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Abstract The purpose of this Master's thesis is to study metadata and its use at Web sites

of six Swedish universities and colleges. Each Web site has been examined at
three different hierarchical levels and the total number of examined Web pages
is 258. 16 questionnaires have also been sent to webmasters at the six
universities and colleges.

The results show that metadata refers to the data which can assist to organize,
describe, identify, locate, evaluate and retrieve resources on the Internet. Even
though there are several different metadata formats available on the Internet, the
commercial search engines only support the HTML's title tag and the meta tags
with the attributes keywords and description. The six examined Web sites use
the meta tag to some extent. The metadata format Dublin Core is represented in
a small number of the examined Web pages. Search engines usually present the
title tag and the description tag of Web pages in the search results. Therefore, it
seems especially important to provide good title and description tags.

The study of the three different hierarchical levels at each Web site shows a
difference in the use of metadata. At some levels the HTML's meta tag is not
used at all. In the questionnaires, the webmasters describe the Web sites as
decentralized, where each webmaster only answers for his/her part of the Web
site. The differences in the use of metadata could be due to each webmaster's
interest and knowledge of metadata.
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1. Inledning

På Internet och den del som kallas för WWW, eller webben, finns idag en mängd
information om varje tänkbart ämne; allt från nyheter och väder till bokning av
hotellrum och shopping. Internet fick sitt stora genombrott år 1994 (Ilshammar &
Larsmo 1999, s 28) och flera uppskattningar av webbens storlek har gjorts. I början av
år 1999 gjordes en av dessa uppskattningar där man kom fram till att webben kan bestå
av uppemot 800 miljoner webbsidor (Sullivan 1999e). För att kunna hitta bland alla
dessa sidor finns det ett antal söktjänster att ta till hjälp. Söktjänster på webben började
utvecklas och användas omkring år 1994 (Thornely 1998).

W3C, ett konsortium som bl a verkar för standarder på webben, skriver att webbens
användningsområden är oändliga men att teknologin har missat en viktig del: det som
saknas på webben idag är ett system för metadata, dvs information om informationen.
Ett system för denna beskrivande information behövs för att söktjänsterna ska kunna bli
effektivare menar W3C (1999). Ett flertal av webbens söktjänster stödjer till viss del
metadata genom användningen av HTMLs titel- och metatagg (Schwartz 1999).

Jag har under hösten 1999 och våren 2000 fått möjlighet att vikariera som webbansvarig
på informationsavdelningen vid Högskolan i Borås. Som webbansvarig har jag funderat
på om det kan finnas någon möjlighet till att försöka öka webbsidors tillgänglighet i
söktjänsterna. Att tillfoga metadata med hjälp av HTMLs titel- och metatagg såg ut att
vara en möjlighet till att kunna påverka informationsåtervinningen. Metataggar syns inte
när man tittar på webbsidan i en webbläsare men ger en möjlighet för den som skapar
sidan att infoga information som beskriver innehållet eller webbplatsen. Kan
genomtänkt metadata underlätta för söktjänsters användare så att de hittar fram till de
webbsidor man skapat? Finns det andra faktorer som påverkar om och hur en webbsida
indexeras och rankas av en söktjänst? Vad är egentligen metadata och hur kan det
användas?

1.1 Tidigare forskning

Jag har funnit två undersökningar som på olika sätt behandlar metataggar, dvs den typ
av metadata som många söktjänster stödjer idag. Metataggar kan ha olika attribut vilket
ger metataggen olika funktioner. De metataggar som behandlas i undersökningarna
nedan är de med attributen description och keywords.

Det amerikanska företaget SiteMetrics Corporation har i ett flertal undersökningar
studerat hur ofta metataggarna keywords och description används på webben. I augusti
1998 undersöktes 53 000 kommersiella webbplatser i USA. Dessa webbplatser ägdes av
32 000 av USAs största företag och webbplatserna samlades in av SiteMetrics egen
robot/spindel. SiteMetrics fann att 32% av de undersökta webbplatserna använde
metataggen keywords och 28% använde metataggen description. Detta var en liten
ökning jämfört med den undersökning som genomfördes under våren 1998 (SiteMetrics
Corporation 1998). Under våren 1998 visade SiteMetrics undersökning att 30% av de
insamlade webbplatserna använde metataggen keywords och 27% använde metataggen
description (Sullivan 1998).



Turner & Brackbill har i en studie undersökt om användningen av metataggar förbättrar
informationsåtervinningen. Fem ämnesområden valdes ut och inom varje ämnesområde
skapades fyra webbsidor: en utan metataggar, en med metataggen keywords, en med
metataggen description och en med både metataggen keywords och description (1998,
s 258). Webbsidorna registrerades sedan hos söktjänsterna AltaVista, Infoseek och
HotBot. Dessa tre söktjänster var de som använde sig av metataggar vid tidpunkten för
undersökningen. Undersökningen genomfördes dock endast i AltaVista och Infoseek
eftersom HotBot inte hade indexerat webbsidorna när undersökningen inleddes (ibid,
s 262). I AltaVista och Infoseek gjordes sökningar på ord som fanns i alla testsidorna
samt på varje enskilt ord som infogats i en metatagg. Analysen av sökresultaten visade
att webbsidor där det sökta ordet fanns med i metataggen keywords, blev genomgående
högre rankade än webbsidor som saknade metataggar. Turner & Brackbill fann dock att
enbart descriptiontaggen inte förbättrade en sidas rankning jämfört med en sida utan
metatagg. Ord i descriptiontaggen verkade i undersökningen inte alls påverka
webbsidans rankning. Turner & Brackbill rekommenderar därför att framförallt använda
metataggen keywords (ibid, s 258).

1.2 Val av studie

Ovanstående studiers genomförande kändes inte aktuella för mitt magisterarbete. Jag
ville istället försöka klargöra vad metadata verkligen innebär och studera hur metadata
används på webbplatser idag. Genom arbetet på informationsavdelningen vid
Högskolan i Borås har jag fått insikt i hur arbetet med en högskolas webbplats kan
fungera. Därför bestämde jag mig för att det var just svenska högskolors och
universitets webbplatser jag ville använda mig av i undersökningen. Dessa webbplatser
utgörs ofta av ett flertal olika institutioners, enheters och avdelningars webbplatser
vilket resulterar i många tusentals webbsidor. Stora webbplatser har ofta en egen
sökfunktion som enbart söker bland webbplatsens egna webbsidor.

Jag tycker det är intressant med stora webbplatser och kanske kan metadata underlätta
återvinningen av sidorna i webbplatsens egen sökfunktion och inte enbart i de stora
kommersiella söktjänsterna på webben. Vad är metadata, hur kan det användas och i
vilket syfte?

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att försöka klargöra vad metadata är och vilken roll metadata har i
förhållande till webbens söktjänster. För att undersöka hur metadata kan användas
studeras svenska högskolors och universitets webbplatser.

1.4 Frågeställningar

� Vad är metadata?
� Hur kan metadata användas och i vilket syfte används metadata?
� Finns det andra faktorer än metadata, som påverkar om eller hur en webbsida

indexeras och återvinns av en söktjänst?



Till det empiriska materialet ställs följande frågor:

� Hur och i vilken omfattning används metadata på svenska högskolors/universitets
webbplatser och skiljer sig användningen av metadata på olika nivåer/områden inom
webbplatserna?

� Kan det finnas olika syften för metadata på olika nivåer/områden inom
webbplatsen? Varför används metadata? Varför används inte metadata?

� Om metadata används, hur arbetar de webbansvariga med metadata?

De tre första frågorna kommer jag att försöka besvara genom att söka svar i litteraturen.
Den tredje frågeställningen tycker jag är viktig att undersöka för att försöka klargöra
vilka faktorer som kan påverka en webbsidas rankning och indexering. De tre
frågeställningar som ställs till det empiriska materialet kommer att besvaras genom
studien av svenska högskolors/universitets webbplatser samt enkätsvaren från
högskolornas/universitetens webbansvariga.

1.5 Avgränsningar

För att kunna genomföra arbetet inom ramen för en magisteruppsats har jag fått göra ett
antal avgränsningar. Jag kommer inte att studera alla svenska högskolors och
universitets webbplatser och jag kommer inte heller att studera alla webbsidor på de
webbplatser som valts ut.

De högskolor/universitet jag valt att studera är sex stycken till antalet: Högskolan i
Halmstad, Karolinska institutet, Växjö universitet, Malmö högskola, Sveriges
lantbruksuniversitet och Örebro universitet.

Vid varje högskola/universitet studeras webbsidor på tre olika nivåer/områden inom
webbplatsen:
1. Högskolornas/universitetens startsidor tillsammans med de webbsidor som direkt

nås från respektive startsida. Detta kallar jag i uppsatsen för
högskolans/universitetets centrala webbplats.

2. Institutionsnivå. Här startar undersökningen på institutionens startsida och sedan
följs länkar upp till institutionens webbsidor med utbildningsinformation.

3. Institutioners webbsidor med forskningsinformation.

Hur dessa val och avgränsningar gjorts tas upp i kapitel 2.1.

När det gäller olika typer av metadata kommer jag i litteraturgenomgången att fokusera
på HTMLs metataggar, titeltagg och formatet Dublin Core. Detta på grund av att det i
undersökningsmaterialet inte finns några andra typer av metadataformat representerade.
De Dublin Core-taggade sidorna kommer dock inte att analyseras fullt ut. Dublin Core-
formatet innehåller femton olika element och jag kommer i resultatet främst att visa
vilka element som finns med och endast något om de olika elementens utformning.



1.6 Disposition

I kapitel 2, metodkapitlet, beskrivs vilka urvalskriterier som använts, hur
undersökningen av webbplatserna genomförts samt hur enkäten utformats. I
metodkapitlet finns även ett avsnitt som diskuterar den litteratur jag valt att använda
mig av samt ordförklaringar som visar vilka ordval jag gjort och hur jag använder orden
i uppsatsen.

Kapitel 3 består av litteraturgenomgången.

I kapitel 4 redovisas undersökningen. Redovisningen är uppdelad efter respektive
högskola/universitet. Vid varje högskola/universitet presenteras först resultatet från
högskolans/universitetets centrala webbplats. Därefter presenteras institutionsnivån med
utbildningssidorna, institutionernas forskningssidor samt enkätsvaren från
högskolans/universitetets webbansvariga.

Kapitel 5 består av diskussion och analys. Resultaten från undersökningen jämförs med
varandra och med litteraturen. Kapitlet avlutas med de slutsatser som gjorts samt förslag
på framtida forskning.

I kapitel 6 sammanfattas uppsatsen. Efter sammanfattningen följer källförteckningen
samt de fyra bilagorna:
� Bilaga 1: Förteckning över de högskolor, universitet och institutioner som studerats

i uppsatsen
� Bilaga 2: Enkät
� Bilaga 3: Resultat
� Bilaga 4: HTML



2. Metod och material

De metoder som används i uppsatsen är kvalitativa studier av webbplatsernas
webbsidor, litteraturstudier samt kvalitativa enkäter.

I Kvalitativ metod och vetenskapsteori skriver Bengt Starrin att skillnaden mellan
kvalitativa och kvantitativa metoder ofta uppfattas på olika sätt och att det inte är helt
problemfritt att försöka reda ut de olika åsikterna om metodernas distinktioner.
Skillnaden mellan kvalitativt och kvantitativt kan betyda olika för olika forskare och
discipliner och det enda man verkar vara riktigt överens om är att det finns ett
spänningsfyllt förhållande mellan begreppen (1994, s 20). Starrin försöker istället
förklara termerna kvalitativt och kvantitativt utifrån vad termerna rent språkligt har för
betydelse och menar då att kvalitet har med karaktär eller egenskap att göra medan
kvantitet är mängden av denna karaktär eller egenskap (ibid, s 21).

Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder. Med kvalitativ metod vill jag
försöka få en djupare förståelse för metadata och hur metadata används eller kan
användas. Mitt urval av endast sex högskolors/universitets webbplatser, och av endast
vissa delar av dessa webbplatser, gör att mitt material inte kan ses som statistiskt
representativt. I resultatkapitlet kommer jag att redovisa i vilken omfattning metadata
används. Det går dock inte att dra några generella slutsatser av materialet.

Jarl Backman ger i Rapporter och uppsatser exempel på skillnaden mellan kvantitativt
och kvalitativt i samband med urvalet av försökspersoner. Med kvantitativ ansats väljs
försökspersonerna ut via statistiska urvalsmetoder innan studien genomförs i syfte att
garantera generalisering. Med kvalitativ ansats väljs personerna ut via andra än
statistiska kriterier. Dessa kriterier kan ändras under arbetets gång och allt i syfte att
medge ökad förståelse och insikt (1998, s 53). Som framgår av kapitel 2.1 har jag valt
allt annat än statistiska urvalsmetoder. De kriterier som varit till grund för urvalet av
webbplatser och webbsidor har också förändrats något under arbetets gång. Detta
beskrivs i kapitel 2.1.

För att förklara skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ analys ger Bengt Starrin
exempel på hur distinktionen görs inom ämnet kemi:

"Syftet med kvalitativ analys är att upptäcka eller komma på de individuella
element eller joner som finns i ett ämne. Fastställandet av mängden av de
individuella komponenterna i ett ämne är det primära syftet med kvantitativa
analyser" (Alexeyev, se Starrin 1994, s 22).

"En av de älsta (sic) grenarna inom kemi är kvalitativ analys: studien av vilka
ämnen som är närvarande i ett sample. (Kvantitativ analys används därefter för
att bestämma hur mycket av varje komponent som är närvarande.)" (Layde &
Busch, se Starrin 1994, s 24).

Detta skulle kunna jämföras med min undersökning och mina intentioner. Med den
kvalitativa analysen vill jag upptäcka de individuella metadataelement som är möjliga
att använda samt vilka metadataelement som verkligen används på webbplatser idag.



Denna undersökning kan sedan fortsätta i en studie med kvantitativa analyser då
mängden av dessa metadataelement undersöks.

2.1 Urvalskriterier och undersökningens genomförande

För att skapa mig en första bild av hur metadata används på svenska högskolors och
universitets webbplatser, och för att få ett underlag för ytterligare avgränsning,
genomfördes först en förundersökning. Under perioden 17-27 november 1999
undersöktes 33 svenska högskolors och universitets startsidor samt alla webbsidor som
direkt nås från respektive startsida. De 33 högskolorna och universiteten var de som vid
tidpunkten för undersökningen fanns med i SUNETs länklista1 över svenska högskolor
och universitet.

I förundersökningen sparades alla webbsidorna ned till hårddisk. Varje webbsidas
titeltagg och eventuella metataggar kopierades sedan över till ett dokument. Titlar och
metataggar sammanställdes även i Excel för att lättare kunna få en överblick över
metadataanvändningen. Förundersökningsmaterialet består av 480 webbsidor och ur
detta material har jag sedan valt ut sex stycken högskolor och universitet. Att det blev
just sex stycken kan kanske diskuteras men eftersom jag valt att använda mig av
kvalitativa metoder, och med risk för att materialet skulle bli alldeles för stort, valde jag
att sätta gränsen vid sex högskolor/universitet.

I förundersökningen ingick endast webbplatsernas översta nivå. Jag tyckte det skulle
vara intressant att undersöka om de webbplatser som använde mycket metataggar på
denna nivå även använde metataggar på andra nivåer eller områden inom webbplatsen.
På samma sätt tyckte jag det skulle vara intressant att undersöka om de webbplatser där
metataggar ej användes i lika hög grad, använde metataggar på andra delar av
webbplatsen. Jag har därför valt ut tre högskolor/universitet som i
förundersökningsmaterialet har metataggar i mer än hälften av sidorna respektive tre
högskolor/universitet som har metataggar i mindre än hälften av sidorna. Ett annat
urvalskriterium var att försöka undvika webbplatser som använder s.k. ramar, antingen
genomgående eller i delar av webbplatsen. När en webbplats är uppbyggd av ramar
visas det i webbläsarens fönster flera webbsidor samtidigt. Det kan t ex finnas en meny
till vänster som följer med på alla sidor men som egentligen består av en egen sida.
Ramarna bestäms av en s.k. indexsida och om man undersöker dessa sidor - ska man
undersöka endast indexsidan eller alla sidor? Jag valde att det helt enkelt skulle bli
mycket enklare att enbart studera webbplatser som inte använder sig av ramar.

De tre webbplatser som valts ut med kriteriet "lite metadata" är Högskolan i Halmstad,
Karolinska institutet och Växjö universitet. Webbplatser med kriteriet "mycket
metadata" är Malmö högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro universitet.

Vid varje högskola/universitet har jag valt att undersöka två institutioners webbplatser.
Även här har jag fått göra en begränsning för att inte materialet skulle bli för stort. Två
institutioner per högskola/universitet verkade då rimligt. Urvalet av institutioner har
skett helt slumpmässigt, dvs jag har inte studerat sidornas användning av metadata

                                                
1 http://www.sunet.se/sweden/education_universities-sv.html



innan jag valde institutionernas webbplatser. Jag har dock valt att välja bort institutioner
som använder ramar.

För att få liknande material att utgå från har jag valt att undersöka institutionernas
startsidor och följa upp länkar till institutionernas utbildningssidor. Jag har även valt att
studera institutionernas forskningssidor eftersom jag vet att högskolor och universitet
numera har en skyldighet att registrera forskningssidor i den svenska söktjänsten
SAFARI. SAFARI kräver att sidorna metataggas enligt Dublin Core. Genom att ta med
forskningssidor i undersökningen hoppades jag att Dublin Core-formatet skulle finnas
representerat i undersökningsmaterialet.

Högskolors och universitets webbplatser är ofta uppbyggda på olika sätt. Ibland finns
forskningsinformation presenterad centralt och ibland på institutionsnivå. Jag hade från
början tänkt att försöka ta med institutionernas Dublin Core-taggade forskningssidor
vare sig de fanns på institutionsnivå eller centralt. När jag startade undersökningen fann
jag dock att detta i så fall krävde en hel del undersökningar i sig. Jag tog SAFARI till
hjälp där man kan söka på alla sidor som finns registrerade vid respektive
högskola/universitet. Karolinska institutet hade över 1500 webbsidor registrerade i
SAFARI. Webbsidorna såg till stor del ut att bestå av avhandlingar. Högskolan i
Halmstad hade 34 webbsidor registrerade men dessa sidor kunde jag överhuvudtaget
inte hitta någon ingång till på Halmstads webbplats. Efter diverse problem med att hitta
fram till institutionernas Dublin Core-taggade forskningssidor bestämde jag mig istället
för att enbart undersöka de forskningssidor som fanns presenterade på institutionernas
webbplatser. Detta medför dock att om högskolan/universitetet har Dublin Core-taggade
forskningssidor centralt, finns dessa sidor ej med i undersökningen. Om institutionen
har mycket omfattade forskningsinformation har jag valt ut en av inriktningarna. Detta
finns i så fall beskrivet i samband med redovisningen av institutionens forskningssidor i
kapitel 4.

Att undersöka institutionernas utbildningssidor har inte heller varit utan problem. Några
institutioner har ett flertal utbildningssidor medan några institutioner enbart har några få
sidor med utbildningsinformation. För att försöka få en någorlunda jämlik fördelning av
antalet undersökta webbsidor vid respektive institution, har jag därför valt att vid de
institutioner som har många utbildningssidor välja ut en utbildning och följa upp just
den utbildningsinformationens länkar. Om institutionen har ett mindre antal
utbildningssidor har jag istället valt att ta med institutionens samtliga utbildningssidor.
Om något urval gjorts finns det information om detta i samband med redovisningen av
institutionens webbsidor i kapitel 4.

De sex utvalda högskolorna/universiteten undersöktes den 21-27 februari 2000.
Materialet består av 258 webbsidor och då är högskolornas/universitetens sidor från
förundersökningen medräknade. Jag har alltså använt mig av de sidor som samlades in i
november 1999. Anledningen till att det är tre månader mellan förundersökningen och
resten av undersökningen är att jag däremellan läste andra kurser vid
Bibliotekshögskolan. Jag försökte samtidigt att läsa in mig på ämnet metadata. I
undersökning har jag på liknande sätt som i förundersökningen sparat ned alla
webbsidor och kopierat över varje webbsidas headtagg till ett samlingsdokument.
Denna gång har jag dock inte sammanställt allt i Excel utan valt att direkt sammanställa
varje högskola/universitet för sig i tabellform i Word. I bilaga 1 finns de
högskolor/universitet och institutioner som undersökts förtecknade tillsammans med



webbplatsens URL-adress och det datum då undersökningen genomfördes. I bilaga 3
finns en sammanställning av hur många webbsidor som undersökts vid respektive
högskola/universitet/institution samt hur många av webbsidorna som innehåller någon
typ av metatagg.

I kapitel 4 har jag valt att redovisa de undersökta webbsidorna i löpande text. Att i den
löpande texten redovisa samtliga titlar och metataggar har jag dock inte ansett som
möjligt, eftersom jag tror att texten skulle bli mycket svår att läsa. I den löpande texten
finns det därför enbart exempel som jag valt ut ur materialet. Jag ville på något sätt ändå
presentera hela materialet och därför finns det efter varje avdelning en tabell där allt
material redovisas. Patel & Davidson skriver att tabeller och figurer endast bör
användas om man anser att de är nödvändiga för åskådlighetens skull (1994, s 113). Jag
anser att tabellerna behövs för att åskådliggöra hela materialet. Tabellerna har ej
placerats i en bilaga eftersom jag tror att tabellerna behövs direkt i texten för att
underlätta läsningen.

I tabellernas vänsterspalt finns namnet på den länk som leder till respektive webbsida.
Länkarnas namn har tagits med för att försöka ge läsaren en uppfattning om i vilket
sammanhang webbsidorna finns på webbplatsen. Titlars och metataggars innehåll finns
sedan redovisade, direkt kopierade från respektive webbsida. När jag har kopierat över
titel- och metataggars innehåll har de specialtecken2 som använts med följt med, t ex
&auml;. När jag redovisar resultaten i löpande text har jag dock ändrat dessa tecken till
bokstäver för att underlätta läsningen. När jag räknar antalet tecken i titlar och
metataggar har jag valt att räkna ett specialtecken som ett tecken.

Det finns metataggar som inte direkt har med metadata att göra och dessa metataggar
kommer jag inte att behandla i undersökningen av webbplatserna:
� Metataggen generator anger vilket program som använts för att skapa webbsidan.
� Metataggen border är en funktion som kan användas i HTML-editorn FrontPage.

Med border kan man t ex skapa en list längst upp på varje webbsida.
� HTTP-EQUIV som bl a kan användas för att automatiskt uppdatera en sida.

Om HTTP-EQUIV används för att ange keywords eller description är den dock med i
undersökningen. (Mer information om HTTP-EQUIV finns i kapitel 3.3).

2.2 Enkäterna

För att undersöka hur högskolornas och universitetens webbansvariga arbetar med
metadata har jag valt att använda mig av enkäter. Jag hade egentligen föredragit
intervjuer, men eftersom jag valt högskolor och universitet på sex olika orter i Sverige,
skulle det bli svårt att både ekonomiskt och tidsmässigt genomföra intervjuer med alla
webbansvariga.

Vid varje högskola/universitet planerade jag att kontakta:
� en av högskolans/universitetets centralt webbansvariga
� en av de webbansvariga vid institution 1
� en av de webbansvariga vid institution 2

                                                
2 Alla datorer och program har ej stöd för bokstäverna å, ä och ö. För att alla ska kunna läsa dessa

bokstäver bör bokstäverna skrivas med s.k. specialtecken. Å kan skrivas &Aring; , Ä: &auml; och Ö:
&Ouml; (Oliver & Holzschlag 1998, s 71-73).



Tre webbansvariga vid varje högskola/universitet ger ett antal på 18 stycken enkäter.

Mina intentioner var från början att jag först skulle ringa alla webbansvariga innan jag
skickade ut enkäten med e-post. Efter ett antal dagar vid telefonen, då jag endast lyckats
nå en av de webbansvariga, insåg jag att jag ändå var tvungen att skicka iväg enkäterna.
Jag skrev därför ett följebrev som förklarade vem jag var och vad jag gjorde. Enkäterna
skickades med e-post under vecka 12 och 13 år 2000. Den webbansvarig jag talade med
innan jag skickade enkäterna var en av de centralt webbansvariga vid Högskolan i
Halmstad. Vad jag kunde förstå pågick fler omstruktureringar bland de webbansvariga
vid Högskolan i Halmstad, och den person som t ex stod som webbansvarig för
Institutionen för ekonomi hade precis flyttat till en annan avdelning. Därför tyckte
webbansvarig vid Högskolan i Halmstad att det var bättre att enbart skicka en enkät.
Därav har det sammanlagt blivit 16 enkäter istället för 18 som var tänkt från början.

De webbansvariga som inte hade svarat på enkäten efter det datum jag angivit som sista
dag, har jag försökt att få tag på per telefon. Av de 16 enkäter som skickats ut har jag
fått 12 svar. Alla centralt webbansvariga har svarat men jag saknar svar från fyra
institutioner:
� Ekonomihögskolan, Växjö universitet
� Institutionen för pedagogik, Växjö universitet
� Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska institutet
� Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Jag har fått alla webbansvarigas medgivande om att i uppsatsen härleda deras enkätsvar
till vilken högskola/universitet och institution de är webbansvariga vid. Enkätsvaren ska
ej ses som ett gemensamt svar för respektive högskola/universitet eller institution. Det
finns ofta ett flertal webbansvariga vid varje enhet och enkätsvaren visar endast
respektive webbansvarigs åsikt. De webbansvariga som kontaktats vid varje institution
är oftast ej ansvariga för alla webbsidor på institutionens webbplats. De webbsidor jag
valt ut vid respektive institution kan därför ej alltid kopplas till den webbansvarig som
kontaktas vid institutionen.

I enkäten har jag genomgående valt att ha öppna svarsalternativ där den webbansvarige
själv får formulera sitt svar. Ekholm & Fransson skriver i sin bok Praktisk
intervjuteknik att fasta svarsalternativ kan göra att många nyanser i människors
upplevelser, inställningar och reflexioner går förlorade (1992, s 85). Med de öppna
svarsalternativen ville jag försöka komma djupare in i ämnet och se vilken inställning
de webbansvariga har till metadata. Ekholm & Fransson skriver att man i en enkät
måste vara mycket noggrann med den språkliga utformningen eftersom ledande och
förutsättande moment i en fråga ofta kan framstå mycket tydligare när den formuleras
skriftligt än när den ställs muntligt (1992, s 89). Jag har i enkäten försökt att finna en
balans mellan att försöka göra frågor som inte ska leda informanten in på ett visst svar
och att göra tydliga frågor som visar vad jag verkligen menar. Enkäten finns i bilaga 2.

2.3 Litteratur

I litteraturgenomgången använder jag till stor del elektroniska källor och dessa källors
giltighet kan naturligtvis diskuteras. För att få fram någon information om hur metadata



fungerar i förhållande till dagens kommersiella söktjänster har jag dock känt mig
tvungen att använda mig av det flertal elektroniska källor som finns representerade i
litteraturgenomgången. De elektroniska källor jag använt mig av finns antingen
utskrivna eller sparade på diskett.

Information om hur söktjänsterna indexerar och rankar webbsidor finns oftast inte att få
på söktjänsternas egna webbplatser. För denna typ av information får man istället vända
sig till de personer eller företag som försöker sammanställa hur söktjänsterna fungerar.
Danny Sullivan, redaktör på webbplatsen Search Engine Watch, försöker informera om
hur söktjänsterna fungerar. Search Engine Watch refereras i många sammanhang, t ex i
artikeln Metadata : Projects and Standards av Milstead & Feldman där det ges tips om
webbplatser som kan vara bra utgångspunkter för information om metadata och
söktjänster. De webbplatser Milstad & Feldman nämner är bl a Ariadne, D-Lib
Magazine, IFLA, UKOLN, Search Engine Watch och Web Developer's Virtual Library
(1999b, s 34). Alla dessa webbplatser finns även representerade i min
litteraturgenomgång. I en artikel i Internet Magazine ger Mark Anstead också tips på
webbplatser och där nämns Search Engine Watch men även webbplatsen Deadlock
Design (1999, s 253). Deadlock Design är ett företag som erbjuder tjänster inom
webbdesign och webbmarknadsföring och från denna webbplats har jag hämtat ett
flertal uppgifter. På Deadlock Designs webbplats finns ett diskussionsforum för frågor
om metadata och söktjänster, en guide om hur söktjänster fungerar (Search Engine
Tutorial) samt möjligheten att prenumerera på företagets nyhetsbrev med senaste nytt
om söktjänsterna. Två liknande företag som jag har använt som källa är Internet
Marketing Services och Superior Software Solutions. Att använda sådana företags
webbplatser som källor kan diskuteras men jag tror samtidigt att dessa företag kan
förhålla sig kritiska mot söktjänsterna.

Jag inser att det kan finnas en skillnad på den information som webbföretag
tillhandahåller och den som etablerade författare samt biblioteks- och
informationsvetare ger. För att finna någon information om hur metadata kan utformas i
förhållande till de kommersiella söktjänsterna, känner jag dock att jag måste använda
mig av t ex sådana företags webbplatser som nämnts ovan. Det som de mer etablerade
författarna samt biblioteks- och informationsvetarna, t ex Juha Hakala, Michael
Gorman, Clifford Lynch och Paul Miller, behandlar är främst olika typer av
metadataformat men ej hur metadata bör utformas.

2.4 Ordförklaringar

Det är ofta svårt att hitta några bra översättningar på engelska dataord och uttryck.
Redan i inledningskapitlet har jag t ex använt ord som webben, taggar och
webbansvarig. Det finns ofta flera olika sätt att uttrycka samma sak och jag vill i detta
avsnitt visa vilka ord jag bestämt mig för att använda i uppsatsen. I flera av
ordförklaringarna hänvisar jag till Svenska datatermgruppens ordlista. För förklaring
och beskrivning av HTML - se Bilaga 4: HTML.

webbplats Svenska datatermgruppen rekommenderar att det engelska ordet
Web site på svenska bör kallas för webbplats (1999). Vad som avses
med en webbplats skriver datatermgruppen endast: "En webbplats
kan röra ett visst ämne, en viss organisations verksamhet eller ett visst



företags varor och tjänster" (ibid). Jag använder ordet webbplats i
egentligen två betydelser. Jag undersöker i uppsatsen institutioners
webbplatser men jag anser också att dessa webbplatser ingår i en
större webbplats - högskolans/universitetets webbplats.

I resultat- och diskussionskapitlet använder jag ofta uttrycket
högskolans/universitetets centrala webbplats och menar då den första
nivån jag undersökt vid varje högskola/universitet, dvs
högskolans/universitetets startsida samt de webbsidor som direkt nås
från startsidan.

startsida Med en webbplats startsida menar jag den sida som nås direkt från
webbplatsens kortaste adress, t ex Högskolan i Borås startsida,
http://www.hb.se. Jag anser dock att en institutions webbplats också
har en startsida. Ett exempel på en institutions startsida är
Bibliotekshögskolans startsida som nås från http://www.hb.se/bhs.
Övriga sidor på en webbplats kallar jag för webbsidor. Svenska
datatermgruppen rekommenderar att det jag kallar för startsida bör
kallas för ingångssida eller förstasida. Jag har dock känt att ordet
startsida har varit mer naturligt för mig att använda och därför har jag
i detta fall frångått Svenska datatermgruppens rekommendationer.

webbansvarig En webbansvarig är den person som ansvarar för en webbplats. På
engelska brukar detta kallas för webmaster (Svenska datatermgruppen
1999). Webbansvarig kan för mig stå för flera olika saker - den som
ansvarar för innehållet, den som ansvarar för uppdatering och den
som ansvarar för webbservern. Svenska datatermgruppen skriver att
man vid behov istället kan precisera olika funktioner t ex
webbredaktör, webbinfoansvarig, webbskribent, sidansvarig och
webbtekniker (ibid). När jag själv har fått möjlighet att arbeta med
Högskolan i Borås webbplats skulle jag kalla mig själv för
sidansvarig då jag främst har ansvarat för layout och uppdatering. I
uppsatsen har jag för enkelhetens skull dock valt att enbart använda
ordet webbansvarig.

taggar Svenska datatermgruppen rekommenderar att för engelskans tag
använda ordet tagg. "Taggarna är märkord eller etiketter som kan
föregå eller omge t.ex. ord eller textavsnitt eller förekomma
fristående. Exempel på taggar är koder som anger rubriknivå,
teckensnitt, radbrytning etc. i textdokument" (1999). Ibland kallas
taggar även för märken men jag har i uppsatsen valt att genomgående
använda ordet tagg. Jag har också valt att på svenska använda mig av
orden descriptiontagg respektive keywordstagg istället för t ex orden
beskrivningstagg och nyckelordstagg. Den mer engelska
benämningen kan göra det lättare att t ex följa de engelska citaten.

Dublin Cores motsvarighet till metataggen keywords och description
är DC.Subject och DC.Description. I redovisningen kommer jag att
skilja på dessa. När jag talar om descriptiontaggen är det endast den
"vanliga" descriptiontaggen det gäller och inte Dublin Cores



DC.Description. Jag gör på liknande sätt även skillnad på titeltagg
och Dublin Cores motsvarighet DC.Title.



3. Litteraturgenomgång

I detta kapitel kommer jag att presentera litteratur som behandlar metadata och olika
format för metadata. För att försöka förklara och redogöra metadatas roll och funktion
kommer även söktjänster och automatisk indexering att beskrivas.

3.1 Metadata

Metadata beskrivs ofta som data om data (Thornely 1998; Milstead & Feldman 1999a,
s 26; Hakala 1999, s 21; UKOLN 2000) och en definition av metadata kan se ut så här:
"METADATA are structured, encoded data that describe characteristics of information-
bearing entities to aid in the identification, discovery, assessment, and management of
the described entities" (Association for Library Collections and Technical Services
1999).

Juha Hakala vid universitetsbiblioteket i Helsingfors och medlem i det nordiska
samarbetsprojektet Nordic Metadata Project, skriver i artikeln Internet Metadata and
Library Cataloguing att ordet metadata sedan ett antal år tillbaka har börjat användas i
samband med webben. Hakala påpekar dock att metadata inte är ett nytt fenomen.
Sedan lång tid tillbaka är katalogisering och bibliografisk kontroll något som bibliotek
använt för beskrivning av resurser. När det på senare år har börjat talas om Internet och
beskrivning av de resurser som finns där, har ordet metadata istället börjat användas
skriver Hakala (1999, s 21). David Seaman, chef för The Electronic Text Center vid
University of Virginia/Charlottesville, menar att det ofta utvecklas en specialiserad
terminologi inom ett tekniskt område. Termer och tekniker som en gång var standard
ersätts av nya uttryck: "Metadata sounds sexy, but it really stands for cataloging—the
professional control of materials by the use of predictable terms and fields" (Seaman, se
Chepesiuk 1999, s 63).

Jennie Thornely, projektledare för planering och implementering av ett metadataprojekt
vid State Library of Queensland i Australien, skriver i artikeln The Road to Meta att
metadata på webben syftar på de data/uppgifter som kan hjälpa till att organisera,
beskriva, identifiera, lokalisera och återvinna resurser på Internet. Thornely skriver
samtidigt att en bibliotekskatalog också är ett exempel på metadata eftersom katalogen
innehåller uppgifter/data om de resurser som finns i biblioteket (1998). I artikeln
Metadata : An Overview skriver Warwick Cathro att huvudsyftet med metadata - vare
sig det handlar om bibliotekens kataloger eller metadata på webben - är att främja,
underlätta och förbättra återvinningen av information (1997).

Milstead & Feldman som skrivit flera artiklar i ämnet, beskriver metadata som ett s.k.
surrogat för en större del eller helhet. Metadata ska kunna beskriva och karaktärisera
denna större del eller helhet så att användaren kan förstå vad denna del/helhet handlar
om (1999a, s 26). I en översikt av olika metadataformat skriven av Dempsey et al.
skriver författarna på liknande sätt att metadata är data som beskriver resursen i fråga:
"Typically, it supports a number of functions: location, discovery, documentation,
evaluation, selection and others. These activities may be carried out by human end-users
or their (human or automated) agents" (1997).



3.2 Varför metadata?

Söktjänster returnerar vid en sökning ofta ett stort antal irrelevanta träffar. Warwick
Cathro skriver att detta beror på att söktjänsten inte kan skilja på en webbsidas
viktigaste och mindre viktiga ord: "If we could target our searches onto words which are
used as significant terms, we could achieve an enormous improvement in precision.
Metadata can be used to achieve this by identifying just the major concepts of the
information resource" (1997).

3.2.1 Söktjänster och automatisk indexering

En söktjänst kan antingen ha en sökmotor, en katalog eller både och. En katalog som
t ex Yahoo granskar och kategoriserar manuellt de webbsidor som registreras hos dem
och placerar manuellt in webbsidorna i olika ämnesområden (Thornely 1998). En
sökmotor använder sig istället av automatisk indexering (Lynch 1997). Sökmotorn
söker med hjälp av en programvara, ofta kallad spindel eller robot, automatiskt igenom
webben efter webbsidor (Sellers 1997, s 3). Sökmotorn letar sig fram till webbsidor
antingen genom att följa upp länkar från andra webbsidor eller genom att söka upp de
webbsidor som registrerats hos sökmotorn (Frieberg 1999).

Don Sellers, författare till boken Getting Hits : The Definitive Guide to Promoting Your
Website, skriver att långt ifrån alla sökmotorer indexerar alla sidor på en stor webbplats.
Ett flertal sökmotorer registrerar endast webbplatsernas startsidor samt de webbsidor
som nås från respektive startsida (1997, s 19). I AltaVista finns det möjlighet att
kontrollera hur många webbsidor som indexerats på en viss domän genom att söka på
"host:domännamnet" (AltaVista 2000).

Danny Sullivan, redaktör på webbplatsen Search Engine Watch, påpekar att det finns ett
flertal faktorer som påverkar en webbsidas indexering. Några söktjänster kan inte följa
länkar som finns i s.k. image map3 eller ramar, vilket kan medföra att en hel webbplats
inte indexeras hos vissa söktjänster (1999d). Företaget Internet Marketing Services
anser att det även är säkrast att kontrollera webbsidans HTML-kod eftersom många
söktjänsters spindlar ignorerar sidan helt om det finns syntaktiska fel i HTML-koden
(199?c). En spindel brukar heller inte kunna följa upp URL-adresser som innehåller ett
frågetecken, vilket ofta är vanligt när databaser används (Anstead 1999). Danny
Sullivan påpekar också att en spindel inte kan läsa text som finns i bilder. Rubriker görs
ibland som bilder, ofta för att få ett mer tilltalande grafiskt utseende, men detta medför
att webbsidans kanske allra viktigaste ord inte indexeras av söktjänsten (199?c).

Clifford Lynch som doktorerat i datavetenskap, beskriver i artikeln Searching the
Internet vad som sker efter det att spindeln besökt en webbplats. Spindeln analyserar de
insamlade webbsidorna och plockar ut ord ur webbsidornas text. Orden används sedan
som indexeringstermer. Indexeringstermerna lagras i söktjänstens databas, även kallat
index, tillsammans med en URL-adress som visar var indexeringstermen finns på
webben. Det är i söktjänstens databas som sökningen sker (1997).

                                                
3 Image map är en bild som delats upp i olika områden. De olika områdena kan länka vidare till andra

webbsidor (Oliver & Holzschlag 1998, s 176).



Walt Crawford tar i artikeln The Card Catalog and other Digital Controversies upp
några av de problem som kan finnas vid fulltextsökning. När webbsidans ord tas ur sitt
sammanhang kanske orden inte representerar det som sidan verkligen handlar om. Ett
exempel är homonymer, dvs ord som stavas likadant men har skilda betydelser.
Crawford påpekar att i en mindre men homogen databas är homonymer inget större
problem. När det gäller stora och heterogena databaser som webben, skapar homonymer
dåliga förutsättningar för god precision i sökningarna (1999, s 56). En sökning på t ex
ordet Mercury kan ge träffar på webbsidor som handlar om planeten Mercury, elementet
Mercury, den grekiska guden Mercury och artiklar från tidningen San Jose Mercury
News (Lagoze, se Milstead & Feldman 1999b, s 32). Det brukar idag endast finnas ett
fåtal möjligheter att rikta sökningen, t ex att söka på enbart webbsidors titlar eller på det
datum då webbsidorna senast uppdaterades (Glossbrenner & Glossbrenner 1999, s 16).

Roger Brisson, Digital Access Librarian vid Pennsylvania State University, anser att
webben nu har blivit så stor i omfång att indexering av varje ord och fulltextsökning
inte längre är tillräckligt effektivt för att man ska kunna hitta den information man vill
ha. För att tämja webben menar Brisson att det behövs ett system som märker ut och
anger webbsidors nyckelinformation så att söktjänsternas spindlar kan koncentrera
indexeringen på endast denna särskilt taggade information. För att detta ska kunna
fungera måste det finnas standarder för hur denna särskilt taggade information ska
utformas skriver Brisson (1999, s 23).

Även Clifford Lynch anser att den automatiska indexeringen måste utvecklas på något
sätt:

"The Web […] still lacks standards that would facilitate automated indexing.
As a result, documents on the Web are not structured so that programs can
reliably extract the routine information that a human indexer might find
through a cursory inspection: author, date of publication, length of text and
subject matter" (1997).

I artikeln Metadata : Enabling the Internet skriver Iannella & Waugh att den kanske
viktigaste anledningen till att börja använda metadata är för att försöka få effektivare
söktjänster. När metadata blir alltmer vanligt, antingen som metataggar i webbsidorna
eller som externa filer, kan söktjänsterna börja koncentrera sig på att endast indexera
denna information. Iannella & Waugh menar att inte förrän då kommer
informationsåtervinningens effektivitet att öka (1997).

3.2.2 Metadata och sökresultatets precision och recall

Informationsåtervinningens effektivitet kan mätas genom att studera sökresultatets
precision och recall4. Warwick Cathro ger exempel på hur metadata kan förbättra både
en söknings recall respektive precision. Genom att söka på ord eller fraser som
identifierar ordens rätta betydelse kan man t ex i en sökning återvinna endast de
webbsidor där Green är namnet på en författare utan att även återvinna webbsidor som
                                                
4 Med recall menas hur många relevanta dokument som återvunnits jämfört med systemets/databasens

totala antal relevanta dokument. Med precision mäts hur många relevanta dokument som återvunnits
jämfört med det totala antal dokument som återvunnits vid sökningen (Rowley 1992, s 171).



handlar om green peas eller om miljöfrågor. Detta ökar sökningens precision. Genom
att använda metadata för att identifiera resurser som spindeln inte kan indexera, t ex text
i bilder, databaser och text i pdf-dokument, kan sökningens recall förbättras. Med hjälp
av metadata kan recall även förbättras på fler sätt skriver Cathro. På stora webbplatser
indexerar oftast de spindelbaserade söktjänsterna endast webbplatsernas översta nivåer.
Om spindeln endast indexerade webbsidornas metadata, borde spindeln kunna indexera
många fler webbsidor från en och samma webbplats tror Cathro (1997).

Morville & Rosenfeld som arbetat fram webbplatser åt några av världens största företag
- t ex AT&T och Chrysler Corporation, påpekar att genomtänkt metadata inte bara kan
främja sökningen i de stora kommersiella söktjänsterna. Metadata kan även främja
sökningen i webbplatsens egen sökfunktion vilket kan vara av vikt när det handlar om
stora webbplatser med ett stort antal webbsidor (1998, s 79).

Om förbättring av söktjänster skriver Cathro så här:

"As the quantity of information on the World Wide Web multiplies rapidly, it
will become increasingly difficult to retrieve information, with reasonable
precision and recall, using the major search and harvesting engines. The use of
metadata, combined with the use of improved harvesting processes, has the
potential to improve retrieval of these information resources" (1997).

3.2.3 Format och standarder för metadata

Milstead & Feldman anser att problemet med metadata är att det finns allt för många
standarder och metadatainitiativ som konkurrerar med varandra (1999b, s 35). I en
länklista över metadataformat som IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions) sammanställt kan man se en mängd exempel på de olika
format som finns idag, t ex PICS (Platform for Internet Content Selection), Dublin
Core, SOIF (Summary Object Interchange Format), MARC (Machine Readable
Catalogue), RDF (Resource Description Framework), HTMLs metataggar och XML
(Extended Markup Language) (IFLA 1999).

Dempsey et al. föreslår en uppdelning av metadataformat i tre olika grupper: simple
formats, structured formats och rich formats. Den första gruppen, simple formats,
innehåller förhållandevis ostrukturerad data och är det format som de spindelbaserade
söktjänsterna använder sig av. Den andra gruppen, structured formats, innehåller format
som är tillräckligt rika i omfång för att användaren ska kunna se vad objektet handlar
om, utan att ha sett objektet självt. Formaten i denna grupp är också tillräckligt enkla i
sitt utförande att de kan skapas och underhållas av icke-specialister. Exempel på
structured formats är Dublin Core och SOIF. I den tredje gruppen, rich formats, finns
format som kräver specialistkunskaper och som är mycket rika i omfång. MARC-
formatet är exempel på ett sådant format (1997).

Michael Gorman, chef för Library Services vid California State University, anser att
dagens diskussioner om standarder ofta inte gör någon åtskillnad på om ordet metadata
innebär struktur och/eller innehåll. Gorman tycker dock att det är mycket viktig att se
skillnaden mellan struktur och innehåll. MARC-formatet är t ex en standard som anger
struktur. MARC anger vilka fält som ska finnas med i beskrivningen men MARC anger



inte hur dessa fält ska fyllas i. Hur fälten fylls i anger istället en innehållsstandard, t ex
AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules). Klassifikationsscheman och
ämnesordslistor är andra exempel på innehållsstandarder (1999, s 13).

Judith Ahronheim, chef för Original Cataloging Unit vid University of Michigan,
skriver att Internets stora genombrott har kunnat ske på grund av att det funnits
standarder för http och HTML. Det som nu behövs är en gemensam standard för
beskrivning av innehållet i webbsidorna menar Ahronheim (1998, s 395). Ron
Chepesiuk skriver i artikeln Organizing the Internet : The 'Core' of the Challenge att
ingen riktigt vet hur mycket information det finns på webben idag,  "[…] but it's certain
that organizational standards, services, and tools must be developed and refined to help
users access what's there if the medium is to thrive as a vital means of communication"
(1999, s 60). Om alla följde en gemensam standard för metadata på webben, skulle det
gå att söka på liknande sätt som det går att göra i bibliografiska databaser skriver Scott
Brandt i artikeln Deconstructing Internet Searching. Brandt påpekar att detta dock
kräver att både de som skapar webbsidorna och de som tillhandahåller söktjänsterna
följer den gemensamma standarden. Brandt påpekar samtidigt att webbsideskapare på
ett enkelt sätt redan nu kan öka tillgängligheten av webbsidorna genom att i början av
texten (inte i metataggarna utan i texten) infoga viktiga nyckelord och en beskrivning av
innehållet. Att även där infoga uppgifter om författare, källa och datum kan vara till
hjälp när informationen ska bedömas eller utvärderas menar Brandt (1999, s 207-208).

Vid en sökning i en traditionell databas brukar det finnas möjlighet att se vilka
ämnesord/nyckelord dokumenten använder skriver Brandt. De ämnesord/nyckelord man
finner kan sedan användas i en ny sökning för att hitta liknande dokument. Brandt
påpekar att detta även skulle behövas på webben. Att behöva använda webbläsarens
Visa källa/Visa kod för att se vilka ord som finns i metataggarna är nog inte särskilt
många som skulle ta sig tid att göra tror Brandt. Om inte metadata finns synligt i texten
bör söktjänsterna på något sätt kunna plocka ut dem och presentera dem för användaren.
Orden bör också vara klickbara så att användaren direkt kan söka på webbsidor där
ordet ingår. Några söktjänster har redan en liknande funktion där det under varje
sökresultat finns en länk "More like this" (1999, s 208).

I artikeln A matter of meta frågar sig författaren Chris Armstrong varför möjligheten att
tillfoga metadata så ofta ignoreras. Armstrong tror att det förmodligen beror på att de
som skapar webbsidor ännu inte är övertygade om att metadata verkligen är användbart:

"If Web searches are ever to allow precision to reign over recall, there has to be
an option which allows searching by designated metadata descriptors alone.
Then users will really be empowered" (1999, s 15).

Armstrong menar vidare att om det fanns söktjänster som helt ignorerade
webbplatser som saknade metadata, skulle vi komma mycket långt gällande
kvaliteten på både webbplatser och söktjänsters sökresultat (ibid).

3.3 HTMLs metataggar och titeltagg

Den typ av metadata som de allra flesta söktjänster stödjer idag är webbsidors titel- och
metataggar (Powell 1997). Metataggar är en del av HTML, HyperText Markup



Language, och placeras i webbsidans headtagg. Metataggarna syns inte när man tittar på
webbsidan i en webbläsare men ger en möjlighet för den som skapar webbsidor att
infoga information om webbsidans innehåll (Internet Marketing Services 199?b).

De flesta av dagens kommersiella söktjänster hämtar information från webbsidors
metataggar men det finns några söktjänster, t ex Lycos och Google, som ignorerar
metataggar helt (Sullivan 1999d).

Alan Richmond, en av skribenterna på webbplatsen Web Developer's Virtual Library,
skriver att det finns olika metataggar som kan beskriva olika saker men det finns ingen
gemensam standard för hur många eller vilka metataggar som bör tas med (1999a).

En metatagg är uppbyggd av tre olika delar. Först anges ordet META som direkt visar
att det är en metatagg det handlar om, sedan kommer attributet NAME där typen av
metatagg specificeras. Det finns ingen standard för vilka NAME-attribut som är giltiga
men några exempel på attribut är Author, Classification, Copyright, Description,
Formatter, Generator, Keywords, Robots. Efter NAME-attributet kommer CONTENT
och där skrivs själva innehållet. Ett exempel på hur en metatagg skrivs ut är taggen
<META NAME="generator" CONTENT=" Mozilla 4.0">. Denna tagg infogar många
HTML-editorer automatiskt och visar vilken programvara som använts för att skapa
webbsidan (Richmond 1999a). Det spelar ingen roll om orden i metataggen skrivs med
små eller stora bokstäver (Ek & Hellstadius 1997, s 38).

Trots att det finns flera olika typer av NAME-attribut stödjer de flesta söktjänster endast
de med keywords och description (Turner & Brackbill 1998, s 260).

Istället för attributet NAME finns det en möjlighet att i metataggen ange HTTP-EQUIV.
HTTP-EQUIV kan bl a användas för att automatiskt ladda om webbsidan eller att
automatiskt skicka användaren vidare till en annan webbsida. Ex: <META HTTP-
EQUIV="Refresh" Content="90; URL=http://Stars.com/Authoring/HTML/Head/">
(Richmond 1999b). Northern Webs, ett företag som sammanställt Search Engine
Tutorial for Web Designers, skriver att det finns många som använder HTTP-EQUIV
istället för NAME i description- och keywordstaggar, t ex <META HTTP-
EQUIV="description" CONTENT="">. Northern Webs hävdar att det dock finns en viss
skillnad:

"[…] the 'HTTP-EQUIV' construct can function the same as 'NAME', but it adds
an additional layer of functionality that most people are unaware of. Using the
HTTP-EQUIV will also see that the information is sent before the actual html
file is transmitted. HTTP-EQUIV was designed to encapsulate information
within the HTTP response headers. HTTP response headers are small packets of
information sent as part of the process required when one web client requests a
file from a web server" (199?).

3.3.1 Descriptiontaggen

Med metataggen description finns det möjlighet att bestämma hur den sammanfattning
som visas i söktjänsternas resultatlistor ska se ut. Om inte descriptiontaggen finns med i
webbsidan hämtas texten till sammanfattningen från webbsidans första rader (Sullivan



1999b). Längden på de sammanfattningar som visas i söktjänsternas resultatlistor
varierar. För att vara säker på att få med hela sammanfattning rekommenderar Rhodes
& Loskot på företaget Deadlock Design att inte använda mer än 150 tecken5 (1999). Ett
exempel på varför descriptiontaggen kan vara viktig är om det i webbsidan ingår ett
JavaScript. JavaScript brukar placeras i headtaggen och om det inte finns någon
descriptiontagg kommer JavaScriptets innehåll att skrivas ut i resultatlistans
sammanfattning (Sellers 1997, s 31).

Rhodes & Loskot anser att man vid utformandet av descriptiontaggen inte bara bör
infoga en mängd nyckelord på rad. "If keywords fall naturally into your META
description, then all well and good. However, this is not your main concern. Your real
objective is to write something that'll make the user's mouse finger itch. Your
description is the 'teaser' for what's on the page" (1999).

Rhodes & Loskot anser även att man alltid bör utforma descriptiontaggen på olika sätt i
webbplatsens webbsidor. Med samma innehåll i description kommer alla webbplatsens
webbsidor att radas upp med samma text som sammanfattning, vilket kanske inte är så
inspirerande för den som söker i söktjänsten (ibid).

  Figur 3.3.1 Förklaring av en söktjänsts resultatlista

3.3.2 Keywordstaggen

I metataggen keywords kan man tillföra viktiga nyckelord (Sullivan 1999b). Syftet med
keywordstaggen är att kunna informera söktjänsten om att de ord som ingår i
keywordstaggen är de viktigaste ämnena som diskuteras i webbsidan (Schwartz 1999). I
en artikel i PC Magazine skriver William Stanek att orden i keywordstaggen inte
behöver vara sådana ord som redan ingår i texten. Istället för att enbart upprepa orden
från texten kan det vara bättre att använda relaterade nyckelord menar Stanek. Om t ex
ordet computer är ett av textens viktigaste ord kan ord som t ex PC, desktop och
notebook användas i keywordstaggen (1999, s 253).

                                                
5 AltaVista visar 150 tecken och är den söktjänst som visar minst antal tecken (Rhodes & Loskot 1999).



Hur lång texten kan vara i keywordstaggen anges oftast inte hos söktjänsterna6 men ca
1000 tecken brukar vara det vanligaste menar företaget Superior Software Solutions.
Om man har fler tecken betyder inte det att webbsidan kommer att uteslutas ur
söktjänstens index. Gränsen betyder att efter det angivna antalet tecken kommer
söktjänsten att ignorera resten av keywordstaggens innehåll (199?b).

Rhodes & Loskot anser att man bör använda kommatecken mellan orden i
keywordstaggen eftersom sökmotorn annars antar att orden i keywordstaggen består av
en enda lång fras (1999). Företaget Superior Software Solutions anser istället att man
bör utelämna kommatecken för att få rum med fler ord. Om man ändå vill använda
kommatecken kan man istället utelämna mellanslagen, t ex: <META NAME="keywords"
CONTENT="keyword1,keyword2,keyword3"> (199?b).

3.3.3 Robottaggen

Syftet med robottaggen är att kontrollera vilka webbsidor som ska indexeras/samlas in
av spindeln (Northern Webs 199?). Om man inte vill att en söktjänst ska indexera en
webbsida kan man i robottaggen ange noindex: <META NAME="ROBOTS"
CONTENT="NOINDEX"> (Sullivan 1999b). Det går att specificera detta vidare genom
att skriva <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">. Då ska
varken den aktuella webbsidan eller de webbsidor som finns länkade därifrån indexeras.
Enligt specifikationen för HTML version 4.07 ska innehållet i både NAME och
CONTENT anges med stora bokstäver (Stanek 1999).

Alla söktjänster stödjer ej robottaggen och därför kan man även behöva använda en
robots.txt-fil. I denna fil kan man på liknande sätt specificera vad som ska indexeras
(ibid).

3.3.4 HTMLs titeltagg

I en artikel i Ariadne beskriver Tracey Stanley titelns funktion. Webbsidans titel, som
också är en typ av metadata, anges i titeltaggen8. Precis som metataggarna placeras
titeltaggen i webbsidans headtagg. Texten i titeltaggen är det som syns i namnlisten,
längst upp i webbläsarens fönster (1998). Det som skiljer titeltaggen från metataggen är
att HTML-editorer oftast lägger till en titeltagg automatiskt. När en ny webbsida skapas
får man i de flesta editorer ange webbsidans titel direkt. Om inte någon titel anges
lägger många editorer automatiskt till en titel. HTML-editorn FrontPage kan t ex
automatiskt ange New Page som titel.

                                                
6 På Infoseeks webbplats står det att keywordstaggen kan innehålla upp till 1000 tecken (Go Network

1999). Jag har sökt på några andra söktjänsters webbplatser men ej hittat några andra uppgifter.
7 Specifikationen för HTML 4.0 finns på http://www.w3.org/TR/REC-html40-971218.
8 När det gäller webbsidor är det viktigt att komma ihåg skillnaden mellan en titel och en rubrik. I

HTML-sammanhang brukar man med titel mena titeltaggen. Rubriker finns istället i själva texten och
kan anges med rubriktaggar, t ex <H1>, <H2> och <H3>. Det får bara finnas en titeltagg men det kan
finnas hur många rubriker som helst (Oliver & Holzschlag 1998, s 21).



Stanley skriver att titeltaggen ofta ser ut att ignoreras eller förbises av de som gör
webbsidor. Titeln lämnas ofta tom eller får namn som t ex Home Page eller Index Page
(1998). Företaget Deadlock Design skriver att titeltaggen egentligen är den absolut
viktigaste taggen och detta av två skäl: ord i titeln brukar alltid ge högre rankning och
titeln syns i söktjänsternas resultatlistor. Eftersom titeln visas i söktjänsternas
resultatlistor bör man planera titlarnas utformning väl: "Remember that it's a human
who's doing the clicking, so a listing at position #1 that consists of a long string of
keywords might not generate as much as traffic as a clear descriptive caption halfway
down the same list" (1999a).

Söktjänsterna visar olika mycket av webbsidans titel i resultatlistan. WebCrawler visar
t ex 60 tecken medan Northern Light visar 80 tecken. De stora söktjänsterna brukar
enligt Danny Sullivan visa mellan 60-80 tecken (1999c).

Jakob Nielsen, ett av de kanske största namnen inom Web Usability Design, anser att
man bör försöka utforma webbsidans titel med så klart och tydligt språk som möjligt.
Nielsen liknar webbsidans titel med ett abstract men med den skillnaden att man i en
webbsidas titel endast har ca 60 tecken till sitt förfogande. Nielsen anser också att
webbsidors titlar inte bör inledas på samma sätt. Om varje webbsidas titel börjar med
samma ord blir det svårare att skilja sidorna åt i söktjänsternas resultatlistor. Nielsen
föreslår därför att man flyttar titlars gemensamma ord till slutet av varje titel (1998).

I Web Style Guide : Basic Design Principles for Creating Web Sites skriver Lynch &
Horton att en webbsidas titel även kan vara viktig av två andra skäl. För de som inte har
så snabba uppkopplingar mot Internet är titeln oftast det som syns först i webbläsaren.
Webbsidans titel är också den text som hamnar som text i webbläsarens
bokmärken/favoriter (1999, s 102).

3.4 Metataggar och rankning

Enligt Danny Sullivan ger några söktjänster, t ex Infoseek, ord som finns i webbsidors
metataggar en högre rankning. De flesta söktjänster gör det dock inte (1999d). Danny
Sullivan menar att metataggar egentligen enbart är en hjälp att ta till på de webbsidor
som inte innehåller så mycket information, t ex en startsida där det enbart finns bilder
som länkar vidare till webbplatsens övriga sidor. Eftersom några söktjänster ändå rankar
webbsidor med det sökta ordet i metataggarna högre, bör man ändå använda metataggar
menar Sullivan. Att använda metataggar är dock ingen garanti för att webbsidan
kommer att hamna först i söktjänsternas resultatlistor påpekar Sullivan (1999b).

Eftersom några av de allra största söktjänsterna indexerar och använder innehållet i
webbsidors metataggar menar företaget Deadlock Design att detta är skäl nog för att
använda sig av metataggar: "[…] you can actually tell the META-enabled ones how to
display your page in their results list, and also 'inject' keywords straight into the robot's
brain. You're allowed up to 200 keywords, so include your whole keyword list" (1999a).



3.4.1 Andra faktorer som påverkar en webbsidas rankning

Att försöka utröna hur söktjänster fungerar är egentligen nästan omöjligt menar Don
Sellers. Rankningsmetoder hålls hemliga och metoderna brukar också ständigt
förändras:

"All search engine companies, either rightly or wrongly, keep most of this
information secret presumably to gain a competitive advantage over the other
search engines and to prevent site designers from tricking the engines (1997,
s 24).

"Most of what is known about how search engines rank results comes from trial
and error, and from Web designers and administrators who share their practical
experience" (ibid, s 25).

Danny Sullivan menar att söktjänsternas rankningsmetoder liknar varandra men varje
söktjänst har också en egen, hemlig ingrediens som gör att rankningsmetoderna ändå
skiljer sig åt. Den grundprincip som söktjänsterna följer är enligt Danny Sullivan denna:
söktjänsten kontrollerar först webbsidans titel. Ord i titeln antas vara mer relevanta än
andra i förhållande till användarens sökfråga och ger webbsidan en högre rankning.
Söktjänsten kontrollerar sedan om användarens sökord finns med i början av
webbsidans text och antar därmed att webbsidor som bör vara relevanta till ämnet
nämner dessa ord redan i början av texten. Söktjänsten mäter även ordens frekvens i
webbsidan. Webbsidor där ett sökord har hög frekvens antas vara mer relevanta än
webbsidor där ordet har en låg frekvens (199?a). Med ords frekvens, även kallat
densitet, menas hur många gånger ett ord förekommer i webbsidan i förhållande till
webbsidans totala antal ord. Företaget Deadlock Design ger ett förklarande exempel:
"[…] if my page contained just two words: 'london hotel' then a search for 'london hotel'
would put my page at the top of the list because it has a 100% density of the keywords
requested" (1999a).

Eftersom söktjänster ofta anser att webbsidans första rader är de viktigaste, bör man
planera dessa rader noggrant anser Mark Anstead:

"When you write text for the first levels of your Web site, you should cater for
two audiences. First is the human customer (who needs to be quickly impressed
or they'll leave). Second is the search engine robot, which need keywords
quickly before it leaves your site" (1999).

Att planera utformningen av textens första rader är inte alltid tillräckligt påpekar
Sullivan. Ofta används tabeller i webbsidor för att placera ut text och länkar. Om en
webbsida består av två kolumner, där den vänstra kolumnen innehåller en meny med
länkar och den högra kolumnen består av själva texten, innebär utformningen att de
viktiga orden i högra kolumnens text hamnar längre ned i webbsidan på grund av
tabellens kolumnuppdelning. På liknande sätt kan långa JavaScript förskjuta den viktiga
texten längre ned i webbsidan (199?c).

Till textens rubriker anser företaget Internet Marketing Services att rubriktaggar alltid
bör användas eftersom ord i rubriktaggar ofta får en högre rankning (199?a).



Danny Sullivan har sett att allt fler söktjänster börjar frångå metoden att ranka
webbsidor efter var och hur ofta söktermen förekommer i webbsidan. Ett exempel är
söktjänsten HotBot som istället använder metoden DirectHit (Sullivan 1999a). Denna
metod innebär att söktjänsten känner av vilka träffar som användaren klickar på i
resultatlistan. Om en användare klickar på en webbsida som är högt rankad men
återvänder direkt, antar söktjänsten att webbsidan inte var så relevant för just den
sökningen. Webbsidan kan då flyttas ner i rankningslistan. Om en användare klickar på
en webbsida som är lågt rankad men inte återvänder direkt, antar söktjänsten att
webbsidan var mycket relevant och flyttar upp webbsidan i rankningslistan (Search
Tools 1999).

Exempel på andra faktorer som också kan ge högre rankning är mätning av antalet
länkar. Infoseek, Google, Lycos och Excite ger t ex webbsidor som har många länkar
riktade till sig en högre rankning. Infoseek ger även webbsidor som redan finns listade i
söktjänstens manuellt skapade katalog en högre rankning (Sullivan 1999a).

Sullivan påpekar också att det inte alls är säkert att söktjänsterna söker igenom hela
indexet/databasen vid en sökning: "AltaVista has a terrible habit of 'timing out'. This
means that during busy hours, it will search for a short period of time, then return
whatever it has found -- even if there's more information lurking in the index" (1999f).

3.4.2 Spamming

Tracey Stanley skriver att metataggar ofta har fått dålig publicitet på grund av att det
finns webbansvariga som använder dessa som försök till spamming. Som en reaktion på
detta stödjer ej vissa söktjänster metataggar (1998).

Spamming, på engelska även kallat spamdexing eller word spamming, kan förklaras så
här: "Spamdexing, coined from spam and index, is the practice of including information
in a Web page that causes search engines to index it in some way that produces results
that satisfy the spamdexer but usually dissatisify the search engine providers and users"
(Whatis.com 1999).

Söktjänsterna försöker på alla sätt stoppa försöken till spamming. När ett nytt trick har
upptäckts och börjat cirkulera bland de som skapar webbsidor, brukar även
söktjänsterna nås av informationen (Anstead 1999). När söktjänster upptäcker sidor som
försöker använda sig av spamming ges sidorna en låg rankning eller så utesluts sidorna
ur söktjänstens index (Stanley 1998).

Exempel på spamming är när ett ord upprepas väldigt många gånger i en webbsida
(Sullivan 199?a). Hur många gånger "väldigt många gånger" är finns det dock olika
uppgifter på. När det gäller keywordstaggen rekommenderar bl a Rhodes & Loskot på
företaget Deadlock Design att inte upprepa ett ord mer än två till tre gånger (1999).
Företaget avråder även ifrån att använda kommentartaggen för att försöka öka
frekvensen av viktiga ord eftersom det finns risk för att söktjänsterna anser detta som
spamming (Deadlock Design 1999a).

David Gikandi skriver i artikeln Search Engine Spam : Useful Knowledge for the Web
Site Promoter att det finns söktjänster, t ex Infoseek, som utesluter webbsidor där det



finns text med likadan färg som webbsidans bakgrundsfärg. Detta medför att om det t ex
i en webbsida med vit bakgrund finns en blå tabell med vit text i, kommer Infoseek att
tolka detta som ett försök till spamming. Anledningen till att Infoseek utesluter sådana
webbsidor är att webbsideskapare ibland försöker öka ords frekvens genom att skriva
viktiga nyckelord i vitt mot vit bakgrund (1999a).

När det gäller varu- och firmamärken finns det åtminstone ett fall där personer dömts
för inkorrekt användning av metataggar. Detta skedde i Kalifornien, USA. Två personer
hade inkluderat två mycket välkända företagsnamn i sina metataggar, men webbplatsen
hade inget med dessa två företag att göra. Detta dömdes som olagligt och de två
personerna var tvungna att ta bort företagsnamnen från metataggarna (Isenberg 1998).

"On the Internet, my inclusion of 'McDonald's' as a meta tag keyword might
constitute trademark infringement if consumers believed that my web site was
associated with the popular fast-food chain. Trademark dilution occurs when a
person uses a famous trademark in a manner that disparages, or whittles away
the distinctive quality of, another person's trademark" (ibid).

Doug Isenberg som skriver om detta är jurist i Atlanta, USA, och handhar ärenden som
relaterar till Internet, t ex problem med domännamn och copyright. Isenberg skriver:
"An interesting (and undecided) question is whether use of a competitor's product
names in meta tags would constitute infringement or dilution or otherwise be illegal if
the web site displays comparative product information" (ibid).

3.5 Utformning av innehållet i webbsidors titlar och metataggar

Det finns många råd och tips att få på webben gällande utformningen av innehållet i
webbsidors titlar och metataggar. Dessa tips utgår från hur dagens kommersiella
söktjänster fungerar. I detta avsnitt presenteras ett flertal av dessa råd och tips.

Innan man börjar utforma webbsidors metataggar och titlar bör man fundera på vem
webbsidan/webbplatsen vänder sig till anser Danny Sullivan. De ord som man tror att
de tänkta användarna använder i en sökning bör sedan finnas med i både titeln och
metataggarna, men även i början av webbsidans text (199?c). På webbplatsen
Webreview.com finns ett flertal artiklar skrivna i ämnet. En av författarna, Samantha
Bailey, anser att man vid utformningen av viktiga nyckelord bör ta hänsyn till att olika
grupper använder olika typer av ord. Läkare kanske t ex använder ordet onkologi medan
patienterna istället använder ordet cancer (1997).

Morville & Rosenfeld tycker det är förvånande få som utnyttjar möjligheten att tillföra
webbsidor genomtänkta nyckelord: "Site sponsors do crazy things to get their sites
noticed, including advertising their URL on banners flown over football stadiums, but
they don't always bother to insert accurate, descriptive terms in their site's pages" (1998,
s 79).

3.5.1 Att välja ut viktiga nyckelord



Att välja ut bra nyckelord kan vara avgörande menar företaget Internet Marketing
Services. Genom att välja rätt typ av nyckelord kan man dra till sig ett stort antal
besökare till webbplatsen (199?d). Om en webbsida täcker flera ämnen är det bättre att
dela upp innehållet och göra enskilda webbsidor för varje ämne skriver Internet
Marketing Services. Genom att koncentrera viktiga nyckelord i början av varje
webbsida, ökar webbsidans chanser att bli högre rankad i söktjänsterna (199?a).

Företaget Deadlock Design skriver att det finns två metoder att utgå från vid
utformningen av nyckelord. Företaget kallar dessa metoder för blanket strategy
respektive targeted strategy. Vid blanket strategy används ett stort antal nyckelord.
Webbsidan kommer då att kunna hittas av ett brett spektrum av söksträngar men
webbsidan kommer förmodligen inte att hamna högt upp i söktjänsternas resultatlistor.
Vid targeted strategy används istället ett fåtal antal nyckelord. Orden kommer då att
väga tyngre eftersom ordens frekvens blir högre (1999b).

Deadlock Design framhåller också att man bör försöka sätta sig in i användarens
situation och fundera på vilka behov eller problem som t ex ett företags produkter kan
hjälpa användaren med. Om ett företag t ex säljer massageoljor kan idrottsskada /
idrottsskador vara bra ord att ta med i nyckelordslistan (1999b).

När man tänkt ut en rad nyckelord bör man sedan pröva att söka på varje enskilt ord i
alla de stora söktjänsterna anser företaget Deadlock Design. Genom att gå igenom de
första träffarna i resultatlistan kan man studera hur webbsidor som fått hög rankning har
utformat webbsidan respektive innehållet i metataggarna. Kanske har dessa webbsidor
andra ord som man själv inte har tänkt på och som bör läggas till i nyckelordslistan.
Deadlock Design påpekar dock att man inte bör kopiera andras nyckelord alltför
mycket. Målet är att ligga steget före, istället för att enbart följa efter vad alla andra gör
(ibid).

Det finns flera möjligheter att kontrollera vilka ord som används i sökningar på webben.
SearchTerms9 har en topplista över de 100 mest använda sökorden i världen och
SearchSpy10 har en databas med sökord som samlats in från de stora söktjänsterna
(Gikandi 1999c). Hos Metacrawler Metaspy11 och WebCrawler Search Ticker12 kan
man i realtid se vilka ord som skrivs in i söktjänsternas sökformulär (Deadlock
Design1999b).

3.5.2 Fraser

Att använda fraser, som t ex "stamp collecting" istället för bara "stamp", kan göra att
webbsidan lättare kan skilja sig ur mängden av webbsidor skriver Danny Sullivan.
Alltför många webbsidor är relevanta i förhållande till ett enskilt sökord. En fras kan
istället göra att precisionen ökar och webbsidan lättare hittas menar Sullivan (199?c).
Företaget Superior Software Solutions skriver:

                                                
9 http://www.searchterms.com
10 http://www.searchspy.com
11 http://www.metaspy.com
12 http://www.webcrawler.com/voyeur_wc



"Optimizing your page for phrase searches can do wonders in helping people
find you. It's often difficult to rank well for popular keywords. However, few
sites make serious efforts to optimize for common phrases leaving you with
great opportunities to increase your traffic!" (199?a)

Företaget menar dock att fraser som nyckelord även kan skapa problem. Om ett ord
upprepas flera gånger i de olika fraserna kan upprepningarna uppfattas som försök till
spamming. Här kan det krävas en hel del tankeverksamhet för att istället placera ut
orden i keywordstaggen på ett smartare sätt menar Superior Software Solutions. I
taggen <META NAME="keywords" CONTENT="fish farm, fish farmers, selling fish, fish
food, raising fish, fish tanks, feeding fish"> upprepas ordet fish sju gånger och det finns stor
risk att söktjänsterna anser detta som spamming. För att undvika att sidan anses som
försök till spamming kan man istället skriva <META NAME="keywords"
CONTENT="selling fish food raising fish farmers feeding fish tanks">. I den taggen upprepas
ordet fish endast tre gånger men där finns ändå ett flertal möjliga fraser: selling fish,
fish food, raising fish, fish farmers, feeding fish, fish tanks (Superior Software Solutions
199?b).

3.5.3 Varianter av ett ord

Ska man skriva orden med stora eller små bokstäver och bör man ta med både singular-
och pluralformer av ett ord? Detta finns det olika åsikter om. På engelska, där
pluralformer ofta bildas genom att lägga till ett s till ordet, rekommenderar företaget
Internet Marketing Services att alltid skriva plural, t ex pets istället för pet. Företaget
menar att en sökning på pet kommer att finna både orden pet och pets. Internet
Marketing Services rekommenderar även att använda den längre varianten av ett ord,
t ex consulting istället för bara consult. En sökning på ordet consult bör även ge träffar
på ordet consulting menar företaget. Om webbsidan enbart innehåller ordet consult,
kommer sidan inte att hittas vid en sökning på ordet consulting (199?d).

Det som Internet Marketing Services skriver om brukar på svenska kallas för
automatisk trunkering. På engelska kallas det för stemming: "Stemming is the ability for
a search engine to search for variations of a word based on its stem. For example,
entering 'swim' might also find 'swims' and maybe 'swimming', depending on the search
engine" (Sullivan 199?b). Ett flertal söktjänster stödjer automatisk trunkering men det
finns även ett stort antal söktjänster som inte gör det, t ex AltaVista, Excite,
WebCrawler, Google och Yahoo (Sullivan 2000a). Eftersom inte alla söktjänster stödjer
automatisk trunkering anser Don Sellers att man därför bör ta med olika varianter av de
viktigaste nyckelorden (1997, s 37). David Gikandi instämmer och tycker att både långa
och korta varianter av ett ord bör tas med, t ex consult, consulting och consultants
(1999b). Danny Sullivan anser dock att man inte bör bry sig för mycket om att försöka
ta med olika varianter av ett ord i metataggarna:

"You'll drive yourself crazy trying to cover which engines understand plural
forms as a default choice vs. those without a thesaurus vs. those that do phrase
searching as a default setting. […] Remember, you are using these tags to help
make up for the lack of text on your pages, not as a way to successfully
anticipate every keyword variation a person might enter into a search engine"
(1999b).



Ett antal söktjänster, t ex AltaVista och Infoseek, gör i sökningen även skillnad på stor
och liten bokstav (Sullivan 2000a). Danny Sullivan anser dock att det är näst intill
omöjligt att försöka skriva nyckelorden med både stora och små bokstäver och ger ett
exempel med frasen golf courses. För att anpassa frasen skulle man behöva skriva golf
courses, Golf courses, Golf Courses, golf Courses, GOLF COURSES, GOLF courses,
golf COURSES. Detta leder enbart till att sidan kan anses innehålla försök till spamming
skriver Sullivan (2000b).

När det gäller webbsidors titlar anser Rhodes & Loskot på företaget Deadlock Design
att orden bör skrivas med stora begynnelsebokstäver och resterande med små bokstäver
eftersom detta är praxis när det gäller titlar i allmänhet (1999).

3.5.5 Verktyg för skapandet av metataggar

MetaBot Pro är ett hjälpverktyg för skapandet av metataggar. Programmet MetaBot Pro
kan läsa av alla metataggar på en webbplats och presentera dem i ett lättöverskådligt
s.k. "spreadsheet". Den webbansvarige kan i detta spreadsheet gå in och uppdatera
metataggarna direkt, istället för att öppna upp varje enskild webbsida på webbplatsen. I
MetaBot Pro ingår även en nyckelordsgenerator som analyserar webbsidorna och
generar en nyckelordslista för varje webbsida (Jackson 1999).

Verktyget WebPosition Analyzer kan pröva de nyckelord man valt i alla de stora
söktjänsterna samt kontrollera vilken rankning webbsidorna får (Internet Marketing
Services 199?c). Verktyget Engenius analyserar webbsidan och presenterar sedan
förslag på hur den bör ändras för att kunna hamna högt upp i söktjänsternas
resultatlistor (PegasoWeb 1999).

Fler exempel på hjälpverktyg finns på webbplatserna WebDeveloper.com13 och
WebAttack.com14.

3.6 Katalogisering

För att organisera Internet föreslår Ron Chepesiuk att traditionella biblioteksverktyg och
tekniker kan användas. Många av de problem som finns på Internet idag liknar de som
bibliotekarier och katalogisatörer är tvungna att tackla varje dag, t ex svårigheten att
identifiera datum på ett dokument eller att ens förstå vad dokumentet handlar om på
grund av det språk dokumentet är skrivet på. Chepesiuk skriver samtidigt att
katalogisering med bibliotekets komplexa MARC-format är tidskrävande och därför
kostsamt att använda. Chepesiuk är därför ändå tveksam till en användning av MARC-
formatet (1999, s 61). Chepesiuk hänvisar till vad David Seaman, chef för Electronic
Text Center vid University of Virginia/Charlottesville, anser. Att i stor skala använda
MARC för att katalogisera resurser på Internet kan bli svårt att motivera menar Seaman.
Materialet på Internet är oftast inte beständigt och en webbsida som katalogiserats
kanske efter några månader har tagits bort eller ändrat innehåll så att katalogiseringen
av webbsidan inte längre överensstämmer (se Chepesiuk 1999, s 61).

                                                
13 http://webdeveloper.com/html/html_metatag_res.html
14 http://www.webattack.com/shareware/webpublish/swmetatools.shtml



Michael Gorman tror att det går att applicera dagens katalogiseringsstandarder på
elektroniska resurser: "[…] electronic resources have titles and creators (authors) that
can be used to provide standard access points, they have subjects that can be expressed
in classification numbers and subject headings, and all that data can be incorporated into
a MARC record" (1999, s 14). Även Gorman anser dock att problemet med denna typ
av katalogisering är att den tar mycket tid och kräver specialistkunskaper vilket också
medför att katalogiseringen blir mycket dyr. Gorman föreslår istället att bibliografisk
kontroll av elektroniska resurser skulle kunna delas upp i fyra olika nivåer: "[…] full
cataloguing; enriched Dublin Core records; minimal Dublin Core records; and relying
on unstructured full-text keyword searching" (ibid, s 20). Den översta nivån skulle
kunna användas för de webbplatser som kan antas ha ett värde under en längre tid.
Dessa webbplatser skulle då kunna katalogiseras enligt nationella och internationella
standarder (ibid).

3.6.1 Kontrollerat vokabulär

Milstead & Feldman anser att man på något sätt bör inkludera kontrollerat vokabulär i
beskrivningen av resurser för att få bukt med språkproblem som synonymer,
homonymer och homografer. "Proper use of indexing vocabularies and files structures,
both in searching and in cataloging, increases precision and minimizes the chance of
false drops" (1999a, s 29). En användning av standardiserade termer för ett ämne skulle
även kunna öka en söknings recall genom att webbsidor där den eftersökta termen inte
finns med i texten skulle kunna läggas till i webbsidans metadata (ibid, s 30).

Milstead & Feldman säger samtidigt att det kommer att bli alldeles för tidskrävande att
försöka katalogisera hela webben med kontrollerat vokabulär och med hjälp av tränade
informationsspecialister. "In the culture of the Web, the author of the document is the
person who applies metadata, and how do we get millions of non-information
professionals to understand the import of cataloging to a certain level and standard
when even professionals don't always agree?" (ibid, s 28).

Juha Hakala ställer sig också frågande till att det är de som skapar webbsidorna som ska
ta ansvar för att korrekt metadata infogas. I Danmark finns det en nationell standard
som kräver att metadata av typen Dublin Core måste infogas i varje offentligt dokument
som publiceras av staten. Juha Hakala skriver: "How to guarantee that metadata
provided by thousands of state officials will be correct and useful? From my point of
view, this can not be done properly without libraries' involvement" (1999, s 22). Även
Australien och Finland använder numera Dublin Core som bas för beskrivning av
officiella dokument på statlig och regional nivå (Weibel 1999).

Milstead & Feldman ser många frågor som fortfarande måste besvaras innan metadata
kan börja användas effektivt. Vem är det som avgör vilka fält som ska användas? Vem
är det som ska tillfoga metadata? Ska vi använda kontrollerat vokabulär? Hur ska i så
fall det kontrollerade vokabuläret utformas? Milstead & Feldman tror dock att en
gemensam standard för metadata tillsammans med en utveckling av
informationsteknologin kommer att kunna öka sökningens effektivitet (1999a, s 31).



3.7 Dublin Core

Paul Miller vid UKOLN (UK Office for Library and Information Networking), tar i
artikeln Metadata for the masses upp problemet med att hitta en gemensam standard för
metadata. I biblioteken där t ex katalogisering och inköp handhas av biblioteks- och
informationsvetare finns komplexa format för metadata, t ex MARC. Miller skriver:

"In the chaotic online world, however, new resources appear all the time, often
created and maintained by interested individuals rather than large centrally
funded organisations. […] In such an environment, there is an obvious
requirement for metadata, but this metadata must be of a form suitable for
interpretation both by the search engines and by human beings, and it must also
be simple to create so that any web page author may easily describe the contents
of their page and make it immediately both more accessible and more useful. As
such, compromises must be made in order to provide as much useful information
as possible to the searcher while leaving the technique simple enough to be used
by the maximum number of people with the minimum degree of inconvenience"
(1996).

Juha Hakala skriver på liknande sätt att det finns ett stort behov av att öka kvaliteten
och mängden av metadata på webben men tror inte att detta kommer att bli möjligt
förrän det finns ett metadataformat som kan användas av alla. Hakala skriver att Dublin
Core nu ser ut att kunna bli det format som kan användas av alla (1999, s 21). Dublin
Core ger riktlinjer för hur skaparna till webbsidorna kan infoga sina egna beskrivningar
på ett strukturerat och ordnat sätt som efterliknar de traditionella databaserna (Brandt
1999, s 207).

3.7.1 Femton element

Andy Powell, även han involverad i UKOLN, beskriver i artikeln Dublin Core
Management vad Dublin Core innebär och hur formatet kan användas. I artikeln kan
man läsa att Dublin Core består av femton olika element som kan infogas i webbsidor
med hjälp av HTMLs metatagg. För att ange att det är Dublin Core-formatet som
används i metataggen börjar innehållet i NAME alltid med "DC.". Powell påpekar att
Dublin Core inte är bundet till att använda HTMLs metatagg utan kan användas för
vilket filformat som helst (1997).

Utvecklingen av Dublin Core kan följas på webbplatsen Dublin Core Metadata
Initiative15.

Nordic Metadata Project är ett nordiskt samarbetsprojekt som bl a har sammanställt
riktlinjer för hur Dublin Core bör användas samt ett hjälpverktyg för skapandet av
Dublin Core-taggar. I riktlinjerna beskrivs Dublin Cores femton element tillsammans
med exempel som visar hur elementen skrivs med HTMLs metatagg. Nedan följer en
sammanställning av dessa exempel.

1. <META NAME="DC.Title" CONTENT=""> Webbsidans titel.

                                                
15 http://purl.org/DC



2. <META NAME="DC.Author" CONTENT=""> Person eller organisation som ansvarar
<META NAME="DC.Creator" CONTENT=""> resursens intellektuella innehåll.

3. <META NAME="DC.Subject" CONTENT=""> Nyckelord och/eller fraser som beskriver
innehållet.

4. <META NAME="DC.Description" CONTENT="">En beskrivning av webbsidans innehåll.
5. <META NAME="DC.Publisher" CONTENT=""> Den som ansvarar för publicering, t ex en

avdelning inom ett företag eller ett universitet.
6. <META NAME="DC.Contributor" CONTENT="">Övriga personer, organisationer som bidragit till

textens innehåll.
7. <META NAME="DC.Date" CONTENT=""> Datum då webbsidan skapades i sin nuvarande

form.
8. <META NAME="DC.Type " CONTENT=""> Typ, t ex novell, rapport, uppslagsverk.
9.  <META NAME="DC.Format" CONTENT=""> Format, t ex HTML, JPG.
10. <META NAME="DC.Identifier" CONTENT=""> För webbsidor kan här URL-adressen anges.
11. <META NAME="DC.Source" CONTENT=""> Om webbsidans innehåll härrör från något annat

dokument anges detta här.
12. <META NAME="DC.Language " CONTENT=""> Det språk texten är skrivet på.
13. <META NAME="DC.Relation" CONTENT=""> Ev. relation till andra dokument/källor.
14. <META NAME="DC.Coverage" CONTENT=""> Det geografiska område som webbsidans

innehåll täcker.
15. <META NAME="DC.Rights" CONTENT=""> Information om upphovsrätt

(Nordic Metadata Project 1999 [Anmärkning:
författarens sammanställning]).

Inget av de femton Dublin Core-elementen är obligatoriskt. Elementen kan stå i vilken
ordning som helst och ett element kan också upprepas flera gånger. För att visa vad
elementen innebär kan HTMLs länktagg användas, t ex <LINK REL="SCHEMA.dc"
HREF="http://purl.org/DC/elements/1.0">. I länktaggen anges en URL-adress till den
webbsida som definierar det aktuella elementet (Kunze 1999).

I HTML spelar det ingen roll om innehållet i NAME skrivs med stora eller små
bokstäver. Weibel et al. skriver i artikeln Dublin Core Metadata for Resource Discovery
att det dock har blivit en praxis att skriva innehållet som i exemplen ovan, t ex
DC.Rights, och att detta bör följas då Dublin Core även ska kunna användas i andra
miljöer, t ex XML , som gör skillnad på små och stora bokstäver (1998).

3.7.2 Qualifiers

Thomas Baker skriver i artikeln Languages for Dublin Core att intentionerna med
formatet var att det skulle kunna förstås utan någon särskild utbildning eller träning.
Idag börjar Dublin Core att användas allt mer av institutioner med särskilda behov
och krav. För att möta sådana särskilda behov kan Dublin Core specificeras
ytterligare genom användning av s.k. qualifiers. Det finns dock nackdelar med att
själv kunna specificera elementen vidare anser Baker: "[…] these refinements can
compromise interoperability across applications. There are tradeoffs between using
specific terms that precisely meet local needs versus general terms that are
understood more widely" (1998).

Nordic Metadata Project tar i sina riktlinjer upp två typer av qualifiers: SCHEME och
TYPE. SCHEME används för att tolka innehållet i CONTENT och bör följa något slags
standardiserat system, t ex: <META NAME="DC.Date" CONTENT="(SCHEME=ISO8601) 1996-
09-23"> där SCHEME anger att datumet följer en ISO-standard. Det finns olika versioner
av HTML som klarar olika saker och det finns därför två olika sätt att skriva ut



SCHEME. Exemplet ovan gäller för HTML 2.0 och 3.2. I den senare versionen, HTML
4.0, kan man istället skriva SCHEME på följande sätt: <META NAME="DC.Date"
SCHEME="ISO8601" CONTENT="1996-09-23"> (Nordic Metadata Project 1999).

Med qualifiern TYPE kan man specificera de femton elementen ytterligare, t ex <META
NAME="DC.Creator.PersonalName" CONTENT=""> som visar att det är ett personnamn
som ska anges i CONTENT (ibid).

Warwick Cathro tar i artikeln Metadata : An Overview även upp en tredje typ av
qualifier, LANGUAGE, som definierar vilket språk som används (1997).

Exempel på webbsidor som använder Dublin Core är Högskolan i Borås
forskningssidor16. För att se metataggarna måste man i webbläsaren välja att se
koden/källan. Detta görs på olika sätt i olika webbläsare men det brukar i webbläsarens
meny finnas något i stil med Visa/Sidkod, Visa/Källa eller View/Source.

3.7.3 Verktyg för att skapa metadata enligt Dublin Core

För att skapa metataggar enligt Dublin Core finns det på webben flera formulär att ta till
hjälp. Exempel på formulär finns hos söktjänsterna SAFARI och Svesök (Kungliga
biblioteket 2000). I formulären skriver man in uppgifter om webbsidans innehåll.
Formulären skapar sedan en färdig HTML-kod med alla metataggarna. HTML-koden
kan sedan kopieras och klistras in i webbsidans headtagg.

I SAFARIs formulär är tolv element obligatoriska att fylla i: DC.Title, DC.Type,
DC.Creator, DC.Publisher, DC.Description, DC.Subject (SCHEME=CERIF),
DC.Identifier, DC.Language (SCHEME =ISO639-1), DC.Date.X-LastModified
(SCHEME=ISO8601). Taggarna DC.Creator och DC.Publisher ska även ange adress till
utgivaren eller skaparen av webbsidan, t ex DC.Creator.Address,
DC.Creator.PersonalName.Address eller DC.Creator.CorporateName.Address.
SAFARIs särskilda metatagg SAFARI.TargetGroup är också obligatorisk. I formuläret
finns det automatiskt stöd för användning av kontrollerat vokabulär respektive
användning av ISO-standarder i några av elementen: DC.Type, DC.Subject, DC.Date,
DC.Language och DC.Coverage (Doyle 1999). För val av ord i DC.Subject finns ett
hjälpverktyg där man kan välja ämnen i olika ämneskategorier. Dessa ämnen följer en
europeisk standard CERIF, som utvecklats på uppdrag av EU-kommissionen (SAFARI
199?).

Nordic Metadata Project har två formulär17 för skapandet av metataggar enligt Dublin
Core. Det ena formuläret är enklare till utförandet och där fylls endast ett mindre antal
uppgifter i. Det andra formuläret innehåller alla Dublin Cores femton element samt
möjligheter att använda olika qualifiers.

UKOLN har utvecklat ett webb-baserat verktyg kallat DC-dot18. I DC-dot skrivs URL-
adressen in till den webbsida som man vill tillfoga metataggar. DC-dot analyserar
innehållet och skapar Dublin Core-taggar baserade på antingen redan existerande

                                                
16 http://www.hb.se/forskning
17 Formulären finns att nå från http://www.lub.lu.se/cgi-bin/nmdc.pl
18 http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcdot



metataggar eller på webbsidans innehåll. Användaren kan sedan manuellt gå in och
ändra i de Dublin Core-taggar som DC-dot skapat. Sedan kan man antingen kopiera
hela resultatet och klistra in det i webbsidan eller spara resultatet i något annat format
som t ex SOIF (Powell 1997).

Med SOIF, Summary Object Interchange Format, kan metadata sparas i särskilda filer
och av servern anropas när de behövs, t ex när en söktjänst samlar in information.
Fördelen med att använda externa filer är att man med t ex databasprogrammet
Microsoft Access lättare kan hantera all metadata på en stor webbplats. I Access öppnas
de särskilda metadatafilerna i ett behändigt formulär där man lätt kan gå in och ändra
varje enskild webbsidas metadata (ibid).

3.7.4 Söktjänster som stödjer Dublin Core-formatet

Trots att representanter från flera av de stora söktjänsterna varit involverade i Dublin
Cores utveckling använder ingen av de stora söktjänsterna sig av Dublin Core (Miller
1996)19. Att försöka motivera användare att börja använda Dublin Core-formatet kan bli
svårt så länge det inte finns några söktjänster som stödjer formatet och som kan visa
formatets användbarhet tror Juha Hakala (1999, s 25). Jennie Thornely anser på
liknande sätt att Dublin Cores genomslagskraft beror på om de stor kommersiella
söktjänsterna kommer att stödja formatet (1998).

I Sverige finns det tre söktjänster som stödjer Dublin Core-formatet. De tre
söktjänsterna är Svesök20, SAFARI21 och Svenska miljönätet22 (Kungliga biblioteket
2000).

Den typ av metadata som de flesta söktjänsterna använder idag är än så länge endast
metataggarna keywords och description. Dess motsvarigheter i Dublin Core är
DC.Subject och DC.Description. Andy Powell anser att det kan vara lämpligt att
dubblera DC.Subject och DC.Description med metataggarna keywords och description
så länge de stora söktjänsterna endast stödjer keywords och description. Powell
kommenterar även att det ännu inte är helt utrett om DC.Title och HTMLs titeltagg bör
ha samma innehåll (1997).

Trots osäkerhet om framtida metadataformat tycker Jennie Thornely att man ändå bör
tillfoga metadata - och det snarast. I den rapport som Thornely skrivit om
metadataprojektet vid State Library of Queensland, avslutar Thornely med följande ord:

"The road to meta is challenging. Sometimes the project has been bogged down
with various problems. Some issues are: metadata is not a magic solution to the
traffic jam on the superhighway, the Dublin Core is still evolving, and the
development of the web continues at a rapid pace. If you are unsure of the
future of the Dublin Core and other metadata standards, then consider that
when changes come, as indeed they will, the advancement of information

                                                
19 Denna uppgift är från 1996. Jag har under min litteraturgenomgång gått igenom ett flertal webbplatser

med senaste nytt om de stora söktjänsterna men ingenstans nämns Dublin Core.
20 http://www.svesok.kb.se
21 http://safari.hsv.se
22 http://smn.environ.se



technology should enable automatic conversion of present day metadata
formats into the new Internet standard(s). It is best to participate now and not
to wait for the dust to settle (this may not happen for a long time). If possible,
take the leap and assign metadata" (1998).



4. Resultat

I detta kapitel redovisas undersökningen av webbplatserna samt resultaten från
enkäterna. Först redovisas de högskolor och universitet som från förundersökningen
valts ut med urvalskriteriet "lite metadata". De tre högskolorna/universiteten tas upp i
bokstavsordning. Sedan redovisas resultaten från de högskolor och universitet som från
förundersökningen valts ut med urvalskriteriet "mycket metadata". Även dessa
högskolor/universitet tas upp i bokstavsordning. Varje högskola/universitet kommer att
redovisas enligt följande uppdelning:

• högskolans/universitetets startsida samt de webbsidor som nås därifrån
(högskolans/universitetets centrala webbplats)

• institution 1 (startsida samt utbildningssidor)
• institution 2 (startsida samt utbildningssidor)
• forskningssidor vid institution 1
• forskningssidor vid institution 2
• enkäter från webbansvariga

Hur många webbsidor som undersökts på varje nivå inom webbplatserna finns även
sammanställt i bilaga 3.

4.1 Högskolan i Halmstad

4.1.1 Högskolans startsida samt de webbsidor som nås därifrån

På Högskolan i Halmstads centrala webbplats har tretton webbsidor undersökts och en
av dessa sidor, webbplatsens startsida, innehåller någon typ av metatagg. Startsidan
innehåller metataggarna keywords, description och author. Author är dock felstavat och
där står istället auther.

I startsidans descriptiontagg finns innehållet Presentation av Högskolan i Halmstad. I
keywordstaggen finns sju ord som har med högskola och utbildning att göra, samt ord
som beskriver var högskolan är belägen geografiskt sett: högskola, utbildning, studera,
program, kurser, halmstad, västkusten. I authortaggen finns en e-postadress till en
person vid högskolans informationsavdelning.

Webbplatsens startsida har titeln Högskolan i Halmstad. Högskolans namn finns även
med i slutet av tre titlar, t ex Lediga tjänster vid Högskolan i Halmstad. Övriga titlar
innehåller ett eller två ord, t ex Aktuellt, Utbildning, Näringsliv, Personal, Student Info
och English. Ingen av titlarna ser likadana ut och titlarna inleds alla på olika sätt.
Titlarna innehåller mellan 7-48 tecken.

Tabell 4.1.1 Högskolan i Halmstads centrala webbplats

Högskolan i Halmstad
Högskolans startsida Titel Högskolan i Halmstad

Keywords högskola, utbildning, studera, program, kurser,



halmstad, västkusten
Description Presentation av Högskolan i Halmstad
Auther (sic) ulrika.magnusson@inf.hh.se

Webbsidor som nås från startsidan:
Namn på länk från startsidan Den webbsida man kommer till

In English Titel English

Aktuellt Titel Aktuellt

Om HH Titel Om Högskolan

Utbildning Titel Utbildning

forskning Titel forskning

Näringsliv Titel Näringsliv

Studentinfo Titel Student Info

Internt Titel Internt

Personal Titel Personal

Datorer Titel CITE Högskolan i Halmstad

Lediga tjänster Titel Lediga tjänster vid Högskolan i Halmstad

Bibliotek Titel Välkommen till Biblioteket, Högskolan i
Halmstad

4.1.2 Institutionsnivå - Enheten för lärarutbildning

Vid Enheten för lärarutbildning har fyra webbsidor undersökts och ingen av dessa sidor
har någon typ av metatagg. Startsidans titel innehåller en något förändrad form av
institutionens namn: Lärarutbildningsenheten. De övriga tre titlarna består av ett eller
två ord: Program och kurser, Grundskollarare (sic), Gymnasielärare. Ingen av titlarna
ser likadana ut och titlarna inleds alla på olika sätt. Titlarna innehåller mellan 14-23
tecken.

Tabell 4.1.2  Institutionsnivå: Enheten för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad.

Enheten för lärarutbildning
Institutionens startsida Titel Lärarutbildningsenheten

Länkar till utbildnings-/kursinformation

Namn på länk Den webbsida man kommer till
Program och kurser läsåret
1999/2000

Titel Program och kurser

Grundskollärare åk 4-9, 180 p Titel Grundskollarare (sic)

Gymnasielärare 180 p/200 p Titel Gymnasielärare

4.1.3 Institutionsnivå - Institutionen för ekonomi

I de nio webbsidor som undersökts vid Institutionen för ekonomi finns inga metataggar.
Startsidans titel innehåller en något förkortad form av institutionens namn: Inst. för
Ekonomi. Övriga titlar består av ett till tre ord, t ex Program och kurser,
Ekonomprogram, Europaekonom, IT-ekonom, och Informatikprogram. Ingen av titlarna



ser likadana ut och titlarna inleds alla på olika sätt. Titlarna innehåller mellan 9-27
tecken.

Tabell 4.1.3  Institutionsnivå: Institutionen för ekonomi, Högskolan i Halmstad

Institutionen för ekonomi
Institutionens startsida Titel Inst. för Ekonomi

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Program och kurser Titel Program och kurser

Ekonomprogrammet 120 p Titel Ekonomprogram

Europaekonom 160 p Titel Europaekonom

IT-ekonom 120 p Titel IT-ekonom

Marknadsföringsprogram 120p Titel Marknadsföringsprogram

Valfritt ekonomiskt program
120/160 p

Titel Valfritt ekonomiskt program

Informatikprogram 120  p
(Start ht-00)

Titel Informatikprogram

Valfritt informatikprogram 120 p Titel Valfritt informatikprogram

4.1.4 Forskningssidor vid Enheten för lärarutbildning

Vid tidpunkten för undersökningens genomförande hade Enheten för lärarutbildning
ingen forskningsinformation på institutionens webbplats. Inga forskningssidor har
därför kunnat undersökas.

4.1.5 Forskningssidor vid Institutionen för ekonomi

Vid Institutionen för ekonomi finns ett centra kallat Ekonomicentrum.
Ekonomicentrums webbsidor är de forskningssidor som finns på institutionens
webbplats. Ingen av Ekonomicentrums nio webbsidor innehåller någon typ av metatagg.

Ekonomicentrums startsida har titeln Ekonomicentrum. I övriga webbsidor finns
institutionens eller centrumets namn ej med. Exempel på övriga titlar är Medarbetare,
Forskningprogram, Övriga områden, Finansiering och Publikationer. Ingen av titlarna
ser likadana ut och titlarna inleds alla på olika sätt. Titlarna innehåller mellan 11-32
tecken.

Tabell 4.1.5 Forskningssidor: Institutionen för ekonomi, Högskolan i Halmstad

Institutionen för ekonomi
Forskningsinformationens startsida Titel Ekonomicentrum

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Medarbetare Titel Medarbetare



Forskning Titel Forskningsprogram

Publikationer Titel Publikationer

Finansiering Titel Finansiering

Entreprenörskap/småföretagande Titel Entreprenörskap / småföretagande

Styrelsearbete Titel Styrelsearbete

Övriga områden Titel Övriga områden

Magisterutbildningar Titel Magisterutbildningar

4.1.6 Enkätundersökningen

På grund av omflyttningar bland de webbansvariga vid Högskolan i Halmstad har
endast en enkät skickats till högskolan. Den som kontaktats är en av de centralt
webbansvariga. (Se kapitel 2.2 för ytterligare information om varför endast en enkät
skickades).

Centralt webbansvarig använder metataggar till viss del, t ex på högskolans startsida,
men det finns inga riktlinjer för hur och om metataggar ska användas. Webbansvarig
skriver att det idag inte finns någon rutin för användning av metataggar och metataggar
används därför sparsamt. Dublin Core används dock på de forskningssidor som
registreras i söktjänsten SAFARI (Enkätsvar från en av de centralt webbansvariga vid
Högskolan i Halmstad, 2000-03-30).

Webbansvarig påpekar att riktlinjer för användningen av metataggar är på gång i och
med att högskolan får en utbildningsdatabas. ASKen, Högskoleverkets automatiska
studiekatalog, kommer att ersättas av Studera.nu och det nya systemet baseras på att
högskolornas/universitetens egna utbildningssidor innehåller Dublin Core-taggar (ibid).

De metataggar som anses vara viktigast är metataggarna keywords och description.
Keywords, eftersom det är de termerna som söktjänsterna indexerar och description,
eftersom texten i denna tagg visas i söktjänsternas resultatlistor skriver webbansvarig.
Authortaggen anses inte vara speciellt viktig. Webbansvarig tror att Dublin Core-
formatet kommer att bli allt viktigare eftersom det nya utbildningssystemet baseras på
formatet (ibid).

Några riktlinjer för webbsidors titlar finns ej men webbansvarig anser att det i titeln på
något sätt bör framgå att det är på webbplatsen Högskolan i Halmstad som besökaren
befinner sig på (ibid).

4.2 Karolinska institutet

4.2.1 Institutets startsida samt de webbsidor som nås från startsidan

På Karolinska institutets (KI) centrala webbplats har elva webbsidor undersökts och
fyra av dessa sidor har någon typ av metatagg. Två sidor innehåller metataggarna
description och author, och två sidor innehåller metataggarna description, keywords
samt author.



De fyra webbsidornas authortaggar har liknande innehåll: Karolinska Institutets
Webbgrupp, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Ulf Kronman, Karolinska
Institutets webbgrupp.

De två sidorna som innehåller keywordstaggar är webbplatsens engelska startsida samt
webbplatsens hjälpsida. I den engelska sidans keywordstagg finns sex stycken ord som
beskriver verksamheten: Medicine, Biomedicine, Odontology, University, Research,
Education. I hjälpsidans keywordstagg finns orden Karolinska Institutets webbtjänst,
webserver, webmaster, webbgrupp.

Den engelska startsidan har även en descriptiontagg där det finns en beskrivning av KIs
verksamhet. Denna descriptiontagg innehåller 281 tecken. Även webbplatsens hjälpsida
har en descriptiontagg men med ett något kortare innehåll: Hjälp för KIs webbtjänst. De
övriga två descriptiontaggarna innehåller enbart institutets namn: Karolinska Institutet.

Hälften av webbsidornas titlar inleds med institutets namn, t ex KAROLINSKA
INSTITUTET  - ett medicinskt universitet, och hälften av sidorna avlutas istället med
institutets namn, t ex Utbildning vid Karolinska Institutet. Alla titlar är unika, dvs ingen
titel upprepas flera gånger. I två titlar skrivs institutets namn med versaler. De
undersökta webbsidornas titlar innehåller mellan 32-54 tecken.

Tabell 4.2.1  Karolinska institutets centrala webbplats

Karolinska institutet
Institutets startsida Titel KAROLINSKA INSTITUTET  - ett medicinskt

universitet
Description Karolinska Institutet
Author Karolinska Institutets Webbgrupp

Webbsidor som nås från startsidan:
Namn på länk från startsidan Den webbsida man kommer till

in English Titel KAROLINSKA INSTITUTET - a medical university
Keywords Medicine, Biomedicine, Odontology, University,

Research, Education
Description Karolinska Institutet is Sweden's only university for

medicine. Karolinska Institutet offers several training 
programs and numerous further- education and
independent courses.  Karolinska Institutet answers
for 40 percent of all medical research at universities
throughout Sweden.

Author Karolinska Institutet

Aktuellt Titel Aktuellt - Karolinska Institutet

Utbildning Titel Utbildning vid Karolinska Institutet

Forskning Titel Presentation av forskningen vid Karolinska Institutet

Bibliotek Titel Nyheter från Karolinska Institutets bibliotek
Description Karolinska Institutet
Author Karolinska Institutet

Om Karolinska Institutet Titel Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

För studenter & doktorander Titel Aktuell utbildningsinformation - Karolinska Institutet

Sök Titel Karolinska Institutets webbindex

Hjälp Titel Hjälp med Karolinska Institutets webbtjänst
Keywords Karolinska Institutets webbtjänst, webserver,



webmaster, webbgrupp
Description Hjälp för KIs webbtjänst
Author Ulf Kronman, Karolinska Institutets webbgrupp

Sök personal Titel Karolinska Institutets personalkatalog

4.2.2 Institutionsnivå - Institutionen för klinisk vetenskap

Vid Institutionen för klinisk vetenskap har åtta webbsidor undersökts och en av dessa
sidor, institutionens startsida, innehåller metataggar. Startsidan har både keywords- och
descriptiontagg. I keywordstaggen finns sju ord som beskriver verksamheten vid
institutionen: institution klinisk vetenskap karolinska institut forskning medicin. Det
finns inga kommatecken mellan orden men endast två ord ser ut att kunna kopplas
samman till en fras: klinisk vetenskap. Descriptiontaggen innehåller 57 tecken och
beskrivningen utgörs av institutets samt institutionens namn: Institutionen för Klinisk
Vetenskap/Karolinska Institutet.

Alla titlar, utom en, startar med institutionens namn och byggs sedan på för varje steg
man kommer neråt i webbplatsens hierarki, t ex Institutionen för klinisk vetenskap -
Audionomi - Utbildning - Utbildningsplan. En av utbildningssidorna finns placerad på
Karolinska institutets centrala webbplats och i den sidans titel finns institutionens namn
ej med: Audionom, program - Karolinska Institutet. Alla titlar, utom en, inleds därmed
på samma sätt. Titlarna Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning - Utbildningsplan  samt  Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning - Kurslitteratur upprepas var sin gång. De undersökta webbsidornas titlar
innehåller mellan 35-78 tecken.

Tabell 4.2.2 Institutionsnivå: Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska institutet

Institutionen för klinisk vetenskap
Institutionens startsida Titel Institutionen för klinisk vetenskap

Keywords institution klinisk vetenskap karolinska institut
forskning medicin

Description Institutionen för Klinisk Vetenskap/Karolinska
Institutet

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Utbildning Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Utbildning

Audionomi Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning

Audionomprogrammet Titel Audionom, program - Karolinska Institutet

Utbildningsplan Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning - Utbildningsplan

Kursplan Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning - Utbildningsplan

Kurslitteratur Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning - Kurslitteratur

Examensarbeten Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi -
Utbildning - Kurslitteratur



4.2.3 Institutionsnivå - Institutionen för medicin, HS

Institutionen för medicin, HS, har endast en sida med utbildningsinformation vilket
medför att endast två sidor, institutionens startsida samt utbildningssidan, har
undersökts. Ingen av dessa webbsidor har någon typ av metatagg.

Startsidans titel består av institutionens namn. Utbildningssidan har titeln Utbildning vid
Institutionen för medicin, HS. Vad HS står för förstår man kanske endast om man
känner till institutionen eller läser texten på webbplatsens startsida: HS betyder
Huddinge sjukhus. Titlarna innehåller 29 respektive 44 tecken och i båda webbsidorna
finns ett JavaScript i headtaggen.

Tabell 4.2.3  Institutionsnivå: Institutionen för medicin, HS, Karolinska institutet

Institutionen för medicin, HS
Institutionens startsida Titel Institutionen f&ouml;r medicin, HS

Länkar till utbildnings-/kursinformation

Namn på länk Den webbsida man kommer till
Utbildningar Titel Utbildning vid Institutionen f&ouml;r medicin,

HS

4.2.4 Forskningssidor vid Institutionen för klinisk vetenskap

Vid Institutionen för klinisk vetenskap har åtta forskningssidor undersökts och en av
dessa sidor har metataggar. Den metataggade sidan har både keywords- och
descriptiontagg. Innehållet i keywords och description är på engelska och orden i
keywordstaggen ser ut att baseras på innehållet i descriptiontaggen:
� Description: Deaf and Hearing impaired - Experiences and Anecdotes
� Keywords: Deaf,Hearing impaired,Experiences,Anecdotes

Mellan orden i keywordstaggen finns det kommatecken men inga mellanslag.
Descriptiontaggen utgörs av 43 tecken.

Sex av webbsidornas titlar är identiska med innehållet Institutionen för klinisk vetenskap
- Audionomi - Forskning. Forskningens startsida har en liknande titel: Institutionen för
klinisk vetenskap - Forskning. En sida har titeln Internet Questionnaire. De undersökta
webbsidornas titlar innehåller mellan 22-59 tecken.

Tabell 4.2.4 Forskningssidor vid Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska 
institutet

Institutionen för klinisk vetenskap
Forskningsinformationens  startsida Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Forskning

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till
Audionomi Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi

- Forskning

Monarualt döva Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi



- Forskning

Kulturellt perspektiv Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi
- Forskning

Dövas livsberättelser Titel Internet Questionnaire
Keywords Deaf,Hearing impaired,Experiences,Anecdotes
Description Deaf and Hearing impaired - Experiences and

Anecdotes

Örats pionjärer Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi
- Forskning

Audiologin i ett kulturellt och
historiskt perspektiv

Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi
- Forskning

Sinnenas vikariat Titel Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi
- Forskning

4.2.5 Forskningssidor vid Institutionen för medicin, HS

Institutionen för medicin hänvisar på sina forskningssidor till Karolinska institutets
centrala forskningsdatabas. På institutionens webbplats finns dock ett par allmänna
forskningssidor samt två enheters webbsidor. En av dessa två enheter,
Överviktsenheten, har tagits med i undersökningen.

Av de sex undersökta webbsidorna har fyra sidor någon typ av metatagg. Tre sidor har
både keywords- och descriptiontagg medan den fjärde sidan har både keywords- och
descriptiontagg samt Dublin Core-taggar. Keywordstaggarna anges med HTTP-EQUIV
istället för NAME.

Överviktsenhetens fyra forskningssidor är de sidor som är metataggade och innehållet i
keywords- och descriptiontaggar är i dessa fyra sidor identiska. Descriptiontaggen
består av 34 tecken och innehåller enhetens namn samt namnet på det sjukhus där
enheten finns placerad: Överviktsenheten, Huddinge Sjukhus. Dessa ord finns även med
i keywordstaggarna tillsammans med ord som beskriver verksamheten:
Överviktsenheten,ObesityUnit,obesitas,fetma,obesity,övervikt,karolinska
institutet,huddinge sjukhus,vikt. Det finns kommatecken mellan de nio orden/fraserna i
keywordstaggen men inga mellanslag. Orden i keywordstaggen är både på engelska och
svenska.

Överviktsenhetens fyra sidor har identiska titlar med innehållet Överviktsenheten. De
övriga två titlarna avslutas med institutionens namn:
� Forskning vid Institutionen för medicin, HS
� Enheter vid Institutionen för medicin, HS.

De undersökta webbsidornas titlar innehåller mellan 16-43 tecken.

I den Dublin Core-taggade sidan finns nio av Dublin Cores femton element. Både
DC.Publisher och DC.Creator byggs även på med qualifiers där det finns e-postadresser
till ansvariga vid institutionen. De element som saknas är DC.Contributor, DC.Format,
DC.Source, DC.Relation, DC.Coverage och DC.Rights. I den Dublin Core-taggade
sidan finns även keywords- och descriptiontaggar, men innehållet i dessa skiljer sig mot
Dublin Cores motsvarigheter DC.Subject och DC.Description. Beskrivningen i
DC.Description är utförligare med 90 tecken istället för descriptiontaggens 34 tecken:



� DC.Description: Fakta om fetma som sjukdom: orsaker, behandling, forskning mm.
samt tips om mat och motion

� Description: Överviktsenheten, Huddinge Sjukhus

I DC.Subject används en CERIF-klassificering men endast tre av de ord som finns i
keywordstaggen:
� DC.Subject: B007 Medicin (människa och djur), Övervikt, fetma, obesitas
� Keywords: Överviktsenheten,ObesityUnit,obesitas,fetma,obesity,övervikt,karolinska

institutet,huddinge sjukhus,vikt

DC.Title och webbsidans titeltagg har nästan identiskt innehåll:
� DC.Title: Överviktsenhetens hemsida
� Titeltaggen: Överviktsenheten

Sidan finns förmodligen registrerad i SAFARI eftersom SAFARIs särskilda metatagg,
SAFARI.TargetGroup, finns med. Datum och språk anges enligt ISO-standard.

Efter varje DC-element finns en länktagg med en URL-adress, t ex
http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#title, som hänvisar till webbplatsen
Dublin Core Metadata Initiative där elementet definieras. SAFARI-taggen följs ej av en
länktagg.

Tabell 4.2.5  Forskningssidor vid Institutionen för medicin, HS, Karolinska institutet

Institutionen för medicin, HS
Forskningsinformationens startsida Titel Forskning vid Institutionen f&ouml;r medicin,

HS 

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till
Enheter för forskning och
forskarutbildning

Titel Enheter vid Institutionen f&ouml;r medicin, HS

Överviktsenheten Titel &Ouml;verviktsenheten
Keywords Överviktsenheten,ObesityUnit,obesitas,fetma,
(HTTP-EQUIV)obesity,övervikt,karolinska institutet,huddinge

sjukhus,vikt
Description Överviktsenheten, Huddinge Sjukhus

Dublin Core Ja, se exempel 1 nedan
Forskning Titel &Ouml;verviktsenheten

Keywords Överviktsenheten,ObesityUnit,obesitas,
(HTTP-EQUIV)fetma,obesity,övervikt,karolinska

institutet,huddinge sjukhus,vikt
Description Överviktsenheten, Huddinge Sjukhus

Abstracts Titel &Ouml;verviktsenheten
Keywords Överviktsenheten,ObesityUnit,obesitas,fetma,
(HTTP-EQUIV)obesity,övervikt,karolinska institutet,huddinge

sjukhus,vikt
Description Överviktsenheten, Huddinge Sjukhus

Internationell forskning Titel &Ouml;verviktsenheten
Keywords Överviktsenheten,ObesityUnit,obesitas,fetma,
(HTTP-EQUIV)obesity,övervikt,karolinska institutet,huddinge

sjukhus,vikt
Description Överviktsenheten, Huddinge Sjukhus



Dublin Core
Exempel 1
DC.Title &Ouml;verviktsenhetens hemsida
DC.Creator.CorporateName &Ouml;verviktsenheten Huddinge sSukhus (sic)
DC.Creator.CorporateName.Address Jonas.Ramsten@medhs.ki.se
DC.Identifier http://www.ki.se/medhs/obesity
DC.Subject (SCHEME=CERIF) B007 Medicin (m&auml;nniska och djur)
DC.Subject &Ouml;vervikt , fetma, obesitas
SAFARI.TargetGroup Public
DC.Description Fakta om fetma som sjukdom: orsaker, behandling, forskning

mm. samt tips om mat och motion.
DC.Publisher &Ouml;verviktsenheten Huddinge Sjukhus, Karolinska

Institutet
DC.Publisher.Address jonas.ramsten@medhs.ki.se
DC.Type Text.x-Expertise
DC.Language (SCHEME=ISO639-1) sv
DC.Date.X-MetadataLastModified (SCHEME=ISO8601) 2000-02-01

4.2.6 Enkätundersökningen

Vid Karolinska institutet har en av informationsavdelningens informationsassistenter
svarat på enkäten. Informationsassistenten skriver att KIs webb har arbetats fram inom
ramen för ett webbprojekt som avslutades i februari 2000. Sedan februari är
informationsavdelningen systemägare för KIs webbar och har på detta sätt ansvar för
KIs webbplats. Webbprojektet ska nu utvärderas och en webbpolicy kommer att
utarbetas under sommaren 2000 (Enkätsvar från en av informationsassistenterna vid
institutets informationsavdelning, 2000-04-06).

Informationsassistenten känner inte till att det skulle finnas några riktlinjer för
användningen av metataggar på KIs webbplats. Efter att ha gått igenom några av KIs
webbsidor påpekar informationsassistenten att metataggar inte ser ut att användas i så
stor utsträckning. Att det inte finns några riktlinjer och att användning av metataggar är
sparsam tror assistenten beror på KIs decentraliserade webbpublicering.
Informationsassistenten menar att publicisterna ofta har mycket begränsade kunskaper
om webbpublicering. HTML-editorn FrontPage används och kunskapen om HTML är
ibland näst intill obefintlig skriver informationsassistenten. Informationsassistenten tror
därför att man från centralt håll valt att inte "belasta" publicisterna med metataggar. I en
handbok för KIs webbpublicister finns det dock några riktlinjer för hur titlar bör
utformas. I handboken står det att titeln bör vara tydlig och beskrivande och att
institutets namn alltid ska ingå (ibid).

Vid Institutionen för medicin, HS, har en av de webbansvariga tillfrågats och hon/han
skriver i sitt enkätsvar att hon/han är ansvarig för några olika webbplatser - både
institutionens webbplats men även två enheters webbplatser. Webbansvarig skriver att
användningen av metataggar skiljer sig något mellan dessa webbplatser. Institutionens
webbplats utgår från en centralt fastställd mall men webbansvarig känner inte till att det
skulle finnas några riktlinjer för metataggar eller titlars utformning. Varför metataggar
ej använts vid institutionen vet ej webbansvarig men tror det beror på att det ansetts att
det inte behövts. Webbansvarig kommenterar dock att på en av enheternas webbplatser
används metataggarna keywords och description för att bättre styra hur sökrobotar
indexerar sidan. Innehållet i metataggarna är något som man kontrollerar och uppdaterar



ca en gång per år (Enkätsvar från en av de webbansvariga vid Institutionen för medicin,
HS, 2000-04-02).

Den webbansvarig som kontaktats vid Institutionen för klinisk vetenskap har ej svarat
på enkäten.

4.3 Växjö universitet

4.3.1 Universitetets startsida samt de webbsidor som nås från startsidan

På universitetets centrala webbplats har 17 webbsidor undersökts. Ingen av dessa 17
sidor innehåller någon typ av metatagg.

Webbplatsens startsida har i titeln universitetets namn: Växjö universitet. Övriga titlar
byggs sedan på med det som sidan handlar om, t ex Växjö universitet:
Utbildningsinformation. I tre av dessa titlar består dock namnet av Högskolan i Växjö
istället för Växjö universitet. Det finns även tre titlar som inte följer mönstret:
bibliotekets startsida med titeln Universitetsbibliotekets hemsida, samt titlarna
Innehållsförteckning, Student-IT och Välkommen till Studentkåren i Växjö. De
undersökta webbsidornas titlar innehåller mellan 10-45 tecken. Ingen av titlarna ser
likadana ut.

Tabell 4.3.1  Växjö universitets centrala webbplats

Växjö universitet
Universitetets startsida Titel V&auml;xj&ouml; universitet

Webbsidor som nås från startsidan:
Namn på länk från startsidan Den webbsida man kommer till

In English, please Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml; : Aktuellt

Om Växjö universitet Titel V&auml;xj&ouml; universitet: 
V&auml;lkommen

Utbildning Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Utbildningsinformation

Forskning Titel V&auml;xj&ouml; universitet: Forskning

Internationellt Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Internationellt

Omvärldskontakter Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Omv&auml;rldskontakter index

Hitta rätt Titel Växjö universitet: Hitta bland våra webbsidor

Fakultetsnämnden Titel Växjö universitet: Fakultetsn&auml;mnden

Personal Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;: 
Organisation

Organisation Titel V&auml;xj&ouml; universitet: Organisation

Institutioner Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml; : 
Institutioner

Bibliotek Titel Universitetsbibliotekets hemsida

Aktuellt Titel V&auml;xj&ouml; universitet: Aktuellt

Innehåll Titel Inneh&aring;llsf&ouml;rteckning



Studentkåren Titel V&auml;lkommen till Studentk&aring;ren i
V&auml;xj&ouml;

Student-IT Titel Student-IT

4.3.2 Institutionsnivå - Ekonomihögskolan

Vid Ekonomihögskolan har 16 webbsidor undersökts och ingen av dessa sidor
innehåller någon typ av metatagg.

Institutionens startsida har titeln Växjö universitet: Ekonomihögskolan. De tio
webbsidor som sedan följer är identiska, men med namnet Högskolan i Växjö istället för
Växjö universitet. I de fem titlar som återstår återkommer namnet Växjö universitet
igen. Dessa fem titlar byggs även på med det som sidan handlar om, t ex Växjö
universitet: Ekonomihögskolan läromedelsförteckning, Fed 321. De undersökta
webbsidornas titlar innehåller mellan 35-67 tecken.

Tabell 4.3.2  Institutionsnivå: Ekonomihögskolan, Växjö universitet

Ekonomihögskolan

Institutionens startsida Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Ekonomih&ouml;gskolan

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Ekonomprogrammet Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Controller Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Entreprenörskap och
företagsutveckling

Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Finansiell ekonomi Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Information Management Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Logistik Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Marknadsföring Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Redovisning Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Nationalekonomi Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Systemekonomi Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Magisterkurser Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Ekonomih&ouml;gskolan, magister startsida

Schema Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Ekonomih&ouml;gskolan; schema, Fed 321

Litteraturlista Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Ekonomih&ouml;gskolan;



l&auml;romedelsf&ouml;rteckning, Fed 321

Uppsatser -98 Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Ekonomih&ouml;gskolan; uppsatser,
Fed 321

Paper -99 Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Ekonomih&ouml;gskolan; paper, Fed 321

4.3.3 Institutionsnivå - Institutionen för pedagogik

Vid Institutionen för pedagogik har fem webbsidor undersökts. Två av sidorna finns
dock centralt placerade på universitetets webbplats. Dessa sidor är ändå med i
undersökning eftersom det i övrigt inte finns någon annan utbildningsinformation på
institutionens webbplats.

I alla de undersökta webbsidorna finns både keywords- och descriptiontagg men det är
endast i en av sidorna som en metatagg fått något innehåll. Den metatagg som fått något
innehåll är en keywordstagg med orden: utbildning, lärarutbildning, grundutbildning,
gymnadielärarutbilning (sic).

Samtliga titlar inleds med universitetets namn, t ex Växjö universitet: Praktisk-
pedagogisk lärarutbildning. På institutionens startsida finns även institutionens namn
med i titeln: Växjö universitet: Institutionen för pedagogik. Ingen av titlarna ser
likadana ut och titlarna innehåller mellan 29-55 tecken.

Tabell 4.3.3  Institutionsnivå: Institutionen för pedagogik, Växjö universitet

Institutionen för pedagogik,
Institutionens startsida Titel Växjö universitet: Institutionen för

pedagogik

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till
Utbildning Titel Växjö universitet: Utbildning

Utbildningsprogram Titel Växjö universitet: Utbildningsprogram
Keywords utbildning, lärarutbildning, grundutbildning,

gymnadielärarutbilning (sic)

Pedagogik med inriktning mot
ungdoms- och missbrukarvård, 120
poäng

Titel Växjö universitet: Ungdoms- och
missbrukarvård

Praktisk-pedagogisk lärarutbildning,
grundskollärarutbildning 4-9,
gymnasielärarutbildning,
kombinationsutbildning, 40/70 poäng

Titel Växjö universitet: Praktisk- pedagogisk
lärarutbildning

4.3.4 Forskningssidor vid Ekonomihögskolan

Vid Ekonomihögskolan har fem forskningssidor undersökts och en av dessa sidor har
metataggar enligt Dublin Core-formatet.



I DC-taggarna finns nio av Dublin Cores femton element representerade. I taggarna
DC.Subject, DC.Language och DC.Date finns SCHEME som ger information om efter
vilken standard innehållet har skrivits. DC.Subject upprepas flera gånger och i en av
dem används CERIF-klassificering. I övriga DC.Subject-taggar, sex stycken, används ej
klassificeringen. De DC-element som saknas är DC.Contributor. DC.Format,
DC.Source, DC.Relation, DC.Coverage och DC.Rights. Både DC.Publisher och
DC.Creator byggs även på med qualifiers där det finns en e-postadress till en person vid
institutionen.

Webbsidan med DC-taggar är förmodligen registrerad i SAFARI eftersom taggen
SAFARI.TargetGroup finns med. I slutet av headtaggen finns en mängd länktaggar som
hänvisar till webbplatsen Dublin Core Metadata Initiative.

DC.Description innehåller 228 tecken och ger en beskrivning av forskningsinriktningen.

Fyra av de undersökta webbsidorna har titeln Högskolan i Växjö: Ekonomihögskolan.
Den femte webbsidan har titeln Växjö universitet: Forskarutbildning vid
Ekonomihögskolan. I webbsidan med DC-taggar skiljer sig titeltaggen mot DC.Title:
� Titeltaggen: Högskolan i Växjö: Ekonomihögskolan
� DC.Title: profilområde arbetsmarknadspolitik och internationell migration

De undersökta webbsidornas titlar innehåller mellan 35-57 tecken.

Tabell 4.3.4  Forskningssidor vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet

Ekonomihögskolan
Forskningsinformationens startsida ---

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Profilbeskrivningar av
forskningsområden

Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Profilområden inom
nationalekonomi:
- arbetsmarknadspolitik och
internationell migration

Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Dublin Core Ja - se exempel 1 nedan

Profilområden inom
företagsekonomi:
- organisationsteori och ledarskap

Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Profilområden inom
företagsekonomi:
- marknadsföring

Titel H&ouml;gskolan i V&auml;xj&ouml;:
Ekonomih&ouml;gskolan

Forskarutbildning Titel V&auml;xj&ouml; universitet:
Forskarutbildning vid 
Ekonomih&ouml;gskolan

Dublin Core
Exempel 1



DC.Title profilomr&aring;de arbetsmarknadspolitik och internationell
migration

DC.Creator.PersonalName Welander, Christina
DC.Creator.PersonalName.Adress Christina.Welander@ehv.vxu.se
DC.Subject (SCHEME=CERIF) S180 Nationalekonomi, ekonometri,

ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
DC.Subject Arbetsmarknad
DC.Subject Arbetsmarknadspolitik
DC.Subject Arbetsl&ouml;shet
DC.Subject Syssels&auml;ttning
DC.Subject Migration
DC.Subject Invandring
DC.Description Profilbeskrivning &ouml;ver forskning kring

arbetsmarknadspolitik och internationell migration.
forskningsarbetet bedrivs av Ekonomih&ouml;gskolans
nationalekonomer och organiseras genom
Centrum f&ouml;r arbetsmarknadspolitisk forskning, CAFO.

DC.Publisher Ekonomih&ouml;gskolan/V&auml;xj&ouml; universitet
DC.Publisher.Address Christina.Welander@ehv.vxu.se
DC.Date.Valid (SCHEME=ISO8601) 1999-01-15 TO 2004-01-01
DC.Date.X-MetadataLastModified (SCHEME=ISO8601) 1999-01-15
DC.Type Text.Pamphlet
DC.Identifier http://www.vxu.se/ehv/profilcafo.html
DC.Language (SCHEME=ISO639-1) sv
SAFARI.TargetGroup Public

4.3.5 Forskningssidor vid Institutionen för pedagogik

Vid Institutionen för pedagogik har tolv av de femton undersökta forskningssidorna
metataggen keywords. I övrigt finns det inga andra metataggar. Alla titlar startar med
universitetets namn och avlutas med forskningsprojektets inriktning, t ex Växjö
universitet: Pedagogikens villkor. I några av titlarna finns även ordet Forskningsprojekt.
De undersökta webbsidornas titlar innehåller mellan 28-82 tecken.

Orden i keywordstaggarna ser ut att baseras på de ord som finns i respektive titel. En
webbsida med titeln Växjö universitet: Fostran, etik och moral i individualiserad
verksamhet har t ex i keywordstaggen orden Fostran, etik, moral, individualiserad.
Titlarnas s.k. icke-informationsbärande ord - t ex att, i, och, av - har till keywordstaggen
tagits bort och kvar finns de informationsbärande orden. I några av keywordstaggarna
finns även Forskningsprojekt och Växjö universitet med. Fem av keywordstaggarna
innehåller fraser, t ex Åldersintegrerad verksamhet, metakognitivt lärande och
pedagogisk filosofi. Orden i keywordstaggarna skrivs ibland med stor
begynnelsebokstav och ibland inte. Det finns mellan ett till fyra ord eller fraser i varje
keywordstagg.

Tabell 4.3.5  Forskningssidor vid Institutionen för pedagogik, Växjö universitet

Institutionen för pedagogik
Forskningsinformationens startsida Titel Växjö universitet: Forskning

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Forskningsprojekt Titel Växjö universitet: Pågående forskningsprojekt



Pedagogikens villkor och möjligheter
inom de särskilda ungdomshemmen

Titel Växjö universitet: Pedagogikens villkor

Läsutveckling och dyslexi Titel Växjö universitet: Forskningsprojekt,
Läsutveckling och dyslexi

Keywords Forskningsprojekt, Läsutveckling, dyslexi,
Växjö universitet

Dyslexi, personlighet och ärftlighet Titel Växjö universitet: Forskningsprojekt,
Dyslexi personlighet och ärftlighet

Keywords Forskningsprojekt, dyslexi, Växjö
universitet

Kulturen, skolan och
lärarutbildningen

Titel Växjö universitet: Forskningsprojekt
Kulturen, skolan och lärarutbildning

Keywords Forskningsprojekt, kulturen, skolan
lärarutbildning

Bedömning av kompetens i
gymnasieskolans yrkesinriktade
program

Titel Växjö universitet: Bedömning av kompetens
i gymnasieskolans yrkesinriktade program

Keywords Forskningsprojekt, gymnasieskolan
yrkesinriktad

Lärande och kunskapsanvändning Titel Växjö universitet: Lärande och
kunskapsanvändning

Keywords Lärande, kunskapsanvändning

Fostran, etik och moral i
individualiserad verksamhet

Titel Växjö universitet: Fostran, etik och moral i
individualiserad verksamhet

Keywords Fostran, etik, moral, individualiserad
Åldersintegrerad verksamhet under
de första åren i skolan

Titel Växjö universitet: Åldersintegrerad
verksamhet under de första åren i skolan

Keywords Åldersintegrerad verksamhet

Vetenskapligheten i
pedagogikundervisningen i en
lärarutbildning

Titel Växjö universitet: Vetenskapligheten i
pedagogikundervisningen i lärarutbildning

Keywords pedagogikundervisning, vetenskapligheten,
lärarutbildning

Barns och ungdomars relationer till
vuxna och till kamrater

Titel Växjö universitet: Barns och ungdomars
relationer till  vuxna och till kamrater

Keywords barns och ungdomars relationer till vuxna,
kamrater

Internet och metakognitivt lärande Titel Växjö universitet: Internet och
metakognitivt lärande

Keywords Internet, metakognitivt lärande

Pedagogiskt tänkande i högskolan Titel Växjö universitet: Pedagogiskt tänkande i
högkolan (sic)

Keywords pedagogikst (sic) tänkande, högskolan

Pedagogisk filosofi som redskap i
undervisning

Titel Växjö universitet: Pedagogisk filosofi som
redskap i undervisning

Keywords pedagogisk filosofi, undervisning

4.3.6 Enkätundersökningen

Vid Växjö universitet har en av universitetets centralt webbansvariga svarat på enkäten.
Webbansvarig skriver att metataggar sällan används på centrala webbplatsen. Orsaken
till detta är framför allt tidsbrist - universitetet lanserade i februari 2000 sin nya
webbplats. Det finns idag inga riktlinjer för metataggar och titlars utformning men en
ny webbpolicy kommer att utarbetas under året där riktlinjer för detta kommer då att
finnas med. Webbansvarig anser att arbetet med metadata bör ingå i det dagliga arbetet
med webbplatsen och att de metataggar som framför allt bör användas är metataggarna



description och keywords (Enkätsvar från en av de centralt webbansvariga vid Växjö
universitet, 2000-03-31).

De webbansvariga som kontaktats vid institutionerna har ej svarat på enkäten.

4.4 Malmö högskola

4.4.1 Högskolans startsida samt de webbsidor som nås därifrån

Av de tretton undersökta webbsidorna på Malmö högskolas centrala webbplats har tio
sidor någon typ av metatagg. Sex sidor har enbart descriptiontagg, två sidor både
keywords- och descriptiontagg, en sida enbart Dublin Core-taggar och en sida både
descriptiontagg och Dublin Core-taggar. Nio av sidorna har i headtaggen ett JavaScript.

<script LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function LastMod()
{      appvs=navigator.appVersion.substring(0,1);
        appnm=navigator.appName;
        var d, s = " ";
        d = new Date(document.lastModified);
        s += d.getYear() + "-";
        if (d.getMonth() >= 0 && d.getMonth() <= 8) s += "0" +
(d.getMonth() + 1) + "-";
        else s += (d.getMonth() + 1) + "-";
        if (d.getDate() >= 1 && d.getDate() <= 9) s += "0" + d.getDate();
        else s += d.getDate();
        if((appvs.indexOf ('3', 0) != -1) && (appnm=="Netscape")){
               return(s);}
        if( (appvs.indexOf ('4', 0) != -1) &&
((appnm=="Netscape")||(appnm=="Microsoft Internet Explorer")) ){
                return(s);}
//-->
</script>

Figur 4.4.1 Exempel på ett JavaScript från Malmö högskolas webbplats

Högskolans startsida har i keywordstaggen 38 ord/fraser. För att åskådliggöra vilken typ
av ord som finns representerade har jag delat upp orden i olika kategorier:
� Skolans och en enhets namn: malmö högskola, tandvårdshögskolan, university of

malmo, malmo university
� Utbildningsrelaterade ord: universitet, utbildning, program, kurser, fristående,

poäng, studier, student, kompetensutveckling, fortbildning, vidareutbildning,
studievägledning, syo

� Skolans olika ämnesinriktningar: teknik, odontologi, migration, hälsa, lärare,
lärarutbildning, ingenjör, IT, miljövetenskap

� Geografiskt relaterade ord: malmö, öresund, öresundsregionen, Öresund,
universitetsholmen, hjälmarekajen, beijerskajen,

� Övrigt: bibliotek, nyheter, pressmeddelande, gäddan, kranen
(Gäddan och kranen är namn på kvarter där högskolan har lokaler)



Den andra keywordstaggen innehåller ett något mindre antal ord. De femton orden
består av:
� olika stavningsvarianter av ordet Malmö: Malmö, malmö, malmo, Malmoe, malmoe
� verksamhetsrelaterade ord: forskning, samverkan, samarbete, university, student,

studier, program, kurser, högskola, universitet

Descriptiontaggarna beskriver kortfattat vad sidan handlar om, t ex Lediga jobb just nu
vid Malmö högskola. En av descriptiontaggarna är något längre med 148 tecken: Denna
avdelning på Malmö högskolas webbplats erbjuder information om högskolans
bakgrund, organisation samt kontaktuppgifter, kartor och kalendarium. I alla
descriptiontaggarna finns högskolans namn med, antingen det svenska namnet Malmö
högskola eller det engelska namnet Malmö University. Alla descriptiontaggar har olika
innehåll.

Alla titlar inleds med Malmö högskola och titlarna byggs sedan på med det som sidan
handlar om, t ex Malmö högskola - Utbildning. I startsidans och den engelska
startsidans titlar finns även högskolans engelska namn med, t ex Malmö högskola -
Malmö University -  In other languages. Titeltaggarna innehåller mellan 24-55 tecken.

Forskningssidan och webbsidan för Bibliotek och IT är de sidor som innehåller Dublin
Core-taggar. I forskningssidan finns nio av Dublin Cores femton element
representerade. De DC-element som saknas är DC.Contributor, DC.Format, DC.Source,
DC.Relation, DC.Coverage och DC.Rights. SCHEME används i DC.Subject, DC.Date
och DC.Language. DC.Subject använder CERIF-klassificering i fem av de åtta
DC.Subject-taggarna. Elementen DC.Creator, DC.Publisher och DC.Date använder
qualifiers, t ex DC.Creator.PersonalName.

DC.Description skiljer sig från sidans descriptiontagg genom att vara utförligare (195
tecken mot descriptiontaggens 28 tecken):
� DC.Description: "Forskning vid Malmö högskola" beskriver forskningens inriktning

och övergripande forskningsmiljöer vid Malmö högskola. Från denna sida nås
dessutom all övrig forskningsinformation vid högskolan.

� Description: Forskning vid Malmö högskola

Efter varje DC-tagg finns en länktagg som hänvisar till webbplatsen Dublin Core
Metadata Initiative. Webbsidan är förmodligen registrerad i SAFARI eftersom taggen
SAFARI.TargetGroup finns med. Efter SAFARI-taggen finns det dock ingen länktagg.

DC.Title och titeltaggen har samma innehåll men orden står i olika ordning:
� DC.Title: Forskning vid Malmö högskola
� Titeltaggen: Malmö högskola - Forskning

Webbsidan för Bibliotek och IT har tolv av Dublin Cores femton element
representerade. De som saknas är DC.Source, DC.Coverage och DC.Rights. Webbsidan
har ingen SAFARI-tagg och inga länktaggar. SCHEME används i taggarna
DC.Identifier, DC.Subject och DC.Language. DC.Subject använder dock inte CERIF-
klassificering utan SABs klassifikationssystem. Elementen DC.Creator,
DC.Contributor, DC.Publisher och DC.Date använder qualifiers, t ex
DC.Creator.PersonalName.



DC.Title och titeltaggen skiljer sig åt något genom att DC.Title ej innehåller högskolans
namn:
� DC.Title: Bibliotek och IT
� Titeltaggen: Malmö högskola - Bibliotek och IT

DC.Description, som innehåller 234 tecken, beskriver vad webbplatsen innehåller: Det
är en gemensam webbplats för Malmö högskolas avdelning Bibliotek och IT. Den
innehåller information dels om bibliotekets resurser tex databaser och sökverktyg, dels
IT-service tex datordrift, studentdatorutbildningen och helpdesk.

Tabell 4.4.1  Malmö högskolas centrala webbplats

Malmö högskola
Högskolans startsida Titel Malmö högskola - Malmö University

Keywords malmö högskola, universitet, utbildning,
program, kurser, fristående ,malmö, öresund,
öresundsregionen, Öresund, poäng, studier,
student, teknik, odontologi, migration, hälsa,
lärare, lärarutbildning, ingenjör, IT, 
bibliotek, miljövetenskap, 
kompetensutveckling, fortbildning,
vidareutbildning, studievägledning, syo,
nyheter, pressmeddelande,
universitetsholmen, hjälmarekajen, gäddan,
beijerskajen, kranen,  tandvårdshögskolan,
university of malmo, malmo university

Description Malmö högskolas webbplats...The web-site of
Malmö University...

Webbsidor som nås från startsidan:
Namn på länk Den webbsida man kommer till

In other languages Titel Malmö högskola - Malmö University -  In
other languages

Description Information about Malmö University in
English, Finnish, French, Persian, Polish,
Spanish and a number of other languages

Om Malmö högskola Titel Malmö högskola - Om Malmö högskola - 
Välkommen!

Keywords Malmö, malmö, högskola, universitet,
forskning, samverkan, samarbete, university,
malmo, Malmoe, malmoe, student, studier,
program, kurser

Description Denna avdelning på Malmö högskolas
webbplats erbjuder information om högskolans
bakgrund, organisation samt kontaktuppgifter,
kartor och kalendarium

Utbildning Titel Malmö högskola - Utbildning
Description Utbildning vid Malmö högskola. Program och

kurser.

Forskning Titel Malmö högskola - Forskning
Description Forskning vid Malmö högskola
Dublin Core Ja, se exempel 1 nedan

Bibliotek och IT Titel Malmö högskola - Bibliotek och IT
Dublin Core Ja, se exempel 2 nedan

Sök person Titel Malm&ouml; h&ouml;gskola - Malm&ouml;



University - S&ouml;k person

Studera i Malmö Titel Malmö högskola - Studera i Malmö -
Webbresurser för studenter

Description Välkommen till Malmö högskolans webbsidor
för dig som blivande eller nuvarande student

Internationellt Titel Malmö högskola - Malmö University
Description Om Malmö högskolas internationella arbete

Öresundsuniversitetet Titel Malmö högskola - Öresundsuniversitetet

Platsannonser Titel Malmö högskola - Platsannonser
Description Lediga jobb just nu vid Malmö högskola

Webböversikt Titel Malmö högskola - Webböversikt
Description Sammanställning över Malmö högskolas

webbplats

Nyheter Titel Malmö högskola - Nyheter

Dublin Core
Exempel 1
DC.Title Forskning vid Malmö högskola
DC.Creator.PersonalName Jönsson, Peter
DC.Creator.PersonalName.Address peter.jonsson@mah.se
DC.Identifier http://www.mah.se/forskning/default.asp
DC.Subject (SCHEME=CERIF) H000 Humaniora
DC.Subject (SCHEME=CERIF) B000 Biomedicinska vetenskaper
DC.Subject (SCHEME=CERIF) P000 Naturvetenskap
DC.Subject (SCHEME=CERIF) S000 Samhällsvetenskaper
DC.Subject (SCHEME=CERIF) T000 Teknik
DC.Subject flervetenskapligt
DC.Subject multidisciplinärt
DC.Subject ämnesövergripande
SAFARI.TargetGroup Public
DC.Description &quot;Forskning vid Malmö högskola&quot; beskriver

forskningens inriktning och övergripande
forskningsmiljöer vid Malmö högskola. Från denna sida
nås dessutom all övrig forskningsinformation vid
högskolan.

DC.Publisher Malmö högskola
DC.Publisher.Address info@mah.se
DC.Type Text.Homepage.x-Project
DC.Language (SCHEME=ISO639-1) sv
DC.Date.X-MetadataLastModified (SCHEME=ISO8601) 1999-11-15

Exempel 2



DC.Identifier  SCHEME="URL" http://www.bibl.mah.se
DC.Title Bibliotek och IT
DC.Creator.PersonalName Nilén, Peter
DC.Contributor.PersonalName Kjellberg, Sara
DC.Contributor.PersonalName Tovoté, Christina
DC.Publisher Malmö högskola - bibliotek och IT
DC.Publisher.Address peter.nilen@mah.se
DC.Subject SCHEME="SAB Högskolebibliotek
DC.Subject SCHEME="SAB" Informationsservice
DC.Subject SCHEME="SAB" Informationstjänster
DC.Subject SCHEME="SAB" Informationssökning
DC.Subject SCHEME="SAB" Informationsteknik
DC.Subject SCHEME="SAB" Databaser
DC.Subject SCHEME="SAB" Datordrift
DC.Subject SCHEME="SAB" Datorer
DC.Subject SCHEME="SAB" Nätverk
DC.Subject Information Resources
DC.Subject Information Services
DC.Subject Databases
DC.Subject Libraries
DC.Subject Library Catalogs
DC.Subject Computers
DC.Subject Academic Service
DC.Subject Network
DC.Description Det är en gemensam webbplats för Malmö högskolas

avdelning Bibliotek och IT. Den innehåller information
dels om bibliotekets resurser tex databaser och sökverktyg,
dels IT-service tex datordrift, studentdatorutbildningen och
helpdesk.

DC.Date.Created 1999-02-01
DC.Type Text.Homepage
DC.Format text/html (.htm.html)
DC.Language SCHEME="ISO639-2" swe
DC.Relation http://www.mah.se

4.4.2 Institutionsnivå - Hälsa och samhälle

Vid avdelningen för Hälsa och samhälle finns flera utbildningar.
Sjuksköterskeutbildningens webbsidor är de utbildningssidor som tagits med i
undersökningen. Av sju undersökta webbsidor är det en sida som har någon typ av
metatagg. Den metataggade sidan är Hälsa och samhälles startsida och den innehåller
både keywords- och descriptiontagg. Alla sidor har i headtaggen ett JavaScript.

I keywordstaggen finns 87 ord/fraser varav 48 är svenska och 39 engelska.
Keywordstaggen innehåller sammanlagt 1231 tecken. För att åskådliggöra vilken typ av
ord som finns representerade har jag här delat upp orden i olika kategorier. De svenska
orden består av:
� yrkesrelaterade ord: sjuksköterska, barnmorska, arbetsledare
� ämnesrelaterade ord: biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, hälsa,

bildvetenskap, social omsorg, folkhälsovetenskap, handikapp, rehabilitering,
omvårdnad, omsorg, biomedicinsk analytiker, äldreomsorg, klinisk, fysiologi kemi,
mikrobiologi, biologi, förståndshandikapp, missbruk, fysiologi, klinisk kemi, klinisk
fysiologi, klinisk mikrobiologi, cytologi, morfologisk metodik, metodik

� utbildningsrelaterade ord: universitet, högskola, Malmö högskola, utbildning,
utbildningar, skola, grundutbildning, magisterutbildning, magister, kandidat,



� geografiskt relaterade ord: Skåne, Malmö
� övrigt: laboratorium, sjukhus, lab, IVA, MAS, Universitetssjukhus

Bland de svenska orden i keywordstaggen upprepas ordet klinisk tre gånger, biologi två
gånger och fysiologi tre gånger. Keywordstaggens engelska orden är mestadels
översättningar av de svenska orden. Bland de engelska orden finns det dock många fler
upprepningar av samma ord. De flesta av de engelska orden skrivs först med stor
begynnelsebokstav. Orden upprepas sedan med liten begynnelsebokstav. Samma ord
används även i flera fraser. Detta medför att alla ord upprepas mellan två till sex gånger
i samma keywordstagg, vilket illustreras punktvis nedan:

� Nursing, Nursing Science, General Nursing, Research nursing, nursing science,
general nursing, research

� Public Health, public health
� Disability, disability
� Biomedical Enginering, Biomedical Scientist, biomedical enginering, biomedical

scientist
� Social Care, social care, Social Education, social education, education, Education
� Substance abuse, substance abuse
� Management and Organisation, management and organisation
� Epidemiology, epidemiology
� university, university, medical University, medical, medical technology, medical

technology
� biostatistics, biostatistics
� digital, digital
� imaging, imaging

De upprepade orden står ibland bredvid varandra men i de flesta fall står de upprepade
orden några ord ifrån varandra.

Descriptiontaggen innehåller 165 tecken och beskriver verksamheten vid Hälsa och
samhälle: Hälsa och samhälle, Malmö högskola erbjuder utbildningar från det
medicinska till socialvetenskapliga området. Våra program leder till kandidat- eller
magisterexamen.

Webbsidornas titlar följer genomgående ett mönster där varje titel avslutas med
avdelningens och högskolans namn, t ex: Utbildningar, Hälsa och samhälle, Malmö
högskola. Detta mönster följs även längre ner i webbplatsens hierarki, t ex: Kursinfo,
Omvårdnad, Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Titlarna innehåller mellan 34-63
tecken.

Tabell 4.4.2   Institutionsnivå: Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Hälsa och samhälle
Avdelningens startsida Titel Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Keywords sjuksköterska, biomedicin, biomedicinsk
laboratorievetenskap, hälsa, bildvetenskap,
social omsorg, folkhälsovetenskap,
handikapp, rehabilitering, laboratorium,
sjukhus, omvårdnad, omsorg, biomedicinsk



analytiker, universitet, högskola, Malmö
högskola, utbildning, utbildningar, skola,
Malmö, lab, barnmorska, IVA, , MAS, 
Universitetssjukhus, arbetsledare,
äldreomsorg, grundutbildning,
magisterutbildning, magister, kandidat,
klinisk, fysiologi kemi, mikrobiologi, biologi,
förståndshandikapp, missbruk, fysiologi,
klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk 
mikrobiologi, cytologi, morfologisk metodik,
metodik, Skåne,  Nursing, Nursing Science, 
Public Health, Disability, Biomedical 
Enginering, Biomedical Scientist,  Social 
Care, General Nursing, Social Education,
Substance abuse, Management and
Organisation, Epidemiology, university,
biostatistics, medical technology, digital,
imaging, medical University, education,
Education, research, Research nursing,
nursing science, public health, disability,
biomedical enginering, biomedical scientist,
social care, general nursing, social education,
substance abuse, management and
organisation, epidemiology, university,
biostatistics, medical technology, digital,
imaging, medical

Description Hälsa och samhälle, Malmö högskola erbjuder
utbildningar från det medicinska till
socialvetenskapliga området. Våra program
leder till kandidat- eller magisterexamen

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Utbildningar Titel Utbildningar, Hälsa och samhälle, Malmö
högskola

Sjuksköterskeutbildning Titel Omvårdnad, Hälsa och samhälle, Malmö
högskola

Aktuell kursinformation HK1,VK1 Titel Aktuell kursinformation OMV, Hälsa och
samhälle, Malmö högskola

Medicinsk vetenskap, 5 p Titel Kursinfo, Omvårdnad, Hälsa och samhälle,
Malmö högskola

Tillämpning av teorier o metoder
inom somatisk vård och hemsjukvård
20 p..

Titel Kursinfo, Omvårdnad, Hälsa och samhälle,
Malmö högskola

Sjuksköterskeutbildning 120 poäng Titel Omvårdnadsprogrammet, Hälsa och samhälle,
Malmö högskola

4.4.3 Institutionsnivå - Lärarutbildningen

Vid avdelningen för lärarutbildning finns ett flertal olika utbildningar. Jag har följt
länkarna från institutionens gemensamma utbildningssidor till de utbildningssidor som
finns vid Avdelningen för svenska och främmande språk.

Av tio undersökta webbsidor har två sidor någon typ av metatagg. De metataggade
sidorna, som finns ett par nivåer ner i webbplatsens hierarki, har både keywords- och
descriptiontagg. Sidornas keywords- respektive descriptiontaggar har samma innehåll.



I keywordstaggen finns sex stycken ord som beskriver verksamheten:
Lärarutbildningen, Lärarutbildning, Malmö Högskola, utbildningsprogram, utbildning,
Lärarhögskolan, grundskollärarutbildning. Descriptiontaggen innehåller 74 tecken och
utgörs av en välkomsthälsning: Välkomna till Malmö högskola, Lärarutbildningen -
Grundskollärarutbildning.

Alla sidor, utom Lärarutbildningens startsida, har ett JavaScript i headtaggen.

De titlar som finns längst ner i webbplatsens hierarki, på avdelningen för svenska och
främmande språk, har alla samma innehåll: MAH. Lärarutbildningens startsida inleds
med avdelningens namn och avslutas med högskolans namn: Lärarutbildningen. Malmö
högskola. De övriga två sidornas titlar skrivs i omvänd ordning: Malmö Högskola -
Lärarutbildningen, grundskollärarutbildning. Titlarna innehåller mellan 3-60 tecken.

Tabell 4.4.3  Institutionsnivå: Lärarutbildningen, Malmö högskola

Lärarutbildningen
Avdelningens startsida Titel Lärarutbildningen. Malmö högskola

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Utbildningar Titel Lärarutbildningen. Utbildningsprogram

Grundskollärarutbildning Titel Malmö Högskola - Lärarutbildningen,
grundskollärarutbildning

Keywords Lärarutbildningen, Lärarutbildning, Malmö
Högskola, utbildningsprogram, utbildning,
Lärarhögskolan, grundskollärarutbildning

Description Välkomna till Malmö högskola,
Lärarutbildningen - Grundskollärarutbildning

Inriktning mot årskurserna 1-7 Titel Malmö Högskola - Lärarutbildningen,
grundskollärarutbildning

Keywords Lärarutbildningen, Lärarutbildning, Malmö
Högskola, utbildningsprogram, utbildning,
Lärarhögskolan, grundskollärarutbildning

Description Välkomna till Malmö högskola,
Lärarutbildningen - Grundskollärarutbildning

svenska och svenska som andraspråk
(Sv/Sv2)

Titel MAH

Utbildningar Titel MAH
Engelska 1-20 för lärare 4-9 Titel MAH

Franska 1-20 för lärare 4-9 Titel MAH

Spanska 1-20 för lärare 4-9 Titel MAH

Tyska 1-20 för lärare 4-9 Titel MAH

4.4.4 Forskningssidor vid Hälsa och samhälle

Ingen av de femton undersökta forskningssidorna vid Hälsa och samhälle har någon typ
av metatagg. Fjorton av webbsidornas titlar är identiska med avdelningens och
högskolans namn i titeln: Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Dessa titlar



innehåller 45 tecken. Den femtonde webbsidan är en forskares egen hemsida med titeln
index. De första fjorton webbsidorna har alla ett JavaScript i headtaggen.

Tabell 4.4.4 Forskningssidor vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Hälsa och samhälle
Forskningsinformationens startsida Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö

högskola

Länkar till forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Aktuella forskningsprojekt Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Bestämning av stråldoser till
ammande barn.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Biotermodynamiska studier avseende
endogena och exogena faktorers
metabola effekter på eukaryota celler.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Ett samhälle med eller utan
narkotika? Nederländsk och svensk
narkotikapolitik i ett kulturellt
perspektiv

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Fall-kontrollstudie av lungcancer hos
kvinnor för att utreda vilken roll
exogent östrogen spelar.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Forskningsresultat i klinisk
verksamhet - utvärdering av
spridning och implementering.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Studie av fibrinolysfaktorernas
produktion och förekomst i normala
och inflammerade vävnader.
Utveckling av laborativa metoder för
analys av fibrinolysfaktorer.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Verksamma forskare Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Ingegerd Lecander docent, dr. med.
vet. lektor vid avdelningen för
biomedicinsk laboratorie- och
bildvetenskap.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Sigrid Leide_Svegborn fil.dr. lektor
vid avdelningen för biomedicinsk
laboratorie- och bildvetenskap.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Gunilla Nordin Fredrikson dr. med.
vet. lektor vid avdelningen för
biomedicinsk laboratorie- och
bildvetenskap.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Jonas Ranstam fil. dr.
forskningskoordinator vid Hälsa och
samhälle

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Bengt Svensson fil. dr. lektor vid
avdelningen för socialt arbete.

Titel index

Ania Willman fil.dr lektor vid
avdelningen för omvårdnads- och
folkhälsovetenskap.

Titel Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola



4.4.5 Forskningssidor vid Lärarutbildningen

Eftersom Avdelningen för svenska och främmande språks utbildningsinformation var de
utbildningssidor som togs med från Lärarutbildningens webbplats har även
avdelningens forskningssidor tagits med. Av tretton undersökta webbsidor har en sida
någon typ av metatagg. Två av de undersökta sidorna har i headtaggen ett JavaScript.

Den metataggade webbsidan har metataggar enligt Dublin Core-formatet och där finns
nio av Dublin Cores femton element representerade. De DC-element som saknas är
DC.Contributor, DC.Format, DC.Source, DC.Relation, DC.Coverage och DC.Rights.
Elementen DC.Creator och DC.Date använder qualifiers, t ex
DC.Creator.PersonalName.

SCHEME används i DC.Subject, DC.Date samt DC.Language. I DC.Subject är det
CERIF-klassificering som används. DC.Description innehåller en längre beskrivning,
716 tecken, där forskaren beskriver sitt projekt. Webbsidan finns förmodligen
registrerad i söktjänsten SAFARI eftersom taggen SAFARI.TargetGroup finns med.

Efter varje DC-tagg finns en länktagg som hänvisar till webbplatsen Dublin Core
Metadata Initiative. Efter SAFARI-taggen finns ej någon länktagg.

Forskningsinformationens startsida har titeln Forskning. Forskningssidan länkar vidare
till information om enskilda forskares forskningsprojekt och dessa sidor har alla titlar
där enbart forskarens förnamn ingår, t ex Kent, Kerstin, Birgitta, Barbro, Nils, Annette
och Pia.

I den DC-taggade sidan skiljer sig DC.Title från titeltaggen:
� DC.Title: Lyssnandet som språklig handling. En fallstudie av åtta lyssnare
� Titeltaggen: Kent

Titeltaggarna innehåller mellan 3-9 tecken och DC.Title innehåller 64 tecken.

Tabell 4.4.5 Forskningssidor: Lärarutbildningen - Avdelningen för svenska och
främmande språk, Malmö högskola

Lärarutbildningen, Avdelningen för svenska och främmande språk
Forskningsinformationens startsida Titel Forskning

Länkar till avdelningens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till
Lyssna! Och hör sen! Om lyssnandet
som språklig handling. En fallstudie
av åtta lyssnare.

Titel Kent
Dublin Core Ja, se exempel 1 nedan

Blivande lärare konstruerar sitt
svenskämne.

Titel Kerstin

Gymnasisters litteraturläsning - om
tolkning och litterär kompetens.

Titel Birgitta

Att läsa och förstå världen - om
elevers och lärares litteraturläsning i
skolans tidigare årskurser.

Titel Annette

Från teori till handling. Titel Anna-Lena



Svenskundervisningens utformning i
några gymnasieskolor.

Titel Barbro

Begreppsutveckling och
ämnesförståelse i fysik hos elever
med annat förstaspråk än svenska.

Titel Gun

Att läsa sitt liv. Om läsupplevelse och
livsupplevelse.

Titel Gunilla

Skriv med egna ord! Hur elever
socialiseras in i ett diskursivt
skrivande genom forskningsarbete i
grundskolans högre årskurser.

Titel Nils

Strindberg i skolan under 100 år . En
författarbilds förändringar i
gymnasiets läromedel och i
elevtexter.

Titel Sten

Lärarinnor i svensk skönlitteratur. Titel Aia
Arbetslag i aktion. Från ensamarbete
till samarbete.

Titel Pia

Dublin Core
Exempel 1
DC.Title Lyssnandet som språklig handling. En fallstudie av åtta lyssnare
DC.Creator.PersonalName Adelmann, Kent
DC.Creator.PersonalName.Addresskent.adelmann@lut.mah.se
DC.Identifier http://www.lut.mah.se/institution/svenska/S.Kent.htm
DC.Subject (SCHEME=CERIF) H004 Språkvetenskap
DC.Subject (SCHEME=CERIF) S270 Pedagogik, didaktik
DC.Subject (SCHEME=CERIF) S272 Lärarutbildning
DC.Subject Lyssna
SAFARI.TargetGroup Scientific
DC.Description Syftet med mitt avhandlingsarbete är att fokusera på aspekten

lyssna i svenskämnet och lyssnandet i klassrummet. Det
didaktiska perspektivet handlar om hur eleverna i klassrummet i
den kommunikativa interaktionen med läraren, varandra och olika
texter konstruerar sin kunskap och sitt eget lärande ur ett
lyssnarperspektiv. Utgångspunkten i arbetet är att lyssnandet är en
viktig kommunikativ kompetens samt en delvis outforskad och
outnyttjad resurs. De data jag använder är bl.a. videoinspelade
gruppsamtal med lärarstuderande under en termin ungefär mitt i
deras utbildning. Häri vill jag försöka beskriva mönster som säger
något om lyssnandets villkor och lyssnarnas olika roller,
strategier, repertoarer o.s.v.

DC.Publisher Institutionen för metodik och ämnesteori/ Svenska/språk /
Lärarutbildningen/ Malmö högskola

DC.Type Text.Pamphlet
DC.Language (SCHEME=ISO639-1) sv
DC.Date.X-MetadataLastModified (SCHEME=ISO8601) 1999-12-06

4.4.6 Enkätundersökningen

Av de tre webbansvariga som kontaktas vid Malmö högskola har två webbansvariga
svarat på enkäten. Det svar som saknas är från den webbansvarige som kontaktats vid
avdelningen Hälsa och samhälle.

Centralt webbansvarig vid Malmö högskola skriver att metataggar används någorlunda
frekvent av två anledningar: dels eftersom metataggar påverkar sökresultaten i flera av
de stora söktjänsterna, dels eftersom högskolan har en egen sökmotor där metataggarna



spelar en mycket stor roll för sökresultaten. Centralt webbansvarig anser att de
viktigaste metataggarna är keywords och description eftersom det är de som har störst
betydelse i förhållande till söktjänsterna och webbplatsens egen sökfunktion. Dublin
Core är viktigt på de sidor som högskolan vill ha med i SAFARI (Enkätsvar från en av
de centralt webbansvariga vid Malmö högskola, 2000-03-24).

Det finns inga centralt upprättade riktlinjer för användningen av metadata. Däremot en
rekommendation från den centralt webbansvarige. Rekommendationen innebär att
åtminstone alla sidor som inleder ett "paket" av sidor - en delwebbplats - ska vara
metataggad. Rekommendationen innebär också att högskolans namn bör ingå i
webbsidornas titlar. I övrigt inga andra riktlinjer (ibid).

Arbetet med metadata blir framförallt aktuellt då en sida produceras eller genomgår en
större förändring. Centralt webbansvarig kontrollerar och uppdaterar de centrala
webbsidornas metataggar någon gång då och då. Inga särskilda hjälpverktyg används
för skapandet av metadata (ibid).

På frågan varför eller varför inte metadata används och om det kan finnas olika syften
för metadata på olika nivåer inom webbplatsen hänvisar centralt webbansvarig till de
svar han gett tidigare i enkäten: att description och keywords är viktigast eftersom de
har störst betydelse i förhållande till söktjänsterna, att metataggar även är viktiga för
högskolans egen sökfunktion, att Dublin Core används på forskningssidorna och att de
sidor som bör metataggas framförallt är de sidor som inleder ett "paket" av sidor - en
delwebbplats (ibid).

Den webbansvarig som kontaktats vid Lärarutbildningen skriver att de till viss del
använder sig av metadata. Webbansvarig tycker det är viktigt att försöka göra den
information man lägger ut på webben synlig för så många som möjligt. Att metatagga
sina sidor kan då vara ett sätt att marknadsföra sidorna. Sidorna metataggas oftast ändå
inte och det beror främst på tidsbrist skriver webbansvarig (Enkätsvar från en av de
webbansvariga vid Lärarutbildningen, 2000-04-06).

Det finns inga riktlinjer för användningen av metadata på Lärarutbildningens webbplats.
I och med att högskolans webbplats fick en ny sökmotor har de från centralt håll blivit
rekommenderade att lägga in descriptiontagg i alla sidor eftersom texten i
descriptiontaggen syns i sökmotorns sökresultat. När det gäller webbsidors titlar
eftersträvas en enhetlig utformning. I titlarna försöker webbansvarig få med
utbildningens namn (Lärarutbildningen) + institutionens namn om sådan finns + sidans
specifika innehåll (ibid).

Webbansvarig skriver att det än så länge inte finns några rutiner för arbetet med
metadata. Lärarutbildningens forskningssidor ska registreras i SAFARI och då används
SAFARIs eget registreringsformulär. I övrigt används inga särskilda hjälpverktyg (ibid).

Webbansvarig tycker att det kan finnas olika syften med metadata, t ex genom att
forskningssidorna metataggas med Dublin Core. Webbansvarig skriver att på många
andra sidor kanske man inte har samma behov av en så noggrann beskrivning av
innehållet. I dessa sidor räcker det istället med några av de viktigaste taggarna för att
innehållet ska bli tillgängliggjort tror webbansvarig. De viktigaste metataggarna blir då
DC-taggar för forskningssidorna och description- samt keywordstaggar för övriga sidor.



Description och keywords är de taggar som framförallt beskriver själva innehållet i
sidan och är viktiga både för högskolans egen sökmotor och övriga söktjänster skriver
webbansvarig (ibid).

4.5 Sveriges lantbruksuniversitet

4.5.1 Universitetets startsida samt de webbsidor som nås därifrån

Tio av de elva undersökta webbsidorna på universitetets centrala webbplats har någon
typ av metatagg. Nio sidor har både keywords- och descriptiontagg medan den tionde
sidan innehåller Dublin Core-taggar. En av sidorna med keywords- och descriptiontagg
har även en authortagg med innehållet IT-byrån.

Universitetets startsida har i descriptiontaggen en generell beskrivning på 212 tecken:
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) utvecklar kunskapen om de biologiska
naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom
utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information. Denna text finns
översatt till engelska i den engelska startsidans descriptiontagg. Övriga
descriptiontaggar innehåller en kortare beskrivning av respektive webbsidas innehåll,
t ex En presentation av aktuella händelser vid SLU. Universitetets namn finns med i två
av descriptiontaggarna medan universitetets förkortning, SLU, finns med i alla
descriptiontaggar. Ingen av descriptiontaggarna har exakt samma innehåll.

Universitetets startsida har två keywordstaggar varav den ena använder HTTP-EQUIV
istället för NAME. Keywordstaggen med HTTP-EQUIV har innehållet SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet. Keywordstaggen med NAME är något utförligare med femton
ord/fraser: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, jordbruk, trädgårdsbruk,
landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk, vedråvarans
förädling, vattenbruk, veterinärmedicin, husdjursskötsel,  forskning, utbildning,
miljöanalys. Dessa ord finns översatta till engelska i den engelska startsidans
keywordstagg. Övriga sidor har keywordstaggar med ord som ser att vara anpassade för
respektive sida. Webbsidan Aktuellt har t ex orden  Aktuellt vid SLU, Vad händer,
Pressmeddelanden, SLU Just nu, aktuella konferenser, Lediga tjänster,
forskningsnotiser. I en av keywordstaggarna upprepas förkortningen SLU fyra gånger
genom att olika fraser där förkortningen ingår används: SLU, Detta är SLU,
presentation, rektor, institutioner, SLU i siffror, SLU i bilder, organisation, historik.
Förkortningen SLU finns med i alla keywordstaggar utom en.

Sex titlar inleds med förkortningen SLU och titlarna byggs sedan på med det som sidan
handlar om, t ex SLU forskning. Övriga titlar fungerar på samma sätt fast i omvänd
ordning, t ex Aktuellt vid SLU. Titlarna innehåller mellan 12-55 tecken. Universitetets
hela namn finns endast med i startsidans titel.

I den Dublin Core-taggade sidan finns nio av Dublin Cores femton element
representerade. De som saknas är DC.Contributor, DC.Format, DC.Source,
DC.Relation, DC.Coverage och DC.Identifier. Taggarna DC.Subject, DC.Title och
DC.Description upprepas två gånger vardera, där den ena varianten innehåller
lang="eng" och den andra innehåller lang="swe". Språket anges ej efter något särskilt
schema. I DC.Language anges dock schema med hänvisning till ISO-standard.



DC.Creator har qualifiern PersonalName men innehållet, SLU Miljödata, ser ej ut att
vara ett personnamn. Qualifiers används även i DC.Date samt DC.Publisher.

Två DC-taggar har qualifiers som ser ut att kunna vara särskilt utformade för just denna
webbplats: DC.Subject.EnvData.Program och DC.Subject.Sector. I dessa taggar anges
även att innehållet följer ett schema som kallas för SMN.

Titeltaggen och DC.Title har ej samma innehåll:
� DC.Title: Välkommen till SLU Miljödata
� Titeltaggen: Ingångssida Miljödata (fortlöpande miljöanalys vid SLU)

Tabell 4.5.1  Sveriges lantbruksuniversitets centrala webbplats

Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetets  startsida Titel SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Keywords (HTTP-EQUIV="Keywords") SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet
(NAME="keywords") SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet, jordbruk,
tr&auml;dg&aring;rdsbruk,
landskapsplanering,  livsmedelsproduktion,
naturv&aring;rd, skogsbruk, vedr&aring;varans
f&ouml;r&auml;dling, vattenbruk,
veterin&auml;rmedicin, husdjurssk&ouml;tsel,
forskning, utbildning, milj&ouml;analys

Description SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) utvecklar
kunskapen om de biologiska naturresurserna
och m&auml;nniskans h&aring;llbara nyttjande
av dessa. Detta sker genom utbildning,
forskning, fortl&ouml;pande
milj&ouml;analys och information.

Webbsidor som nås från startsidan:
Namn på länk från startsidan Den webbsida man kommer till

(Kommentar: Bild med engelsk
flagga)

Titel SLU homepage
Keywords SLU, Swedish University of Agricultral

Sciences,agriculture, horticulture, landscape
planning, food production, nature conservation,
forestry, refining of forest products, aquaculture,
veterinary medicine, livestock management,
research, education, environmental assessment

Description SLU«s (the Swedish University of Agricultural
Sciences) concept is to develop man«s
understanding and sustainable use of biological
natural resources. This is achieved through
research, teaching, continuous environmental
assessment and information extension.

Detta är SLU Titel Detta &auml;r SLU
Keywords SLU, Detta Šr (sic) SLU, presentation, rektor,

institutioner, SLU i siffror, SLU i bilder,
organisation, historik

Description AllmŠn (sic) presentation av SLU, Rektor
hŠlsar (sic) vŠlkommen (sic), SLU i siffror och
bilder, historik m.m.

Utbildning Titel Studera vid SLU



Keywords Utbildning, studera vid SLU
Description En presentation av SLU:s

utbildningsomrŒden (sic)

Samarbete och kontakter Titel SLU Samarbete och kontakter
Keywords SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Description SLU Internt

Miljödata Titel Ingångssida Miljödata (fortlöpande miljöanalys
vid SLU)

Dublin Core Ja,  se exempel 1 nedan

Aktuellt Titel Aktuellt vid SLU
Keywords Aktuellt vid SLU, Vad hŠnder (sic),

Pressmeddelanden, SLU Just nu, aktuella
konferenser, Lediga tjŠnster (sic),
forskningsnotiser

Description En presentation av aktuella hŠndelser (sic) vid
SLU

Forskning Titel SLU forskning
Keywords Forskning, forskningskatalog, forskarutbildning,

disputationer, frŒga (sic) SLU
Description Forskningsinformation vid SLU

Internt Titel SLU Internt (interninformation)
Keywords SLU, Interninformation
Description SLU interninformation
Author IT-byrån

Bibliotek Titel SLU-biblioteken

Sök Titel Sok (sic) p&aring; SLU
Keywords sitemap, webbkarta, hitta
Description Hur hittar jag vid SLU. Se webbkarta (sitemap)

Dublin Core
Exempel 1
DC.Publisher.CorporateName lang="swe" SLU
DC.Language scheme="ISO 639" swe
DC.Title lang="swe" Välkommen till SLU

Miljödata
DC.Title lang="eng" Welcome to SLU

Environmental data
center

DC.Type lang="swe" scheme="SMN" Indexsida
DC.Subject.EnvData.Program lang="swe" scheme="SMN" Alla programområden
DC.Subject.Sector lang="swe" scheme="SMN" Jordbruk, jakt och skogsbruk
DC.Creator.PersonalName SLU Miljödata
DC.Subject lang="swe" information, forskning,

övervakning,
DC.Subject lang="eng" information, research,

monitoring
DC.Description lang="swe" Sveriges

lantbruksuniversitets
service för miljöinformation

DC.Description lang="eng" Environmental information
service at the swedish
university of agricultural
sciences

DC.Date.Creation scheme="ISO 8601" 1998-06-04
DC.Rights SLU Miljödata



4.5.2 Institutionsnivå - Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och
trädgårdsbruk - Institutionen för ekologi och miljövård

SLU är uppdelat i tre fakulteter och inom varje fakultet finns flera institutioner. Jag har
följt länkar från fakulteternas startsidor ner till institutionernas webbplatser. Vid
Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk har Institutionen för
ekologi och miljövård tagits med i undersökningen. Av de tio undersökta webbsidorna
har tre sidor någon typ av metatagg. En sida, fakultetens startsida, har keywords- och
authortagg medan de övriga sidorna, institutionens svenska och engelska startsida, har
keywords- samt descriptiontagg.

Fakultetens startsida har i keywordstaggen innehållet Keyword 1, Keyword2 och i
authortaggen finns namnet Jonas Pertoft. Institutionens engelska startsida har i
keywordstaggen universitetets förkortning samt tre ord/fraser som beskriver
verksamheten: ecology, environmental research, SLU, theoretical ecology. Samma ord
finns översatta till svenska i den svenska startsidans keywordstagg. I
descriptiontaggarna finns välkomsthälsningar:
� Welcome to the Department of Ecology and Environmental Research
� Völkommen (sic) till institutionen för ekologi och miljövård.

Descriptiontaggarna innehåller 54 respektive 63 tecken.

Fakultetens startsida har fakultetens förkortade namn som titel: JLT-fakulteten.
Institutionens engelska startsida har i titeln institutionens engelska namn, medan den
svenska startsidans titel består av institutionens svenska namn. I övrigt har institutionen
titlar som t ex Nytt, KURSLITTERATUR, TEKNISK EKOLOGI, Läsanvisningar till
Aber och GRUPPINDELNING. Ingen av titlarna ser likadana ut. Titlarna innehåller
mellan 4-36 tecken.

Tabell 4.5.2 Institutionsnivå: Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och
trädgårdsbruk - Institutionen för ekologi och miljövård, Sveriges
lantbruksuniversitet

Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk
Fakultetens startsida Titel JLT-fakulteten

Keywords Keyword 1, Keyword2
Author Jonas Pertoft

Institutionen för ekologi och miljövård
Institutionen startsida Titel Ecology and environmental research

Keywords ecology, environmental research, SLU,
theoretical ecology

Description Welcome to the Department of Ecology and
Environmental Research

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

(Kommentar: svensk flagga till
svensk version)

Titel Ekologi och miljövård
Keywords ekologi, miljövård, SLU, teoretisk ekologi
Description Völkommen (sic) till institutionen för ekologi

och miljövård

Grundutbildning Titel grundutbildning



Teknisk ekologi Titel TEKNISK EKOLOGI

Kurslitteratur Titel KURSLITTERATUR

Läsanvisningar Titel Läsanvisningar till Aber

Gruppindelning Titel GRUPPINDELNING

Lärare Titel Kursprogram Teknisk ekologi MVT 1999

Nytt Titel Nytt

4.5.3 Institutionsnivå - Veterinärmedicinska fakulteten - Klinisk kemi

Vid Veterinärmedicinska fakulteten har institutionen Klinisk kemi tagits med i
undersökningen. Av de fem undersökta webbsidorna har två sidor metataggar. De
metataggade sidorna är fakultetens startsida med metataggen keywords, samt
institutionens startsida med metataggarna keywords och author.

Fakultetens startsida har i keywordstaggen sju ord som beskriver verksamheten samt
ord som beskriver i vilken stad och i vilket land fakulteten finns: uppsala, sweden,
university,veterinary,SLU, djursjukvårdare, hippolog. Institutionens startsida har i
keywordstaggen orden Keyword 1, Keyword 2. I authortaggen finns namnet Sten-Olof
Fredriksson.

Fakultetens startsida har fakultetens namn som titel. Institutionens startsida har i titeln
institutionens namn. Övriga sidor har titlarna Utbildning, Interaktiva
undervisningsprogram, GRUNDKURS I KLINISK KEMI. Titlarna innehåller mellan
10-38 tecken.

Tabell 4.5.3 Institutionsnivå: Veterinärmedicinska fakulteten - Klinisk kemi, Sveriges
lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinska fakulteten
Fakultetens startsida Titel Veterinärmedicinska fakulteten

Keywords uppsala, sweden, university,veterinary,SLU,
djursjukvårdare, hippolog

Klinisk kemi
Institutionens startsida Titel Institutionen f&ouml;r Klinisk Kemi Hemsida

Keywords Keyword 1, Keyword 2
Author Sten-Olof Fredriksson

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Utbildning Titel Utbildning

Kurs i klinisk kemi för
veterinärstudenter under
grundutbildning

Titel GRUNDKURS I KLINISK KEMI

Prova på interaktiva
utbildningsprogram

Titel Interaktiva undervisningsprogram



4.5.4 Forskningssidor vid Institutionen för ekologi och miljövård

Vid Institutionen för ekologi och miljövård har två forskningssidor undersökts och
ingen av dessa sidor innehåller någon typ av metatagg. Forskningsinformationens
startsida avslutar titeln med institutionens namn: Forskning vid instituionen (sic) för
ekologi och miljövård. Den andra sidan har titeln publicering-frame. Titlarna innehåller
17 respektive 52 tecken.

Tabell 4.5.4  Forskningssidor vid Institutionen för ekologi, JLT-fakulteten, Sveriges
lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi och miljövård
Forskningsinformationens startsida Titel Forskning vid instituionen (sic) för ekologi

och miljövård

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Publicering Titel publicering-frame

4.5.5 Forskningssidor vid institutionen Klinisk kemi

Vid institutionen Klinisk kemi finns endast en webbsida med information om
forskningsprojekt vid institutionen. Denna sida har ej någon typ av metatagg. Titeln har
innehållet Forskning.

Tabell 4.5.5 Forskningssidor vid Klinisk kemi, Veterinärmedicinska fakulteten, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Klinisk kemi
Forskningsinformationens  startsida Titel Forskning

4.5.6 Enkätundersökningen

Den centralt webbansvarige som kontaktats vid SLU skriver att det är svårt att försöka
ge något generellt svar på enkätfrågorna. SLUs webbplats har tusentals sidor och alla
institutioner och avdelningar gör sin egna webbsidor. Från centralt håll har man tagit
fram riktlinjer för metadata och webbansvarig skriver att några institutioner använder
sig av dem medan andra institutioner ej kommit så långt ännu (Enkätsvar från en av de
centralt webbansvariga vid Sveriges lantbruksuniversitet, 2000-04-13).

Istället för att svara på enkätfrågorna skickar webbansvarig med den mall som
riktlinjerna utgörs av. Mallen består av färdiga metataggar som kan kopieras in i
webbsidorna och sedan fyllas med innehåll. I mallen finns tre metataggar och efter varje
metatagg finns en kommentartagg som kort beskriver metataggens funktion:

"<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;  charset=iso 8859-1">
<!-- Behövs för att säkerställa att rätt teckenset används">



<META NAME = "Keywords" CONTENT="Nyckelord 1, Nyckelord  2">
                     <!-- Lämpliga sökord för din aktuella webbsida  kan läggas in här -->
<META NAME ="description" CONTENT="Beskrivande text">
       <!-- Skriv in en beskrivande text om dina webbsidor -->" (ibid)

Det finns i mallen även en inledande kommentar där metataggars allmänna funktion
beskrivs. Där står det att metataggar kan vara viktigt för att sökmotorer över hela välden
ska kunna hitta fram till sidorna (ibid).

Den webbansvarig som kontaktats vid Institutionen för ekologi och miljövård skriver att
de använder metataggar för att de som söker på webben ska hitta till deras sidor.
Metataggar används huvudsakligen för att hjälpa sådana som rör sig utanför
institutionens webbplats att hitta till webbplatsen. Några riktlinjer för användningen av
metataggar finns ej vid institutionen och webbansvarig skriver att det finns inget större
behov av riktlinjer heller, eftersom det är webbansvarig själv som uppdaterar alla
webbsidor vid institutionen (Enkätsvar från en av de webbansvariga vid Institutionen
för ekologi och miljövård, 2000-03-24).

Metadata läggs i allmänhet in när sidan skapas. Webbansvarig skriver att deras sidor
ändras ganska lite vad gäller generellt innehåll och därför behöver metadata inte ändras
så ofta. Den typ av metataggar som används är nästan uteslutande keywordstaggen.
Webbansvarig anser att webbsidors titlar bör utformas så att de innehåller de viktigaste
orden. Inga speciella hjälpverktyg används (ibid).

Webbansvarig vid Klinisk kemi svarar i enkäten att institutionen använder sig av
metataggar för att de ska synas om någon söker efter institutionen eller liknande
institutioner. Några särskilda riktlinjer känner den webbansvarige inte till men i den
mall som SLU tillhandahåller ingår några metataggar och dessa försöker institutionen
använda sig av. Webbansvarig kontrollerar och uppdaterar metataggarna med jämna
mellanrum. Inget särskilt hjälpverktyg används. Det finns inga riktlinjer för webbsidors
titlar men webbansvarig skriver att syftet med en titel bör vara att man lätt ska kunna se
vad en sida innehåller (Enkätsvar från en av de webbansvariga vid Klinisk kemi, 2000-
04-05).

4.6 Örebro universitet

4.6.1 Universitetets startsida samt de webbsidor som nås därifrån

På universitetets centrala webbplats har femton sidor undersökts och tretton av dessa
innehåller någon typ av metatagg. I alla sidor finns både keywords- och descriptiontagg.
I två sidor finns även authortaggen med, i båda fallen med innehållet
Webmaster@oru.se.

Keywordstaggarna finns på universitetets startsida samt den engelska startsidan och
innehåller ord som beskriver universitetet och dess ämnesinriktningar:
� Örebro universitet, Örebro, Utbildning, Universitet, Teknik, Ekonomi,

Samhällsvetenskap, Humanism, Data, ADB, Forskning



�  University of Örebro Education Universities Higher Education Technology
Engineering Social Sciences Humanities Languages Computer Science Health Care
Music

I de övriga sidorna ser keywordstaggarna ut att vara anpassade för respektive sida.
Webbsidan med information om universitetets organisation har t ex i keywordstaggen
orden Organisationsschema, Organisation, Institutioner, Avdelningar. De flesta orden i
keywordstaggarna börjar med stor bokstav.

Startsidans och den engelska startsidans descriptiontaggar innehåller 55 respektive 73
tecken och ger en allmän beskrivning av universitetet:
� Örebro universitet en av Sveriges tre nya Universitet
� The University of Örebro has got 11 000 students and is growing rapidly

I övrigt ser descriptiontaggarna ut att vara anpassade för respektive sida med en kort
beskrivning av sidans innehåll, t ex Organisationsschema för institutioner och
avdelningar vid Örebro universitet. Universitetets namn finns med i alla
descriptiontaggarna. Universitetsbibliotekets startsida har en descriptiontagg som är
något längre med 173 tecken.

Sju av webbsidornas titlar avslutas med universitetets namn, t ex Presentation av
Örebro universitet. Övriga titlar är kortfattade som t ex Organisationsschema,
Utbildning, Forskning och Studenter. Titlarna innehåller mellan 3-48 tecken.

Tabell 4.6.1  Örebro universitets centrala webbplats

Örebro universitet
Universitetets startsida Titel Örebro universitet

Keywords Örebro universitet, Örebro, Utbildning,
Universitet, Teknik, Ekonomi, 
Samhällsvetenskap, Humanism, Data, ADB,
Forskning

Description Örebro universitet en av Sveriges tre nya
Universitet.

Webbsidor som nås från startsidan:

Namn på länk Den webbsida man kommer till
English Titel Welcome to the University of &Ouml;rebro

Keywords University of &Ouml;rebro Education
Universities Higher Education Technology
Engineering Social Sciences Humanities
Languages Computer Science Health Care Music

Description The University of &Ouml;rebro has got 11 000
students and is growing rapidly.

Author Webmaster@oru.se

Aktuellt Titel Aktuell information vid Örebro universitet
Keywords Aktuellt
Description Aktuell information vid Örebro universitet
Author Webmaster@oru.se

Utbildning Titel Utbildning
Keywords Utbildning, katalog, kurser, program
Description Kataloger och information om utbildning vid

Örebro universitet.



Studenter Titel Studenter
Keywords Studenter, Universitet, Utbildning, Kåren,

Studentföreningar
Description Studenter  vid Örebro universitet.

Forskning Titel Forskning
Keywords Forskning, forskarutbildning, Safari
Description Forskning vid Örebro universitet.

Bibliotek Titel &Ouml;rebro universitetsbibliotek
Keywords &Ouml;rebro universitetsbibliotek
Description &Ouml;rebro universitetsbiblioteks webbplats

med databaser, l&auml;nkar, lokal katalog,
universitetets publikationer, grupprumsbokning,
EDC, &ouml;ppettider och f&ouml;rteckning
&ouml;ver personalen

Presentation Titel Presentation av Örebro universitet

Adresser Titel Adresser till Örebro universitet
Keywords Adresser, Tider, Universitet, Örebro
Description Adresser till Örebro universitet

Organisation Titel Organisationsschema
Keywords Organisationsschema, Organisation,

Institutioner, Avdelningar
Description Organisationsschema för institutioner och

avdelningar vid Örebro universitet

Pressinfo Titel Pressinformation för Örebro universitet
Keywords Pressinformation, media, forskningsinformation
Description Pressinformation vid Örebro universitet

Samverkan Titel Samverkan
Keywords Samverkan, externt, externa kontakter
Description Samverkan vid &Ouml;rebro universitet och det

omgivande samh&auml;llet

Internt Titel Information till anst&auml;llda vid &Ouml;rebro
universitet

Keywords Internt, intern, personal
Description Information till anst&auml;llda vid &Ouml;rebro

universitet

Sök Titel Sök

Navigering Titel Navigera dig genom Örebro universitets
webbplats

Keywords Navigering, index, a-ö, hitta, navigera, Örebro
universitet

Description Navigera dig genom Örebro universitets
webbplats

4.6.2 Institutionsnivå - Humanistiska institutionen

Vid Humanistiska institutionen har tio webbsidor undersökts och den
utbildningsinformation som tagits med i undersökningen är medie- och
kommunikationsvetenskaps utbildningssidor. Av de tio undersökta sidorna har en sida
en keywordstagg med innehållet Media, kommunikation, Medie- och
kommunikationsvetenskap, massmedia, kommunikationsvetenskap, Communication. I
övrigt finns inga metataggar.



Det finns flera titlar som är identiska: fem sidor har titeln Medie- och
kommunikationsvetenskap och tre sidor har titeln Humanistiska Institutionen. Övriga
titlar består av Medie- och kommunikationsvetenskap - Kurser  och  Historia. Titlarna
innehåller mellan 8-43 tecken.

Tabell 4.6.2 Institutionsnivå: Humanistiska institutionen, Örebro universitet

Humanistiska institutionen
Institutionens startsida Titel Humanistiska Institutionen

Länkar till utbildnings-/kursinformation

Namn på länk Den webbsida man kommer till
Medie- och
kommunikationsvetenskap

Titel Humanistiska Institutionen

Kursutbud Titel Medie- och kommunikationsvetenskap - Kurser
Keywords Media, kommunikation, Medie- och

kommunikationsvetenskap, massmedia,
kommunikationsvetenskap, Communication

Utbildningsprogram Titel Humanistiska Institutionen

Kursplaner: MKV A Titel Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplaner: MKV B Titel Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplaner: MKV C Titel Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplaner: MKV D Titel Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplaner: Planerad
kommunikation A

Titel Medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsatsförteckning Titel Historia

4.6.3 Institutionsnivå - Institutionen för ekonomi, statistik och ADB

Vid Institutionen för ekonomi, statistik och ADB har sex sidor undersökts och den
utbildningsinformationen som tagits med i undersökning är inriktningen
företagsekonomis utbildningssidor. Av de sex undersökta sidorna finns det enbart en
sida som har någon typ av metatagg. I den metataggade sidan finns en authortagg med
innehållet Christer Lövholm. I övrigt finns ej några metataggar.

Institutionens startsida har i titeln både institutionens förkortning, institutionens hela
namn samt universitetets namn: ESA - Institutionen för ekonomi, statistik och ADB,
Örebro universitet. Detta är också den längsta titeln med 70 tecken. Utbildningssidorna
har titlar där antingen inriktningens hela namn eller inriktningens förkortning ingår, t ex
Företagsekonomi B-kurser, FEK C-och D-kurser. En sida har dock titeln New Page. De
undersökta webbsidornas titlar innehåller mellan 8-70 tecken.

Tabell 4.6.3 Institutionsnivå: Institutionen för ekonomi, statistik och ADB, Örebro
universitet



Institutionen för ekonomi, statistik och ADB
Institutionens startsida Titel ESA - Institutionen för ekonomi, statistik och

ADB, Örebro universitet

Länkar till utbildnings-/kursinformation
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Företagsekonomi Titel New Page

A-kurs ht-99 Titel FEK grundkurs
Author Christer Lövholm

A-kurs vt-00 Titel FEK A VT 2000

B-kurser Titel Företagsekonomi B-kurser

C- och D-kurser Titel FEK C-och D-kurser

4.6.4 Forskningssidor vid Humanistiska institutionen

Humanistiska institutionen hade vid undersökningstillfället en startsida för forskning
men ingen av sidans sex länkar fungerade. På forskningssidan nämndes Retorikforum
och detta forum fanns även länkat från institutionens startsida. Retorikforums webbsidor
samt forskningsinformationens startsida är de forskningssidor som tagits med i
undersökningen.

I de åtta undersökta forskningssidorna finns inga metataggar. Forskningsinformationens
startsida har titeln Forskning. Retorikforums startsida har titeln Retorikforum.
Retorikforums namn finns även med i ytterligare två titlar: den ena titeln inleds med
namnet, Retorikforum - Föreläsningar, och den andra titeln avlutas med namnet,
Personer Retorikforum. Exempel på övriga titlar är: Retoriknätverk,
Uppdragsutbildning och Länkar. Titlarna innehåller mellan 9-27 tecken.

Tabell 4.6.4 Forskningssidor vid Humanistiska institutionen, Örebro universitet

Humanistiska institutionen
Forskningsinformationens  startsida Titel Forskning

Länkar till en av institutionens enheter
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Retorikforum Titel Retorikforum
Personerna bakom Titel Personer Retorikforum

Retoriknätverk Titel Retorikn&auml;tverk
Aktuella föreläsningar Titel Retorikforum - F&ouml;rel&auml;sningar
Studera retorik Titel Studera retorik
Uppdragsutbildning Titel Uppdragsutbildning
Fler retoriklänkar Titel L&auml;nkar

4.6.5 Forskningssidor vid Institutionen för ekonomi, statistik och ADB

Ingen av de fyra undersökta forskningssidorna vid Institutionen för ekonomi, statistik
och ADB innehåller någon typ av metatagg. Universitetets eller institutionens namn



finns ej med i någon av titlarna. De fyra titlarna har följande utseende:
kompetensområden, forskningsprojekt, Home Page, Home Page. Titlarna innehåller
mellan 9-16 tecken.

Tabell 4.6.5 Forskningssidor vid Institutionen för ekonomi, statistik och ADB,
Örebro universitet

Institutionen för ekonomi, statistik och ADB
Forskningsinformationens startsida Titel kompetensområden

Länkar till institutionens forskningssidor
Namn på länk Den webbsida man kommer till

Aktuella forskningsprojekt Titel forskningsprojekt

Balanced Scorecard inom polisen Titel Home Page

Lokal ekonomistyrning i försvaret Titel Home Page

4.6.6 Enkätundersökningen

Samtliga webbansvariga som kontaktats vid Örebro universitet har svarat på enkäten.

Örebro blev nyligen universitet och i samband med detta ändrades domänadressen och
webbplatsen bytte även sökmotor. De centrala sidorna ska därför ha metataggar skriver
universitetets webbansvarig. Några av webbplatsens centrala sidor kan fortfarande vara
utan metataggar men de är i så fall på gång att ändras. Centralt webbansvarig tror att
institutionerna släpar efter med tillfogningen av metataggar och tror att det nog kommer
ta ett tag innan hela universitetets webb har försetts med metataggar (Enkätsvar från en
av de centralt webbansvariga vid Örebro universitet, 2000-03-30).

Centralt webbansvarig skriver att en ny webbpolicy är på gång att utformas vid
universitetet. Webbansvarig tror att det i denna webbpolicy kommer att finnas med
riktlinjer för metataggar. Riktlinjerna kommer förmodligen att bestå av hur keywords-
och descriptiontaggar ska användas (ibid).

Centralt webbansvarig tror att det kan finnas olika syften för metadata på olika nivåer i
webbplatsen. Genom metataggarnas utformning kan man försöka styra in besökaren till
"rätt" förstasida. De viktigaste metataggarna är keywords och description men även
robottaggen borde användas anser centralt webbansvarig. Med robottaggen skulle man
kunna bestämma vilka sidor som inte bör hittas av en söktjänst. En sida som man inte
vill att en besökare ska kunna komma till först, bör innehålla en robottag menar
webbansvarig (ibid).

Det finns inga riktlinjer för vad som bör ingå i webbsidornas titlar skriver
webbansvarig. Webbansvarig tackar dock för påpekandet. Att ha riktlinjer för titlarna
tycker webbansvarig är en bra idé (ibid).

Den webbansvarige som kontaktats vid Institutionen för ekonomi, statistik och ADB
svarar att institutionen tyvärr inte använder sig av metataggar och att anledningen till
detta är något svår att ange: kanske på grund av att kunskapen om metataggar inte är så



stor eller att det helt enkelt aldrig blivit av tror webbansvarig. Det finns heller inga
riktlinjer för metadata vid institutionen. Webbansvarig skriver att det kanske finns
riktlinjer för universitetets centrala webb men ej specifikt för institutioners webbplatser.
Efter att ha läst igenom enkäten skriver webbansvarig att hon/han i alla fall kommer att
vara mer observant på hur titlar utformas (Enkätsvar från en av de webbansvariga vid
Institutionen för ekonomi, statistik och ADB, 2000-03-27).

Den webbansvarige som kontaktas vid Humanistiska institutionen skriver att metataggar
hittills inte använts på institutionens webbplats. Det är dock på gång att institutionen ska
börja med detta. Webbansvarig skriver att det finns ett centralt fattat beslut om att
keywords- och descriptiontaggar ska användas. Hur innehållet i dessa metataggar bör
utformas finns dock inget skrivet om i beslutet. Metataggar kommer förmodligen att
läggas in/ändras vid både uppdatering och nyproduktion av institutionens webbsidor.
Inga speciella hjälpverktyg används (Enkätsvar från en av de webbansvariga vid
Humanistiska institutionen, 2000-04-05).

Webbansvarig skriver vidare att metataggar är något som i första hand används för att
fånga upp individer med vissa intressen via söktjänster, både universitetets egen
sökmotor och söktjänster som t ex AltaVista. Webbsidor som fungerar som ingång till
institutionens olika ämnesinriktningar kommer att förses med metataggar för att
potentiella studenter ska hitta dit. Metataggar kommer inte att användas i de webbsidor
som inte fungerar som huvudsidor eller ingångssidor: "Anledningen är att en sökträff på
ett sådant dokument presenterar användaren med information som är tagen ur sitt
sammanhang och där navigering tillbaka till en huvudsida riskerar att bli svår" (ibid).

De metataggar som verkar vara av särskilt intresse för institutionen är metataggarna
keywords och description. Webbansvarig skriver att Dublin Core ser ut att vara ett bra
initiativ men inget som ännu är aktuellt för institutionens webbsidor. Några riktlinjer för
hur webbsidornas titlar bör utformas finns ännu inte vid institutionen men blir
förmodligen aktuellt inom en snar framtid (ibid).



5. Diskussion och analys

Jag vill först inleda med att reflektera över det arbete jag genomfört och ta upp några
problem som uppstått under arbetets gång. Ett av problemen har varit urvalet av
webbsidor. För att undersökningsmaterialet inte skulle bli alltför omfattande har jag fått
göra många avgränsningar. Dessa avgränsningar har inte alltid varit helt självklara. I
metodkapitlet och i samband med redovisningen av institutionernas webbsidor har jag
försökt att förklara hur jag gjort. Med hjälp av denna redovisning hoppas jag att
materialets urval ska vara klart för läsaren.

Det undersökningsmaterial jag utgår från speglar tyvärr ej högskolornas/universitetens
användning av formatet Dublin Core. Dublin Core används i regel mycket mer än vad
som framkommer i mitt material eftersom det på flera av högskolorna och universiteten
finns särskilda SAFARI-avdelningar där Dublin Core-taggad forskningsinformation
presenteras. Som jag beskrev i kapitel 2.1 upptäckte jag att ett flertal högskolor och
universitet hade särskilda SAFARI-avdelningar redan före undersökningens
genomförande.

I samband med sammanställandet av litteraturgenomgången har det också funnits
problem. Det har varit svårt att finna någon teori eller ens någon bok om metadata. Att
jag inte har hittat någon sammanhängande och mera utförlig information om metadata
har medfört att jag istället har fått sammanställa de små delar av information jag funnit i
den mängd olika källor som jag presenterar i litteraturgenomgången. Svårigheten med
att finna sammanhängande information om metadata tror jag kan vara ett intressant
resultat i sig. I kapitel 3 uttrycker flera författare att metadata ännu inte används i så stor
utsträckning. Juha Hakala (1999, s 25) och Chris Armstrong (1999, s 15) tror att detta
beror på att de som skapar webbsidor ännu inte är övertygade om att metadata verkligen
är användbart. Det faktum att information om hur metadata används ej finns tillgänglig i
mer sammanhängande form, tror jag också påverkar webbansvarigas inställning till
metadata. Det kan helt enkelt ta alltför lång tid att sätta sig in i ämnet.

5.1 Syfte och funktion

Att metadata oftast beskrivs som data om data, verkar de författare jag refererar till i
kapitel 3.1 i stort sett vara överens om. Varför ska då innehållet i webbsidorna
beskrivas? Beskrivningen av innehållet ser ut att kunna ha ett flertal funktioner. Jennie
Thornely skriver att metadata kan hjälpa till att organisera, identifiera, lokalisera och
återvinna resurser på Internet (1998). Dempsey et al. (1997) och Association for Library
Collections and Technical Services (1999) ger liknande förklaringar men framhäver
även att beskrivningen av webbsidan kan vara till hjälp vid värdering och bedömning av
innehållet.

I kapitel 3.2.3 gav Milstead & Feldman exempel på att det finns ett flertal olika
metadataformat och initiativ. I kapitel 3.3 ser man dock att det är enbart HTMLs
metataggar, med attributen keywords och description, samt titeltaggen som de stora
söktjänsterna stödjer idag.



I kapitel 3.3.4 framkommer att en webbsidas titeltagg är en typ av metadata. I den
undersökning av webbsidor jag genomfört på svenska högskolors och universitets
webbplatser finns titeltaggen representerad i samtliga webbsidor. Att titeltaggen alltid
finns med kan bero på att HTML-editorer påminner webbsideskaparen om att ange titel
när webbsidan skapas. Till skillnad från titeltaggen blir webbsideskaparen ej påmind om
att man även kan tillfoga metataggar. Undersökningen av högskolornas och
universitetens webbplatser visar att av 258 undersökta webbsidor innehåller 69 sidor
någon typ av metatagg, antingen någon av HTMLs metataggar eller metataggar enligt
Dublin Core-formatet. De vanligaste metataggarna är keywords och description. Av de
69 metataggade sidorna innehåller 55 sidor keywordstaggen och 47 sidor
descriptiontaggen.

Universiteten och högskolorna ser ut att använda metataggarna description och
keywords på lite olika sätt: ibland används enbart description, ibland används enbart
keywords och ibland används både keywords- och descriptiontaggen i samma webbsida.
Den webbplats som genomgående enbart använder keywordstaggen är Institutionen för
pedagogik vid Växjö universitet. Malmö högskola använder istället nästan enbart
descriptiontaggen på centrala webbplatsens webbsidor. Totalt sett ser det ändå ut som
om användningen av både keywords- och descriptiontagg i samma webbsida är det som
är vanligast. Exempel på webbsidor som använder både keywords och description finns
på Sveriges lantbruksuniversitets och Örebro universitets centrala webbplatser.

Kan någon av keywords- och descriptiontaggen anses vara viktigare än den andra?
Turner & Brackbill kommer i sin studie fram till att ord i keywordstaggar ser ut att
påverka webbsidors rankning mer än ord i descriptiontaggar. Turner & Brackbill
rekommenderar därför att framförallt försöka använda sig av keywordstaggar (1998,
s 258). Det Turner & Brackbill baserar denna slutsats på är hur sidorna rankas av
söktjänster, men används verkligen descriptiontaggen enbart för att försöka få en
webbsida högre rankad i en söktjänst? Sullivan skriver att ett flertal söktjänster hämtar
beskrivningen i söktjänstens resultatlista från descriptiontaggen (1999b). Är inte detta
ett nog så viktigt skäl för att använda descriptiontaggar? Om inte descriptiontagg finns i
webbsidan hämtas beskrivningen istället från webbsidans första rader skriver Sullivan
(1999b). Det söktjänsten ser som webbsidans första rader kan dock vara t ex ett
JavaScript påpekade Don Sellers (1997, s 31). Ett flertal av de webbsidor jag undersökt
använder sig av JavaScript men ett flertal av dessa sidor, t ex vid Institutionen för
medicin, Hälsa och samhälle och Lärarutbildningen, innehåller inga descriptiontaggar.
Malmö högskola använder JavaScript på centrala webbplatsen men i dessa sidor
används descriptiontaggar (men inga keywordstaggar). Att descriptiontaggar här har
valts framför keywordstaggar, kan tyda på att descriptiontaggar setts som viktigare för
att undvika att webbsidornas JavaScript hamnar som beskrivning i söktjänsternas
resultatlistor.

Är syftet med metadata enbart att locka till sig besökare utifrån, dvs från webbens stora
kommersiella söktjänster? Morville & Rosenfeld anser att metadata även kan vara
viktigt för att främja sökningen i webbplatsens egen sökfunktion, framförallt då det
gäller stora, omfångsrika webbplatser (1998, s 79). De webbplatser jag valt att
undersöka innehåller ofta tusentals sidor. En mindre institutions eller enhets webbsidor
kan lätt försvinna bland det enorma antal sidor som dessa högskolors/universitets
webbplatser utgörs av. Den egna sökfunktionen kan bli ett viktigt hjälpmedel för
webbplatsens användare. Syftet med metadata kan på dessa webbplatser bli att



framförallt främja sökningen i webbplatsens egen sökfunktion. I ett flertal av
enkätsvaren framkom att metadata ofta kommer i andra hand på grund av tidsbrist (se
t ex kapitel 5.8). Om man söker i webbplatsernas egna sökfunktioner avspeglas också de
webbansvarigas tidsbrist. När man i sökfunktionens resultatlista t ex får JavaScript som
beskrivningar och titlar som mest ser ut som tillfälliga arbetsnamn, ger webbplatsen
intrycket av att vara ostrukturerad och oorganiserad där ingen riktigt ansvarar för
innehållet. Att planera utformningen av titel- och metataggar är därför viktigt för
webbplatsens samtliga sidor.

I den enkätundersökning jag genomfört var det endast två webbansvariga som påpekade
att metadata även kan vara av vikt för webbplatsens egen sökfunktion.

5.2 Rankning och indexering

Det Turner & Brackbill framhäver i sin studie är framförallt hur description- och
keywordstaggars innehåll påverkar webbsidors rankning i söktjänster. I kapitel 3.4,
särskilt kapitel 3.4.1, framkom dock att söktjänsternas rankningsmetoder ser ut att vara
betydligt mer komplicerade. För mig förefaller det som om det finns allt för många
faktorer som påverkar en webbsidas rankning för att keywords- och
descriptiontaggarnas innehåll kan ha någon riktig genomslagskraft. Som söktjänsterna
fungerar idag, är det webbsidans totala utformning som till stor del avgör hur webbsidan
återvinns. Många trick och knep behövs för att webbsidan ska kunna återvinnas på ett
tillfredsställande sätt.

I kapitel 3.2.1 framkom dessutom ett flertal faktorer som kan medföra att webbsidan
inte ens blir indexerad av en söktjänst. Det ser ut att krävas en hel del planering och
engagemang av de som skapar webbsidor, både för att få webbsidorna indexerade av
söktjänsterna och för att försöka förbättra webbsidornas rankning.

5.3 Metadatas möjligheter att beskriva innehållet

Jennie Thornely skrev att metadata på webben syftar på de data/uppgifter som kan
hjälpa till att organisera, beskriva, identifiera, lokalisera och återvinna resurser på
Internet (1998). Visst kan HTMLs titel-, keywords- och descriptiontagg hjälpa till att
beskriva och identifiera en webbsida men detta relativt bristfälligt enligt min mening.
Det som söktjänsterna brukar presentera i resultatlistorna är webbsidornas titlar samt
eventuella descriptiontaggar. Med dessa förutsättningar kan man som webbsideskapare
försöka att ge webbsidorna en välformulerad titel som samspelar med en välformulerad
descriptiontagg. Till sitt förfogande har man dock endast 60-80 tecken i titeln (Sullivan
1999c) och ca 150 tecken i descriptiontaggen (Rhodes & Loskot 1999).

Den beskrivning Jennie Thornely ger av metadata stämmer bättre in på de möjligheter
som formatet Dublin Core ger. I kapitel 5.2 diskuterades det flertal faktorer som
påverkar webbsidors rankning och som webbansvarig måste man ha alla dessa faktorer i
åtanke för att lyckas med att få webbplatsens webbsidor högre rankade i söktjänsterna.
Med ett utförligare format, som t ex Dublin Core, tror jag att fokuseringen på enbart
rankning kan bli mindre. Om en söktjänst använde ett format som Dublin Core, skulle
man kunna rikta sökningen mot olika fält, vilket t ex skulle medföra att man kunde söka



på enbart författare. Genom fler sökmöjligheter som baseras på olika metadatafält blir
det inte enbart webbsidornas totala utformning som avgör informationsåtervinningen.
Ett utförligare format krävs för att komma ifrån alla de trick och knep som idag måste
användas för att försöka förbättra rankningen av webbsidorna i söktjänsterna. Metadata
bör inte enbart handla om att försöka öka webbsidors rankning. Metadata bör istället ha
en annan funktion: att beskriva webbsidan på ett sätt som hjälper användaren att
identifiera webbsidans innehåll. I kapitel 3.2.1 till 3.2.3 gavs exempel på hur metadata
kan öka sökningens precision respektive recall men dessa exempel kräver att
söktjänsten stödjer ett utförligare metadataformat än vad som görs idag. Enbart titel-,
keywords- och descriptiontaggar är ej tillräckliga.

5.4 Katalogisering och metadata

Juha Hakala och David Seaman påpekade i kapitel 3.1 att metadata inte är något nytt
fenomen, utan liknar metadata med bibliotekens katalogisering. Jag anser dock att det
ändå finns en stor skillnad mellan den typ av katalogisering som biblioteken gör och de
möjligheter som metadata ger. Katalogisering utförs av särskilt utbildade inom området
bibliografisk kontroll. Metadata på webben är något som de som skapar webbsidorna får
tillfoga själva.

Kommer beskrivningar av webbsidors innehåll att göras korrekt frågar jag mig. Vem
kan garantera att de som skapar webbsidor verkligen använder korrekta ord som
relaterar till webbsidans innehåll? Finns det inte stor risk att populära ord används i
syfte att enbart locka till sig fler besökare? Juha Hakala och Milstead & Feldman
uttrycker i kapitel 3.6.1 en oro över att beskrivningen av innehållet inte kommer att bli
korrekt. Kan det även vara därför som söktjänsterna inte stödjer metadata i större
utsträckning? I kapitel 3.4.2 framkom att vissa söktjänster ej läser av innehållet i
webbsidors metataggar på grund av att söktjänsterna anser att metataggarna ofta
används som försök till spamming. Ett flertal söktjänster använder sig dock av
informationen i metataggar, men finns det möjlighet att enbart söka på innehållet i
keywords- eller descriptiontaggar? Glossbrenner & Glossbrenner nämner att det kan
finnas möjlighet att rikta sökningen i vissa söktjänster men att dessa möjligheter handlar
om att söka på webbsidors titlar eller på datum då webbsidor senast uppdaterades
(1999, s 16). Om det går att söka på enbart ord i webbsidors titlar, varför finns det inte
möjlighet att söka på enbart ord i description- eller keywordstaggar? Tvivlar
söktjänsterna på innehållet i metataggarna? Det finns väl lika stor möjlighet att använda
sig av spamming i webbsidors titlar som det gör i t ex keywordstaggarna. Om
keywordstaggarnas innehåll presenterades synligt i söktjänsternas resultatlistor, tror jag
att dessa taggar skulle tas på mer allvar. Det skulle då inte bli lika intressant att försöka
använda sig av spamming, när orden på ett tydligt sätt presenteras för alla användare.

5.5 Olika syften för metadata på olika nivåer/områden inom webbplatsen

I litteraturen har jag inte funnit något svar på om det kan finnas olika syften för
metadata på olika nivåer inom en webbplats. Antingen handlar diskussionen enbart om
olika metadataformat eller enbart att man bör använda sig av metadata. Ska man t ex
försöka metatagga alla sidor på en stor webbplats (vilket kan bli många hundratals eller



t.o.m. tusentals sidor)? I de webbansvarigas enkätsvar kan man se förslag på att det kan
finnas olika syften för metadata på olika nivåer/områden inom webbplatsen:

� Man bör åtminstone försöka metatagga alla webbsidor som inleder ett "paket" av
sidor - en delwebbplats (Enkätsvar från en av de centralt webbansvariga vid Malmö
högskola, 2000-03-24)
Här anser man att det är viktigast att hitta fram till de s.k. startsidorna för varje
delwebbplats. Å andra sidan - kan det inte vara svårare att hitta fram till den där
specifika informationen som kan ligga gömd längre ner i webbplatsens hierarki?

� Man bör undvika att använda description- och keywordstaggar i alla webbsidor.
För att styra besökaren till "rätt" ingångssida kan robottaggen användas på de
sidor som en besökare utifrån ej ska hitta till i första hand (Enkätsvar från en av de
centralt webbansvariga vid Örebro universitet, 2000-03-30, enkätsvar från en av de
webbansvariga vid Humanistiska institutionen, 2000-04-05).
Robottaggen har ej förekommit i de 258 webbsidor jag undersökt. Om robottaggen
även påverkar vilka sidor som indexeras av webbplatsens egen sökfunktion, ställer
jag mig tveksam till robottaggens användning. I en webbplats egen sökfunktion
tycker jag man kan förvänta sig att man kan söka på alla de sidor som finns på
webbplatsen. Om det endast är olika startsidor och olika ämnesinriktningars
startsidor som är sökbara, tror jag att webbplatsens egen sökfunktion inte kommer
att bli lika användbar.

� Institutionens forskningssidor metataggas enligt Dublin Core för att kunna
registreras i söktjänsten SAFARI. I övriga sidor räcker det med att använda
description- och keywordstagg (Enkätsvar från en av de webbansvariga vid
Lärarutbildningen, 2000-04-06).

� Utbildningssidorna kommer inom snar framtid att metataggas enligt Dublin Core
eftersom det nya utbildningssystemet Studera.nu kräver detta (Enkätsvar från en av
de centralt webbansvariga vid Högskolan i Halmstad, 2000-03-30).
Dublin Core-formatet kanske kan få större genomslagskraft genom att söktjänster
som SAFARI och Studera.nu kräver att formatet används. När allt fler upptäcker att
vilka möjligheter ett utförligare metadataformat ger, kommer förmodligen
efterfrågan att öka. En efterfrågan kan krävas för att de stora kommersiella
söktjänsterna ska börja använda ett utförligare format.

Som nämnts i inledningen till detta kapitel speglar ej mitt undersökningsmaterial
högskolornas/universitetens användning av formatet Dublin Core. Av de webbsidor som
undersökts kan man dock se att det framförallt är forskningssidor som använder Dublin
Core-formatet. Av de sex Dublin Core-taggade sidorna består fem av forskningssidor,
antingen på central nivå eller på institutionsnivå. Den sjätte sidan är ett biblioteks
startsida. I fyra av sidorna finns SAFARIs särskilda tagg SAFARI.TargetGroup. Syftet
med dessa fyra Dublin Core-taggade sidor kan antas vara att sidorna ska kunna
registreras i söktjänsten SAFARI.

I artikeln Dublin Core Management påpekar Andy Powell att eftersom de stora
söktjänsterna inte stödjer Dublin Core-formatet ännu, kan det vara lämpligt att även
använda keywords- och descriptiontaggen (1997). En av de Dublin Core-taggade
sidorna jag undersökt dubblerar med keywordstagg och en sida dubblerar med



descriptiontagg. Övriga sidor dubblerar ej med varken keywords- eller
descriptiontaggen. Visst borde det ändå vara av vikt att som webbansvarig även försöka
styra hur de kommersiella söktjänsterna presenterar webbsidornas sammanfattningar i
resultatlistan. Att dubblera med descriptiontaggen kan även vara viktigt för
webbplatsens egen sökfunktion, eftersom webbplatsernas egna sökfunktioner troligtvis
ej stödjer Dublin Core-formatet. Om man ändå tar sig tid att Dublin Core-tagga
webbsidor bör man även förse webbsidorna med description- och keywordstaggar
eftersom det är de metataggar som de kommersiella söktjänsterna och webbplatsernas
egna sökfunktioner stödjer idag.

Går det att utläsa några andra skillnader på hur metadata används på de olika områden
och nivåer som undersökts? Eftersom materialet inte på något sätt kan ses som
heltäckande kan inte några generella slutsatser dras. Ser man till användningen av
metataggar på de tre webbplatser som valts ut med kriteriet "mycket metadata" på
central nivå, ser användningen av metataggar ut att minska betydligt på övriga nivåer
och områden:

� Örebro universitet hade på centrala webbplatsen metataggar i 13 av 15 sidor. I de
övriga 28 undersökta webbsidorna fanns metataggar i endast 2 av sidorna.

� På Malmö högskolas centrala webbplats hade 10 av 13 webbsidor metataggar men
bland de övriga 45 undersökta sidorna fanns endast 4 sidor med metataggar.

� Sveriges lantbruksuniversitet hade på centrala webbplatsen metataggar i 10 av 11
sidor. I de övriga 18 undersökta webbsidorna fanns metataggar i 5 av sidorna.

De högskolor/universitet som valts ut med kriteriet "lite metadata" har inte lika tydlig
skillnad i användningen av metataggar. Vid Karolinska institutet och Växjö universitet
ökar användningen av metataggar något på övriga nivåer genom att två institutioners
forskningssidor innehåller metataggar. Vid Högskolan i Halmstad fanns endast en
metataggad webbsida.

Förklaringen till varför användningen av metataggar minskar respektive ökar på olika
nivåer behöver ej bero på medvetna val. I flera av enkätsvaren framkom att
högskolornas och universitetens webbpublicering är decentraliserad där de
webbansvariga ansvarar för var sitt område eller nivå inom webbplatsen. Hur metadata
används kan bero på de enskilda webbansvarigas intresse och kunskaper om metadata.

I kapitel 5.8 diskuteras riktlinjer för metadata. På webbplatser där webbpubliceringen
till stor del är decentraliserad, tror jag det är viktigt att centrala riktlinjer för metadata
upprättas. De centralt webbansvariga vid varje högskola/universitet har en viktig
funktion för samordningen av hur metadata bör användas. Brist på både tid och resurser
kan annars bli faktorer som avgör om och hur metadata används på de olika
områdena/nivåerna inom webbplatsen.

5.6 Metataggarnas innehåll

Att bedöma eller värdera innehållet i de undersökta webbsidornas metataggar är svårt.
För att kunna göra någon slags bedömning måste man sätta sig in i varje webbsidas text
och jämföra innehållet med de ord och beskrivningar som gjorts. Denna typ av
bedömning har jag ansett vara alltför omfattande för att kunna genomföras inom ramen



för mitt magisterarbete. Det jag istället kan försöka göra är att ta upp några av
materialets metataggar och jämföra med de allmänna råd som framkom i
litteraturgenomgången.

5.6.1 Description och DC.Description

I kapitel 3.3.1 framkom att descriptiontaggens innehåll inte bör vara längre än 150
tecken för att man ska kunna vara säker på att hela descriptiontaggens innehåll visas i
söktjänsters resultatlistor. Av de 47 descriptiontaggar som materialet utgörs av är det
endast fem descriptiontaggar som är längre än 150 tecken. Innehållet i
descriptiontaggarna ser ut att skrivas på tre olika sätt:

� enbart högskolans/universitetets eller institutionens namn, t ex: Karolinska Institutet
� en kortfattad beskrivning på en till två ord tillsammans med

högskolans/universitetets eller institutionens namn, t ex: Forskning vid Örebro
universitet

� en utförligare beskrivning som antingen beskriver verksamheten eller vad
webbplatsen innehåller, t ex: Denna avdelning på Malmö högskolas webbplats
erbjuder information om högskolans bakgrund, organisation samt kontaktuppgifter,
kartor och kalendarium

Ingen högskola/universitet utformar descriptiontaggarnas innehåll enbart enligt ett sätt.
De tre olika sätten används i stort sett på samtliga nivåer/områden inom webbplatserna.

I kapitel 3.3.1 påpekade Rhodes & Loskot att man bör försöka undvika att alla
descriptiontaggar får samma innehåll. I de webbsidor jag undersökt är det mycket sällan
som innehållet i descriptiontaggarna upprepas i ett flertal sidor. Ett exempel på
upprepning fanns dock vid Institutionen för medicin där Överviktsenhetens fyra
webbsidor hade samma innehåll i descriptiontaggarna: Överviktsenheten, Huddinge
sjukhus. Dessa sidor hade även identiska titlar: Överviktsenheten. I en söktjänsts
resultatlista skulle dessa kunna representeras så här:

Figur 5.6.1 Exempel på hur Överviktsenhetens titel- och descriptiontagg
kan se ut i en söktjänsts resultatlista

I en av Överviktsenhetens webbsidor fanns även Dublin Core-taggar. Denna sidas
DC.Title och DC.Description representerar webbsidan bättre:

Figur 5.6.2 Exempel på hur Överviktsenhetens DC.Title och DC.Description
kan se ut i en söktjänsts resultatlista



Vid en sökning i en söktjänst blir webbsidorna tagna ur sitt sammanhang. Man bör
därför försöka beskriva webbsidans tillhörighet så tydligt som möjligt. Flera av de
undersökta webbsidornas descriptiontaggar innehåller högskolans/universitetets eller
institutionens namn. I figur 5.6.2 bör en uppgift om var enheten hör hemma även finnas
med, för att förtydliga Överviktsenhetens funktion ytterligare.

På Sveriges lantbruksuniversitets centrala webbplats används nästan enbart
universitetets förkortning, SLU, istället för universitetets hela namn i
descriptiontaggarna. Vid en sökning i en söktjänst säger denna förkortning inte mycket.
Universitetets hela namn behövs för att ge något slags sammanhang åt innehållet. Att
skriva ut hela namnet medför dock att 30 av descriptiontaggens tecken enbart går åt till
universitetets namn.

Om descriptiontaggarna enbart är tänkta för webbplatsens egen sökfunktion är
högskolans/universitetets namn inte alls lika viktiga att ha med. Vid en sökning i
webbplatsens egen sökfunktion vet man ju redan att alla träffarna i resultatlistan är
webbsidor som finns vid högskolan/universitetet. En uppgift om vid vilken institution
eller enhet webbsidan hör hemma är dock uppgifter som på något sätt bör framgå om
något sammanhang ska kunna ges åt innehållet.

5.6.2 Keywords och DC.Subject

I de undersökta webbsidornas keywordstaggar är ord som t ex utbildning, studera,
program, kurser mycket vanliga tillsammans med den aktuella
högskolans/universitetets eller institutionens namn och ämnesinriktningar.

I kapitel 3.5.2 framkom att man bör använda fraser istället för enskilda ord. Fraser
används till viss del i de webbsidor jag undersökt. Fraserna består främst av
högskolornas och universitetens namn samt utbildningsinriktningar, t ex: malmö
högskola, karolinska institutet, huddinge sjukhus, Sveriges lantbruksuniversitet,
biomedicinsk laboratorievetenskap, klinisk kemi, landscape planning, food production.

En av de undersökta webbsidornas keywordstaggar ger exempel på nästan allt det som
framkom i kapitel 3.3.2 och 3.5. I keywordstaggen på institutionen Hälsa och samhälles
startsida finns prov på fraser, överstigen maximal längd, spamming, blanket strategy
samt upprepningar av ord med stora respektive små bokstäver. I kapitel 3.5.2 och 3.5.3
ges exempel på att användning av fraser och varianter av ord lätt kan orsaka spamming.
I Hälsa och samhälles keywordstagg är det just användningen av fraser och varianter av
ord som orsakar att webbsidan kan anses som försök till spamming. Ordet nursing
upprepas t ex sex gånger: Nursing, Nursing Science, General Nursing, Research
nursing, nursing science, general nursing.

I kapitel 3.3.2 och 3.5.2 gavs förslag på att man inte skulle använda mellanslag mellan
kommatecknet och orden samt att man även kunde avstå helt från att använda
kommatecken. I de webbsidor jag undersökt är användningen av kommatecken
tillsammans med mellanslag det sätt som genomgående är det vanligaste. Endast två
keywordstaggar är utan kommatecken och endast sex keywordstaggar skrivs utan
mellanslag.



I kapitel 3.5 togs flera faktorer upp i samband med att välja ut viktiga nyckelord.
Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet ser ut att ha löst detta på sitt sätt.
Orden i keywordstaggarna baseras där på respektive webbsidas titel. Detta kanske är ett
bra och enkelt sätt att arbeta - förutsatt att titeln väl avspeglar webbsidans innehåll.

På Malmö högskolas centrala webbplats fanns exempel på olika stavningsvarianter av
ordet Malmö: Malmö, Malmoe, Malmo. Denna typ av stavningsvariant bör tas med om
användare från länder där bokstäverna å, ä och ö ej finns, ska kunna söka på innehållet.

I de Dublin Core-taggade webbsidorna används ofta CERIF-klassificering i
DC.Subject-taggarna. Detta är sidor som också använder taggen SAFARI.TargetGroup
vilket kan tyda på att SAFARIs eget registreringsformulär har använts. I formuläret
finns ett hjälpverktyg där man kan välja CERIF-klassificering genom att klicka sig fram
i olika ämnesområden.

5.6.3 Author och DC.Author/DC.Creator

Det framgår aldrig om söktjänsterna verkligen stödjer authortaggen. Om de gör det -
vilken genomslagskraft får egentligen authortaggen när man i söktjänsterna inte ser ut
att kunna söka på enbart author?

I de webbsidor jag undersökt finns sammanlagt elva authortaggar. Authortaggarna finns
på de centrala webbsidorna, institutionernas startsidor och institutionernas
utbildningssidor. Jag ställer mig frågande till i vilket syfte authortaggen används på
dessa sidor där innehållet i webbsidorna är allmänna beskrivningar om t ex utbildningar.
Kan den som ansvarar för uppdatering anses som författare? Ser man till Dublin Cores
motsvarighet DC.Author och DC.Creator står det i Nordic Metadata Projects riktlinjer
att en Author och Creator är en person eller organisation som ansvarar för resursens
intellektuella innehåll (1999). Jag ställer mig tveksam till att alla webbansvariga skulle
ansvara för innehållet i sidor med t ex allmän utbildningsinformation. I de webbsidor
där forskare beskriver sin forskning skulle authortaggen ha ett mera självklart syfte.
Forskningssidorna uppdateras förmodligen av någon webbansvarig men det är forskaren
själv som ansvarar för det s.k. intellektuella innehållet. Authortaggen skulle därför
innehålla respektive forskares namn.

5.7 Webbsidors titlar

De undersökta webbsidornas titlar utformas på olika sätt. Efter att ha jämfört titlarna
med varandra ser titlarna ut att kunna delas upp i olika kategorier. Följande mönster och
kategorier framträder ur materialet:

1. Titlar som avspeglar webbplatsens hierarkiska nivåer eller vid vilken
högskolas/universitets eller institutions webbplats sidan hör hemma:
Högskolans/universitetets namn - institutionens namn - sidans specifika innehåll
I denna kategori finns några varianter:
Högskolans/universitetets namn - institutionens namn
Högskolans/universitetets namn - sidans specifika innehåll
Institutionens namn - sidans specifika innehåll



Exempel: Malmö Högskola - Lärarutbildningen, grundskollärarutbildning
Växjö universitet: Ekonomihögskolan
Växjö universitet: Praktisk- pedagogisk lärarutbildning
Institutionen för klinisk vetenskap - Forskning

2. Titlar som istället skrivs i omvänd ordning:
Sidans specifika innehåll - högskolans/universitetets namn
Även i denna kategori finns några varianter:
Institutionens namn - högskolans/universitetets namn
Sidans specifika innehåll - institutionens namn - högskolans/universitetets namn
Exempel: Pressinformation för Örebro universitet

Lärarutbildningen. Malmö högskola
Utbildningar, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

3. Titlar som enbart anger sidans specifika innehåll
Exempel: kompetensområden

4. Titlar som enbart innehåller namn (högskola/universitet, institution, enhet)
Förkortningar av namn ingår även här.
Exempel: Överviktsenheten

MAH

5. Titlar som helt verkar ha glömts bort
Exempel: New Page

I kapitel 3.3.4 påpekade Tracey Stanley att titeltaggen ofta ignoreras eller förbises av de
som gör webbsidor och gav exempel på titlar som Home Page och Index Page.
Deadlock Design påpekade att titeltaggen egentligen är den viktigaste taggen eftersom
ord i titeln alltid brukar ges en högre rankning samt att titeln visas i söktjänsternas
resultatlistor (1999a). De titlar som Tracey Stanley tar upp har jag placerat in i kategori
5. I de webbsidor jag undersökt finns det dock inte många titlar som kan placeras in i
denna kategori. Endast fyra titlar passar in: New Page, Home Page, Home Page, index.
Det finns dock prov på ett flertal andra titlar som egentligen också skulle passa in i
kategori 5. Sjutton av de webbsidor som undersökts på Växjö universitets webbplats har
titlar som inleds med namnet Högskolan i Växjö. Sedan den 1 januari 1999 har
Högskolan i Växjö bytt namn till Växjö universitet.

Kategori 3 innehåller korta titlar med enbart ett eller ett par ord. I en söktjänsts
resultatlista skulle denna typ av titel inte säga mycket om vad sidan handlar om eller var
sidan hör hemma. Ett exempel på titlar i kategori 3 är forskningssidorna vid
Lärarutbildningen, Malmö högskola. Forskningssidornas titlar innehåller enbart
forskarnas förnamn, t ex Kent, Kerstin, Barbro, Gun, Nils, Pia. I kategori 4 finns också
exempel på titlar som inte ger mycket information om innehållet. Vid Lärarutbildningen
finns t ex sex identiska titlar med innehållet MAH.

Hur används de olika sätten att skriva titlar på webbplatsernas olika områden/nivåer?
Oftast används mer än en kategori inom varje nivå. På fem av högskolorna/universiteten
är det dock en eller ett par kategorier som genomgående dominerar på webbplatsernas
samtliga nivåer:



� Högskolan i Halmstad: kategori 3
� Karolinska institutet: kategori 1 och 2
� Växjö universitet: kategori 1
� Sveriges lantbruksuniversitet: kategori 3
� Örebro universitet: kategori 3

Malmö högskola är den webbplats där titlarnas utformning skiljer sig tydligast mellan
de undersökta nivåerna:

� Malmö högskolas centrala webbplats: kategori 1
� Institutionsnivå - Hälsa och samhälle: kategori 2
� Institutionsnivå - Lärarutbildningen: kategori 4
� Forskningssidor - Hälsa och samhälle: kategori 2
� Forskningssidor - Lärarutbildningen: kategori 3

Jakob Nielsen rekommenderade i kapitel 3.3.4 att man istället för att inleda flera titlar
på samma sätt, bör flytta titlars gemensamma ord till slutet av respektive titel istället. I
det mönster jag fått fram från undersökningsmaterialets titlar, skulle Nielsens
rekommendation stämma in på de titlar jag placerat i kategori 2. Jag anser dock att det
finns en god tanke bakom titlarna i kategori 1, dvs de titlar som Nielsen anser att man
bör undvika. Webbsidors titlar syns längst upp i webbläsarens namnlist och med hjälp
av titlarna i kategori 1 kan man orientera sig i webbplatsen: ju längre ner man kommer i
en webbplats hierarki, desto mer byggs titeln på.

Ett problem med titlarna i kategori 1 är att de kan bli alltför långa. I kapitel 3.3.2
rekommenderas en maxlängd på 60-80 tecken. Titlarna i kategori 1 avslutas med ord
som beskriver sidans specifika innehåll. Med endast 60-80 tecken till förfogande finns
det stor risk att slutet av varje titel ej kommer att visas i söktjänsternas resultatlistor. Det
som då skiljer webbsidornas titlar åt kan i söktjänsternas resultatlistor försvinna helt. I
de webbsidor jag undersökt är det dock inte många titlar som överstiger 80 tecken.
Sjutton stycken titlar överstiger den undre gränsen på 60 tecken: femton titlar i kategori
1 och två titlar i kategori 2.

Bland de undersökta webbsidorna finns det exempel på webbsidor som har ett stort
antal identiska titlar. Det Nielsen påpekade - att det kan vara svårt att skilja på titlar som
inleds på samma sätt - gäller även för dessa webbsidors titlar:

� Högskola och samhälle, Malmö högskola, har fjorton webbsidor med titeln
Forskning, Hälsa och samhälle, Malmö högskola

� Lärarutbildningen, Malmö högskola, har sex sidor med titeln MAH
� Ekonomihögskolan, Växjö universitet, har tio sidor med titeln Högskolan i Växjö:

Ekonomihögskolan
� Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska institutet, har sex sidor med titeln

Institutionen för klinisk vetenskap - Audionomi - Forskning

5.8 Hur arbetar de webbansvariga med metadata?

I de enkäter jag skickat ut till högskolornas/universitetens webbansvariga framkommer
att centralt utformade riktlinjer för webbsidors titlar endast finns vid Karolinska



institutet. Om en enhetlig utformning av en webbplats titlar är att föredra går det endast
att spekulera. Jag tror dock att en enhetlig utformning kan underlätta för webbplatsens
användare. En enhetlig utformning av webbsidors titlar kan ge användarna en
uppfattning om var de befinner sig i webbplatsen. En enhetlig utformning kan också ge
besökaren en uppfattning om att det är inom samma webbplats besökaren rör sig.
Gemensamma riktlinjer kan vara viktiga för att göra alla webbansvariga
uppmärksamma på hur webbsidors titlar kan eller bör utformas.

I enkäterna framkommer att riktlinjer för metataggar endast finns vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Arbetet med metataggar ser i de flesta fall ut att vara sparsamt. I
enkätsvaren finns följande exempel:
� det finns ingen rutin för arbetet med metataggar och det används därför sparsamt
� metataggarnas innehåll uppdateras ca en gång per år
� metataggar används sällan - men det beror framförallt på tidsbrist
� vill egentligen använda metataggar men sidorna metataggas oftast ändå inte på

grund av tidsbrist
� metataggar används inte - kanske på grund av att kunskapen om metataggar inte är

så stor eller att det helt enkelt aldrig blivit av

I enkäten ställdes frågan om något hjälpverktyg används. Kanske var denna fråga inte
tydlig nog då endast en av de webbansvariga svarar att ett hjälpverktyg används. Vid en
av institutionerna används SAFARIs registreringsformulär för de sidor som registreras i
SAFARI. Det finns förmodligen fler webbansvariga som använder SAFARIs
registreringsformulär. Metadatamallen som Sveriges lantbruksuniversitet tillhandahåller
kan också ses som ett slags enklare hjälpverktyg. I kapitel 3.3.5 gavs exempel på ett
flertal hjälpverktyg, men denna typ av verktyg ser ej ut att användas vid
högskolorna/universiteten.

Enkätsvaren ger intrycket av att arbetet med metadata mest kommer i andra hand. I
inledningen till kapitel 5 diskuterades bl a att de som skapar webbsidor ofta inte är
övertygade om att metadata verkligen är användbart. Detta kan grunda sig i att
kunskapen om metadata inte är tillräckligt stor och därför ser man inte att metadata kan
vara av vikt. Som jag nämnt tidigare, tror jag att riktlinjer för metadata måste upprättas
på decentraliserade webbplatser. Med ett aktivt engagemang från de centralt
webbansvariga bör t ex användningen av metataggar kunna öka på alla nivåer/områden
inom webbplatserna.

5.9 Slutsatser

De frågeställningar som ställts till materialet kan sammanfattningsvis besvaras enligt
följande:

� Vad är metadata?
Metadata kan beskrivas som data om data. Metadata är ett ord som brukar användas
i samband med beskrivning av resurser på webben. Det finns ett flertal standarder
och metadatainitiativ, t ex PICS, RDF, Dublin Core och HTMLs metataggar, men
ingen gemensam standard för metadata finns ännu på webben. Den typ av metadata
som de stora kommersiella söktjänsterna stödjer idag är än så länge HTMLs
metataggar, med attributen description och keywords, samt webbsidors titeltaggar.



� Hur kan metadata användas och i vilket syfte används metadata?
Metadata kan användas för att hjälpa till att organisera, identifiera, lokalisera,
värdera och återvinna resurser på webben. Metadata kan infogas i webbsidors
headtagg med hjälp av HTMLs metatagg samt titeltagg. I litteraturen framkommer
att med ett utförligare metadataformat, som t ex Dublin Core, kan söktjänsterna bli
effektivare. Med metadata kan sökningens precision respektive recall öka, t ex
genom att man kan rikta sökningen mot särskilda fält. Detta kräver dock att både de
som tillfogar metadata och söktjänsterna använder sig av samma metadataformat.

Metataggen description och webbsidans titeltagg presenteras oftast i söktjänsternas
resultatlistor, både i de kommersiella söktjänsterna samt webbplatsens egen
sökfunktion. Det är därför viktigt att planera utformningen av både titel- och
descriptiontaggen.

� Finns det andra faktorer än metadata som påverkar om eller hur en webbsida
indexeras och återvinns av en söktjänst?
I litteraturgenomgången framkom ett flertal faktorer, utöver metadata, som påverkar
hur och om en webbsida indexeras respektive återvinns av en söktjänst. Som
söktjänsterna ser ut att fungera idag, krävs det en hel del planering och engagemang
från de som skapar webbsidor för att webbsidorna ska kunna indexeras samt få en
tillfredsställande rankning i söktjänsterna. Med ett utförligare metadataformat kan
fokuseringen på enbart rankning bli mindre. Genom fler sökmöjligheter som baseras
på olika metadatafält blir det inte enbart webbsidornas totala utformning som avgör
informationsåtervinningen.

� Hur och i vilken omfattning används metadata på svenska högskolors/universitets
webbplatser och skiljer sig användningen av metadata på olika nivåer/områden
inom webbplatserna?
Av 258 undersökta webbsidor innehåller 69 sidor någon typ av metatagg. Det
vanligaste formatet är HTMLs metataggar: 55 sidor innehåller metataggen keywords
och 47 sidor metataggen description. Sex sidor använder metataggar enligt Dublin
Core-formatet. Vid de högskolor/universitet som valts ut med kriteriet "mycket
metadata" minskar användningen av metataggar på övriga nivåer/områden inom
webbplatsen. Vid två av de högskolor/universitet som valts ut med kriteriet "lite
metadata" ökar användningen av metataggar något på övriga nivåer genom att två av
de undersökta institutionernas forskningssidor innehåller metataggar. Vid en av
högskolorna fanns endast en webbsida med metataggar. Skillnaderna i
användningen av metadata behöver ej bero på medvetna val. I enkäterna framkom
att högskolornas/universitetens webbpublicering är decentraliserad där varje
webbansvarig ansvarar för sitt område. Skillnader i kunskap, intresse samt tidsbrist
bland de enskilda webbansvariga kan påverka om och hur metadata används på de
olika områdena/nivåerna.

HTMLs titeltagg finns representerad i samtliga undersökta webbsidor. Titlarna
utformas på olika sätt och fem olika kategorier framträdde ur materialet. Ett flertal
titlar innehåller enbart ett eller två ord, vilket inte kan ge något större sammanhang
åt webbsidans innehåll.



� Kan det finnas olika syften för metadata på olika nivåer/områden inom
webbplatsen? Varför används metadata? Varför används inte metadata?
I enkäterna framkom att det kan finnas olika syften för metadata genom att
forskningssidor som ska registreras i söktjänsten i SAFARI metataggas enligt
Dublin Core. I övrigt ser metataggarna description och keywords ut att vara
tillräckliga. I enkäterna framkom också förslag på andra skillnader i användningen
av metadata: de viktigaste sidorna att metatagga med keywords och description är
varje "delwebbplats" startsida. Om webbplatserna har en egen sökfunktion, där alla
webbplatsens sidor är sökbara, bör det dock vara viktigt att använda metataggar i
samtliga webbsidor.

� Om metadata används, hur arbetar de webbansvariga med metadata?
Arbetet med metadata verkar i de allra flesta fall vara sparsamt. Flera av de
webbansvariga svarade i enkäterna att det inte finns några rutiner för arbetet med
metadata. Metataggar används ofta inte på grund av tidsbrist. I enkäterna framkom
endast ett hjälpverktyg: SAFARIs registreringsformulär.

Med ett aktivt engagemang från de centralt webbansvariga, t ex genom att ansvara
för centralt utformade riktlinjer för metadata, bör användningen av metataggar
kunna öka på alla nivåer/områden inom webbplatserna. Riktlinjer för metadata kan
även ge en mer enhetlig utformning av webbsidornas titlar. Att planera
utformningen av titel- och metataggar bör eftersträvas eftersom webbplatserna även
har egna sökfunktioner där webbsidors metadata avspeglas väl.

5.10 Framtida forskning

Vid ett flertal högskolor/universitet finns särskilda avdelningar för den
forskningsinformation som Dublin Core-taggas. Att studera högskolornas/universitetens
användning av Dublin Core-formatet kan vara en intressant studie att fortsätta med. Hur
arbetar högskolorna/universiteten med Dublin Core? Finns det några svårigheter med
formatet? Vilken inställning har de webbansvariga till Dublin Core? En studie av detta
slag kan vara det nya utbildningssystemet Studera.nu till hjälp. Kanske finns det något
att lära från arbetet med SAFARI.

Det skulle också vara intressant att försöka studera vad de stora kommersiella
söktjänsterna anser om metadata. Är de företag som står bakom dessa söktjänster
intresserade av ett utförligare metadataformat? Vilka problem eller möjligheter anser
dessa företag att det finns med metadata?



6. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra vad metadata är och vilken roll metadata
har i förhållande till söktjänsterna på webben. För att undersöka hur metadata kan
användas studeras svenska högskolors och universitets webbplatser. Uppsatsens
ämnesval grundar sig på att jag har fått möjlighet att vikariera som webbansvarig vid
Högskolan i Borås. Som webbansvarig har många frågor uppstått kring hur man med
hjälp av HTMLs titel- och metatagg kan tillfoga metadata. Hur och varför metadata
används var frågor som kändes viktiga att belysa.

De frågeställningar uppsatsen baseras på är:
� Vad är metadata?
� Hur kan metadata användas och i vilket syfte används metadata?
� Finns det andra faktorer än metadata, som påverkar om eller hur en webbsida

indexeras och återvinns av en söktjänst?

Till det empiriska materialet ställs följande frågor:
� Hur och i vilken omfattning används metadata på svenska högskolors/universitets

webbplatser och skiljer sig användningen av metadata på olika nivåer/områden inom
webbplatserna?

� Kan det finnas olika syften för metadata på olika nivåer/områden inom
webbplatsen? Varför används metadata? Varför används inte metadata?

� Om metadata används, hur arbetar de webbansvariga med metadata?

För att få en första bild av hur metadata används på svenska högskolors/universitets
webbplatser genomfördes först en förundersökning där samtliga svenska högskolors och
universitets centrala webbplatser studerades. Ur detta material valdes sex
högskolor/universitet ut för vidare studie: Högskolan i Halmstad, Karolinska institutet,
Växjö universitet, Malmö högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro
universitet.

Vid varje högskola/universitet studerades även två institutioners startsidor och
utbildningssidor samt forskningssidor. Detta för att studera hur metadata används på
olika nivåer/områden inom webbplatserna. För att undersöka hur man som
webbansvarig arbetar med metadata skickades 16 enkäter ut till
högskolornas/universitetens webbansvariga. 12 enkäter besvarades. Studien har
genomförts med kvalitativa metoder.

Den litteratur som ligger till grund för uppsatsen består till stor del elektroniska källor. I
litteraturgenomgången behandlas metadata, olika format för metadata, eventuella
standarder och söktjänsternas indexering- och rankningsmetoder. Den typ av metadata
som framförallt behandlas är HTMLs metatagg, titeltagg samt formatet Dublin Core.

I resultatkapitlet redovisas undersökningen av de utvalda högskolornas/universitetens
webbplatser. Varje högskolas/universitets resultat redovisas enligt de nivåer/områden
som studerats:
� högskolans/universitetets startsida samt de webbsidor som nås direkt därifrån
� institution 1 (startsida samt utbildningssidor)
� institution 2 (startsida samt utbildningssidor)



� forskningssidor vid institution 1
� forskningssidor vid institution 2.
� enkäterna från respektive högskolas/universitets webbansvariga

Utifrån litteraturgenomgången och resultaten av undersökningen har följande slutsatser
gjorts:
Metadata kan beskrivas som data om data. Metadata kan användas för att hjälpa till att
organisera, identifiera, lokalisera, värdera och återvinna resurser på Internet. Den typ av
metadata som de stora kommersiella söktjänsterna stödjer är HTMLs metataggar, med
attributen keywords och description, samt titeltaggen. Som söktjänsterna fungerar idag
ser det ut att finnas ett flertal faktorer, utöver metadata, som påverkar hur och om en
webbsida indexeras respektive återvinns av en söktjänst. Med ett utförligare
metadataformat kan fokuseringen på enbart rankning bli mindre. Genom fler
sökmöjligheter som baseras på olika metadatafält blir det inte enbart webbsidornas
totala utformning som avgör informationsåtervinningen.

I söktjänsternas resultatlistor brukar webbsidornas titel- och descriptiontagg presenteras.
Det är därför viktigt att planera utformningen av både titeln och descriptiontaggen.

I litteraturen framkommer att med ett utförligare metadataformat, som t ex Dublin Core,
kan sökningens precision respektive recall öka, t ex genom att man kan rikta sökningen
mot särskilda fält. Detta kräver dock att både de som tillfogar metadata och
söktjänsterna använder sig av samma metadataformat.

Undersökningen av svenska högskolors/universitets webbplatser visar att av 258
undersökta webbsidor används någon typ av metatagg i 69 sidor. De vanligaste
metataggarna är keywords och description. Formatet Dublin Core används i ett fåtal
webbsidor.

Användningen av metadata skiljer sig mellan webbplatsernas olika nivåer. Vid tre
högskolor/universitet används metataggar i mer än hälften av webbsidorna på
högskolornas/universitetens centrala webbplatser. På dessa tre högskolors/universitets
webbplatser minskar användningen av metataggar betydligt på webbplatsernas övriga
nivåer. Vid två högskolor/universitet används ej metataggar i lika hög grad på centrala
webbplatserna. Användningen av metataggar ökar något på de övriga nivåerna genom
att två institutioners forskningssidor innehåller metataggar. Vid en högskola fanns
endast en webbsida med metataggar. Att användningen av metadata ökar respektive
minskar på de olika webbplatsernas nivåer behöver ej bero på medvetna val. I enkäterna
framkom att högskolorna/universiteten har en decentraliserad webbpublicering där varje
webbansvarig ansvarar för sin del av webbplatsen. Skillnader i kunskap, intresse samt
tidsbrist bland de enskilda webbansvariga kan påverka om och hur metadata används på
de olika områdena/nivåerna.

I enkäterna framkom att det kan finnas olika syften för metadata genom att
forskningssidor som registreras i söktjänsten SAFARI metataggas enligt Dublin Core-
formatet. I övrigt ser metataggarna description och keywords ut att vara tillräckliga. I
enkäterna framkom också förslag på andra skillnader i användningen av metadata: de
viktigaste sidorna att metatagga med keywords och description är varje "delwebbplats"
startsida. Om webbplatserna har en egen sökfunktion, där alla webbplatsens sidor är
sökbara, bör det dock vara viktigt att använda metataggar i samtliga webbsidor.



De undersökta webbsidornas titlar är uppbyggda på olika sätt. Fem olika kategorier av
titlars utformning framträdde ur materialet. Riktlinjer för titlars utformning fanns endast
vid ett universitet. Centralt utformade riktlinjer för webbsidors titlar kan vara viktigt för
att få en enhetlig utformning av webbsidornas titlar.

I enkäterna framkom att arbetet med metadata verkar i de allra flesta fall vara sparsamt
vid högskolorna/universiteten. Flera av de webbansvariga svarade i enkäterna att det
inte finns några rutiner för arbetet med metadata. Metataggar används oftast inte på
grund av tidsbrist. Endast ett universitet hade upprättat centrala riktlinjer för metataggar.
Med ett aktivt engagemang från de centralt webbansvariga, t ex genom att ansvara för
centralt utformade riktlinjer för metadata, bör användningen av t ex metataggar kunna
öka på alla nivåer/områden inom webbplatserna. Brist på kunskap, intresse eller tid kan
annars vara faktorer som avgör om metataggar används på de olika nivåerna.

Att planera utformningen av webbsidors titel- och metataggar blir på stora och
omfångsrika webbplatser inte enbart viktigt för de stora kommersiella söktjänsterna.
Högskolornas/universitetens webbplatser består ofta av tusentals sidor och
webbplatsernas egna sökfunktioner kan vara viktiga hjälpmedel för webbplatsernas
användare. För att webbplatsens webbsidor ska återvinnas bättre i webbplatsens egen
sökfunktion bör samtliga webbsidor tillfogas metataggar och titlarna ges en enhetlig
utformning.
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Bilaga 1: Förteckning över de högskolor, universitet
och institutioner som studerats i uppsatsen

� Högskolan i Halmstad, URL: http://www.hh.se
Undersökningsdatum: 1999-11-17, 1999-11-25

Enheten för lärarutbildning, URL: http://www.hh.se/dep/elu
Undersökningsdatum: 2000-02-15

Institutionen för Ekonomi, URL: http://www.hh.se/dep/ie
Undersökningsdatum: 2000-02-15

� Karolinska institutet , URL: http://www.ki.se
Undersökningsdatum: 1999-11-17, 1999-11-25

Institutionen för klinisk vetenskap, URL: http://www.klinvet.hs.sll.se
Undersökningsdatum: 2000-02-23

Institutionen för medicin, HS, URL: http://www.ki.se/medhs/main_s.html
Undersökningsdatum: 2000-02-19

� Malmö högskola, URL: http://www.mah.se
Undersökningsdatum: 1999-11-17, 1999-11-25

Hälsa och Samhälle, URL: http://www.hs.mah.se
Undersökningsdatum: 2000-02-23

Lärarutbildningen, URL: http://www.lut.mah.se
Undersökningsdatum: 2000-02-23

� Sveriges lantbruksuniversitet, URL: http://www.slu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk - Institutionen för ekologi
och miljövård, URL: http://www.jltfak.slu.se, http://www.eom.slu.se
Undersökningsdatum: 2000-02-23

Veterinärmedicinska fakulteten - Klinisk kemi, URL: http://www.vfak.slu.se,
http://www.klke.slu.se
Undersökningsdatum: 2000-02-23

� Växjö universitet, URL: http://www.vxu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26

Ekonomihögskolan, URL: http://www.vxu.se/ehv
Undersökningsdatum: 2000-02-23

Institutionen för pedagogik, URL: http://www.iped.vxu.se
Undersökningsdatum: 2000-02-23

� Örebro universitet, URL: http://www.oru.se
Undersökningsdatum: 1999-11-17, 1999-11-26



Humanistiska institutionen, URL: http://www.oru.se/org/inst/hum
Undersökningsdatum: 2000-02-15

Institutionen för ekonomi, statistik och ADB, URL: http://www.oru.se/org/inst/esa
Undersökningsdatum: 2000-02-15

Webbplatser som studerades i förundersökningen

Chalmers tekniska högskola, URL: http://www.chalmers.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-19

Göteborgs universitet, URL: http://www.gu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-19

Handelshögskolan i Stockholm, URL: http://www.hhs.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-19

Högskolan Dalarna, URL: http://www.du.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-19

Högskolan i Borås, URL: http://www.hb.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan i Gävle, URL: http://www.hig.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan i Halmstad, URL: http://www.hh.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan i Jönköping, URL: http://www.hj.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan i Kalmar, URL: http://www.hik.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, URL: http://www.hk-r.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan i Skövde, URL: http://www.his.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan på Gotland, URL: http://www.hgo.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolan Trollhättan/Uddevalla, URL: http://www.htu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Högskolorna i Kristianstad, URL: http://www.hkr.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Idrottshögskolan i Stockholm, URL: http://www.ihs.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25



Karlstads universitet, URL: http://www.kau.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Karolinska institutet, URL: http://www.ki.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Kungliga Tekniska Högskolan, URL: http://www.kth.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-27

Linköpings universitet, URL: http://www.liu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Luleå tekniska universitet, URL: http://www.luth.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Lunds universitet, URL: http://www.lu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Lärarhögskolan i Stockholm, URL: http://www.lhs.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Malmö högskola, URL: http://www.mah.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Mitthögskolan, URL: http://www.mh.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Mälardalens högskola, URL: http://www.mdh.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Stockholms universitet, URL: http://www.su.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Sveriges lantbruksuniversitet, URL: http://www.slu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-25

Södertörns högskola, URL: http://www.sh.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26

Teologiska högskolan Stockholm, URL: http://www.ths.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26

Umeå universitet, URL: http://www.umu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26

Uppsala universitet, URL: http://www.uu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26

Växjö universitet, URL: http://www.vxu.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26

Örebro universitet, URL: http://www.oru.se
Undersökningsdatum 1999-11-17, 1999-11-26



Bilaga 2: Enkät

1. Använder ni er av metadata på er webbplats? Varför? Varför inte?
Svar:

2. Finns det riktlinjer för hur metadata bör användas eller utformas? Vad innebär i så
fall dessa? Om riktlinjer finns, har dessa utformats centralt eller vid institutionerna?
Svar:

3. Om ni använder metadata - är metadata något som finns med i det dagliga arbetet
med webbplatsen eller är metadata något man ser över med jämna mellanrum?
Använder ni något slags hjälpverktyg för att skapa metadata?
Svar:

4. Kan det finnas olika syften för metadata på olika nivåer/områden inom
webbplatsen? Varför används metadata? Varför används inte metadata?
Svar:

5. Finns det någon typ av metataggar som du anser vara viktigare och som du
framförallt försöker använda?
Metataggen keywords
Metataggen description
Metataggen author
Metataggen robots
Metataggar enligt Dublin Core
Svar:

6. Finns det några riktlinjer för hur webbsidornas titlar (webbsidors titeltaggar) bör
skrivas? Vad bör t ex ingå i en webbsidas titel?
Svar:

7. När jag ska redovisa enkätundersökningen i uppsatsen, kan jag använda ditt namn
eller kan jag använda din befattning webbansvarig kopplat till
högskolan/universitetet?
Svar:



Bilaga 3: Resultat
Tabell 3.4  Högskolan i Halmstads webbplats

Högskolan i Halmstad Centralt ELU EK Forskn.-ELU Forskn.-EK Summa
Antal undersökta webbsidor: 13 4 9 0 9 35

Webbsidor med någon typ av metatagg: 1 0 0 0 0 1
Webbsidor med keyw.tagg: 1 0 0 0 0 1
Webbsidor med descr.tagg: 1 0 0 0 0 1

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med både keyw. och descr.: 1 0 0 0 0 1
Webbsidor med authortagg: 1 0 0 0 0 1
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 0 0 0

ELU=Enheten för lärarutbildning
EK=Institutionen för ekonomi

Tabell 3.2  Karolinska institutets webbplats

Karolinska institutet Centralt KV MED Forskn.-KV Forskn.-MED Summa
Antal undersökta webbsidor: 11 8 2 8 6 35

Webbsidor med någon typ av metatagg: 4 1 0 1 4 10
Webbsidor med keyw.tagg: 2 1 0 1 4 8
Webbsidor med descr.tagg: 4 1 0 1 4 10

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 2 0 0 0 0 2

Webbsidor med både keyw. och descr.: 2 1 0 1 4 8
Webbsidor med authortagg: 4 0 0 0 0 4
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 0 1 1
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 0 1 1

KV=Institutionen för klinisk vetenskap
MED=Institutionen för medicin, HS

Tabell 3.3  Växjö universitets webbplats

Växjö universitet Centralt EK PED Forskn.-EK Forskn.-PED Summa
Antal undersökta webbsidor: 17 16 5 5 15 58

Webbsidor med någon typ av metatagg: 0 0 1 1 12 14
Webbsidor med keyw.tagg: 0 0 1 0 12 13
Webbsidor med descr.tagg 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 1 0 12 13
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med både keyw. och descr.: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med authortagg: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 1 0 1
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 1 0 1

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 0 0 0

EK=Ekonomihögskolan
PED=Institutionen för pedagogik



Tabell 3.4  Malmö högskolas webbplats

Malmö högskola Centralt HS LU Forskn.-HS Forskn.-LU Summa
Antal undersökta webbsidor: 13 7 10 15 13 58

Webbsidor med någon typ av metatagg: 10 1 2 0 1 14
Webbsidor med keyw.tagg: 2 1 2 0 0 5
Webbsidor med descr.tagg: 9 1 2 0 0 12

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 7 0 0 0 0 7

Webbsidor med både keyw. och descr.: 2 1 2 0 0 5
Webbsidor med authortagg: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 2 0 0 0 1 3
Webbsidor med enbart DC-taggar: 1 0 0 0 1 2

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 1 0 0 0 0 1

HS=Hälsa och samhälle
LU=Lärarutbildningen

Tabell 3.5  Sveriges lantbruksuniversitets webbplats

Sveriges lantbruksuniversitet Centralt JLT VET Forskn.-JLT Forskn.-VET Summa
Antal undersökta webbsidor: 11 10 5 2 1 29

Webbsidor med någon typ av metatagg: 10 3 2 0 0 15
Webbsidor med keyw.tagg: 9 3 2 0 0 14
Webbsidor med descr.tagg: 9 2 0 0 0 11

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 1 2 0 0 3
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med både keyw. och descr.: 9 2 0 0 0 11
Webbsidor med authortagg: 1 1 1 0 0 3
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 1 0 0 0 0 1
Webbsidor med enbart DC-taggar: 1 0 0 0 0 1

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 0 0 0

VET=Veterinärmedicinska fakulteten, Klinisk kemi
JLT=JLT-fakulteten, Institutionen för ekologi och miljövård

Tabell 3.6  Örebro universitets webbplats

Örebro universitet Centralt HUM ESA Forskn.-HUM Forskn.-ESA Summa
Antal undersökta webbsidor: 15 10 6 8 4 43

Webbsidor med någon typ av metatagg: 13 1 1 0 0 15
Webbsidor med keyw.tagg: 13 1 0 0 0 14
Webbsidor med descr.tagg: 13 0 0 0 0 13

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 1 0 0 0 1
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med både keyw. och descr.: 13 0 0 0 0 13
Webbsidor med authortagg: 2 0 1 0 0 3
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 0 0 0

HUM=Humanistiska institutionen
ESA=Institutionen för ekonomi, statistik och ADB



Tabell 3.7  Samtliga undersökta centrala webbplatser

Centrala webbplatser HH KI VU MAH SLU ÖU Summa
Antal undersökta webbsidor: 13 11 17 13 11 15 80

Webbsidor med någon typ av metatagg: 1 4 0 10 10 13 38
Webbsidor med keyw.tagg: 1 2 0 2 9 13 27
Webbsidor med descr.tagg: 1 4 0 9 9 13 36

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 2 0 7 0 0 9

Webbsidor med både keyw. och descr.: 1 2 0 2 9 13 27
Webbsidor med authortagg: 1 4 0 0 1 2 8
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 2 1 0 3
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 1 1 0 2

Webbsidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 1 0 0 1

HH=Högskolan i Halmstad
KI=Karolinska institutet
VU=Växjö universitet
MAH=Malmö högskola
SLU=Sveriges lantbruksuniversitet
ÖU=Örebro universitet

Tabell 3.8  Samtliga undersökta institutioners webbplatser

HH HH KI KI VU VU MAH MAH SLU SLU ÖU ÖU

Institutioner ELU EK KV MED EK PED HS LU JLT VET HUM ESA Summa
Antal undersökta webbsidor: 4 9 8 2 16 5 7 10 10 5 10 6 92

Webbsidor med någon typ av metatagg: 0 0 1 0 0 1 1 2 3 2 1 1 12
Webbsidor med keyw.tagg: 0 0 1 0 0 1 1 2 3 2 1 0 11
Webbsidor med descr.tagg: 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 6

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 5
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med både keyw. och descr.: 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 6
Webbsidor med authortagg: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HH, ELU=Högskolan i Halmstad, Enheten för lärarutbildning
HH, EK=Högskolan i Halmstad, Institutionen för ekonomi
KI, KV=Karolinska institutet, Institutionen för klinisk vetenskap
KI, MED=Karolinska institutet, Institutionen för medicin, HS
VU, EK=Växjö universitet, Ekonomihögskolan
VU, PED=Växjö universitet, Institutionen för pedagogik
MAH, HS=Malmö högskola, Hälsa och samhälle
MAH, LU=Malmö högskola, Lärarutbildningen
SLU, JLT=Sveriges lantbruksuniversitet, JLT-fakulteten, Institutionen för ekologi och miljövård
SLU, VET=Sveriges lantbruksuniversitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Klinisk kemi
ÖU, HUM=Örebro universitet, Humanistiska institutionen
ÖU, ESA=Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och ADB



Tabell 3.9  Samtliga undersökta forskningssidor

HH HH KI KI VU VU MAH MAH SLU SLU ÖU ÖU

Forskningssidor ELU EK KV MED EK PED HS LU JLT VET HUM ESA Summa
Antal undersökta webbsidor: 0 9 8 6 5 15 15 13 2 1 8 4 86

Webbsidor med någon typ av metatagg: 0 0 1 4 1 12 0 1 0 0 0 0 19
Webbsidor med keyw.tagg: 0 0 1 4 0 12 0 0 0 0 0 0 17
Webbsidor med descr.tagg: 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med både keyw. och descr.: 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Webbsidor med authortagg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Sidor  med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

HH, ELU=Högskolan i Halmstad, Enheten för lärarutbildning
HH, EK=Högskolan i Halmstad, Institutionen för ekonomi
KI, KV=Karolinska institutet, Institutionen för klinisk vetenskap
KI, MED=Karolinska institutet, Institutionen för medicin, HS
VU, EK=Växjö universitet, Ekonomihögskolan
VU, PED=Växjö universitet, Institutionen för pedagogik
MAH, HS=Malmö högskola, Hälsa och samhälle
MAH, LU=Malmö högskola, Lärarutbildningen
SLU, JLT=Sveriges lantbruksuniversitet, JLT-fakulteten, Institutionen för ekologi och
miljövård
SLU, VET=Sveriges lantbruksuniversitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Klinisk kemi
ÖU, HUM=Örebro universitet, Humanistiska institutionen
ÖU, ESA=Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och ADB

Tabell 3.10  Samtliga högskolors/universitets sammanlagda resultat

Högskolors/universitets
 sammanlagda resultat HH KI VU MAH SLU ÖU Summa

Antal undersökta webbsidor: 35 35 58 58 29 43 258
Webbsidor med någon typ av metatagg: 1 10 14 14 15 15 69

Webbsidor med keyw.tagg: 1 8 13 5 14 14 55
Webbsidor med descr.tagg: 1 10 0 12 11 13 47

Webbsidor med keyw. men ej descr.tagg: 0 0 13 0 3 1 17
Webbsidor med descr. men ej keyw.tagg: 0 2 0 7 0 0 9

Webbsidor med både keyw. och descr.: 1 8 0 5 11 13 38
Webbsidor med authortagg: 1 4 0 0 3 3 11
Webbsidor med robottagg: 0 0 0 0 0 0 0

Webbsidor med DC-taggar: 0 1 1 3 1 0 6
Webbsidor med enbart DC-taggar: 0 0 1 2 1 0 4

Sidor med descr.och/eller keyw. samt DC: 0 1 0 1 0 0 2

HH=Högskolan i Halmstad
KI=Karolinska institutet
VU=Växjö universitet
MAH=Malmö högskola
SLU=Sveriges lantbruksuniversitet
ÖU=Örebro universitet
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Bilaga 4: HTML

I denna bilaga följer en kort introduktion till HTML.

HTML betyder HyperText Markup Language och är ett språk som används för att skapa
webbsidor. HTML består av ett antal olika HTML-taggar som tillsammans kan skapa en
webbsida. HTML-taggar anger hur webbsidan är uppbyggd och det är sedan upp till
webbläsaren, t ex Explorer eller Netscape, att tolka dessa HTML-taggar. Exempel på en
webbsida och dess HTML-taggar finns i figur 4.1. HTML-taggar är de ord som står inom
< och >.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Webbsidans titel skrivs här</TITLE>
<META NAME="description" CONTENT="Beskrivning av innehållet">
<META NAME="keywords" CONTENT="keyword1, keyword2, keyword3">
</HEAD>
<BODY>
<H1>Rubrik</H1>
<P>Övrig text</P>
</BODY>
</HTML>

Figur 4.2  Exempel på en webbsidas HTML-taggar

Förklaring till Figur 4.1:
� <HTML> anger att webbsidan startar. </HTML> anger att webbsidan slutar. Webbsidan är sedan

uppdelad i två delar: det som finns inom <HEAD></HEAD> och <BODY></BODY>.
� I headtaggen, <HEAD></HEAD>, finns information om webbsidan. I HEAD kan bl a meta- och

titeltaggen finnas. Innehållet i titeltaggen är det som kommer att synas längst upp i webbläsarens
namnlist (se figur 4.2). I Figur 4.1 finns titeltaggen, <TITLE>, samt metataggarna description och
keywords.

� Bodytaggen, <BODY></BODY>, rymmer webbsidans innehåll, dvs det som kommer att synas i
webbläsarens fönster (jämför med figur 4.2). I bodytaggen kan man använda olika taggar för att
bestämma hur texten ska visas. <H1></H1> betyder att texten är en rubrik och att den ska visas i stor
och fet stil. <P></P> betyder Paragraph och används för att dela in texten i olika stycken.
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Figur 4.3  Visar hur de HTML-taggar som finns i figur 4.1 kan
komma att se ut i en webbläsare


