.ed.gov/. 
163 Directory of Online Resources for Information Literacy” http://www.cas.usf.edu/lis/il/. 
Media Literacy Online Project http://interact.uoregon.edu/MediaLit/HomePage Se tidigare beskrivning 
från sökning i LibrarySpot. 
164 Övriga sökningar som gjorts är ”media education” vilket gav en träff på en mer produktionsinriktad 
webbplats ”Production HUB” http://www.productionhub.com/, som inte ger någon användbar 
information för det aktuella informationsbehovet. Bläddring i ämnesordslista i kategorin ”media” gav inte 
heller något användbart.  
165 En sökning här på ”media education” ger 2485 träffar (all fields) Samma sökning i titelfält 
ger 10 träffar. Sökning på media literacy 111 träffar. (sökt i all fields och description samma 
resultat, i title =0) En snabb analys av träffarna ger intrycket att de mest handlar om olika 
utbildningar för lärare eller övrig utbildning inom området. Det finns samanlagt 53 databaser 
listade i denna kategori, de flesta är universitets webb-sidor, databaser över olika utbildningar 
etc. 
166 De båda resurserna från ERIC har utforskats i tidigare sökningar. 
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Det är tidskrävande att leta bland databaserna som listas i Internets då det 
inte finns några beskrivingar av innehållet. Sökning fungerar inte heller denna 
gång. 

Infomine 
Sökning: I kategorin ”Instructional Resources K-12” ger sökning på media 
education 11 träffar.167 I kategorin ”Instructional Resources: University” ger en 
sökning på: ”media education” träffar på resurser om undervisning med ”nya 
medier” och liknande, inte resurser om undervisning om medier.168  
Bläddring: Väljer ”browse by subject” till ”Education & Culture” där finns 
”Search.Edu.com” som verkar lämplig att göra vidare sökning i.169 

Specifik information: 
Ett väl avgränsat informationsbehov, och en specifik fråga ”Jag söker 
information om arbetsmarknaden för bibliotekarier i USA”. Här ska både 
aktuella lediga arbeten kunna hittas samt någon ytterligare information om 
läget på arbetsmarknaden för bibliotekarier i USA, helst specifikt för olika 
delar av landet, t.ex. i olika stater. 

LibrarySpot 
Bläddring: I kategorin ”Librarian’s shelf” finns underavdelningen ”Jobs & 
Education: Library job listings”. Här listas lediga arbeten för bibliotekarier, 
uppdelade efter stat (USA) nationellt och internationellt.170 LibrarySpot föreslår 
även relaterade sidor t.ex. ”EmploymentSpot” och ”Salary Surveys”.171 

 
167 6 av dessa visar sig användbara bl.a. School Library Media Activities 
http://ericir.syr.edu/Virtual/Lessons/SLMAM/index.html och Media Awareness Network 
http://www.screen.com/mnet/eng. 
168 Sökning på ”media literacy” ger inget resultat. 
169 SearchEdu.com http://www.searchedu.com/ ”Over 20 million university and education pages indexed 
and ranked in order of popularity”. En sökning här på ”media education” ger 2864 träffar, ytterligare 
begränsning med ”media litaracy” ger 451 träffar. Den första är ”Media Literacy Online Project”, 
University of Oregon. Se tidigare sökningar.  
Ytterligare en mycket användbar resurs är ”The Jesuit Communications Project” 
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/JCP/index.html som innehåller bibliografi, artiklar, online-resurser 
etc. och ger dels definitioner av ämnet och dess problemoråden samt möjlighet till olika fördjupningar. 
170 Librarian’s Shelf http://www.libraryspot.com/libshelf/jobs.htm. 
171 I EmploymentSpot finns kategorin ”Career Profiles” som visar sig användbar. Innehåller t.ex. 
”Americas Career Info Net” http://www.acinet.org/acinet/ och ”Occupational Outlook Handbook” 
http://stats.bls.gov/ocohome.htm. Här kan sökning göras yrkesvis och sökning på ”librarian” ger 16 
träffar som handlar om bibliotekarieyrket. De tre första är användbara och aktuella. Innehåller 
information om yrket, arbetsmarknad, framtid etc. i USA. 
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Sökning: En sökning på ”library jobs” ger träffar på de listor som nämns 
ovan.172 

Beaucoup 
Bläddring: I kategorin ”Employment: Listers & Agencies” finns listor för 
arbetssökande, liknande de som hittades med LibrarySpot. Här finns även 
”National Association of Colleges and Employers: Job web”.173  
Sökning: Söker i Beaucoups Supersearch på webben: ”labor market” och 
”librarian”, vilket ger 22 träffar. Av de 10 första är det endast ”California 
Occupational Guide” som är något användbar. Här finns information om yrket 
och hur arbetsmarknaden för bibliotekarier i Kalifornien ser ut mm.174 

Librarian’s Index to the Internet 
Bläddring: Det finns två möjliga kategorier att börja i, ”Librarians” och ”Jobs”. 
Den förstnämnda innehåller exempelvis ”Library Job Postings on the Internet” 
med de vanligt förekommande listorna med lediga arbeten. I kategorin ”Jobs” 
och underavdelningen ”Employment” finns dock de resurser som bäst 
motsvarar det specialiserade behovet av information om arbetsmarknaden för 
bibiotekarier i olika delar av USA.175 Sökning ger inga ytterligare användbara 
träffar. 

Internets 
Bläddring/Sökning: De problem med informationssökning i Internets vilka 
framkommit i tidigare sökningar, såsom svårigheter med att välja rätt databas 
p.g.a. obefintliga beskrivningar samt en dålig sökfunktion, gör att den här mer 
specialiserade sökningen blir oerhört tidskrävande. Det finns ingen uppenbar 

 
172 Sökning på ”library labor market” ger en irrelevant träff. 
173 Job Web http://www.jobweb.com/search/jobweb/ Här finns en mängd informativa resurser att utforska 
men inget om just bibliotekarier! Man nämner dock ”information management” och ”information 
sciences and systems” som viktiga och eftertraktade branscher. 
174 California Occupational Guide” 
 http://www.calmis.cahwnet.gov/file/occguide/LIBRARY.HTM. 
175 I ”Futurework – Trends and Challenges of Work in the 21 st Century” från US Dept. of Labor 
http://www.dol.gov/dol/asp/public/futurework/report.htm finns information om hur arbetsmarknaden i 
stort kommer att se ut i framtiden i USA, och i ”Occupational Outlook Handbook 2000-01” Från Bureau 
of Labor Statistics http://www.bls.gov/ocohome.htm. kan användaren få information om 
arbetsmarknadsutsikter, löner och utbildningsbehov för en mängd yrken. Söks yrkesvis. För en bra lista 
med resurser för lediga arbeten inom biblioteks-och informationsområdet i USA se 
http://www.dbm.com/jobguide/info.html - lib För en lista med arbetsmarknadsresurser se 
http://www.dbm.com/jobguide/trends.html - gov Här finns också ”Labor Market Information State by 
State”, för en översikt över uppskattad utveckling på arb.markn. 1998-2008 för bibliotekarier sorterat 
efter stater se http://almis.dws.state.ut.us/occ/projections.asp?page=DisplayResults. 
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kategori att påbörja bläddring i, ett alternativ är att börja i ”Cities”.176 Där finns 
möjlighet att välja ”US States Individual Pages@Internets” och därifrån 
försöka leta vidare fram till relevant information.177 

Infomine 
Bläddring: Genom att välja ”Browse by subject” i kategorin ”Government 
Information” erhålls flera relevanta träffar. En källa som återkommer är ”U.S. 
Bureau of Labor Statistics”. Därigenom finns flera möjliga vägar till relevant 
information, exempelvis via deras ”Occupational Outlook Handbook” eller 
”Employment Projections”.178 
Sökning: en sökning i alla databaser i Infomine på ”employment” och 
”librarians” ger fyra träffar.179 Sökning på ”labor market” och ”statistics” ger 
14 träffar.180 Sökningen gav således inga ytterligare användbara träffar. 

Faktainformation 
De frågekategorier som gåtts igenom i undersökningen har rört sig från det 
översiktliga och allmänna till det mer specifika. I den sista frågekategorin 
finner vi faktafrågorna, de frågor som har ett enda givet svar. Sökningarna har 
här syftat till att svara på frågan: Vad betyder förkortningen BSE (galna-
kosjukan)? 

LibrarySpot 
Sökning: I LibrarySpot görs sökning på : ”mad cow” vilket ger 1 träff.181 Denna 
visar sig vara ”The Why Files: Science behind the news” och det krävs vidare 
sökning inom denna tjänst för att få ett svar. Istället görs en ny sökning i 

 
176 Det finns inte någon uppenbart passande kategori som t.ex. ”Employment”, ”Jobs”, ”Librarians”, 
”Statistics”eller liknande som har funnits i övriga tjänster. Sökfunktionen ger inga relevanta resultat. 
177 T.ex fick jag genom denna strategi fram information om den uppskattade arbetsmarknaden i Texas 
1998-2008 för ett antal olika yrken, däribland bibliotekarier av olika slag. Se 
http://www.twc.state.tx.us/lmi/lfs/type/projections/projectionsoccupationwestcentraltexas.html. 
178 U.S. Bureau of Labor Statistics (Home Page) http://stats.bls.gov/blshome.htm, Occupational Outlook 
Handbook http://stats.bls.gov/ocohome.htm och Employment Projections 
http://stats.bls.gov/emphome.htm. Se även tidigare sökningar. 
179 Alla fyra är olika webbresurser som samlar listor över lediga arbeten etc. T.ex. ”Library Job Postings 
on the Internet” http://webhost.bridgew.edu/snesbeitt/libraryjobs.htm och American Library Associations 
webbplats för lediga arbeten, utbildning m.m. http://www.ala.org/education/. 
180 Av dessa 14 handlar 8 om arbetsmarknaden i Kalifornien t.ex. ”California Labor Market Information” 
http://www.calmis.cahwnet.gov/ . En träff på U.S. Bureau of Labor Statistics ”Employment Projections, 
(se ovan). 
181 Sökning på BSE ger ingen träff. 
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Britannica Online på ”BSE”, och där komer svaret upp direkt, ”Bovine 
Spongiform Encephalopathy”.182 
Bläddring: I kategorin ”Dictionaries” och ”Medical Dictionaries” finns 
databasen ”Mediacal Abbrevations”, som listar förkortningar i 
bokstavsordning. Det fungerar att både bläddra/söka fram till ”BSE”- ”Bovine 
Spongiform Encephalopathy” men här ges ingen ytterligare information. 

Beaucoup 
Bläddring: I kategorin ”Reference” och databasen ”Acronyms & 
Abbrevations” kommer svaret direkt upp vid sökning på ”BSE”.183 

Librarian’s index to the Internet 
Sökning: på ”BSE” ger två träffar: 
”Bovine Spongiform Encephalopathy” och ”Official Mad Cow Disease”, båda 
mycket användbara och pålitliga källor.184 

Internets 
Bläddring/Sökning: I kategorin ”Animals” och underavdelningen ”Veterinary 
medicine” finns en lista över 50 databaser. En sökning på ”BSE” och ”mad 
cow disease” i ”About Veterinary Medicine” ger inga resultat. 

Infomine 
Sökning: Direkt från ingångssidan görs en ”multiple database search” på BSE 
vilket ger 13 träffar. På träff nummer två finns förkortningen utskriven i titeln: 
”Bovine Spongiform Encephalopathy: Bibliography”.185 
Bläddring: I kategorin ”Biological, Agricultural & Medical Sciences” och 
”Browse by Keyword” finns 9 resurser listade på ”BSE”.186 

 
182 Samt ytterligare fem träffar i ”The Web’s Best Sites”: t.ex. ”Center for Disease Control and 
Prevention” http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cjd/qa96bse.htm ”BSE” 
http://www.maff.gov.uk/animalh/bse/index.html och ”WHO Information Fact Sheets” 
http://www.who.int/inf-fs/en/fact113.html. Dessutom hittas fem artiklar i ämnet i Encyklopaedia 
Britannica, ett antal tidskriftartiklar samt böcker i ämnet från Barnes & Noble. 
183 BSE: ”Bovine Spongiform Encephalopathy” men inte heller här här ges någon ytterligare information. 
Sökning görs ej eftersom det endast finns metasökning på webben. 
184 ”Centers for disease Control and Prevention: BSE” http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cjd/cjd.htm 
och ”The Official Mad Coe Disease Homepage” http://www.mad-cow.org/. 
185 ”This online bibliography with abstracts contains more than 300 records on the main scientific 
literature published on BSE in the last 6 years. These records are taken from the CAB ABSTRACTS 
database." http://www.cabi.org/whatsnew/bse/bseindex.htm#1. 
186 Flera av dem har hittats tidigare och även här finns förkortningen utskriven i träff numer två. 
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Sammanfattning 
Undersökningen visar att söktjänsterna för den osynliga webben tillhandahåller 
material som kan tillfredsställa de fem olika typerna av informationsbehov, om 
än i varierande utsträckning. Frågorna kan tyckas triviala, men min uppfattning 
är att de fungerar som en indikation på vilken typ av frågor som bäst lämpar sig 
att söka svar på genom dessa söktjänster. 

Den första kategorin, det översiktliga informationsbehovet, kan anses som 
helt tillfredsställt genom den information som hittades. Informationssökningen 
syftar i denna kategori ofta till att samla resurser för att få en bild av 
ämnesområdet. Genom de undersökta söktjänsterna lokaliserades både arkiv, 
muséer, och biblioteks specialsamlingar inom filmområdet, liksom även 
nyhetstjänster, olika typer av databaser, filmorganisationer, festivaler och 
elektroniska tidskrifter. 

Både det generella och det specifika informationsbehovet ledde till mer 
tidskrävande sökningar och framförallt mycket bläddring. Detta på grund av 
svårigheten i att redan vid sökningen avgränsa rätt nivå på informationen. 
Istället måste varje källa kontrolleras i detta avseende både för att svara mot 
det generella och det specifika behovet.  

Den sk. övergångsinformationen som befinner sig mellan det översiktliga 
och det specifika, är den typ av information som lämpar sig bäst att söka via 
webben, som med sin karaktär och struktur med hyperlänkade dokument gör 
det lätt att förflytta sig från det allmänna och översiktliga över till det djupa, 
specifika och tillbaka. 

För att få svar på faktafrågor brukar användare rekommenderas att söka i 
uppslagsverk, eftersom dessa anses mest effektiva för ändamålet. I det här 
fallet fungerade det dock relativt bra att få svar på faktafrågan via de olika 
söktjänsterna, kanske beroende på att det handlade om ett aktuellt ämne, 
BSE.187 

Slutligen är det viktigt att fokusera resultaten som helhet, och jag anser att 
undersökningen visar att källorna håller genomgående hög kvalitet samt att 
sökning på den osynliga webben betyder att mycket ”brus” filtreras bort. Inga 
personliga hemsidor har påträffats och inte heller några mängder av 
kommersiella sidor, även om de i vissa fall också funnits representerade. 

 
187 Till viss del användes även uppslagsverk som Britannica Online. 
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Många källor har auktoriteter bakom sig som borgar för hög kvalitet, som olika 
typer av organisationer och myndigheter etc.188 

 
188 Det är viktigt att kunna göra en snabb bedömning av en sidas auktoritet och om en organisation eller 
myndighet eller annan institution står bakom en källa borgar detta oftast för högre kvalitet och 
trovärdighet. Därför är det viktigt att kunna analysera källans URL. En URL består vanligen av: 
protokoll://adress/filnamn (t.ex. http://www.ala.org/index.htm). Adressen är hierarkisk och läses enklast 
från höger. Vanliga toppdomäner i USA (till viss del även i Sverige) är com för handel; edu för 
utbildning; gov för statliga institutioner; mil för militära institutioner; net för nätverk (företag och grupper 
som ägnar sig åt organisationen av Internet) och org för andra typer av organisationer. Utanför USA 
används bara två bokstäver för att organisera toppdomänen, se (Sverige) fi (Finland) uk (Storbritannien) 
osv. 
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4. Slutdiskussion 

Att de etablerade söktjänsterna omöjligen kan indexera alla dokument på 
webben är vid närmare eftertanke närmast en självklarhet. Däremot är den 
osynliga webben troligen ett ännu relativt okänt begrepp för den stora 
majoriteten användare, åtminstone här i Sverige. Vem kan då tänkas utnyttja 
dessa ”gömda informationsresurser”? I dagsläget finns det inte någon 
undersökning gjord angående detta, men gissningsvis är det endast de mer 
professionella informationssökarna som hittat fram till den osynliga webben.189 
Sett i ljuset av dagens utveckling med en allt högre andel information placerad 
i databaser på webben kommer alltfler användare att behöva tillgång till och 
kunna utnyttja hela webben som informationskälla. Det är samtidigt viktigt att 
understryka att den osynliga webben är ett komplement till den synliga som är 
åtkomlig via de redan etablerade söktjänsterna, och tillsammans utgör de en 
möjlighet för användare att få tillgång till en större del av den samlade 
informationen på webben. Uppsatsens undersökning indikerar dock att det 
finns vissa fördelar med att använda sig av den osynliga webben. Kvaliteten på 
informationen är generellt bättre eftersom de flesta källor har institutioner som 
borgar för hög kvalitet bakom sig, samt att förekomsten av personliga 
hemsidor, kommersiella sidor och reklam inte är så hög. 

Att utvärdera söktjänster genom att använda en checklista representerar 
utvärderingsvägen enligt Matthew Cioleks synsätt. Hans systematik befinner 
sig dock på en mer övergripande nivå och tar ett helhetsgrepp på olika 
informationstyper, källor och strukturnivåer. Själva söktjänsterna kan sägas 
tillhöra programmeringsvägen hos Ciolek, vilken syftar till att utveckla 
effektiva verktyg för hantering av dokument på webben. När det gäller 
utvärderingsvägen menar Ciolek att det krävs en samstämmighet om vad de 
olika kriterierna innebär så att olika utvärderare verkligen lägger in samma 
mening i dem. För den här uppsatsen har utvärderingskriterier från tre olika 

 
189 Begreppet ”den osynliga webben” nämns dock av Luleå Universitetsbibliotek som rekommenderar 
några av de söktjänster som tas upp i min uppsats. Se http://www.luth.se/depts/lib/sokverk.html - 
osynliga (2001-05-03). 
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auktoriteter på området sammanställts. Kriterierna analyserades och indelades i 
tre övergripande områden eller teman, utifrån vilka den checklista som används 
i uppsatsens undersökning ordnades. Denna indelning gör att det är lätt att se 
vilka områden som anses mest viktiga för utvärdering av söktjänster. 

Undersökningen har utförts i tre delar, den inledande undersökningen 
syftade till att lokalisera söktjänster samt göra ett urval av dessa för vidare 
undersökning. Undersökningens andra och tredje del utgår ifrån två skilda 
perspektiv. Den andra delen utgår ifrån vad som skulle kunna kallas ett 
systemperspektiv, där söktjänstens (systemets) kvalitativa aspekter fokuseras i 
och med utvärdering enligt checklistan. Den tredje delen däremot undersöker 
söktjänsterna mer utifrån ett användarperspektiv, nämligen genom konkreta 
sökningar utifrån användarens förmodade informationsbehov. Där är det 
istället själva källorna och dokumenten samt de olika sökvägarna som 
fokuseras. 

De undersökta söktjänsterna är alla amerikanska, vilket naturligtvis 
påverkar deras innehåll och täckning. De domineras av amerikanska källor, 
vilket även gäller Internet och webben som helhet. De redan etablerade 
söktjänsterna för den synliga webben innehåller också de till största delen 
amerikanskt material.190 Man kan fråga sig om det finns någon svensk 
motsvarighet till den av amerikanska källor dominerade osynliga webb som 
framkommit i den här undersökningen? Om man betänker den enorma 
informationsmängd som finns samlad på myndigheters, organisationers och 
företags webbplatser samt olika svenska specialiserade databaser som finns 
samlade t.ex. hos Sunet, så skulle detta kunna utgöra en svensk osynlig webb. 
Till detta kan även bibliotekens kataloger och ämnesportaler läggas. En 
intressant fortsättning på min undersökning skulle kunna vara att se om det går 
att sammanställa en guide till ”Den svenska osynliga webben”.191 Ytterligare ett 
förslag till vidare forskning utifrån den här uppsatsen är att genomföra samma 
sökningar i några av de etablerade söktjänsterna för den synliga webben, och 
sedan jämföra de återvunna källorna.  

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken typ av 
information som finns på den osynliga webben, samt vilka hjälpmedel som 

 
190 Lawrence & Giles (1999). 
191 Ett exempel på en användbar svensk söktjänst som jag bedömer som tillhörande ”en svensk osynlig 
webb” är www.sverigedirekt.gov.se. 



 69 

finns för att återvinna den, och på detta sätt konkretisera kunskapen om den 
osynliga webben genom en näranalys.  

Inledningsvis påtalas behovet av alternativa metoder för 
informationsåtervinning på webben. En redogörelse för olika typer av 
söktjänster och dess begränsningar samt övriga problem med information på 
webben belyses i uppsatsens bakgrundskapitel.  

Följande frågeställningar har använts för att genomföra undersökningen: 
Hur hittar man informationen på den osynliga webben – vilka sökverktyg 
finns? 
För att besvara den frågan inleddes undersökningen med att lokalisera 23 
söktjänster som specialiserat sig på den osynliga webben. Ur dessa 23 gjordes 
sedan ett urval om 10 sökjänster som sedan undersöks med hjälp av en 
ckecklista med utvärderingskriterier. 
Vilken kvalitet har sökverktygen? Med kvalitet avses här de faktorer som 
påverkar deras förmåga att tillfredsställa en potentiell användares behov. 
Här användes checklistan med utvärderingskriterier sammanställda utifrån tre 
auktoriteter på området. Dessa kriterier anses kunna peka på de faktorer som 
generellt avgör huruvida en söktjänst kan tillfredsställa en potentiell 
användares informationsbehov. Inte helt oväntat visade det sig att de 
biblioteksproducerade söktjänsterna var de som genomgående uppfyllde de 
flesta av kriterierna. 
När ska användare söka sig till den osynliga webben – vilken typ av 
informationsbehov kan tillfredställas? 
Fem frågor representerade fem olika typer av informationsbehov, och konkreta 
sökningar har utförts i fem av de tio utvalda söktjänsterna. Undersökningen 
visar att söktjänsterna för den osynliga webben tillhandahåller material som 
kan tillfredsställa de fem olika typerna av informationsbehov, om än i 
varierande utsträckning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Alfabetisk lista över sökverktyg för osynliga webben 
1. All Seeing Eye http://www.streeteye.com/cgi-bin/allseeingeye.cgi  
Metasöktjänst specialiserad på finans- och investmentinformation. 
2. AlphaSearch – Gateway to the Academic Web 
 http://www.calvin.edu/library/searreso/internet/as/ 
Databaser och gateways enligt ämne, akademiskt orienterad. Mer än 900 

gateways organiserade ämnesvis. Sökbar och bläddringsbar. 
Utvecklad vid Hekman Digital Library (Calvin College MI) 
3. Beaucoup http://www.beaucoup.com/ 
Mer än 2500 specialsöktjänster. Den äldsta söktjänsten för den osynliga 

webben.  
4. TheBigHub http://thebighub.net 
En av de största söktjänsterna för osynliga webben. Listar 1500 

specialsöktjänster.  
5. Citeline Professional http://www.citeline.com/ 
Metasöktjänst för medicin & hälsoområdet. Erbjuder även en agent för att 

utforska både synliga och osynliga webben. 
6. CompletePlanet http://www.completeplanet.com 
En av de största söktjänsterna för osynliga webben. Erbjuder ca 17000 

databaser mm. Erbjuder även en typ av agent för att utforska 
informationsresurser både för synliga och osynliga webben. 

7. A Collection of Special Search Engines 
 http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm 
Utvecklad av bibliotekarier vid Universitetet i Leiden, Nederländerna. 

Många söktjänster och mer än 100 olika ämneskategorier. 
8. Digital Librarian: a Librarian’s Choice of the Best of the Web  
 http://www.digital-librarian.com/ 
20 000 indexerade sidor. Länkar till gateways mm. Huvudkategorier 

ordnade alfabetiskt. 
9. DirectSearch http://gwis2.circ.gwu.edu/gprice/direct.htm 
Hundratals söktjänster. Även mycket direktuppspelad (”streaming”) audio 

mm. 
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10. Finder Seeker http://www.finderseeker.com 
Kallar sig ”the search engine for search engines”. Här kan man t.ex. 

kombinera önskat land med önskat ämne för att få fram specialiserade 
databaser/söktjänster för just det området. 

11. Fossick.com http://www.fossick.com/ 
Metasöktjänst för omkring 3000 specialsöktjänster. Möjlighet att söka på 

ämne kombinerat med land/region. 
12. Infomine http://infomine.ucr.edu/search.phtml 
Akademiskt material, välannoterad, innehåller många olika typer av 

resurser. Elektroniska tidskrifter, vetenskapliga artiklar databaser mm. Mer än 
15 000 gateways. Utvecklad vid University of California. 

13. Internets http://www.internets.com 
En mycket stor söktjänst indelad i 43 huvudkategorier med hundratals 

underkategorier. 
14. InternetOracle http://internetoracle.com/ 
Listar hundratals söktjänster i 26 ämneskategorier med ytterligare 

underkategorier. 
15. InvisibleWeb.com http://www.invisibleweb.com 
En av de stora söktjänsterna för osynliga webben. Företaget bakom är 

Intelliseek. Erbjuder ca 10 000 databaser, arkiv och söktjänster. Ämnesvis 
indelade i 18 huvudämnen med hundratals underkategorier 

16. InvisibleWeb on Lycos 
http://dir.lycos.com/Reference/Searchable_Databases/ 
Intelliseeks databas även här. Borde därmed innehålla samma som ovan via 

ett annat gränssnitt. 
17. Librarian’s Index to the Internet http://www.lii.org/internetindex 
Innehåller omkring 7300 indexerade resurser. Kallas virtuellt bibliotek. 
18. Library Spot http://www.libraryspot.com/ 
Innehåller länkar till referensguider mm. Innehåller också länkar till 

omkring 2500 bibliotek i hela världen. Ingår som en del i Start Spot Network, 
som innehåller ”spots” för flera ämnen. 

19. MagPortal http://magportal.com 
Innehållet kan till viss del även finnas indexerat hos de ”vanliga” 

söktjänsterna. Innehåller mer än 120 tidskrifter, med artiklar fritt tillgängliga 
via webben.  

20. Search Adobe PDF Online http://searchpdf.adobe.com/ 
Söker efter PDF-dokument. En söktjänst från företaget Adobe. 
21. SearchPower  http://www.searchpower.com/ 
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Listar omkring 16 000 söktjänster.  
22. Special Search Engines http://web.ntu.edu.sg/library/specialcat.htm 
Mer än 1000 söktjänster indelade i 25 ämneskategorier. Innehåller mycket 

söktjänster för Östasien. Ursprungligen utvecklad vid Nanyang Technological 
University Library  

23. WebData.com http://www.webdata.com/ 
Tusentals söktjänster och databaser enligt ämne. 
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Bilaga 2 

Urvalstabell 
Tabell 1. Antal webbplatser som länkar till söktjänster på den osynliga 
webben. Sorterade efter antal sidor som länkar till den aktuella söktjänsten. 
 

OW söktjänst Sökning 

i Google 

Sökning i 

AltaVista 

Summa 

antal 

träffar 

Library Spot 6880 5382 12262 

Beaucoup 2540 6902 9442 

Librarian’s Index 

to the Internet 

6770 2154 8920 

Internets 1060 3757 4817 

Infomine 1690 2219 3909 

DirectSearch 1330 1487 2817 

TheBigHub 0 2657 2657 

Complete Planet 2510 118 2628 

SearchPower 927 1300 2227 

WebData.com 337 1882 2219 

InvisibleWeb on 

Lycos 

0 1787 1787 

MagPortal 1380 227 1607 

InvisibleWeb.com 732 494 1226 

Citeline 

Professional 

396 699 1095 

InternetOracle 246 838 1084 

Search Adobe 

PDF Online 

450 415 865 

Digital Librarian 603 117 720 

A Collection of 271 306 577 
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Special Search 

Engines 

AllSeeingEye 485 79 564 

Special Search 

Engines 

320 146 466 

AlphaSearch  
 

339 99 438 

Finder Seeker 220 165 385 

Fossick.com 240 42 282 

Källa: Egna länk-sökningar utförda i Google respektive AltaVista. Se 
metodredovisning. 
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Bilaga 3 

Checklista med utvärderingskriterier för att bedöma söktjänster 
Följande lista på utvärderingskriterier har sammanställts från Cooke (1999), 
Dahlström (1998) och Takkinen (1999). 
1. Vilka ämnesområden täcker sökverktyget? 
2. Vilken målgrupp riktar man sig till? 
3. Är resurserna aktivt valda och utvärderade innan de införlivats i databasen? 
4. Är resurserna bedömda med något ”poängsystem”? 
5. Finns det några uttalade kriterier för hur resurserna bedöms? 
6. A) Finns det någon beskrivning av varje resurs och får man med hjälp av 

den beskrivningen tillräckligt med information för att göra någon form av 
relevansbedömning av resursen? 
B) Är beskrivningarna värderande – indikerar de användbarhet och värde 

hos resursen? 
7. Hur ofta revideras materialet med tanke på värde och användbarhet över 

tid? 
8. Vilken specialisering och expertkunskap har de som arbetar med att välja 

ut, värdera och beskriva materialet? 
9. Vilken typ av material täcker sökverktyget in, är det bara material på 

webben eller finns det även andra typer av material?  
10. Vilka sökmöjligheter finns det? 
11. Vilka hjälpmedel finns för att begränsa repektive utvidga sökfrågan? 
12. Finns det möjlighet att bläddra i ämneskategorier ? 
13. Finns det någon information om hjälpsidor eller riktlinljer för hur verktyget 

ska användas? 
14. Navigerbarhet – hur orienterar man sig inom tjänsten? 
15. Design – hur anpassas länkar och grafik till varandra? Är skärmbilden 

överskådlig?  
16. Lätthet i användning – krävs det några speciella förkunskaper för att 

använda verktyget 
17. Helhetsintryck 
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Bilaga 4 

Frågor relaterade till olika typer av informationsbehov: 
 

Översiktlig information om ett ämne: kan t.ex behövas i inledningen till en 
forskningsuppgift eller för ett allmänt intresse inom ett område. Inbegriper 
vanligen att lokalisera resurser för att få en bild av ämnets olika infallsvinklar 
och aspekter. 
1. Var kan jag hitta information om film (eller filmvetenskap)? Vilka resurser 
finns inom området?  
Generell information om ett ämne: Bred ”allmän” information om ett ämne. 
2. Jag söker information om buddhismen  
Övergångsinformation: ligger på gränsen mellan det översiktliga och det mer 
specifika. Används oftast för att avgränsa ett ämne (kan även vara för att 
utvidga). 
3. Jag vill ha ett urval av aspekter på medieundervisning 
Specifik information: ett klart avgränsat informationsbehov. 
4. Jag söker information om arbetsmarknaden för bibliotekarier i USA. 
Faktainformation: en fråga med ett givet svar. 
5. Vad betyder förkortningen BSE (”galna-kosjukan”)? 
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Bilaga 5 

Ordlista 

Algoritm: matematisk modell för beräkning och problemlösning. 
 

Bläddringsverktyg: webbkatalog, t.ex Yahoo! 
 
Direktuppspelning(”streaming”): 
[i webbsammanhang:] dataöverföring som innebär att överföring och uppspelning av ljud 
eller rörliga bilder sker successivt, i stället för att spelas upp först när hela överföringen är 
klar.  
 
Dublin Core-formatet: en standard för vilka metafält som ett dokument på webben ska 
märkas upp med. Se http://dublincore.org/ 
 
FAQ: (Frequently Asked Questions) – ett dokument på en webbplats med svar på de 
vanligaste frågorna, en hjälp för nybörjaren.  
 
Flash: ett multimediaformat (från företaget Macromedia) med vilket man bland annat kan 
skapa fullskärmsanimationer och interaktiv grafik som lämpar sig för WWW.  
 
FTP: (File Transfer Protocol) – ett kommunikationsprotokoll som används för överföring av 
filer via Internet. 
 
HTML: (Hypertext Markup Language) – en standard baserad på SGML, för strukturering av 
information på bl.a. webbsidor och i e-post.  
 
Hyperlänkar: ett ord, en mening eller en bild på en webbsida som är kopplad till en annan 
sida så att en klickning på länken gör att den andra sidan visas. 
 
Index: ett register, i webbsammanhang över webbsidor tillgängliga i en databas. 
 
Indexera: att göra dokument sökbara med hjälp av ämnesord som representerar 
dokumentets/webbsidans innehåll. 
 
Intermediär: den person som utgör en förmedlande länk mellan 
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informationskällan/informationssystemet och informationssökaren. T.ex en bibliotekarie. 
 
Internet: Ett globalt datakommunikationsnätverk. Nätet bygger på en sammanlänkning av 
mindre lokala nät till mycket stora nät. 
 
Metadata och metainformation: ”data om data”. Exempel på metadata är kvalitetsuppgifter 
för en datamängd, t.ex. noggrannhet hos mätdata, källuppgifter för data eller senaste 
uppdateringsdatum. När det talas om metadata i webbsammanhang avses oftast data om 
webbsidor och andra webbresurser, t.ex. uppgifter om titel, författare, publiceringsdatum, 
ämne, typ av material (ordlista, roman, instruktion etc.), distributionsformat (html, pdf etc.) 
eller språk. Ett syfte med att publicera sådana data är att möjliggöra för söktjänster att ge mer 
relevanta svar. 
 
Metasöktjänst: en tjänst för simultan sökning i flera olika söktjänster där sökresultatet från 
dessa presenteras på samma sätt. 
 
OPAC: (Open Access Public Catalog) den publika delen av ett biblioteks online-katalog. 
 
PDF-fil: ett dokumentformat från företaget Adobe som ger exakt kontroll över layouten. 
PDF-dokumenten skapas med någon av företaget Adobes kommersiella produkter, men läses 
med det fria programmet Acrobat Reader.  
 
Relevansrankning: rangordning av dokument. Reultat från sökningar på webben presenteras 
ofta i en träfflista där de mest relevanta står först. Denna rankning görs med hjälp av 
algoritmer (matematiska modeller) som är olika för varje söktjänst. 
 
”Spindel”/ indexeringsrobot / ”robot”: ett program som söker igenom webben och samlar 
in webbsidor som läggs till i söktjänstens databas, och ett index byggs upp. 
 
Robots Exclusion Standard: ett för webbservrar standardiserat sätt att hindra sökmotorer att 

indexera vissa adresser, t ex dubletter, tillfälliga sidor eller cgi-script med oönskade 

bieffekter. 

 
Sajt / site: en plats eller en adress på WWW 
 
Skript / script: en text som innehåller instruktioner eller kommandon till program. Inom 
webbteknik kan t.ex. Javascript eller VBScript användas för att skapa dynamiska hemsidor. 
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Spam / spamming: att skicka reklam och annan ovidkommande e-post till enskilda 
användare eller nyhetsgrupper. Kan även vara ett sätt för en producent av en 
webbsida/webbplats att försöka förbättra rankningen genom att lägga in samma ord 
hundratals gånger i dokumentet, så att det ska rankas högt. 
 
Sökmotor: det program som tar emot en sökfråga från användaren, letar i indexet efter 
förmodat relevanta sidor och sammanställer resultaten. 
 
Titel-fält: (i webbdokument) det som står i HTML-taggen: <title> här står titeln</title> 
 
Transaction Log Analysis (TLA): interaktionen mellan användare och system registreras i 
särskilda datafiler eller databaser. 
 
URL (Uniform Resource Locator): webbadress. En webbadress är en teckensträng som unikt 
identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc. Det är webbadressen 
som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den med 
”http:” eller ”ftp:”. URL är den tekniska termen för detta begrepp.  
 
WWW / World Wide Web / webben: ett globalt system av hypertextdokument 
 
XML (Extensible Markup Language) – en förenklad variant av SGML anpassad för 
användning på Internet. XML skiljer på innehåll och form i dokumenten, vilket är en av 
fördelarna gentemot HTML. 
 
 


