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$EVWUDFW The thesis concerns the use of classification schemes for organising resources in subject-based
hierarchical search-services on the web. The aim is to investigate the different kinds of
classification that are used, which fall into two groups: established respectively new
classification schemes. This is attained by studying literature and the websites of each search-
service. The prospects for using classification in a web-environment are discussed and divided
into three major groups: browsing, control and cross-classification. One question at issue
concerns how an established scheme manages to organise web-resources and whether this
classification differs from the classification of new schemes and in what way. The BUBL LINK
search-service makes use of the Dewey Decimal Classification (DDC) and exemplifies the
application of an established classification scheme on the web. Yahoo! represents a non-
established scheme. A presentation of the schemes, including the DDC, is done with the
intention to achieve an understanding of the essential theoretical principles behind them. The
classification schemes of BUBL LINK and Yahoo! are analysed with the purpose to discern the
basic characteristics of each scheme which are illustrated by examples from the classification
and then compared. The thesis ends in a discussion where flexibility, updating, notation, verbal
description, subject-analysis and control are pointed out as important aspects. Which
classification to use depends highly upon the aim and target group of the particular search-
service. BUBL LINK and Yahoo! are two representative examples demonstrating how
classification can be used on the web.

1\FNHORUG informationsåtervinning, klassifikation, klassifikationssystem, webben, elektroniska dokument,
Dewey Decimal Classification, DDC, BUBL LINK



3

,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ
���,1/('1,1*�2&+�%$.*581'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.1. DEFINITIONER................................................................................................................................................5
1.2. SYFTE ............................................................................................................................................................6
�������)UnJHVWlOOQLQJDU �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.3. DISPOSITION ..................................................................................................................................................7

���0(72' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.1. URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................9

���7,',*$5(�)256.1,1* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���./$66,),.$7,2167(25,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.1. ENUMERATIVA OCH FACETTERADE KLASSIFIKATIONSSYSTEM....................................................................13

���./$66,),.$7,2166<67(0�±�,1'(;(5,1*66<67(0������������������������������������������������������������������������

5.1. KLASSIFIKATIONSSYSTEM SOM KONTROLLERAT INDEXERINGSSPRÅK.........................................................15
5.2. ÄMNESANALYS............................................................................................................................................16

���$77�1$9,*(5$�3c�:25/'�:,'(�:(% �������������������������������������������������������������������������������������������������

6.1. SÖKTJÄNSTER..............................................................................................................................................18
6.2. HYPERTEXT.................................................................................................................................................19

���./$66,),.$7,21�3c�:(%%(1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1. HISTORISK BAKGRUND................................................................................................................................20
7.2. FÖRUTSÄTTNINGAR.....................................................................................................................................20
�������%URZVLQJ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������.RQWUROO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������'XEEHONODVVQLQJ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.3. KRITIK MOT HIERARKISK STRUKTUR PÅ WEBBEN – DEN FACETTERADE RIKTNINGEN ..................................23
7.4. ANPASSNING AV ETABLERADE SYSTEM .......................................................................................................24

���35(6(17$7,21�$9�6<67(0(1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8.1.YAHOO! ........................................................................................................................................................26
�������7HRULQ�EDNRP�V\VWHPHW���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������)|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�PHG�<DKRR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

8.2. DEWEY DECIMAL CLASSFICATION ..............................................................................................................30
�������7HRULQ�EDNRP�V\VWHPHW���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������)|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�PHG�''& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

8.3. BUBL LINK ...............................................................................................................................................33
�������7HRULQ�EDNRP�V\VWHPHW���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������)|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�PHG�%8%/�/,1. ���������������������������������������������������������������������������������������������

���2%6(59$7,21�$9�6g.7-b167(51$6�./$66,),.$7,2166<67(0���������������������������������������������

9.1. UPPLÄGG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT..........................................................................................................34
    9.2. JÄMFÖRELSE MELLAN HUVUDKLASSERNA I YAHOO! OCH DISCIPLINERNA I BUBL LINK.......................……..........35

9.3.  KLASSERNA FÖR SPRÅK I BUBL LINK OCH YAHOO!.................................................................................40
�������%8%/�/,1.�������/DQJXDJH �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������<DKRR��±�/LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ�/DQJXDJHV ����������������������������������������������������������������������������������������
�������-lPI|UHOVH�PHOODQ�V\VWHPHQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9.4. KLASSERNA FÖR BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP I BUBL LINK OCH YAHOO! .....................46
�������%8%/�/,1.�±�����/LEUDU\�DQG�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFHV����������������������������������������������������������������������������
�������<DKRR��±�/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH��������������������������������������������������������������������������������������������
�������-lPI|UHOVH�PHOODQ�V\VWHPHQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9.5. KLASSERNA FÖR SOCIAL SCIENCE I BUBL LINK OCH YAHOO!..................................................................49
�������%8%/�/,1.�������6RFLDO�VFLHQFHV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������<DKRR��6RFLDO�6FLHQFH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



4

�������-lPI|UHOVH�PHOODQ�V\VWHPHQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����',6.866,21���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.1. ETABLERAT ELLER NYTT KLASSIFIKATIONSSYSTEM? ............................................................................... 53
��������$WW�DQSDVVD�HWW�V\VWHP�HIWHU�WMlQVWHQV�V\IWH���������������������������������������������������������������������������������������� ��
��������)OH[LELOLWHW�RFK�XSSGDWHULQJ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��������6SUnN���QRWDWLRQ�RFK�DOIDEHWLVN�EHVNULYQLQJ�������������������������������������������������������������������������������������� ��
��������bPQHVDQDO\V�RFK�NRQWUROO««««««««««««««««««««««««««««««««���

    10.2. AVSLUTANDE DISKUSSION……………………………………………………………………………………………………..59

����6$00$1)$771,1*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/,77(5$785)g57(&.1,1*««««««««««««««««««««««««««««««��
TRYCKTA KÄLLOR ..............................................................................................................................................65
ELEKTRONISKA KÄLLOR .....................................................................................................................................67



5

���,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG

I och med uppkomsten av World Wide Web (webben) har möjligheten till åtkomst av
information av olika slag ökat markant gentemot tidigare. På grund av den stora mängd
information som webben erbjuder har det uppstått ett behov av att organisera informationen
för att underlätta återvinningen av den.

Webben växer sig allt större och att strukturera all den information som finns tillgänglig blir
mer och mer aktuellt.�Informationssökning på webben kan vara problematiskt med t.ex. ett
mycket stort antal sökträffar av vilka de relevanta kan vara svåra att urskilja från mindre
relevanta. Att åstadkomma organisation av webbresurser är mycket viktigt, därom är de flesta
överens. Den här uppsatsen handlar om en av de möjligheter som finns för att underlätta
informationssökningen på webben, nämligen klassifikation.

Klassifikation är ett verktyg som länge har använts på bibliotek i syfte att snabbt och effektivt
finna den information som eftersöks. Flera av dagens klassifikationssystem utarbetades i en
tid när mängden information var mindre jämfört med idag, men då det ändå fanns behov av att
ordna den information som fanns. Nu när mängden information ökar och förutsättningarna för
åtkomst av den är andra i och med webbens uppkomst torde klassifikation i ännu högre grad
vara ett användbart medel för att åstadkomma den struktur som är nödvändig för att
informationen ska återvinnas effektivt. Men är det så att en ny tid och ett nytt medium ställer
traditionell klassifikation i ett annat ljus?

En tanke är att organisation av information, som t.ex. klassifikation, i framtiden allt mer
kommer att vara inriktad på webbaserade resurser och medför då detta att den traditionella
klassifikationen kommer att spela en ny roll än den tidigare gjort? För att åstadkomma
organisation av webbresurser med hjälp av klassifikation har man hittills använt sig av två
tillvägagångssätt. Att applicera redan etablerade klassifikationssystem som en gång utarbetats
för klassifikation av biblioteksresurser är ett sätt, medan skapandet av nya system är ett annat.
Dewey Decimal Classification (DDC) och Universal Decimal Classification (UDC) är
exempel på etablerade klassifikationssystem som används för detta ändamål. Vad gäller nya
system som har utvecklats på webben är Yahoo! och Looksmart exempel. I uppsatsen
studeras vad ovan nämnda typer av klassifikation av webbresurser innebär och de system som
ligger till grund för en analys är DDC och Yahoo!. DDC representeras i uppsatsen av
katalogtjänsten BUBL LINK.

De principer som ligger till grund för de redan etablerade klassifikationssystemen torde vara
användbara i informationshanteringen även i det nya perspektiv som webben givit upphov till,
men en relevant fråga är hur effektiva bibliotekssystemen egentligen är när det kommer till
organisation av webbresurser. Kan ett etablerat klassifikationssystem användas som
utgångspunkt och därefter modifieras så att ett effektivt, så att säga, ”halvnytt” system
åstadkoms? Eller behövs det helt nya system anpassade för ett nytt medium?

�����'HILQLWLRQHU

• .ODVVLILNDWLRQVV\VWHP� Ett klassifikationssystem kan definieras som ett system som
organiserar dokument på så vis att de delas in i grupper efter likhet.1 Den här uppsatsen
ansluter sig till denna relativt breda definition. I kapitel fem diskuteras

                                                          
1 Rowley, Jennifer (1992). 2UJDQL]LQJ�.QRZOHGJH��$Q�,QWURGXFWLRQ�WR�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO� s. 176.
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klassifikationssystem mer ingående och distinktionen mellan klassifikationssystem och
indexeringssystem redogörs för. I uppsatsen görs en jämförelse mellan vad som här
benämns HWDEOHUDGH�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP och Q\D�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP. Med etablerade
klassifikationssystem avses system som DDC, UDC, SAB (Sveriges Allmänna
Biblioteksförening) m.fl., d.v.s. system som har uppkommit i syfte att skapa bibliografisk
kontroll främst över tryckt – fysiskt - material på bibliotek. Med nya klassifikationssystem
avses de system som uppkommit på webben i syfte att organisera enbart webbaserade
resurser, t.ex. Yahoo! och Looksmart.

• ,QGH[��Enligt 2QOLQH�'LFWLRQDU\�RI�/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH (ODLIS) är ett index
en alfabetisk lista över namn, platser och ämnen som behandlas i ett verk med
sidhänvisningar till den specifika sida i texten där den önskade informationen återfinns.2

Jennifer Rowley ger en liknande definition av begreppet när hon beskriver ett index som
som en pekare, en indikator eller en systematisk guide till de ämnen som finns i en
samling eller databas. Hon återger även en definition som går ut på att ett index är en
alfabetiskt lista över referenser, ofta placerad längst bak i ett verk.3 När ett index är
kopplat till ett klassifikationssystem har det till syfte att alfabetiskt dels lokalisera ämnen i
systemet och dels att visa på relaterade aspekter av ett ämne som har skilts åt i
klassifikationssystemet.4

• 'RNXPHQW��HOHNWURQLVND�GRNXPHQW��I uppsatsen görs åtskillnad mellan fysiska dokument
och dokument på webben. Rowley definierar ett dokument enligt följande: ”A document
is a record of knowledge or information or a creative expression”.5 Dokument finns i flera
format; det kan röra sig om manuskript, böcker, tidskrifter, videoinspelningar, filmer,
microfilmer, kartor etc..6 Ofta används begreppet elektroniska dokument när resurser på
webben avses. Andra vanliga benämningar är webbaserade resurser och Internetbaserade
resurser. I den här uppsatsen används begreppet webbaserade resurser och med detta avses
helt enkelt resurser som finns att tillgå på webben.

�����6\IWH

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur klassifikation kan användas på
webben för att åstadkomma organisation av webbaserade resurser. Syftet är också att
undersöka vilka problem och möjligheter som finns med att använda etablerade
klassifikationssystem utarbetade för bibliotek, respektive nya system skapade för
webbaserade resurser.

�������)UnJHVWlOOQLQJDU

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar ställts:

• Vad kännetecknar de klassifikationssystem som används på webben?
• Hur kan ett etablerat klassifikationssystem tillämpas för klassifikation i webbmiljö?
• Skiljer sig denna typ av klassifikation från nya klassifikationssystem på webben och i så

fall hur?
                                                          
2 Reitz, M Joan. Online Dictionary of Library and Information Science.
3 Rowley, 1992, s. 7.
4 Ibid., s. 196.
5 Ibid., s. 4.
6 Reitz.
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�����'LVSRVLWLRQ

Uppsatsen tre inledande kapitel följer standarden för vetenskapliga arbeten och således
presenteras här ämnesval, definitioner, syfte, frågeställningar, disposition, metodval och
tidigare forskning.

Kapitel fyra är en teoridel där klassifikation beskrivs utifrån ett grundläggande perspektiv,
med utgångspunkt i allmän klassifikationsteori.

Kapitel fem diskuterar kring klassifikationssystem versus indexeringssystem, då distinktionen
mellan dessa begrepp är relevant för ett av de system som uppsatsen baseras på.

Kapitel sex ger grundläggande förståelse för webben som medium och de förutsättningar för
klassifikation som följer av dess karaktär.

Dessa kapitel ger tillsammans relevant bakgrundsinformation till kapitel sju, i vilket olika
aspekter av klassifikation på webben behandlas.

I kapitel åtta presenteras de tjänster som undersöks i uppsatsen och presentationen av dem
syftar till att introducera läsaren i de klassifikationssystem som därefter analyseras, i kapitel
nio.

Kapitel tio ägnas åt en diskussion som tar sin utgångspunkt i tidigare kapitel. Kapitel elva
slutligen är en sammanfattning.
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���0HWRG

De frågeställningar som är uppställda för uppsatsen kommer att besvaras dels med hjälp av
litteratur skriven i ämnet, dels av observationer av de utvalda tjänsternas webbplatser.

Den litteratur som behandlar klassfikationsteorier är i de flesta fall äldre och beskriver därför i
första hand teorier kring klassifikation av traditionella dokumenttyper och berör därmed inte
klassifikation i webbperspektiv. Men dessa teorier har bedömts relevanta, eftersom ett av de
system som uppsatsen tar upp ursprungligen är skapat för bibliotek och även p.g.a. det faktum
att system utvecklade på webben uppvisar drag från biblioteksklassifikation. Andra, mer
nyproducerade texter, som beskriver klassifikation utifrån webbperspektiv, både med
utgångspunkt i etablerade och nya system, har studerats i syfte att få förståelse för olika sätt
att tänka kring klassifikation på webben.

Observationerna av de utvalda webbplatserna har till syfte att, som komplement till
litteraturstudier, om möjligt sprida ljus över vilka klassifikationsteoretiska principer som
systemen bygger på, samt att på ett tydligt sätt kunna urskilja och visa på skillnader mellan
dem. Observationer och i viss mån litteraturstudier ligger också till grund för analysdelen.
Rent praktiskt utförs observationerna genom att de aktuella tjänsternas webbplatser och
därigenom deras klassifikationssystem studeras. Systemen kommer inte att analyseras i sin
helhet, d.v.s. alla klasser ingår inte i en analys. I stället väljs ett par klasser ut, tillräckliga för
att kunna peka på karaktäristiska drag hos de respektive klassifikationssystemen. Möjliga
skillnader som kan urskiljas ska inte ligga till grund för någon slags utvärdering av de olika
klassifikationssystemen då syftet med uppsatsen inte är att komma fram till vilket system som
är bäst att använda på webben. De skillnader som en jämförelse mellan systemen kan leda
fram till används däremot för att belysa de tillvägagångssätt som finns vad gäller
klassifikation på webben.

Kontakt som har tagits med personal på BUBL LINK via e-post har bekräftat mycket om
BUBL LINK´s verksamhet som även har gått att utläsa i artiklar och på BUBL LINK´s
webbplats. Denna e-post intervju används dock inte som källa i uppsatsen. Kontakt har också
försökt tas med personal på Yahoo!, dock utan resultat. Bland annat av den anledningen tas
inte informationen från BUBL LINK med i uppsatsen. Frågan är dessutom om det hade givit
så mycket mer information kring klassifikationen än vad som ändå gått att utläsa direkt från
Yahoo!´s webbplats; svaret från BUBL LINK tyder inte på det.

Texterna som handlar om klassifikation sett utifrån ett webbperspektiv är främst artiklar från
tryckta och webbaserade tidskrifter. Kapitlet om klassifikationsteori är i första hand baserat på
tryckta böcker, medan avsnitten som beskriver klassifikationssystemen har sin utgångspunkt i
både tryckt material och material hämtat från webben. När det gäller material hämtat från
webben gäller, kanske i högre grad än för tryckt material, att kritiskt granska källan, eftersom
webben erbjuder material med skiftande trovärdighet. De webbpublicerade texter som har
använts för den här uppsatsen har bedömts tillförlitliga, då författarna är namnkunniga inom
området och det ofta står en institution bakom. Men naturligtvis gäller för alla källor att
förhålla sig kritisk till det som skrivs.

När det gäller hur datatermer ska skrivas har Svenska Datatermgruppens hemsida7

konsulterats. Svenska datatermgruppen rekommenderar hur engelska datatermer ska hanteras

                                                          
7 Svenska Datatermgruppen
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på svenska. Att deras definitioner har valts beror på att det är en tjänst som upplevs tillförlitlig
då den är sammansatt av företrädare från en stor mängd branscher, t.ex. svenska språkvården,
dags- och branschpress och dataföretag.

�����8UYDO�RFK�DYJUlQVQLQJDU

Valet av webbplatser har baserats på vilken typ av klassifikationssystem som används. En
tjänst som använder ett etablerat system och en tjänst som har skapat ett eget har valts ut. Det
etablerade system som valts är Dewey Decimal Classification. Det finns flera anledningar till
detta. En av de är att DDC är det universella klassifikationssystem som har nått störst
internationell spridning.8 Naturligtvis finns det inget som säger att ett nationellt system,
specialsystem eller mindre känt universellt system vore sämre att använda sig av, men det kan
vara intressant att studera hur, och om, ett system som lyckats etablera sig så väl som
klassifikationssystem för tryckt material även klarar att hantera webbresurser. Det finns andra
etablerade universella system som skulle kunna komma i fråga utöver DDC, t.ex. används
UDC och LCC (Library of Congress Classification) också som klassifikationssystem på
webben. Valet har ändå fallit på DDC och ytterligare skäl till detta är att man i litteratur
skriven i ämnet kan utläsa att DDC är det etablerade system som i störst utsträckning används
i webbsammanhang.9 Av den anledningen finns det även relativt mycket material att använda.
Vidare är LCC ett klassifikationssystem som framför allt används i USA, vilket gör att det är
mindre känt i andra delar av världen och därför har LCC fallit bort som alternativ.

Bland de tjänster på webben som använder DDC har en service som heter BUBL LINK valts
ut. BUBL LINK är en katalogtjänst, (se avsnitt 6.1.), som har funnits under nästan hela 1990-
talet, vilket gör att det är en väl inarbetad tjänst som dessutom är etablerad och erkänd. Av de
tjänster på webben som gör bruk av DDC förefaller BUBL LINK vara den mest använda och
är troligtvis den tjänst som bäst kan representera gruppen klassifikationssystem på webben
som gör bruk av DDC. Ett exempel på en annan tjänst som använder DDC är BCCLLS.10

Katalogtjänsten Yahoo! har tagits som exempel på ett nytt klassifikationssystem och studeras
därför också i uppsatsen. Yahoo! utger sig för att vara ett universellt system liksom DDC. Till
skillnad från DDC är Yahoo! utvecklat endast med avseende på webbresurser. Att just Yahoo!
har valts för att representera gruppen nya klassifikationssystem på webben beror på att det är
en internationell och mycket använd tjänst och kanske t.o.m. den mest kända katalogtjänsten
på webben. Enligt 0HGLD�0HWUL[�6HDUFK�(QJLQH� som erbjuder statistik över bl.a. söktjänsters
popularitet, toppar Yahoo! statistiken över mest besökta söktjänst på webben under februari
2001 och statistik över tidigare månader visar samma resultat.11 Yahoo! skapades 1993 och
det gör tjänsten till en av de äldsta katalogerna på webben och det faktum att den snabbt blev
oerhört populär kan man anta har bidragit till att konstruktörer av andra webbkataloger har
använt Yahoo! som förebild. På grund av detta har det bedömts som ett riktigt val att låta
Yahoo! vara det nya, icke-etablerade klassifikationssystem som studeras i uppsatsen.

                                                          
8 Koch, Traugott och Day, Michael 1997. The Role of Classification Schemes in Internet Resource Description
and Discovery.
9 Ibid.
10 Adress: http://www.bccls.org/reference/swb/index2dewey.shtml.
11 Media Metrix Search Engine.
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���7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

Forskning kring klassifikation och klassifikationssystem har bedrivits under lång tid, men en
viktig tidsperiod i forskningen tog sin början under 1800-talets andra hälft, då de stora
universella klassifikationssystemen skapades. Naturligtvis har det forskats kring dessa och
andra klassifikationssystem kontinuerligt under hela 1900-talet med t.ex. revideringar eller
nya klassifikationssystem som följd. De senaste åren har forskning inom klassifikation fått ett
uppsving gentemot tidigare år.12 En av anledningarna till detta skulle kunna vara att man i och
med uppkomsten av webben sett nya möjligheter för klassifikation.

Klassifikation av webben är ett förhållandevis nytt forskningsområde. Detta beror naturligtvis
på att webben är ett sent uppkommet medium som har växt fram under 1990-talet och således
är det främst under denna tid som forskning har bedrivits inom ämnet. Under senare år har
forskningen fördjupats, som en följd av att utvecklingen av webben gått snabbt under dessa
år. Forskning gällande användningen av klassifikationssystem utarbetade för bibliotek i digital
miljö har dock bedrivits även tidigare än 1990-talet. Redan 1983 skriver Elaine Svenonius i en
artikel att system för biblioteksklassifikation med fördel borde kunna användas i onlinemiljö13

och ungefär vid den här tiden kan man säga att startpunkten för forskningen kom. År 1986
kom den första onlinekatalogen som var baserad på ett etablerat klassifikationssystem,
nämligen 'HZH\�'HFLPDO�&ODVVLILFDWLRQ�2QOLQH�3URMHFW som leddes av Markey och Demeyer.
Detta var ett experiment där en onlinekatalog skapades, i vilken användarna kunde navigera
med hjälp av klassifikationssdata från DDC. Mer information om detta projekt finns i
”Analysis of a Bibliographic Database Enhanced with a Library Classification”.14

En väsentlig del i forskningen är den traditionella klassifikationens varande eller icke varande
på webben. En ofta hävdad mening är att vissa grundläggande principer för traditionell
klassifikation är användbara i det här sammanhanget. En av dessa principer är hierarki mellan
ämnesklasser och just hierarki är ett ständigt återkommande begrepp i forskningen. Det
hierarkiska tänkandet går igen när man bygger upp s.k. ämnesträd på webben, (se avsnitt
6.1.). Alan Wheatley påpekar detta, men samtidigt skriver han att det, efter vad han kan se,
egentligen är den enda praktiska användningen av klassifikation som metod för återvinning på
Internet i framtiden.15 Vikten av hierarki tas även upp i artikeln ”Structural and Multilingual
Approaches to Subject Access on the web” av Chan, Lin och Zeng. De påpekar också att
hierarki dessutom exemplifierar två inom klassifikationsteorin väsentliga begrepp –
FROORFDWLRQ och SDUWLWLRQ, som betyder ungefär insamlande och uteslutande av ämnen i
klasser. Dessa begrepp har härigenom också blivit anammade på webben.16 Lois Mai Chan,
medförfattare till artikeln ovan, är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Kentucky University i USA och har genom ett flertal böcker och artiklar inom klassificering
och katalogisering bidragit till forskningen.

DESIRE ('HYHORSPHQW�RI�D�(XURSHDQ�6HUYLFH�IRU�,QIRUPDWLRQ�RQ�5HVHDUFK�DQG�(GXFDWLRQ) är
ett EU-projekt som bl.a. utvärderar hur etablerade klassifikationssystem och kontrollerad
vokabulär kan appliceras på webben för att organisera och utöka tillgången till webbresurser.

                                                          
12 Chan, Lois Mai 1994. &DWDORJLQJ�DQG�&ODVVLILFDWLRQ��$Q�,QWURGXFWLRQ, s. 15.
13 Svenonius, Elaine enligt Vizine-Goetz, Diane. Using Library Classification Schemes for Internet Resources.
14 Markey-Drabenstott, Karen et al 1990��Analysis of a Bibliographic Database Enhanced with a Library
Classification.
15 Wheatley, Alan 2000. Subject Trees on the Internet: A New Role for Bibliographic Classification?, s. 115.
16 Chan, Lois Mai, Lin, Xia och Zeng, Marcia 2000. Structural and Multilingual Approaches to Subject Access
on the Web, s. 188.
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I artikeln ”The Role of Classification Schemes in Internet Resource Description and
Discovery” presenteras för- och nackdelar med olika klassifikationssystem i
webbsammanhang, både universella system och klassifikationssystem som används i enskilda
länder.17 Författare till artikeln är Traugott Koch och Michael Day, som också ligger bakom
flera andra publikationer, t.ex. ”Provide Browsing using Classification Schemes”; även denna
artikel ligger inom ramen för DESIRE-projektet.

Användningen av facetterad eller enumerativ klassifikation, (se kapitel 4.1.), ägnas också
intresse i forskningen gällande de etablerade klassifikationssystemen på webben. Det finns
forskare som hävdar att ett rent facetterat system på ett mer fördelaktigt sätt kan hantera
webbresurser. Några av förespråkarna för detta är Vanda Broughton och Heather Lane som i
artikeln ”Classification Schemes Revisited: Applications to Web Indexing and Searching”
hävdar att ett rent facetterat system uppfyller de egenskaper som ett klassifikationssystem bör
ha för att användas på webben och att hierarki inte hör till dessa funktioner, då hierarki inte
kan visa på ämnenas olikheter.18 Andra forskare som studerar facetterad klassifikation i
webbsammanhang är David Ellis och Ana Vasconcelos.19

De enumerativa klassifikationssystemen förespråkas av bland andra Diane Vizine-Goetz,
forskare på WKH�2IILFH�RI�5HVHDUFK på 2&/&�2QOLQH�&RPSXWHU�&HQWHU. Hennes forskning
koncentreras framför allt kring hur universella klassifikationssystem som DDC och LCC kan
användas för klassifikation av webbresurser. I artikeln ”Using Library Classification Schemes
for Internet Resources” jämför hon dessa system med Internetbaserade system. I artikeln
”OCLC Investigates Using Classification Tools to Organize Internet Data”, skriven av samma
forskare, exemplifieras ett etablerat klassifikationssystem applicerat på webben av OCLC´s
databas 1HW)LUVW som är baserad på DDC.

Forskning om klassifikation på webben inkluderar även studier där bl.a. webbens olika
sökmöjligheter i form av antingen sökmaskiner eller kataloger tas upp till diskussion, liksom
webbens föränderliga natur som medför utmaningar när det kommer till organisation av dess
innehåll. Organisation av webben, sett i förhållande till webbens natur, har studerats av
Wallace C. Koehler i artikeln ”Classifying Web Sites and Web Pages: the Use of Metrics and
URL Characteristics as Markers”.20

                                                          
17 Koch och Day, 1997.
18 Broughton, Vanda och Lane, Heather 2000. Classification Schemes Revisited: Applications to Web Indexing
and Searching, s. 153.
19 Ellis, David och Vasconcelos, Ana 1991. Ranganathan and the Net: Using Facet Analysis to Search and
Organise the World Wide Web, s. 2-10.
20 Koehler, Wallace C. 1999. Classifying Web Sites and Web Pages: The Use of Metrics and URL
Characteristics as Markers.
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���.ODVVLILNDWLRQVWHRUL

Det finns flera definitioner av termen klassifikation. En definition är: ”The arrangement of
things in logical order according to their degree of likeness”.21 Gemensamt för de flesta
definitioner är att klassifikation ses som en indelning i klasser och att denna indelning främst
baseras på likhet mellan ämnen. Man grupperar alltså sådant som delar egenskaper med
varandra i samma klass. Tanken som ligger till grund för klassifikation är att man härigenom
vill strukturera och organisera mänsklig kunskap enligt vissa mallar. Mallarna utgörs av de
olika klasserna, vilka ofta är ordnade hierarkiskt för att ordningen mellan ämnena tydligt ska
urskiljas. Syftet med det här förfarandet är att den information som eftersöks ska återvinnas så
snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns olika typer av klassifikationssystem utvecklade med hänsyn till vilket syfte som
ligger bakom, t.ex. universella system som ska innehålla alla ämnen och specialsystem som
fokuserar på specifika ämnen. Ett universellt klassifikationssystem ska ge utrymme för all
kunskap som vi känner till och måste samtidigt ha beredskap för det som vi ännu inte känner
till. Kunskapen indelas i klasser och delklasser som placeras i en ordning som visar på
relationerna mellan dem. Ordningen måste vara logisk och utformad på ett sätt som gör det
möjligt att få plats med nya ämnen när det finns behov av det. Systemet måste därför baseras
på en teori som gör denna flexibilitet möjlig.

De universella klassifikationssystemen uppstod från början i och med tanken om en universell
klassifikation med indelning av kunskap i olika klasser beroende på arten av kunskapen och
där klasserna är möjliga att arrangera i en bestämd ordning. Det här tänkandet utgör några av
huvudprinciperna inom klassifikationsteorin.22 Universella klassifikationssystem är som
nämnts uppbyggda för att omfatta ”allt som finns”; all kunskap i världen som vi har vetskap
om. Bakom avsikten att kunna spegla denna verklighet i ett klassifikationssystem låg ett
antagande om att den kunskap som finns kan inordnas i en universell ordning – att det
existerar en logisk ordning mellan klasser. Det här är en syn som har funnits under 1900-talet
inom klassifikationsteorin – alltså antagandet om att det finns klassifikationsstrukturer
”inbyggda” i naturen. Det har därför funnits en tro på det perfekta universella
klassifikationssystemet.23 Men tanken om det ultimata klassifikationssystemet, eller att det i
alla fall är möjligt att skapa ett sådant genom att man finner denna permanenta
klassifikationsstruktur har mött motstånd som går ut på att ett klassifikationssystem inte kan
tillgodose alla människor och alla syften, men att det däremot finns sätt att bygga upp ett
system där, inte alla, men många kan hålla med om huvudprinciperna.24

Den kategorisering som görs vid indelandet i klasser baseras på likheter och olikheter mellan
de objekt som klassificeras. Objektets natur kan man då säga utgörs av just likheter och
olikheter i förhållande till andra objekt och det är denna ”natur” som ligger till grund för
indelningen i klasser.25 Klasserna uppstår ju genom att man håller ihop det som hör samman
på så vis att man samlar de dokument som delar vissa egenskaper i en klass, liksom man på
samma gång stänger ute andra ämnen. Dessa funktioner för ett klassifikationssystem kallas

                                                          
21 Rowley, 1992, s. 485.
22 Painter, Ann F. 1972. Modern Classification Theory, s. 101.
23 Miksa, Francis 1998. 7KH�''&��WKH�8QLYHUVH�RI�.QRZOHGJH��DQG�WKH�3RVW�PRGHUQ�/LEUDU\, s. 81.
24 Ibid.
25 Painter, 1972, s. 102.
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FROORFDWLRQ och SDUWLWLRQ�� och kan också räknas till viktiga begrepp inom
klassifikationsteorin. Det vanligaste förfarandet när det gäller den här kategoriseringen är att
man utgår från det generella och går mot det specifika. Man börjar med en bred klass och
smalnar av denna till mer specifika ämnen. Detta är väl också det mest logiska sättet att gå till
väga på.

Analysen av ämnets natur har hittills ofta resulterat i att en indelning i klasser på basis av
akademiska discipliner har känts naturlig. Clare Beghtol vänder sig mot detta och talar om
begreppet PXOWLGLVFLSOLQDULW\�som argument mot den här disciplinbaserade ämnesindelningen.
De akademiska disciplinerna kan inte alltid på ett tillfredsställande sätt inkludera nya ämnen
som tillförs vetenskapen och hantera det faktum att inte alla ämnen låter sig placeras
disciplinvis. Beghtol påpekar därför vikten av att forskning inom klassifikationsteori i högre
grad måste ta hänsyn till detta.27

Många klassifikationssystem är som nämnts ovan hierarkiskt uppbyggda för att visa på
relationer mellan ämnen. Det finns ingen definition av termen ”hierarki” som har blivit
allmänt accepterad; detta därför att hierarki är ett koncept som används i flera sammanhang.
Beghtol beskriver det som ”transdisciplinärt”, vilket innebär att det används inom flera
discipliner. Definitioner av termen hierarki ser därför olika ut beroende på i vilket
sammanhang ordet används. En definition av ordet som ändå är vanlig är att hierarki är en
mängd av ordnade nivåer.28 Hierarkin i ett klassifikationssystem visas genom att man bygger
upp koder – notationer. Notationen kan utgöras antingen av bokstäver eller siffror eller en
kombination av båda, s.k. blandad notation. Ett exempel på klassifikationssystem som
använder blandad notation är SAB, medan DDC har ren notation – endast siffror. Ett
övergripande ämne specificeras med hjälp av notationer och ju längre notation desto mer
specifikt är ämnet. Den här hierarkiska strukturen som visas med hjälp av notation gör att
användaren lätt kan titta på relaterade ämnen som kan vara till hjälp i sökningen, genom att
antingen gå ett steg upp eller ner i hierarkin.

�����(QXPHUDWLYD�RFK�IDFHWWHUDGH�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP

Teorier kring klassifikation har givit upphov till olika riktningar. Man skiljer därför mellan
två huvudtyper av klassifikationssystem: enumerativa system och facetterade system. Båda
typerna delar ändå vissa grundläggande teoretiska aspekter, men går skilda vägar när det
gäller hur dessa teorier ska förverkligas i ett system.

Enumerativa system speglar den traditionella biblioteksklassifikationen och kallas därför
också för traditionella klassifikationssystem.29 Alla ämnen som ska finnas med i systemet
listas. Att endast lista ämnen i t.ex. alfabetisk ordning skulle emellertid inte erbjuda en särskilt
tydlig blick över alla ämnen i och med att en dylik lista skulle bli alltför lång och inte heller
visa på relationer mellan ämnen. För att kunna åstadkomma ett system som är överskådligt
utses därför först ett antal huvudklasser, under vilka andra ämnen kan placeras in. Man gör
alltså en fortsatt indelning av dessa huvudklasser genom att dela upp ämnet i dess delämnen.
Detta kräver en analys av ämnet som gör den här indelningen möjlig. Skapandet av
enumerativa system är därför en process där man närmar sig kunskap analytiskt. Ett
enumerativt system kan man säga fokuserar på de övergripande ämnena. Varje ämne som ska

                                                          
26 Ellis och Vasconcelos, 1999, s. 5.
27 Beghtol, Clare 1998. Knowledge Domains: Multidisciplinarity and Bibliographic Classification Systems.
28 Beghtol, Clare 1997. Graphic Forms of Hierarchical Systems: Preliminary Study, s. 23.
29 Painter, 1972, s. 101.
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klassificeras är representerat av en klass, men har ämnet ingen egen klass placeras det i den
närmaste överordnande klassen i hierarkin. Indelningen i huvudklasser görs antingen på
filosofisk eller pragmatisk grund.30

Den andra typen av klassifikation är baserad på modernare klassifikationsteori.31 Den
facetterade klassifikationen kallas även syntetisk klassifikation. Facetterade eller syntetiska
klassifikationssystem används i första hand för specifika ämnesområden och delar inte de
enumerativa systemens strävan att klassificera en universell kunskap. Grunden för de
facetterade systemen ligger i Ranganathans facettanalys som användes i
klassifikationssystemet &RORQ�&ODVVLILFDWLRQ. Facettanalysen innebär att ämnen antas kunna
delas upp i olika baskomponenter – s.k. facetter. Varje ämnesklass har då ett antal facetter
som beskriver aspekter som är viktiga för respektive ämne. Facetterna används för att
beskriva ämnet i fråga och klassymboler från flera olika klasser kan kombineras tills man har
beskrivit ett visst ämnes egenskaper.32

                                                          
30 Rowley, 1992, s. 180.
31 Chan, 1994, s. 261.
32 Ibid., s. 261-262.
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���.ODVVLILNDWLRQVV\VWHP�±�LQGH[HULQJVV\VWHP

I det här kapitlet diskuteras klassifikationssystem versus indexeringssystem med utgångspunkt
i kontrollerat återvinningsspråk. Problematiken kring huruvida ett system som Yahoo! kan
sägas vara ett klassifikationssystem eller om det hellre bör kallas indexeringssystem tas upp.
Sett i jämförelse med ett etablerat klassifikationssystem och ett indexeringssystem gör sig
både likheter och skillnader gällande. I litteraturen används oftast begreppet
klassifikationssystem för Yahoo! och andra katalogtjänster på webben.

�����.ODVVLILNDWLRQVV\VWHP�VRP�NRQWUROOHUDW�LQGH[HULQJVVSUnN

Ett universellt klassifikationssystem är uppbyggt av bestämda regler som i princip ska kunna
appliceras på vilken dokumentsamling som helst. Klassifikationssystemet kan skapas i
avsaknad av enskilda dokument, för att sedan tillämpas när det finns behov av det. Vid
skapandet av ett klassifikationssystem ses till olika kunskapsområden och utifrån dessa byggs
systemet upp. Specifika dokument används därmed inte som utgångspunkt, snarare specifika
ämnen. Detta är en av de egenskaper som skiljer ett klassifikationssystem från ett
indexeringssystem, då indexeringssystemet i stället skapas utifrån de enskilda dokumenten;
det existerar i princip inte utan dokument. Ett indexeringssystem tillåts hela tiden växa i takt
med att nya dokument indexeras och indexeringssystemet tillförs nya ämnesord. Ett
klassifikationssystem däremot är mer statiskt till sin natur, men det utvidags ändå när nya
intresseområden växer fram och kräver utrymme.

Rowley definierar indexeringsspråk som en lista av termer eller notationer som kan användas
som ingångspunkter i ett index.33 Det finns olika typer av indexeringsspråk; åtskillnad görs
exempelvis mellan s.k. kontrollerat indexeringsspråk och fritt indexeringsspråk. Med
kontrollerat indexeringsspråk avses att den term eller de termer som tillskrivs ett dokument är
kontrollerade, d.v.s. termerna återfinns i en auktoritetslista eller är på annat sätt kontrollerade.
Fritt indexeringsspråk däremot innebär att termer kan plockas direkt ur dokumentet som
indexeras, det är således upp till indexeraren vilka ämnesord som tillskrivs ett dokument. Ett
indexeringsspråk som är kontrollerat kan vara av två slag, varav klassifikationssystem är det
ena.34 Ett klassifikationssystem är kontrollerat i den bemärkelsen att det är uppbyggt av regler
som används vid beskrivningen av ett dokument. Den som utför klassificeringen kan inte helt
godtyckligt tillskriva dokumentet en viss notation, utan för detta finns en mall att följa. Ett
klassifikationssystem kan man säga utgörs av en uppsättning regler och om inte reglerna följs
faller hela syftet med klassifikationen.

En annan typ av kontrollerat indexeringsspråk är alfabetiskt indexeringsspråk. I det här fallet
utgörs indexeringsspråket av de olika ämnesorden listade i alfabetisk ordning. Det handlar här
om vanliga ord, även om kontroll finns över vilka ord som får användas. En skillnad mellan
de olika typerna av kontrollerat indexeringsspråk är att ett klassifikationssystem använder
notation för att ange hur dokumentet förhåller sig till andra dokument i samlingen, medan ett
alfabetiskt indexeringsspråk enbart listar ämnena i bokstavsordning.35 Om man väljer att utgå
från detta resonemang, alltså att ett klassifikationssystem och alfabetiskt indexeringsspråk är
olika typer av kontrollerat indexeringsspråk, skulle man mycket vagt uttryckt kunna säga att
system utvecklade för klassifikation av webbresurser, i förhållande till etablerade

                                                          
33 Rowley, 1992, s. 160.
34 Ibid., s. 161.
35 Ibid.
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klassifikationssystem, placerar sig någonstans mellan de båda indexeringsspråken. De nya
systemen som är avsedda för webbresurser använder inte notation som ett etablerat
klassifikationssystem gör, utan använder istället ämnesord i likhet med alfabetiskt
indexeringsspråk. Ämnesorden listas emellertid inte i alfabetisk ordning, utan efter
ämnestillhörighet och detta att placera dokumenten efter ämnestillhörighet är den vanliga
principen för ett klassifikationssystem.

Begreppsterrängen är snårig och därför svårforcerad i och med att begreppen tycks gå in i
varandra på ett sätt som gör det problematiskt att tydligt placera dem i förhållande till
varandra. Om man för stunden ignorerar begreppen indexeringsspråk, klassifikationssystem
och indexeringssystem kan man säga att det system som exempelvis tjänsten Yahoo!
använder sig av helt enkelt innebär ett slags språk och att syftet med detta språk är att
underlätta återvinningen av dokument. Birger Hjørland nämner den mer allmänna termen
återvinningsspråk i samband med språk som används för dokumentåtervinning, men skiljer
här mellan klassifikationssystem och indexeringsspråk. Hjørland menar emellertid också att
distinktionen är liten och att egentligen vilket klassifikationssystem som helst kan tas för ett
index och tvärtom.36 Detta skiljer sig då från Rowley som, vilket nämnts ovan, klassar ett
klassifikationssystem som ett kontrollerat indexeringsspråk. Hjørland menar också att t.ex. en
tesaurus och ett klassifikationssystem är exempel på kunskapsorganisationssystem.37 Kanske
ska man nöja sig med att kalla ett system som Yahoo! för ett kunskapsorganisationssystem,
även om det är väl vagt för ett system som har så pass tydliga kopplingar till både
klassifikationssystem och indexeringssystem.

Andrew Large ser det som att den kategorisering som görs av vissa söktjänster är baserad på
en kontrollerad vokabulär och tar Yahoo! UK och Irland (regionala versioner av Yahoo!) och
Excite som exempel. Indelningen av ämnen under bestämda rubriker ser han som en enkel
form av klassifikation.38 Alan MacLennan benämner Yahoo! och andra system på webben
som ” … informal, non-traditional classification ’schemes’ by which links to resources are
organized … ” och han skriver fortsättningsvis att Yahoo! ” … must be considered a good
example of a ’home-brewed’ scheme, though it has no evident notation and might be
considered as a subject index”.39

Oavsett om man väljer att kalla Yahoo! ett indexerings- eller klassifikationssystem finns det
sådana uppenbara likheter mellan Yahoo! och ett klassifikationssystem, exempelvis DDC, att
det är möjligt att göra en jämförelse mellan systemen. När man sedan betraktar resultatet
måste man dock vara medveten om de punkter där likheter och skillnader gör sig synbara
mellan systemen. I den här uppsatsen betraktas Yahoo! fortsättningsvis som ett
klassifikationssystem.

�����bPQHVDQDO\V

Med ämnesanalys avses en analys av dokument för indexering och klassificering.40

Indexeraren och klassifikatören analyserar dokumentet i syfte att urskilja dess huvudsakliga
ämne för att därefter kunna göra dokumentet sökbart genom den klassifikationsskod eller den

                                                          
36 Hjørland, Birger 1997. ,QIRUPDWLRQ�6HHNLQJ�DQG�6XEMHFW�5HSUHVHQWDWLRQ��$Q�$FWLYLW\�WKHRUHWLFDO�$SSURDFK�WR
,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH� s. 6, 29.
37 Ibid., s. 6.
38 Large, Andrew 1998. ,QIRUPDWLRQ�6HHNLQJ�LQ�WKH�2QOLQH�$JH, s. 78-79.
39 MacLennan, Alan 2000. Classification and the Internet, s. 63.
40 Hjørland, 1997, s. 39.
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alfabetiska beskrivning som med hjälp av ämnesanalysen kan tillskrivas dokumentet.
Ämnesanalysen kan, menar Hjørland, vara mer eller mindre målinriktad. Beroende på den
tjänst som tillhandahåller informationen kan analysen bli antingen mer specifik eller mer
generell. Hjørland menar vidare att ämnesanalysen inte kan ses separerad från den kultur,
miljö och kontext i vilken analysen sker och inte heller från de individuella och kollektiva
kunskapsintressen som analysen baseras på.41

Klassifikationsprocessen utgörs av olika delar. Först ämnesanalysen av dokumenten och som
en följd av denna tilldelandet av notation eller alfabetisk beskrivning. Den första delen av
klassifikationen har givit upphov till en diskussion gällande subjektivitet versus objektivitet i
bedömningen var dokument ska placeras. Det har uppstått två sidor bland forskare i denna
fråga. Den ena sidan utgörs av de som menar att klassifikation baseras på subjektiv tolkning
och den andra sidan av de som tvärtom hävdar att processen följer objektiva regler.42 Holger
Nohr menar att förståelsen av ett dokument alltid i viss grad är en subjektiv angelägenhet som
är underkastad en persons individuella förförståelse.43 En annan aspekt av ämnesanalysen är
att en del dokument är mer svårplacerade i systemet än andra. Dokument som behandlar flera
ämnen i lika hög grad är placerbara på flera ställen i systemet. I etablerade
klassifikationssystem hanteras detta problem på olika sätt. En del system tillåter att dokument
placeras under flera klasser som bedöms motsvara dokumentets innehåll i lika hög grad. Här
används s.k. dubbelklassning, se även avsnitt (7.2.3.). Dock förekommer sällan fler än tre
dubbelklassningar av ett dokument. Exempel på klassifikationssystem som tillämpar
dubbelklassning är UDK och SAB. I andra system används däremot inte dubbelklassning,
t.ex. i DDC. När flera ämnen behandlas i ett verk finns istället kriterier för hur det ämne ska
utses som dokumentet slutligen placeras under.44 För nya klassifikationssystem, utvecklade på
webben, gör sig förstås samma problematik gällande när det handlar om dokument med
gränsöverskridande innehåll, men dessa system sällar sig till den grupp bland de etablerade
klassifikationssystemen som använder dubbelklassning, med den skillnaden att inga
begränsningar finns för hur många dubbelklassningar som tillåts.

                                                          
41 Hjørland, s. 41.
42 Quinn, Brian 1994. Recent Theoretical Approaches in Classification and Indexing, s. 140.
43 Nohr, Holger 1999. Inhaltsanalyse, s. 71.
44 Chowdhury, G. G. 1999. ,QWURGXFWLRQ�WR�0RGHUQ�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO, s. 60.
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���$WW�QDYLJHUD�Sn�:RUOG�:LGH�:HE

World Wide Web är en del av Internet och erbjuder bl.a. möjligheter till informationssökning.
Hypertextstrukturen, (se även avsnitt 6.2.), medför att information på olika platser på webben
kan länkas och detta innebär bl.a. att webben är ett medium som mycket väl lämpar sig för
browsing. Eftersom browsing är ett viktigt begrepp i uppsatsen är en definition av termen på
plats redan här. En mer ingående beskrivning av termen finns i avsnitt 7.2.1.. Enkelt uttryckt
kan man säga att browsing är ett sätt att navigera på webben i sökandet efter information. En
definition som används har givits av Chang och Rice:45

Browsing is the process of exposing oneself to a resource space by scanning its content
(objects or representations) and/or structure, possibly resulting in awareness of unexpected
or new content or paths in that resource space.

Browsing är framför allt kopplat till ämneskataloger – en typ av söktjänst på webben som
redogörs för i nästa avsnitt.

�����6|NWMlQVWHU

För informationssökning erbjuder webben i huvudsak två typer av söktjänster. Enligt Svenska
Datatermgruppen definieras en söktjänst som en tjänst som erbjuds på en webbplats och som
är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i
diskussionsgrupper.46 Söktjänsterna delas upp i två grupper: kataloger, eller ämneshierarkiska
söktjänster, och indexbaserade söktjänster. Som namnet antyder kännetecknas en
indexbaserad söktjänst av förekomsten av ett sökbart index. Användaren skriver in sökord
som därefter matchas mot indexet och relevanta dokument återvinns. Indexbaserade
söktjänster har en sökrobot eller sökspindel som söker igenom webben, samlar ihop nya sidor
och indexerar dessa sidor automatiskt. Det förekommer emellertid också att den information
som roboten samlat ihop används för manuell indexering, i det här fallet talar man om
manuellt indexerade databaser.47 Exempel på indexbaserade söktjänster är Altavista och
Lycos. Skillnaden mellan dessa är att Altavista är en fulltextdatabas, vilket innebär att alla ord
från de indexerade webbsidorna finns med i databasen. Lycos, däremot, är vad Scott
Nicholson kallar H[WUDFWLQJ�VHDUFK�WRRO, vilket i sin tur innebär att webbsidorna i databasen
har samlats in med avseende på ord i titel, abstracts, eller högfrekventa ord på webbsidan.48

En del sökmaskiner erbjuder både sökning via nyckelord och sökning via browsing i
hierarkiskt ordnade ämneskategorier.

Den andra typen av söktjänst är hierarkiskt uppbyggda ämneslistor med huvud- och
delkategorier som används för att komma djupare ner i det valda ämnet. Ämneslistorna
indexeras manuellt och de webbsidor som finns med i katalogen har därför ofta genomgått
viss kvalitetskontroll.49 Den här typen av söktjänst gör bruk av klassifikationsprinciper och
därför är det de ämneshierarkiska söktjänsterna på webben som ägnas intresse i uppsatsen.

På webben förekommer också s.k. portaler. Vissa portaler erbjuder söktjänster och dessa är
besläktade med ämneshierarkiska söktjänster på så vis att de erbjuder sökning via
                                                          
45 Chang, Shan-Ju och Rice, Roland E. 1992. Browsing: A Multidimensional Framework, s. 258.
46 Svenska Datatermgruppen.
47 Nicholson, Scott 2000. A Proposal for Categorization and Nomenclature for Web Search Tools, s. 11-13.
48 Ibid., 2000, s. 13-14.
49 Ibid., s. 16.
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ämnesmenyer ordnade hierarkiskt. En skillnad mellan en portal och en ämneskatalog är att en
portal har ett mer specificerat innehåll av den anledningen att den ofta riktar sig mot en viss
målgrupp. Eftersom ämnena är specialiserade används därför inte lika djupa hierarkier som i
en vanlig ämneskatalog där ämnena går från det breda, generella, mot det smala och
specifika.50

�����+\SHUWH[W

Webben är ett helt annat medium än vad man hittills arbetat med när det gäller att skapa
kontroll över dokumentsamlingar. I biblioteksmiljö förväntar man sig att dokumenten som
finns i bibliotekets samling finns kvar och inte plötsligt försvinner. Ett tryckt verk är stabilt,
statiskt och linjärt skriver Pang.51 På webben existerar emellertid inte dokumenten i fysisk
bemärkelse till skillnad från tryckta dokument och av detta följer att webbpublicerade
dokument lätt kan förändras till innehållet, flyttas eller rentav avlägsnas från webben.52 Detta
möjliggörs genom webbens hypertextstruktur. En definition av termen K\SHUWH[W är ” … the
creation and representation of links between discrete pieces of data”.53 Paul de Bra återger en
definition av Shneiderman och Kearsly som lyder: ” … a database that has active cross-
references and allows the reader to "jump" to other parts of the database as desired”. De Bra
menar att den definitionen passar bra för webben där dokument har aktiva länkar mellan sig,
vilket betyder att användaren kan hoppa direkt från ett dokument till ett annat genom att följa
dessa länkar.54 Då dokumenten som finns tillgängliga på webben lätt kan förändras, flyttas
eller tas bort kan man säga att webben är föränderlig till sin natur. Om en webbplats minskar
eller ökar i omfång påverkar detta också innehållet på webbplatsen i varierande utsträckning.
Koehler menar att detta ställer krav på ett dynamiskt index eller en katalog som lätt kan
anpassas till dessa förändringar.55 Själva katalogen måste förändras när dokumenten
förändras; dynamiska dokument ställer krav på dynamiska kataloger och en dynamisk
bibliografisk kontroll.

                                                          
50 Wheatley, 2000, s. 116.
51 Pang, Alex Soojung-Kim 1998. Hypertext the Next Generation: A Review and Research Agenda.
52 Kohler, 1999, s. 24.
53 Parsaye et al enligt Chowdhury, 1999, s. 299.
54 De Bra, Paul. Finding Information on the Web.
55 Koehler, 1999, s. 25.
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���.ODVVLILNDWLRQ�Sn�ZHEEHQ

Behovet av att organisera webbresurser enligt ett sätt som underlättar sökning och återvinning
av dem är stort. Det existerar ingen central katalog för webben som gör det möjligt att söka
bland alla webbens dokument och det finns heller inte något ramverk för hur klassifikation
ska tillämpas på webben. Således används klassifikation i olika stor utsträckning.56 Det
förekommer stora skillnader mellan de system som används; detta bl.a. vad gäller
komplexitet, bredden och djupet i de olika ämnena samt hur många dokument de täcker.57 En
del av dessa system är försök att applicera redan befintliga klassifikationssystem på webben,
ursprungligen avsedda för klassifikation av tryckt material. Andra system, däremot, har endast
hämtat principer från existerande system och utifrån dessa principer skapat ett nytt
klassifikationssystem. De här systemen kallas även för ”hemmagjorda” system, s.k. KRPH�
JURZQ�VFKHPHV.58

�����+LVWRULVN�EDNJUXQG

Historiskt sett är klassifikation inte det man i första hand tänkte på i samband med webben.
Från början sorterades vanligtvis de dokument som valts ut i alfabetisk ordning. Ingen hänsyn
till dokumentens innehåll togs och följaktligen kunde dokument med vitt skilda ämnesinnehåll
ligga alldeles intill varandra i listan. Listorna kunde bli långa och därmed oöverskådliga och
att söka i dessa samlingar torde ha varit en tidsödande sysselsättning. De här listorna kallas
IODW�OLVWV. Dessa IODW�OLVWV uppvisar likheter med ett index på så vis att de listar ämnen
alfabetiskt, efter dokumenttitel. Alla titlar på t.ex. bokstaven A placerades tillsammans i
listan. Det här sättet, att i listor alfabetiskt arrangera dokumenten, frångick man så gott som i
och med att man i större utsträckning började använda sig av klassifikationssprinciper i
arrangeringsprocessen. )ODW�OLVWV förekommer fortfarande på webben, men troligtvis inte i
särskilt stor utsträckning. Dessa listor kan vara användbara när mängden material är liten, men
då samlingen blir större förlorar de sin funktion. Detta skulle kunna vara en orsak till att andra
metoder att arrangera dokument har tagit överhanden, då informationsmängden ständigt växer
och dessutom i en mycket snabb takt.

Av detta kan vi se att organisation på webben idag (ofta) delar de strukturer som kännetecknar
etablerade klassifikationssystem. Intresset för att använda ämneskategorier och hierarkiska
strukturer för att åstadkomma organisation av resurser på webben har alltså ökat.59

�����)|UXWVlWWQLQJDU

När klassifikation ska tillämpas på webbresurser blir förutsättningarna delvis andra än då
klassifikationen ska appliceras på fysiska dokument. Den övergripande skillnaden är den
digitala miljön i vilken klassifikationen nu ska utföras och verka. I denna miljö har de
ämneshierarkiska söktjänsterna utvecklats och deras natur bidrar också till de nya
förutsättningarna. Dessa låter sig huvudsakligen fördelas i tre grupper – browsing, kontroll
och dubbelklassning – och dessa redogörs för i separata avsnitt.

                                                          
56 Ellis och Vasconcelos, 1999, s. 4.
57 Chan, Lin och Zeng, 2000, s. 188.
58 Koch och Day, 1997.
59 Chan, Lin och Zeng, 2000, s. 188.
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Katalogtjänster och sökmaskiner erbjuder skilda typer av möjligheter till
informationssökning. Sökmaskiner använder, som tidigare nämnts, sökrobotar för att
återvinna relevanta dokument genom matchning av användarens inskrivna söktermer mot ett
index. Sökmaskiner erbjuder alltså sökning med hjälp av användarens egna ämnesord. Men
om användaren endast har en vag idé om vad han/hon är ute efter är det svårt att finna
lämpliga söktermer och att i ord ange en specifik sökfråga. För att förfina sökningen i en
sökmaskin finns det ofta flera olika hjälpfunktioner som användaren kan dra nytta av, t.ex.
booleska operatorer (AND, OR och NOT) som kan smalna ner sökningen och öka antalet
relevanta träffar. De här hjälpfunktionerna är onekligen effektiva och därmed mycket
värdefulla, men en förutsättning för att en sökning ska bli effektivare med hjälp av dessa är
naturligtvis att sökfunktionerna används på rätt sätt. Många som använder sig av t.ex.
booleska operatorer gör detta på fel sätt därför att de är ovana eller slarviga och därmed
återvinns irrelevanta träffar. Dessutom varierar ofta bruket av t.ex. booleska operatorer mellan
olika sökmaskiner. Ibland är exempelvis ett AND underförstått mellan söktermer, ibland
inte.60 Dessa hjälpmedel är effektiva, men det gäller att utnyttja dem på rätt sätt för att
fördelarna med dem ska komma användaren till dels.

�������%URZVLQJ

Kataloger innehåller, till skillnad från sökmaskiner, klassifikationsprinciper i sin uppbyggnad,
t.ex. indelning av ämnen i olika klasser och hierarki mellan dem. Användning av
klassifikation på webben medför en ökad möjlighet till browsing i och med den hierarkiska
strukturen.61 Att se ämnesrubriker klart och tydligt presenterade kan vara en fördel för den
användare som inte riktigt kan sätta fingret på vilken information som eftersöks. Wheatley
skriver, att just browsing i dokumentsamlingar strukturerade med hjälp av klassifikation nu är
den viktigaste tillämpningen av klassifikationens principer, både på och utanför webben.62 Att
utifrån en ämnesklass klicka sig vidare via hierarkiskt organiserade underrubriker är inte svårt
och även en användare som har liten eller ingen erfarenhet av sökning på webben klarar
förmodligen detta utan problem. Browsing är alltså en fördel för katalogtjänster på webben
jämfört med den termsökning som sökmaskiner erbjuder och följer naturligt av katalogernas
uppbyggnad. En relevant fråga i detta sammanhang är emellertid om man kan komma lika
nära informationen som eftersöks som med hjälp av söksträngar. Kanske inte, men fördelen
här ligger som sagt i att det är lättare att överblicka innehållet i databasen och att användaren
ges möjlighet till att bredda eller smalna av ämnesområdet genom att se till relaterade
områden med hjälp av ovan– och undernivåer av ämnet. Det går, som ovan nämnts, att
urskilja flera fördelar med browsing, men det finns även nackdelar med detta sätt att navigera
i en dokumentsamling. En av dessa nackdelar är att det i förfarandet att ”på egen hand”
botanisera i samlingen föreligger en risk att användaren förlorar orienteringen. Risken är väl
egentligen störst när det handlar om browsing på hela webben, d.v.s. när man inte befinner sig
inom en viss webbplats, men å andra sidan kan man följa länkar ut från webbplatsen och där
komma vidare via andra länkar.

En aspekt av relaterade ämnesområden är att termer sätts in i sin kontext. En term får sin
förklaring med hjälp av den ämnesklass den är placerad inom och av omgivande nivåer av

                                                          
60 MacLennan, 2000, s. 60.
61 Koch, Traugott 1998. Nutzung von Klassifikationssystemen zur verbesserten Beschreibung, Organisation und
Suche von Internet Rescourcen. Manuskript 15.3.98, s. 327.
62 Wheatley, 2000, s. 116.
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ämnet. Detta medför t.ex. att homonymer inte behöver ställa till så stora problem, d.v.s. när
ord stavas lika men har olika innebörd.63

En fördel som har med browsing att göra och som uppkommer tack vare den digitala miljön
är att hela dokumentsamlingen i en webbkatalog kan browsas. Jämför detta med hyllbrowsing
i ett bibliotek, som innebär för det första en större ansträngning, för det andra att det tar längre
tid i anspråk och slutligen även det faktum att beståndet inte alltid är komplett, t.ex. utlånade
böcker får användaren inte kännedom om vid hyllbrowsing.64

�������.RQWUROO

Innan ett dokument upptas i en katalog har det genomgått någon form av kontroll. Kontrollen
varierar naturligtvis från tjänst till tjänst. En del katalogtjänster kontrollerar kanske endast
dokumenten till formatet och inte till innehållet, medan andra tjänster har kunnig personal
som låter dokumenten genomgå en mer detaljerad kontroll innan de upptas i katalogen. Hur
som helst är möjligheten till denna kontroll större för katalogtjänster sett i jämförelse med
sökmaskiner av bl.a. den anledningen att en sökmaskin arbetar automatiskt och därmed inte
kan avgöra ett dokuments relevans i annat avseende än matchande indextermer. Men även om
matchningen av termer visar på relevans finns det ingenting som faktiskt garanterar
dokumentets relevans för användaren. Innehållet på webbsidan/webbplatsen kan ha ändrats,
flyttats eller överhuvudtaget inte alls överensstämma med de ämnesord som tilldelats
dokumentet. Det senare är fallet då dokumentet har givits ämnesord som är vanliga sökord,
trots att innehållet inte är av sådant slag att det motsvaras av dessa ämnesord, s.k. VSDPPLQJ.

En katalogtjänst använder andra tillvägagångssätt när webbresurser ska inkluderas i
samlingen. För att ett dokument ska kunna tas med i katalogen måste det först genomgå någon
sorts utvärdering för att det ska kunna placeras på en plats i katalogen som är lämplig utifrån
dess ämnesinnehåll. Katalogen är uppdelad i klasser och för att dokumentet överhuvudtaget
ska kunna placeras i en klass måste det först studeras åtminstone så pass ingående att det kan
avgöras var i katalogen dokumentet passar bäst in. En fördel med en katalog jämfört med en
sökmaskin sett i det här perspektivet är alltså att dokumenten oftast är kontrollerade till
innehåll och/eller format och att det därför kan antas att dessa dokument har ett visst
kvalitativt innehåll. De dokument som indexeras och återvinns av en sökmotor genomgår
emellertid av naturliga skäl inte denna kontroll och därmed kan material av varierande grad av
tillförlitlighet och kvalitet återvinnas. Men återigen, det är inte alltid som den här kontrollen
görs särskilt noggrant ens i kataloger, även om det kanske är förhoppningen att det ska verka
så utåt.

Av detta ska inte slutsatsen dras att sökmaskiner, som inte använder klassifikation, är utan
funktion, utan tvärtom – sökmaskiner och kataloger fyller olika behov. Man ska därför inte se
kataloger som ”rivaler” till sökmaskiner, utan snarare som komplement.65

�������'XEEHONODVVQLQJ

I bibliotekssammanhang kan det fysiska dokumentet endast placeras på en plats. Att avgöra i
vilken avdelning i klassifikationssystemet som dokumentet passar bäst kan i vissa fall vara
problematiskt, då flera avdelningar ibland kan komma ifråga, vilket nämnts i avsnittet om

                                                          
63 Koch och Day, 1997.
64 Chan, 1995, s. 11.
65 Wheatley, 2000, s. 137.
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ämnesanalysen. Detta är ett problem som uppstår när dokumentets innehåll är av sådant slag
att det logiskt sett kan placeras in under flera ämnen; innehållet i dokumentet är
multidisciplinärt. Här fyller dubbelklassning en viktig funktion. Dubbelklassningen gör att ett
dokument kan tilldelas mer än en klassifikationskod och därigenom finnas på fler än en plats i
klassifikationssystemet, även om det fortfarande är så att det fysiska dokumentet endast kan
återfinnas på ett ställe i biblioteket. I den digitala miljön kan man skapa en organisation som
inte begränsas av en permanent klassifikation som fixerar ämnen på så vis att de placeras i
statiska avdelningar i en kunskapshierarki. Flexibiliteten i hanteringen av elektroniska
dokument ger upphov till andra möjligheter, t.ex. dubbelklassning.66 Hypertextmiljön gör det
möjligt att använda dubbelklassning i stor utsträckning, större än vid klassifikation för
biblioteksanvändning där det sällan förekommer fler än tre dubbelklassningar av ett
dokument. I hypertextmiljön finns inte någon hyllplacering att ta hänsyn till, utan ett
dokument kan placeras under så många rubriker som bedöms lämpligt. Det mest fördelaktiga
är att användaren kan ges direkt åtkomst till dokumentet, via länken. Dubbelklassningen
innebär alltså inte endast en hänvisning till en annan plats där dokumentet återfinns, utan
samtidigt en väg dit. På webben är dubbelklassning en vanlig företeelse och något som
användaren kanske i hög grad förväntar sig; alltså åtkomst till ett dokument från flera håll.

Chan, Lin och Zeng visar på ytterligare en aspekt av dubbelklassning. I t.ex. Yahoo! som
finns i olika regionala versioner, används dubbelklassning i olika stor utsträckning för samma
begrepp, beroende på vilken regional version av Yahoo! som används. Avhängigt vilken
betydelse en särskild företeelse har i en viss del av världen är antalet dubbelklassningar därför
olika för ett och samma begrepp. Möjlighet finns alltså att dubbelklassa efter lokala, regionala
eller användarspecifika behov.67 En annan möjlighet med klassifikation på webben som
hypertextmiljön medför är att vid revision av klassifikationssystemet är det endast länken till
ett dokument som behöver ändras. Klassifikationen av ett dokument är åtskild från det fysiska
dokumentet och därför berörs inte själva webbsidan eller webbplatsen av ändringen.68

�����.ULWLN�PRW�KLHUDUNLVN�VWUXNWXU�Sn�ZHEEHQ�±�GHQ�UHQW�IDFHWWHUDGH
ULNWQLQJHQ

Av det ovan kan man tycka att mycket pekar på att användningen av klassifikation av något
slag på webben för att organisera webbresurser är något positivt. En stor anledning till detta,
enligt flertalet forskare, är att det är en hierarkisk klassifikation som används, där dokument
delas in i kategorier som går från det generella till det specifika. Som nämnts i kapitlet om
klassifikationsteori är tendensen nu att den facetterade klassifikationen vinner mark och att
teorier som bygger på denna i allt högre grad upptas av klassifikationssystem som från början
varit rent enumerativa, som t.ex. DDC. Det finns även de som menar att rent facetterad
klassifikation också kan användas för klassifikation av webbresurser. Det är därför relevant att
även redogöra för dessa teorier, även om det fortfarande är så att de flesta propagerar för just
hierarkisk klassifikation.

Vanda Broughton och Heather Lane förespråkar att klassifikation i någon form ska användas
på webben, men de ser nackdelar med den typiska ordningen som går från det breda till det
smala och där ämnen alltså presenteras med hjälp av en trädstruktur. En anledning till detta är
att de anser att trädstrukturer är för smala för att kunna visa på skillnaderna som finns mellan

                                                          
66 Newton, Robert 2000. Information Technology and new Directions, s. 50.
67 Chan, Lin och Zeng, 2000, s. 192.
68 Ibid., s. 188.
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ämnen.69 De förespråkar en rent facetterad klassifikation på webben och ser stora uppenbara
fördelar med denna i motsats till den enumerativa klassifikationen. De fördelar som pekas ut
är bland andra:

• Den vokabulär som ett ämne delas in i har analyserats med avseende på funktionella
snarare än taxonomiska relationer och en följd av detta är att de individuella
komponenterna av systemet fungerar i en kontextlös miljö tills dess de kombineras i en
citationssträng.

• Möjligheten till kombinationer är i princip gränslös.
• Systemet är flexibelt och kan lätt ta in nya ämnen, eller åstadkomma en kombination av

existerande ämnen.

Brian Buchanan ser även han fördelar med facetterad klassifikation. I likhet med Broughton
och Lane påpekar han lättheten med vilken nyligen upptäckta klasser kan läggas till
systemet.70 BC2 (Bliss Bibliographical Classification, 2:a upplagan) är ett rent facetterat,
generellt klassifikationssystem. Det är också ett system som har ratats i webbsammanhang.
Broughton och Lane menar att BC2´s potential för att organisera Internetresurser inte har
uppmärksammats, men att systemet har de förutsättningar som krävs för att med gott resultat
kunna verka i en digital miljö.71 Eftersom den rent facetterade klassifikationen inte används
för klassifikation av webbresurser redogörs här inte närmare för vad det skulle innebära att
använda denna typ av klassifikation på webben. Men det är ändå intressant att känna till dessa
tankar kring en framtid för rent facetterad klassifikation på webben.

�����$QSDVVQLQJ�DY�HWDEOHUDGH�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP

I katalogtjänster på webben är det viktigt att kunna navigera så enkelt och logiskt som möjligt.
Av den anledningen kan det vara försvarbart att när ett etablerat klassifikationssystem
används vidta åtgärder som främjar detta, även om det innebär att klassifikationssystemet
måste ändras på vissa punkter. Koch, Zettergren och Day tar i artikeln ”Provide Browsing
Using Classification Schemes” upp ett antal anpassningar av etablerade klassifikationssystem
som kan komma ifråga när dessa ska appliceras på webben. En tjänst som använder ett
etablerat klassifikationssystem måste inte nödvändigtvis ha behov av systemet i sin helhet,
d.v.s. tjänsten innehåller inte resurser, tillräckliga för att utnyttja systemets alla klasser och
delklasser. När så är fallet uppstår problemet med klasser som inte används, s.k. tomma
klasser, och dessa måste hanteras på ett tillfredsställande sätt. Om antalet tomma klasser är
litet kan dessa markeras som tomma i själva browsingstrukturen, men när det handlar om flera
klasser är det, enligt Koch, Zettergren och Day, bättre att utelämna dessa.72 En aspekt av detta
är att mängden dokument som tjänsten tillhandahåller inom en viss klass kan vara så liten att
det inte är relevant att skapa en egen klass för dokumenten. I det här fallet menar författarna
att alla individuella resurser bör klassificeras så detaljerat som möjligt, alltså så specifikt som
det aktuella klassifikationssystemet tillåter, men att dessa dokument tills vidare placeras i en
bredare klass. När det sedan är meningsfullt att göra en finare indelning i klasser finns då
redan möjligheten att samla resurser med en viss notation under en egen klass, eftersom
klassifikationen redan är utförd. En annan sida av saken är att klassifikationssystemet som

                                                          
69 Broughton och Lane, 2000, s. 147-149.
70 Buchanan, Brian 1979. 7KHRU\�RI�/LEUDU\�&ODVVLILFDWLRQ, s. 34.
71 Broughton and Lane, 2000, s. 147-148.
72 Koch, Traugott, Zettergren, Ann-Sofie och Day, Michael 1997. Provide Browsing Using Classification
Schemes.
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tjänsten använder sig av inte förslår och då finns möjligheten att lägga till klasser inom ett
visst ämnesområde som är av vikt för den specifika tjänst som tillhandahåller systemet. 73

Ett annat sätt att göra navigationen lättare är att anpassa hierarkierna. Det kan innebära att
vissa undernivåer kan behöva lyftas upp för att de lättare ska kunna hittas. Man kan också
behöva ändra vissa termer för att förståelse ska vara möjlig eller öka för användarna. Detta
beror också på vilken målgrupp som tjänsten har. Är det en tjänst som vänder sig till
exempelvis barn kan detta vara en nödvändig åtgärd.74

                                                          
73 Koch, Zettergren och Day, 1997.
74 Ibid., 1997.
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���3UHVHQWDWLRQ�DY�V\VWHPHQ

I detta kapitel presenteras de tjänster/klassifikationssystem som uppsatsen redogör för.
Yahoo! använder sitt eget klassifikationssystem medan BUBL LINK gör bruk av DDC. DDC
presenteras i ett separat avsnitt, skilt från avsnittet om BUBL LINK, av den anledningen att
BUBL LINK endast är ett exempel på hur DDC kan användas på webben och DDC´s
egenskaper ligger till grund för BUBL LINK´s förutsättningar som klassifikationssystem på
webben. Presentationen av systemen syftar till att ge en beskrivning av systemens teori och
uppbyggnad. Deras karaktär och egenskaper lyfts fram och ger en bakgrundsförståelse för
systemen som är nödvändig när de i följande kapitel analyseras i detalj och jämförs
sinsemellan.

����<DKRR�

Yahoo! är en ämneshierarkisk söktjänst på webben. Det finns nationella versioner av
internationella Yahoo! och Yahoo! Sverige är anpassad för svenska förhållanden och
innehåller webbsidor som svenska användare tros ha användning av. Yahoo! Sverige har i
princip samma struktur som originalupplagan, men innehåller färre kategorier och har därmed
en grundare hierarki. Hädanefter är det internationella Yahoo! som avses.

Yahoo! har sitt ursprung i ett examensarbete utfört 1993 av två studenter vid Stanford
University i USA. Det började i liten skala med att de i eget intresse samlade länkar till olika
sidor på webben. Med tiden växte antalet webbsidor och när databasen placerades ut på
webben och allmänheten härigenom fick tillgång till den blev Yahoo! snabbt en populär
service.75 Det som började som en enkel lista av webbsidor har nu kommit att bli en av
webbens mest välkända och populäraste söktjänster.76

�������7HRULQ�EDNRP�V\VWHPHW

Yahoo! erbjuder möjlighet till både browsing och termsökning. Sökning i Yahoo! sker med
hjälp av söktermer som i vilken sökmaskin som helst. Först visas de kategorier som innehåller
den aktuella söktermen och därefter även specifika webbplatser/webbsidor där termen
återfinns. Om inga sidor relevanta i avseende på söktermen hittas i databasen visas i stället
sökresultat från samma sökning i Google. Yahoo! har även en lista på länkar till andra
sökmaskiner och via ett klick på någon av dessa länkar utförs samma sökning i den valda
sökmaskinen. Sökning med hjälp av nyckelord kan också utföras i samband med browsing på
så vis att man kan söka på termer inom en viss ämneskategori.77 År 1995 utformades den
struktur som Yahoo! i princip har behållit sedan dess.78 Som namnet Yahoo! antyder (Yet
Another Hierarchical Officious Oracle) är strukturen hierarkisk. Hierarkin erhålls genom en
indelning av ämnen i fjorton huvudklasser, vilka i sin tur har olika delklasser. Antalet
delklasser varierar och bredden och djupet i de olika hierarkierna beror på hur många resurser
som finns inlagda under de respektive klasserna. Ingen huvudklass är dock utan
underindelningar och således kan användaren inte under en huvudklass finna några specifika
dokument, till detta är de för breda och generella, utan dokument listas först på någon av de
följande nivåerna. Yahoo! har en struktur som bygger på klassifikationsteori när det gäller

                                                          
75Lester, D. 1995. Yahoo! Profile of av Web Database, s. 47.
76 Notess, G. R. 1997. Comparing Net Directories, s. 63.
77 Callery, Anne och Tracy-Proulx, Deb 1997. Yahoo! Cataloging the Web, s. 58.
78 Lester, 1995, s. 47.
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principen om indelning av ämnen i klasser samt hierarki inom klasserna. Till skillnad från
etablerade klassifikationssystem är strukturen emellertid alfabetisk och ingen notation
används. De olika ämneskategorierna har alltså alfabetiska rubriker, som utgörs av vanliga
ord. Huvudklasserna är inte systematiskt ordande på något annat sätt, t.ex. arrangerade efter
någon princip av betydelse, utan de presenteras helt enkelt i alfabetisk ordning.

De fjorton huvudklasserna i Yahoo! är följande:

$UWV�	�+XPDQLWLHV 1HZV�	�0HGLD
Literature, Photography... Full Coverage, Newspapers, TV...
%XVLQHVV�	�(FRQRP\ 5HFUHDWLRQ�	�6SRUWV
B2B, Finance, Shopping, Jobs... Sports, Travel, Autos, Outdoors...
&RPSXWHUV�	�,QWHUQHW 5HIHUHQFH
Internet, WWW, Software, Games... Libraries, Dictionaries, Quotations...
(GXFDWLRQ 5HJLRQDO
College and University, K-12... Countries, Regions, US States...
(QWHUWDLQPHQW 6FLHQFH
Cool Links, Movies, Humor, Music... Animals, Astronomy, Engineering...
*RYHUQPHQW 6RFLDO�6FLHQFH
Elections, Military, Law, Taxes... Archaeology, Economics, Languages...
+HDOWK� 6RFLHW\�	�&XOWXUH
Medicine, Diseases, Drugs, Fitness... People, Environment, Religion…

Yahoo! är en kommersiell tjänst och detta kan utläsas av en del klasser som återfinns i
systemet, t.ex. %XVLQHVV�	�(FRQRP\, (QWHUWDLQPHQW, &RRO�OLQNV m.fl.. Utöver kommersiellt
material har Yahoo! även ett utbud av vetenskapligt material. Enligt Srinija Srinivasan, 1995
ansvarig för ämneshierarkin på Yahoo!, har klasserna i Yahoo! utformats efter bedömningen
att klassnamnen ska vara lätta att förstå och orientera sig mellan.79 På Yahoo! används därför
en terminologi som har till syfte att vara sådan att den känns naturlig för användaren. Man
hävdar att det är användarens intresse som styr utarbetandet av klasser och också olika
delklassers placering i förhållande till varandra. Som en följd av detta kan ordningen mellan
klasserna ändras när användarnas intresse och behov av en viss klass ändras. Det som bedöms
som mycket viktigt under en viss tidsperiod kan en tid senare vara av mindre intresse, vilket
då kan innebära att t.ex. en klass som tidigare varit överordnad kan komma att få underordnad
betydelse. Eftersom innehållet i Yahoo! beror på utbudet på webben styrs utformningen av
klasser av detta. Eftersom utbudet är föränderligt förändras även klasserna i Yahoo! och
hierarkierna ändras som en följd av att nya klasser läggs till eller tas bort. Detta är exempel på
en ERWWRP�XS metod, alltså att utifrån dokumenten utforma klasser, i stället för att utgå från
färdiga klasser och passa in dokumenten i dessa, en s.k. WRS�GRZQ metod.80 Vad gäller Yahoo!
och fast terminologi, skriver Callery och Proulx att Yahoo! använder sig av en
standardvokabulär när det kommer till att namnge vanliga delklasser.81 Srinija Srinivasan
menar att det finns en strävan hos Yahoo! att använda en konsekvent terminologi för att
underlätta browsing i systemet.82

Ett exempel som visar på hur hierarkin kan se ut i Yahoo! är taget från huvudklassen $UW 	
+XPDQLWLHV och lyder:

                                                          
79 Dodd, David 1996. Grass-Roots Cataloging and Classification: Food for Thought from World Wide Web
Subject-Oriented Hierarchical Lists, s. 276.
80 Callery och Proulx, 1997, s. 60.
81 Ibid., s. 62.
82 Dodd, 1996, s. 277.
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Home
Art & Humanities

Art History
Architectural History@

Historic Preservation@
Organizations

På Yahoo! görs dokument tillgängliga under flera klasser, under vilka det är troligt att
användare kan förvänta sig att hitta dokument med ett visst innehåll. Ett exempel på detta är
att en regional sida som beskriver museum görs tillgänglig både under staden där museet
ligger och under det aktuella ämnesområdet som inkluderar museer, därför att det är logiskt
att återfinna det under båda klasserna. På respektive sida finns då korshänvisningar, som talar
om för användaren att på en annan plats i systemet finns också den här klassen.83

Korshänvisningarna är markerade med @ och använd i stor utsträckning i Yahoo!. Just
museer kan tas som exempel på detta. Någon som söker efter exempelvis Alvar Aalto museet
kan komma fram till detta via flera sökvägar. Ett alternativ är att gå vägen
5HJLRQDO!&RXQWULHV!)LQODQG!$UWV�	�+XPDQLWLHV!'HVLJQ�$UWV!$OYDU�$DOWR�0XVHXP#. Den
något insatte personen kanske redan vet att museet ligger i den finska staden Jyväskylä och
kan då ta vägen 5HJLRQDO!&RXQWULHV!)LQODQG!&LWLHV�DQG�7RZQV!-\YlVN\Ol#!
(QWHUWDLQPHQW�	�$UWV!$OYDU�$DOWR�0XVHXP#�där sidan också återfinns. För den som inte vet
att museet ligger i Finland är det logiskt att starta sökningen i klassen $UWV�	�+XPDQLWLHV�och
där välja�0XVHXPV��*DOOHULHV�DQG�&HQWHUV och därefter delklassen $UFKLWHFWXUH, under vilken
slutligen det eftersökta museet återfinns.

Yahoo! används mest för browsing och något som underlättar navigationen i samband med
browsingen är att för varje klass som besöks på väg mot det eftersöka ämnet kan användaren
längst upp på sidan se de klasser som han/hon dittills tagit sig genom. Något i detta
sammanhang som däremot kan verka förvirrande är att dessa klasser ibland har andra namn än
de har när de listas i kategorierna. Ett exempel på detta kan tas från klassen 6FLHQFH där
delklassen 0DWKHPDWLFV väljs och därefter $SSOLHG�0DWKHPDWLFV. Den sökväg som visas uppe
på skärmen är emellertid följande: +RPH!6FLHQFH!(QJLQHHULQJ, vilket möjligtvis kan verka
förvirrande på vissa användare. Anledningen till detta är att $SSOLHG�0DWKHPDWLFV är en
dubbelklassad klass som ligger dels under 0DWKHPDWLFV och dels under (QJLQHHULQJ.

Efter varje klass finns en siffra inom parentes som talar om hur många resurser som finns
under respektive klass. Ytterligare information får användarna genom ikonen 1\WW som
indikerar att klasserna innehåller nytillkommet material.

Som nämnts tidigare har Yahoo! i princip behållit den struktur som utvecklades för systemet
1995. Mängden dokument som Yahoo! innehåller ökar dock i snabb takt. De flesta dokument
som finns listade i Yahoo! har inkommit som tips från användare. Användare lägger själva till
dokumenten i Yahoo!´s samling och direktiv för hur detta ska gå till inhämtas från Yahoo!´s
webbplats. Användaren uppmanas att först kontrollera om dokumentet redan finns registrerat i
Yahoo! genom att söka igenom relevanta klasser och därefter att bestämma i vilken klass som
dokumentet passar bäst in. Sedan föreslår användaren dokumentet genom att fylla i ett
formulär, i vilket information om titel och URL efterfrågas, samt en kort beskrivning av
dokumentets innehåll. Varje föreslaget dokument kontrolleras av s.k. <DKRR��6XUIHUV i syfte

                                                          
83 Yahoo! Steg för steg.
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att fastställa att dokumentet har placerats i en relevant klass.84 Den klass som användaren
föreslagit bedöms då som antingen lämplig eller olämplig av den person som granskar
inkomna förslag. Olika personer har ansvar för olika klasser beroende på inom vilket område
han/hon har störst ämneskunskap.85 Resurserna samlas alltså in manuellt och läggs till i
Yahoo!´s databas. Vad gäller vilken typ av resurser som läggs till i databasen förekommer alla
typer av resurser, undantaget pornografiskt material. Övriga resurser accepteras så länge de
har något slags värde.86 En definition av ”något slags värde” ges dock inte. Callery och Proulx
hävdar att Yahoo! har en styrka i att databasen innehåller utvalda resurser och inte ger sig ut
för att inkludera allt som finns på webben. De ser Yahoo! som ett filter och en organisatör av
värdefull information och menar att tjänsten fungerar som en omfattande katalog över
webbplatser av kvalitet.87

�������)|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�PHG�<DKRR�

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt där Yahoo!´s styrkor och svagheter som
klassifikationssystem tas upp. De övergripande fördelar som kan ses hos systemet är följande:

• Flexibilitet vad gäller införlivandet av nya ämnen i systemet. Systemet är också flexibelt i
den bemärkelsen att det snabbt kan motsvara de krav som användarnas intresse ställer på
tjänstens innehåll genom att ändra klassernas plats i hierarkin.

• Användningen av en enkel lättfattlig vokabulär i ämnesrubrikerna.

• En struktur som tillåter browsing mellan hierarkierna. Användningen av korsreferenser i
stor utsräckning gör att åtkomst ges till dokument från flera håll.

• Det är ett välkänt system som är känt i stora delar av världen. Det är inte begränsat till
användning i ett visst land, eller region, utan det är ett system som används internationellt.

Nackdelar:

• Koch och Day hävdar att nya system har problem med subjektivitet i klassifikationen.
Bedömningen av var ett visst dokument ska placeras i systemet görs av ett fåtal personer
och detta menar Koch och Day bidrar till en subjektiv klassifikation.88

• Då Yahoo! är en mycket stor tjänst kan detta leda till att mindre tid och resurser avsätts till
kvalitetsbedömning av dokumenten som ingår i samlingen.

                                                          
84 Yahoo! How To Suggest Your Site.
85 Callery och Proulx, 1997, s. 61.
86 Mark and Marc Interviews: Chief Yahoos: David Filo and Jerry Yang by Mark Holt and Marc Sacoolas 1995.
87 Callery och Proulx, s. 59.
88 Koch och Day 1997. Här talar Koch och Day om nya klassifikationssystem på webben i allmänhet och uttalar
sig inte specifikt om Yahoo!. Men då de inkluderar Yahoo! i denna grupp kan deras kommentar appliceras även
på Yahoo!.
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�����'HZH\�'HFLPDO�&ODVVLILFDWLRQ

Dewey Decimal Classification är ett universellt klassifikationssystem som skapades i USA
1876 av Melvil Dewey. Det gör det till det äldsta klassifikationssystem som används idag och
det är även det system som har nått störst internationell spridning. DDC används för
närvarande i 135 länder och har blivit översatt till flera språk.89

�������7HRULQ�EDNRP�V\VWHPHW

DDC är som nämnts ett universellt klassifikationssystem och därav följer att det bygger på en
huvudprincip som går ut på en universell indelning av kunskap som kan sägas gälla för hela
världen. Detta är den övergripande tanken som ligger bakom alla universella
klassifikationssystem och för DDC´s del har detta ibland satt mycket tydliga spår i systemet.
Tanken om att kunskapens universum kan delas in i universella kategorier har realiserats
genom att ämnen delas in i nio akademiska discipliner och en avdelning för allmänna resurser.
Enligt Hjørland kan detta förstås som ett uttryck av en realistisk kunskapsfilosofi, eftersom
discipliner är historiskt utvecklade strukturer som bestämmer hur ämnen tolkas och
organiseras.90 Ämnena delas alltså in i tio huvudklasser eller discipliner, (se avsnitt 8.3.1.),
och dessa vidare indelas sedan decimaliskt.91 Varje huvudklass kan indelas i ytterligare tio
klasser, vilka i sin tur kan indelas i tio klasser o.s.v..92 Koden – notationen – utgörs av enbart
siffror och därför är DDC ett exempel på klassifikationssystem som använder ren notation.
Alla ämnen ska ha minst tre decimaler och när ett ämne behöver specificeras ytterligare läggs
så många siffror till som krävs. Detta gör att systemet är hierarkiskt till sin uppbyggnad.

Principen om indelning av ämnen i huvudklasser var ingenting nytt, då detta tidigare hade
gjorts i Francis Bacon´s klassifikationssystem &ODVVLILFDWLRQ�RI�NQRZOHGJH och därefter av
W.T. Harris.93 Det nya som Dewey däremot introducerade var det relativa indexet som visar
var i systemet olika aspekter av ett ämne placerats, när det handlar om ett ämne som faller
under olika områden.94 Detta index skapade en stor rörlighet i samlingen. En fördel var också
att den kod som gavs en bok inte förvisade boken till en viss hyllplats, något som tidigare
varit regel, utan böckernas koder visade på relationer till varandra. Böckerna kunde alltså
placeras varhelst i biblioteket. Sedan 1993 finns DDC i elektronisk form. 'HZH\�IRU�:LQGRZV
är en Microsoft Windows-baserad CD-ROM version av den 21:a upplagan, som släpptes
1996.95

Ett exempel som visar på DDC´s hierarkiska uppbyggnad och användandet av notation är
taget från disciplinen 300 6RFLDO�6FLHQFHV:

300 Social Sciences
390 Customs, etiquette, folklore

394 General customs
394.2 Special occasions

                                                          
89 Chan, 1994, s. 269.
90 Hjørland, 1997, s. 7.
91 När man talar om decimaler görs det i den bemärkelsen att man helt enkelt föreställer sig att det finns en nolla
och ett kommatecken innan, t.ex. 0,200 5HOLJLRQ. Maltby, Arthur 1975. 6D\HUV��0DQXDO�RI�&ODVVLILFDWLRQ�IRU
/LEUDULDQV, s. 144.
92 Rowley, 1992, s. 201.
93 Chan, 1994, s. 269.
94 Ibid., s. 270.
���Mitchell, Joan S. 2000��The Dewey Decimal Classification in the Twenty-first Century, s. 81.
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394.26 Holidays
394.264 Holidays of September, October, November

394.264.9 Thanksgiving

Dubbelklassning används inte i DDC, utan principen är att dokument ska tilldelas endast ett
signum.96 I stället är det tänkt att det relativa indexet ska användas i syfte att se relaterade
ämnen och var i systemet ett visst ämne och aspekter av detsamma är placerade.

DDC skapades som nämnts redan 1876 och då var det naturligtvis en spegling av den tidens
tänkande. Systemet har genomgått 21 revideringar sedan dess för att följa utvecklingen och
inte återge en världsbild som inte längre är aktuell. Förändringarna som DDC genomgått är
således en följd av att själva ”kunskapens universum” ständigt är stadd i förändring i och med
att nya kunskaper tillförs och att gamla ämnen förändras i relation till intilliggande ämnen.97

Efter 1950 har DDC anammat flera aspekter inom biblioteksklassifikations-teori. Detta har
visats i en satsning att hålla systemet uppdaterat vad gäller terminologi och ämnesindelning,
samt en ökad användning av facetter i systemet.98 Ursprungligen var systemet rent
enumerativt där det endast fanns en plats för ett ämne, men med tiden har DDC alltså
anammat principer från facetterade klassifikationssystem. Det faktum att DDC närmar sig den
facetterade klassifikationen innebär att större utrymme nu ges till nummerbyggande, eller
QRWDWLRQDO�V\QWKHVLV, vilket betyder att en viss notation kan byggas ut genom att
notationsnummer från andra delar i systemet appliceras till notationen. Det är dock inte
möjligt att plocka notationsnummer från hela systemet och denna begränsning gör att
systemet fortfarande till viss del är enumerativt. Men utvecklingen går snabbt i riktning mot
en allt mer utbredd användning av facetter.99 Av denna anledning är det således svårt att sätta
en enda etikett på DDC och den mest korrekta benämningen är därför att systemet är en
blandning av ett enumerativt och ett facetterat klassifikationssystem.

Enligt Joan S. Mitchell, redaktör på DDC, har systemet en stor styrka i notationen som
används. En anledningen till detta är just det faktum att facetter används i större utsträckning.
Nedan följer ett exempel som visar på detta.100

Rock groups 782.421660922

782.42 Songs
1 Facett indicator for general principles (from Table under 782.1-782.4)
66 Rock music (from Table 781.66 rock)
0922 Collected persons treatment (from Table 1-0922)

Enligt Mitchell finns det en strävan inom DDC-organisationen att under det kommande
århundradet se DDC som världens mest spridda, generella verktyg för organisation av
kunskap. För att detta ska realiseras är det enligt Mitchell nödvändigt med kontinuerlig
uppdatering som gör att systemet speglar nuet, utveckling av meningsfull notation, utökad
internationell användning samt upprätthållandet av en flexibel struktur.101

                                                          
96 Benito, Miguel 2000��.XQVNDSVRUJDQLVDWLRQ��(Q�LQWURGXNWLRQ�WLOO�NDWDORJLVHULQJ��NODVVLILFHULQJ�RFK�LQGH[HULQJ,
s. 189.
97 Miksa, 1998, s. 80.
98 Ibid.
99 Chan et al. 1998. 'HZH\�'HFLPDO�&ODVVLILFDWLRQ��$�3UDFWLFDO�*XLGH, s. 36.
100 Mitchell, 2000, s. 86-87.
101 Ibid., s. 81.
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Den senaste och 21:a upplagan av DDC innehöll framför allt ändringar inom tre klasser –
3XEOLF�$GPLQLVWUDWLRQ, (GXFDWLRQ och /LIH�6FLHQFHV. Ändringarna var av olika slag; både
omplacering av delklasser och tillägg av nya rubriker. En del ändringar syftade till att
reducera USA-dominansen inom vissa klasser, t.ex. inom 3XEOLF�DGPLQLVWUDWLRQ och även den
kristna dominansen i disciplin 200 5HOLJLRQ.102 Naturligtvis innebär de nya upplagorna stora
ändringar för systemet. Men det är inte endast genom nya upplagor som ändringar publiceras.
Det skulle i sådana fall bli långt mellan uppdateringarna, ofta flera år, och nackdelarna med
detta torde vara uppenbara. För att kontinuerligt visa på viktiga ändringar redovisas dessa
även i årliga publikationer, samt på DDC´s hemsida en gång i månaden. En ny upplaga av
DDC väntas komma år 2003, då med stora förändringar bl.a. inom klasserna för &RPSXWHU
6FLHQFH och 0HGLFLQH.103

DDC har en kommitté bestående av tio personer som arbetar med förändringar i systemet. Det
är den här gruppen som beslutar om ändringar, även om ärendet måste ventileras hos fler
instanser innan ett beslut fattas.104 De ändringar som görs i DDC är planerade och noga
granskade. Men ändå har det förekommit att ändringar som gjorts visat sig vara mindre
lämpliga, vilket har lett fram till att ämnesklasser har flyttats mellan olika platser i systemet
upprepade gånger. Miksa talar i det här fallet om s.k. ”vandrande ämnen” – ämnen som har
omplacerats flertalet gånger, p.g.a. felaktiga ändringar. Exempel på detta är avdelningen för
kulturell antropologi som fram till den 16:e revisionen återfanns i 572 %LRFKHPLVWU\�DQG
PROHFXODU�ELRORJ\, men därefter flyttades till 390 &XVWRPV��HWLTXHWWH��IRONORUH i den 17:e
upplagan, för att slutligen landa i 301.2 i den 18:e upplagan. Återkommande ändringar av det
här slaget är dock få i DDC.105

�������)|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�PHG�''&

Avslutningsvis nämns kortfattat de egenskaper hos DDC som gör det till ett system som under
mycket lång tid lyckats bibehålla sin status som klassifikationssystem. Även egenskaper som
ligger systemet till last urskiljs.

• Chan ser en fördel i det relativa indexet som samlar aspekter av ett ämne på ett och samma
ställe; aspekter som erhållit olika placering i systemet.106

• Systemet kan användas internationellt tack vare den rena notationen, oberoende av
språklig och kulturell bakgrund.107

• Hierarkin tillåter effektiv browsing, bl.a. därför att det hierarkiska upplägget på ett bra sätt
visar på relationer mellan intilliggande ämnen.108

• En kontinuerlig revision av systemet gör att det hålls uppdaterat gentemot nya ämnen.109

Nackdelar:

                                                          
102 Mitchell, 2000, s. 83.
103 Ibid., s. 84.
104 Ibid., s. 83.
105 Miksa, 1998, s. 25-26.
106 Chan, 1994, s. 280.
107 Ibid.
108 Ibid., s. 281.
109 Ibid.
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• I en del klasser skiner det igenom att det är ett klassifikationssystem som har sitt ursprung
i USA, vilket gör att det finns en snedfördelning i systemet som visar sig i en markant
tonvikt på anglo-amerikanska angelägenheter. Detta kan ha en negativ verkan på
användningen av systemet i ett internationellt perspektiv. Exempel på klasser med
amerikansk prägel är bland andra klasserna för geografi och historia 900 och klassen för
litteratur 800.110

• I klassindelningen har en del relaterade ämnen skilts åt och detta gör placeringen av vissa
ämnen i en del fall ologisk.111

• Klassifikationssystemet är relativt statiskt. Det kan ibland vara problematiskt att få plats
med nya ämnen, t.ex. i avdelningarna social sciences 300 och technology 600, vilka är
överfulla.112

Enligt McKiernan användes DDC 1996 av 14 olika tjänster på webben för klassifikation av
elektroniska resurser. Man kan anta att den här siffran har ökat sedan dess. Det handlar både
om tjänster som underhålls av bibliotek och universitet samt tjänster som uppkommit genom
individuella personers initiativ.113 Innehållet i de tjänster som använder DDC är både
ämnesspecifikt och av allmän karaktär. 3,&.�är en biblioteksbaserad tjänst som specialiserar
på biblioteks- och informationsvetenskap. &\EHU'HZH\ är ett exempel på tjänst som
tillhandahåller allmänna resurser och som uppstått på privat initiativ.114 BUBL LINK är också
en tjänst som använder DDC för att organisera webbresurser och nästa avsnitt syftar till att
göra en beskrivning av den här tjänsten för att visa på hur DDC kan användas på webben.

�����%8%/�/,1.

BUBL LINK är en ämneshierarkisk söktjänst baserad i Storbritannien. Tjänsten har sitt
ursprung från 1990 och fungerade då som en ”BUlletin Board for Libraries” (BUBL).115

LINK står för Libraries of Networked Knowledge. 116 Då BUBL LINK från början först och
främst riktade sig mot biblioteks- och informationsområdet tillhandahåller tjänsten
naturligtvis mycket material som handlar om detta. Men tjänsten har med tiden allt mer
utvecklats till att täcka alla vetenskapliga områden. På BUBL LINK´s webbplats kan man läsa
att syftet med tjänsten är: ”To provide value-added access to Internet resources and services
of academic, research, and professional significance to the UK Higher Education
community”. De skriver vidare att ”BUBL aims to offer fast, easy-to-use and reliable access
to selected high-quality resources of academic relevance, both on its own servers and
worldwide”.117 BUBL LINK är alltså en tjänst som tillhandahåller kvalitativa resurser av
akademisk relevans, riktade i första hand till inhemska användare, men även till användare i
andra länder. På BUBL LINK´s webbplats finns en sida med statistik över användare och där
kan man utläsa att bland andra England, Tyskland, Kanada och Australien ligger på topp tio
listan över länder som använder sig av tjänsten.

                                                          
110 Ibid.
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Koch och Day, 1997.
114 Ibid.
115 Gold, Joanne 1996. The BUBL Information Service, s. 165.
116 About BUBL LINK / 5:15.
117 BUBL Funding and Purpose.
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BUBL Information Service erbjuder flera tjänster. De två huvudtjänsterna är dock BUBL
LINK som är en katalog i vilken man söker med hjälp av klasserna i DDC, samt BUBL 5:15
som har uppkommit som ett alternativ till BUBL LINK. I BUBL 5:15 kan användaren närma
sig dokumenten via ett ämnesbaserat gränssnitt då BUBL 5:15 innehåller ämnesord indelade i
tio huvudklasser.118 Eftersom BUBL LINK gör bruk av DDC är det den tjänsten som här
ägnas intresse.

�������7HRULQ�EDNRP�V\VWHPHW

BUBL LINK-katalogen innehåller cirka 12000 resurser.119 Sökning med hjälp av DDC-
nummer är ett av sätten som sökning kan ske i BUBL LINK. Användaren kan även använda
sig av alfabetiskt listade ämnesord, eller med hjälp av ämnesmenyer söka på ämnen
alfabetiskt indelade i ämnesgrupper. Termsökning är också möjligt i BUBL LINK, liksom i
hela BUBL´s service.

DDC-disciplinerna i BUBL LINK visas dels med sitt klassnummer, dels med sin alfabetiska
beskrivning. Under den alfabetiska beskrivningen nämns dessutom ett par ämnen som
återfinns inom respektive disciplin, som en ledtråd till vad man kan förvänta sig att finna
inom disciplinerna. När man söker i BUBL LINK med hjälp av DDC visas först de tio
disciplinerna. Därefter väljer man disciplin och kommer då till delklasser av den valda
disciplinen. Beroende på hur dokumentsamlingen under varje klass ser ut finns det olika
många delklasser som användaren tar sig genom innan dokumentnivån nås. När man har
kommit till dokumentnivån listas till vänster på skärmen dokumenten i alfabetisk ordning och
till höger ges ett abstract till respektive dokuments innehåll. Här finns också en beskrivning av
dokumenten, i vilken följande information ges: upphov, ämnesord, DDC-klass, typ av resurs
och belägenhet (land i vilket servern är belägen). I samband med dokumenten finns också
information om datum när dokumentet lades till katalogen eller när länken senast
kontrollerades.120 Alan Dawson ser bl.a. katalogposten som en styrka hos BUBL LINK, och
jämför med andra ämneshierarkiska söktjänster på webben. Ytterligare en fördel enligt
Dawson är att alla länkar kontrolleras regelbundet för att problemet med brutna länkar inte
ska förekomma i allt för stor utsträckning.121

Disciplinerna i DDC/BUBL LINK är följande:

000 Generalities
Includes: reference, computing, the Internet, library and information science, museums, news, publishing.

100 Philosophy and psychology
Includes: ethics, paranormal phenomena.

200 Religion
Includes: bibles, religions of the world.

300 Social sciences
Includes: sociology, anthropology, statistics, politics, economics, law, government, public administration,
social services, education, commerce, communications, standards, customs.

400 Language
Includes: linguistics, language learning, specific languages.

                                                          
118 Williamson, Andrew P. 2000. BUBL LINK/5:15: Smarter Than the Average Search Engine, s. 43.
119 BUBL Information Service Home Page.
120 Williamson, 2000, s. 42.
121 Dawson, Alan . BUBL Bursts out of Bath.
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500 Natural sciences and mathematics
Includes: general science, mathematics, astronomy, physics, chemistry, earth sciences, palaeontology,
biology, genetics, botany, zoology.

600 Technology (applied sciences)
Includes: medicine, psychiatry, applied physics, engineering, agriculture, home economics, management,
accounting, chemical engineering, food technology, metallurgy, manufacturing.

700 The arts
Includes: art, planning, architecture, photography, music, games, sport.

800 Literature and rhetoric
Includes: literature of specific languages.

900 Geography and history
Includes: geography and history of the ancient and modern world, archaeology.

Alla dokument som finns i samlingen genomgår kvalitetskontroll. Dokumenten katalogiseras
manuellt och ett dokument kontrolleras av två personer innan det upptas i samlingen i syfte att
dokumentets värde ska kunna garanteras användaren. De krav som i första hand ställs på
dokumenten är att de måste vara relevanta utifrån en akademisk synvinkel, eftersom tjänstens
syfte är att tillhandahålla information inom akademiska områden. Vidare ställs det krav på att
dokumenten är uppdaterade och innehåller korrekt information.122 En av grundprinciperna för
att ett dokument ska tas upp i samlingen är att det ska vara av intresse för användarna som
utnyttjar servicen. Uppdatering och kontroll av resurser görs både automatiskt och manuellt i
syfte att kontrollera dels att länken fungerar och dels att innehållet inte har ändrats sedan det
först upptogs i katalogen, utan fortfarande uppfyller kravet på relevans. Andrew Williamson
menar att den tid som går till att genomföra dessa kontroller – tid som skulle kunna användas
till att lägga nya resurser till samlingen, är väl utnyttjad, då kvalitet är viktigare än en stor
resurssamling.123

Som nämnts vid ett flertal tillfällen är dubbelklassning något som är synnerligen väl lämpat
för webbkataloger. Detta är dock något som BUBL LINK inte utnyttjar eftersom det heller
inte förekommer i DDC. Hänvisningar förekommer emellertid av typen 6HH�DOVR. 6HH�DOVR�
referenser är en typ av hänvisning som används för att visa på relaterade termer.124 Ett
exempel på detta i BUBL LINK är 150 3V\FKRORJ\ under huvudklassen 100 )LORVRSK\�DQG
SV\FKRORJ\. Här finns�6HH�DOVR referenser till t.ex. $UWLILFLDO�LQWHOOLJHQFH, 3V\FKLDWU\�DQG
FOLQLFDO�SV\FKRORJ\ och 6RFLDO�SV\FKRORJ\. Via ett klick på den sistnämnda klassen kommer
man till avdelningen 616.89 där detta ämne hör hemma i systemet. Från att ha befunnit sig i
100 disciplinen är man nu i disciplin 600 7HFKQRORJ\. Samma sak med hänvisningen till
6RFLDO�SV\FKRORJ\ som förflyttar användaren till 302 6RFLDO�LQWHUDFWLRQ under huvudklassen
300 6RFLDO�VFLHQFHV. Detta kan också tas som exempel på att DDC splittrar ämnen och
placerar dem i olika discipliner, men med hjälp av dessa hänvisningar i BUBL LINK ser
användaren relationerna mellan klasserna. Istället för att, som då klassifikationssystemet
används i biblioteksmiljö, använda det relativa indexet för att se relationer mellan ämnen ges
tillgång till den här informationen direkt. Men hänvisningar av det här slaget är dock inte
särskilt vanligt förekommande i BUBL LINK.

Något som BUBL LINK använder sig av är direktlänkning från en ämneskategori till andra
webbplatser. Så är fallet t.ex. vid en sökning på 7KH�$UWV!6SRUWV�DQG�RXWGRRU
DFWLYLWLHV!2WKHU VSRUWV!6SRUWV�IRU�ZRPHQ. Rubriken 6SRUWV�IRU�ZRPHQ leder inte till en lista
på dokument över, eller kategorier av, sporter som är typiska kvinnosporter, som man kanske

                                                          
122 Williamson, 2000, s. 45.
123 Ibid., s. 46-47.
124 Rowley, 1992, s. 23.
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kan tro. Klickar man på 6SRUWV�IRU�ZRPHQ kommer man till en webbplats som heter just
6SRUWV�IRU�ZRPHQ och där man kan läsa om kända idrottskvinnor.

BUBL LINK använder sig inte av sökhistorik över de hierarkier som användaren tagit sig
igenom. För att se föregående kategori används bakåtknappen.

�������)|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�PHG�%8%/�/,1.

Här presenteras de för- och nackdelar som kan urskiljas med BUBL LINK.

Fördelar:

• Dokumenten som finns upptagna i samlingen har genomgått en mycket noggrann kontroll
som avser relevans och tillförlitlighet och denna kontroll sker kontinuerligt.

• Den hierarkiska strukturen erbjuder ett överskådligt upplägg som medför att samlingen är
lätt att browsa sig genom. Browsingen underlättas av att nivåerna är få och därmed
förlorar man sig inte i hierarkin, något som browsing annars kan ge upphov till.

• Katalogposten som innehåller utförlig bibliografisk information om varje resurs i samband
med ett abstract. Detta är också exempel på att resurserna är kontrollerade innan de upptas
i samlingen.

Nackdelar:

• Browsingen skulle ytterligare underlättas om BUBK LINK hade gjort bruk av
dubbelklassningar, vilket nu inte förekommer överhuvudtaget. De 6HH�DOVR-hänvisningar
som finns är dessutom få.

• Något som skulle kunna vara en nackdel är att tjänsten håller relativt få resurser och en del
ämnesområden är mindre uttömda än andra. Men som vi sett hålls resursmängden nere av
den anledningen att mer tid avsätts till kontroll och uppdatering av de resurser som redan
finns med. Oavsett detta är det emellertid ett faktum att antalet resurser varierar mellan
olika ämnesområden och därmed hålls inte en jämn nivå över hela tjänsten.
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Syftet med observationsdelen är att undersöka om de olika klassifikationssystemen har några
specifika egenskaper som är typiska för respektive system och även om de uppvisar några
likheter. Utifrån det sista kan även vad som kännetecknar klassifikation på webben i
allmänhet urskiljas. Avsikten är därmed att konkret lyfta fram hur klassifikation kan användas
på webben. De tjänster som studeras skiljer sig i viss mån åt vad gäller typ och mängd av
resurser och detta är något som bör uppmärksammas innan tjänsternas klassifikation
analyseras. Det kan vara nödvändigt att ta hänsyn till syftet med tjänsterna för att jämförelsen
mellan dem ska bli av rimlig kvalitet. I det här fallet torde BUBL LINK och Yahoo! vara
jämförbara när det gäller material av akademisk relevans. I Yahoo!´s fall är det ett system
som, förutom den här typen av material, även innehåller resurser som inte låter sig placeras i
denna kategori, t.ex. resurser som är av kommersiell eller humoristisk art. Resurser av det här
slaget faller bort i BUBL LINK, då det inte ingår i den tjänstens syfte att bistå med dylikt
material. Av den anledningen blir det ointressant att analysera t.ex. Yahoo!´s klass
(QWHUWDLQPHQW, eftersom det i BUBL LINK inte finns några resurser som motsvarar denna
klass. Det förefaller mer intressant att studera klasser som finns i båda systemen och att
därefter jämföra hur klassifikationen är utförd. Mot detta skulle man kunna invända att
Yahoo! mycket väl skulle kunna ha en styrka i klassifikationen av ämnen som faller under
t.ex. (QWHUWDLQPHQW och att denna potentiella fördel faller bort i en analys där dessa klasser
inte ingår. Det skulle naturligtvis vara intressant att studera klassifikationssystemen i sin
helhet, men för att lyckas hålla analysen på en rimlig utrymmesnivå har det bedömts mer
relevant att koncentrera analysen på ett par klasser som har motsvarigheter i båda systemen,
så att en jämförelse därefter är möjlig.

�����8SSOlJJ�RFK�WLOOYlJDJnQJVVlWW

Observationerna kommer att röra ett par av de respektive systemens huvudklasser, men även
enskilda delklasser inom ett par huvudklasser studeras. Detta för att kunna gå djupare ner i
hierarkierna och därmed erhålla en förståelse för klassifikationen mer i detalj. Om alla
huvudklasser analyseras i sin helhet skulle detta ta mycket stort utrymme i anspråk, då
huvudklasserna, framför allt i Yahoo, är oerhört omfattande och har hierarkier som sträcker
sig långt ner. Analysdelen kommer huvudsakligen att omfatta fyra delar. Den första delen är
en jämförelse mellan systemens indelning av ”kunskapens universum” i huvudklasser. BUBL
LINK har en uppdelning i discipliner och disciplinerna jämförs med huvudklasserna i Yahoo!.
Därefter kommer analysen in på hur specifika klasser delats upp. Den första klassen som
analyseras är disciplin 400 /DQJXDJH i BUBL LINK och motsvarande /LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ
/DQJXDJH�i Yahoo!. I Yahoo! ligger den här klassen under 6RFLDO�6FLHQFH� medan den är en
egen disciplin i BUBL LINK. Därefter följer klasserna för biblioteks- och
informationsvetenskap och slutligen 6RFLDO�6FLHQFH. Alla delklasser undersöks inte, utan
nedslag görs i ett par klasser som utforskas närmare.

För varje klass som studeras presenteras i skilda avsnitt hur respektive system har valt att
behandla det aktuella ämnet och därefter kommenteras skillnader och likheter mellan
systemen i ett eget avsnitt. I samband med analysen av BUBL LINK kommer även kopplingar
göras till originalupplagan, d.v.s. den 21:a upplagan av DDC. Anledningen till att det är
relevant att inte bara jämföra BUBL LINK med Yahoo!, utan även med originalupplagan av
DDC, är att det naturligtvis är intressant att se hur DDC i praktiken har använts på webben.
Frågor man kan ställa sig inför analysen i avseende på detta är t.ex.: Har systemet på något vis
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modifierats? Hur har tomma klasser behandlats? Är terminologin och klassindelningen
densamma eller har den ändrats i syfte att motsvara tjänstens syfte?

�����-lPI|UHOVH�PHOODQ�KXYXGNODVVHUQD�L�<DKRR��RFK�GLVFLSOLQHUQD�L�%8%/
/,1.

Huvudklasserna/disciplinerna i ett klassifikationssystem är av stor vikt, då det är under dessa
rubriker som alla resurser finns samlade. DDC-systemets uppläggning går bl.a. ut på att
ämnen ska delas in i tio discipliner. Att antalet är just tio har stor betydelse, då den
decimaliska indelningen är en av grundprinciperna i DDC. Detta innebär alltså att antalet
discipliner är statiskt. För Yahoo!´s del är förutsättningarna andra. Från början var antalet
huvudklasser tio, men med tiden ändrades detta till fjorton. De senaste åren har detta antal
varit fast och anledningen till det är troligtvis att man på Yahoo! vill ge ett intryck av stabilitet
som grundar sig i att användarna känner igen sig från gång till gång. Det finns dock ingenting
i systemets teori som begränsar antalet huvudklasser, utan detta kan bestämmas fritt. Att
antalet slutligen hamnat på just fjorton klasser borde därför mer eller mindre vara en slump.
Endast en klass har exakt identisk rubrik i Yahoo! och BUBL LINK och det är klassen 6RFLDO
VFLHQFH. Vad som har placerats inom klassen skiljer sig dock åt, (se avsnitt 9.4.).

När man jämför systemen med avseende på vilka klasser som finns och vad klasserna täcker
in kan man se att det som finns representerat i det ena systemet oftast också står att finna i det
andra, men att det förekommer stora skillnader i vilken klass och var i hierarkin ämnena
återfinns. Vid en ytlig jämförelse mellan Yahoo!´s huvudklasser och disciplinerna i BUBL
LINK är skillnaderna vid första anblicken stora. Nedan visas de olika disciplinerna/klasserna i
respektive system:

BUBL LINK Yahoo!

000 Generalities Arts & Humanities
100 Philosophy and psycology Business & Economy
200 Religion Computers & Internet
300 Social sciences Education
400 Language Entertainment
500 Natural sciences and mathematics Government
600 Technology (applied sciences) Health
700 The arts News & Media
800 Literature and rhetoric Recreation & Sports
900 Geography and history Reference

Regional
Science
Social Science
Society & Culture

Vid en jämförelse märks det tydligt att klasserna i BUBL LINK är uppdelade efter
vetenskapligt definierade discipliner, medan Yahoo! har huvudklasser som i högre grad
motsvarar en mer allmän ämnesindelning av ämnen. Skaparna av Yahoo!, David Filo och
Jerry Yang, säger att när klasserna skapades baserades de inte på något existerande
kategoriseringsschema av den anledningen att när de startade tjänsten var klasserna så små att
det inte var nödvändigt att utgå från ett strukturerat schema, men att rubrikerna nu har blivit
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givna.125 Att man på Yahoo! inte har haft vetenskapliga discipliner i åtanke vid indelningen
kan exemplifieras med flertalet klasser: %XVLQHVV�DQG�(FRQRP\, (QWHUWDLQPHQW, +HDOWK, 1HZV
DQG�0HGLD och 5HFUHDWLRQ�DQG�6SRUWV är tydliga exempel på detta. Att exempelvis
(QWHUWDLQPHQW inte åtnjuter status som vetenskaplig disciplin är självklart och således
införlivas ämnen som klassas som nöje inom den mest lämpade disciplinen i BUBL LINK,
WKH�$UWV. Klassen som motsvarar Yahoo!´s +HDOWK är i BUBL LINK 0HGLFLQH som är placerad
under disciplinen 7HFKQRORJ\��DSSOLHG�VFLHQFHV�. Det kan tyckas vara en krångligare väg för
en användare att gå över klassen teknologi för att komma till ett dokument om exempelvis
påssjuka, om det nu är detta som användaren söker efter. +HDOWK är en rubrik som inte kan
missförstås och är väl en logisk term för den som söker efter information om t.ex. sjukdomar.
Men att placera sådant som rör hälsa under termen 0HGLFLQH är också logiskt och att 0HGLFLQH
i sin tur ligger under 7HFKQRORJ\��DSSOLHG�VFLHQFHV� är förståeligt och logiskt om man har de
akademiska disciplinerna i åtanke. Ytterligare exempel på disciplinindelning jämfört med
allmän indelning är BUBL LINK´s discipliner 3KLORVRSK\�DQG�SV\FKRORJ\, 5HOLJLRQ och
/DQJXDJH, vilka alltså fungerar som egna discipliner, medan ämnet psykologi i Yahoo! har
inkorporerats som delklass i huvudklassen 6FLHQFH och där ämnet filosofi överhuvudtaget inte
finns som delklass på nivå två under någon av huvudklasserna. Religion har placerats under
klassen 6RFLHW\�DQG�&XOWXUH och språk, slutligen, återfinns i klassen 6RFLDO�6FLHQFHV. Således
förekommer en stor skillnad mellan systemen i synen på var ämnen hör hemma och även vad
gäller vilka ämnen som ska placeras högst upp i hierarkin. För att fortsätta exemplifiera detta
kan disciplinen /LWHUDWXUH�DQG�UKHWRULF i BUBL LINK tas som exempel, där alltså ämnet
retorik räknas som disciplin. Den som söker ämnet retorik i Yahoo! återfinner det på fyra
ställen i systemet. Där det vore mest logiskt att finna det, nämligen under 6RFLDO
6FLHQFH�/LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ�/DQJXDJHV�5KHWRULFDO�4XHVWLRQV finns dokument rörande
retorik som emellertid är av mer humoristiskt än vetenskapligt slag och seriösa resurser som
rör ämnet retorik finns inte i Yahoo!. I BUBL LINK, som väl kanske är väntat, saknas
genomgående det humoristiska inslaget.

Det mest relevanta i det här sammanhanget är på vilka grunder indelningen gjorts.
Klassindelningen som DDC baseras på är en indelning i akademiska discipliner och inte en
direkt ämnesindelning.126 Detta har nämnts vid ett flertal tillfällen, men så är det också ett
viktigt kännetecken för DDC. Då systemet skapades var det dessa discipliner som urskiljdes
som särskilt viktiga, akademiska discipliner formade av universiteten. Buchanan menar att
disciplinära huvudklasser har en fixerande effekt på kunskapsstrukturen som i sig är
problematisk då kunskapsområden ändras och utvecklas, vilket de gör idag.127 Ämnen som
förr tilldelats mindre betydelse eller ännu varit oupptäckta har idag utvecklats till, vad en del
kanske skulle säga, ämnesområden ”värda” att utgöra egna discipliner eller huvudklasser och
inte längre vara underordnade klasser. På senare tid har detta tydligt exemplifierats med
ämnen som den nya informationsteknologin givit upphov till. Datorer och Internet ligger i
BUBL LINK under disciplin 000 *HQHUDOLWLHV, medan samma avdelning i Yahoo! är en egen
huvudklass. Vid analysen av klassifikationssystemens huvudklasser märks det alltså tydligt att
det är två system som skapats i olika tider, d.v.s. BUBL LINK är en relativt ny tjänst, men
DDC som den baseras på är över hundra år. En tanke är att huvudklasserna i Yahoo! i högre
grad än BUBL LINK/DDC säger något om vad som finns i dem.

                                                          
125 Mark and Marc Interviews: Chief Yahoos: David Filo and Jerry Yang 1995.
126 Chan, 1994, s. 275.
127 Buchanan, 1979, s. 108.
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Nedan följer en analys av klasserna för språk. I BUBL LINK är språk en egen disciplin,
medan Yahoo! har placerat ämnet tillsammans med lingvistik som en gemensam klass under
6RFLDO�6FLHQFH.

�������%8%/�/,1.�������/DQJXDJH

Disciplinen 400 /DQJXDJH har på den första nivån indelats i 23 klasser. Dessa är:

400 Language: general resources 439.31 Dutch language
401 Language: philosophy and therory 439.7 Swedish language
403 Dictionaries and encyclopaedias 439.82 Norwegian language
407 Language education and research 440 French language
409 Languages spoken around the world 450 Italian language
410 Linguistics 459 Romanian language
411 Writing systems 460 Spanish language
414 Phonology and phonetics 469 Portuguese language
415 Grammar 470 Latin language
419 Sign language 480 Greek language
420 English language 490 Other languages
430 German language

Klassnamnen visar att fokus i den här klassen ligger på språk, alltså de enskilda, talade
språken, och att språkvetenskap spelar en mindre roll. Detta följer också av den alfabetiska
rubriken, som endast utgörs av just /DQJXDJH. Fyra av de 23 klasserna har vidare indelats i
delklasser, nämligen ����/DQJXDJHV�VSRNHQ�DURXQG�WKH�ZRUOG� ����(QJOLVK�ODQJXDJH, ���
*HUPDQ�ODQJXDJH och ����2WKHU�ODQJXDJHV. Av dessa har alla utom 409 indelats ytterligare
en gång. Detta gör att det är en mycket grund disciplin med en hierarki som endast sträcker
sig två nivåer ner. Av språken är det alltså endast engelska och tyska som har indelats. Nedan
visas hur dessa hierarkier ser ut:

400 Language 400 Language
420 English language 430 German language

420 English language: general resources 430 German language: general resources
422 English etymology 430 German language:departments
423 English dictionaries
425 Grammar of standard English
427 Variations of English
428 English as a second language

Klass 420 och framåt tillägnas specifika språk och av dessa visas språken t.o.m. klass 480 på
första nivån. Klass 490 2WKHU�ODQJXDJHV är en uppsamlingsplats för övriga språk, för vilka det
alltså inte har bedömts nödvändigt att visa klasserna på samma nivå som de andra språken. Så
har exempelvis 470 /DWLQ�ODQJXDJH placerats en nivå högre än t.ex. 494 )LQQLVK�ODQJXDJH,
som återfinns under klass 490. Av DDC´s struktur följer också att inte alla språk kan tilldelas
en plats på samma hierarkiska nivå, till det finns inte utrymme. Uppdelningen i BUBL LINK
är i princip identisk med originalupplagan, d.v.s. DDC 21. Indelningen av språken följer i viss
mån de olika språkgrupperna, men inte på ett konsekvent sätt. Ett exempel på detta är klass
430 *HUPDQ�ODQJXDJH. I originalupplagan heter klassen *HUPDQLF��7HXWRQLF��ODQJXDJHV�±
*HUPDQ och indikerar att här återfinns språken i den germanska språkgruppen, som inleds
med tyska.128 Eftersom holländska, svenska och norska med notationerna 439.31, 439.7
                                                          
128 Dewey, Melvil 1996. 'HZH\�'HFLPDO�&ODVVLILFDWLRQ�DQG�5HODWLYH�,QGH[.
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respektive 439.82 ligger under klass 430 och är germanska språk borde 430 rent logiskt avse
den germanska språkgruppen även i BUBL LINK. Här har man emellertid valt att skriva
*HUPDQ�ODQJXDJH, vilket antyder det enskilda språket tyska. Engelska tillhör också den
germanska språkgruppen, men har placeringen 420, alltså utanför de germanska språken. Det
finns ytterligare oklarheter i placeringen av språk i förhållande till språkgrupper, som dock
inte gås närmare in på här. Att det nämns överhuvudtaget beror på att det är intressant att
studera hur – på vilken grund – indelningen av språk i klasser utförts och här hålls alltså
språkgrupperna samman i viss mån. Att engelskan har fått en inledande plats bland språken i
systemet kan vara en följd av att DDC från början är ett system som grundar sig på det
engelska språket. Som nämnts i presentationen av DDC är DDC ett klassifikationssystem med
tonvikt på angelägenheter rörande ursprungslandet och en möjlighet är att språket erhållit en
framträdande plats i systemet av den anledningen. Alla språk har inte tagits med i BUBL
LINK´s klassifikationssystem, fastän de har en plats i DDC 21, t.ex. finns här inga klasser för
bulgariska och tjeckiska språk.

Såsom tanken är med DDC är varje klass uppdelad i ytterligare tio klasser o.s.v.. BUBL LINK
har en struktur där inte enbart dessa tio klasser av disciplinen /DQJXDJH visas på första nivån,
- klasser som ska klickas för att deras eventuella delklasser ska nås. Som vi sett finns 23
klasser direkt under /DQJXDJH. Istället har en del klasser placerats högre upp i hierarkin än
deras notation indikerar att de hör hemma i DDC. Detta gäller exempelvis klasserna 411 –
419, vilka egentligen är delklasser till 410�/LQJXLVWLFV och som därför ligger en nivå djupare i
hierarkin. Detsamma gäller för 439.31 – 439.82 som har flyttats upp i jämnhöjd med sin övre
klass 430�*HUPDQ�ODQJXDJH. För 439.31 och 439.82 gäller dessutom att de är vidarindelningar
av 439.3 respektive 439.8, vilket innebär att dessa lyfts upp två nivåer. Uppflyttningen av
klasser är dock ej konsekvent utförd, utan det är endast några klasser som flyttats upp. 420
(QJOLVK�ODQJXDJH, exempelvis,�ska klickas för att dess delklasser ska nås, i det här fallet 420,
422, 425, 427 och 428. Koch, Zettergren och Day menar, att när en klass som bedöms viktig
för användarna av tjänsten befinner sig djupt ner i hierarkin i det system som tjänsten
använder sig av kan klassen lyftas upp i syfte att den lättare ska återfinnas.129 I de här fallen
har klasserna som lyfts upp inte befunnit sig särskilt långt ner i hierarkin. Att de ändå flyttats
upp kan bero på att man på BUBL LINK bl.a. anser att användarna av någon anledning har
extra stort intresse av just de klasser som lyfts upp och att de därför görs mer lättillgängliga.

I BUBL LINK förekommer två typer av språk, dels notationen och dels en alfabetisk
beskrivning av notationen. Den alfabetiska beskrivningen, rubrikerna till varje klass, har i en
del fall ändrats något jämfört med originalupplagan. Förändringarna innebär kortare
beskrivningar av klasserna och i viss mån ett enklare, begripligare språk. En lång beskrivning
som 419 6WUXFWXUHG�YHUEDO�ODQJXDJH�RWKHU�WKDQ�VSRNHQ�DQG�ZULWWHQ har i BUBL LINK helt
enkelt blivit 6LJQ�ODQJXDJH, vilket är ett kortare och mer koncist uttryck, som dessutom är ett
välkänt begrepp för de allra flesta. Andra rubriker som har ändrats är t.ex. /DQJXDJH
HGXFDWLRQ�DQG�UHVHDUFK i stället för (GXFDWLRQ��UHVHDUFK��UHODWHG�WRSLFV. Även detta visar på en
av de ändringar som Koch, Zettergren och Day menar kan behöva genomföras:
omformulering av språket.130 Den terminologi som används i etablerade klassifikationssystem
kritiseras ibland för att vara förlegad och inte anpassad till nuet.131 Exemplen ovan visar på
detta. DDC har en lång, invecklad beskrivning som BUBL LINK valt att ändra på i sitt
system. Detta är ytterligare ett exempel på hur etablerade klassifikationssystem kan ändras när
de tillämpas av en specifik söktjänst.

                                                          
129 Koch, Zettergren och Day.
130 Ibid.
131 Koch, 1998, s. 329.
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Vad gäller notationen i BUBL LINK förekommer i den här disciplinen vissa mindre
förändringar jämfört med originalupplagan. Vid ett par tillfällen har dokument t.ex. placerats
under en klass med en längre notation. Ett exempel som visar på detta är:

439.7 Swedish language
439.82 Norwegian language

Här återfinns ett dokument med notationen 439.8

Under 1RUZHJLDQ�ODQJXDJH har ett dokument med notationen 439.8 placerats och som rör
försäljning av databöcker på svenska, norska, danska och finska. 439.8 är klassen för danska
och norska språk och ligger alltså en nivå över 1RUZHJLDQ�ODQJXDJH i hierarkin. Här förväntar
man sig istället en egen klass för detta och liknande dokument, alltså en klass med notationen
439.8 som ligger mellan 439.7 och 439.82. I DDC 21 finns klassen 439.5 6FDQGLQDYLDQ
ODQJXDJHV och kanske vore det ännu bättre att placera detta dokument i denna klass. Men
439.5 finns inte med i BUBL LINK. Då mängden dokument är så pass liten, i det här fallet
endast ett dokument, har dokumentsamlingen troligtvis bedömts allt för liten för att det ska
vara meningsfullt att lägga till en klass för denna i systemet. Detta kan kopplas till vad Koch,
Zettergren och Day skriver om ändringar av etablerade system. De menar att dokument bör
tillskrivas en så specifik klassifikationskod som möjligt, men att de placeras i en bredare
klass, en nivå upp, i avvaktan på att fler dokument tillhörande samma klass tillkommer.
Därefter placeras dessa dokument tillsammans i en separat klass.

Exemplet med 1RUZHJLDQ�ODQJXDJH kan också användas för att visa på en aspekt av
problematiken kring ämnesanalysen som är det första steget i klassifikationsprocessen. Som
nämnts i avsnitt 5.2. syftar ämnesanalysen till att urskilja ett dokuments huvudsakliga ämne
och utifrån detta avgöra på vilken plats i systemet som dokumentet lämpligen ska placeras.
Dokumentet, som alltså rör försäljning av databöcker på svenska, norska, danska och finska,
har placerats under klassen 439.82 1RUZHJLDQ�ODQJXDJH�men har klassificerats med
notationen 439.8. I och för sig är innehållet på webbplatsen som dokumenttiteln länkar till
producerat i Norge, men innehållet i sig är inte mer kopplat till det norska språket än till
svenska, danska och finska. Finska nämns för övrigt inte ens i abstraktet i BUBL LINK, vilket
är underligt, och inte heller finns finska med som ämnesord i katalogposten. En användare
som är ute efter finska databöcker kommer därmed välja att inte att gå in i dokumentet.
Exemplet visar på problemen som kan uppstå i samband med bedömningen av ett dokuments
övergripande ämnesinnehåll och det kan också exemplifiera det faktum att dubbelklassning
inte förekommer i BUBL LINK. I det här fallet skulle dubbelklassning ge en möjlighet att
även placera dokumentet under klassen 004 &RPSXWHU�ERRNV��ERRNVKRSV�DQG�SXEOLVKHUV, då
det till sitt innehåll är lämpat även för denna klass. Som nämnts i presentationen av BUBL
LINK används i en del, dock relativt få, fall hänvisningen 6HH�DOVR. En hänvisning av detta
slag skulle också vara lämplig här.

BUBL LINK har valt att lägga fokus på Storbritannien. Detta märks t.ex. i klass ����(QJOLVK
ODQJXDJH som har sex delklasser, medan ingen annan klass för ett enskilt språk har indelats
ytterligare, förutom ����*HUPDQ�ODQJXDJH som har delats in två delklasser. Ett annat exempel
som pekar på detta är 427 9DULDWLRQV�RI�(QJOLVK, en delklass till 420 (QJOLVK�ODQJXDJH, där
dokument som handlar om engelska dialekter finns klassificerade. Engelska är det enda språk
som har denna indelning och det är troligtvis en följd av att BUBL LINK har valt att fokusera
på brittiska angelägenheter.
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Den här klassen, liksom många andra klasser i Yahoo!, innehåller ett stort antal ämnen på
första nivån. Siffrorna inom parentes anger hur många resurser som finns inlagda inom varje
klass. (Antalet resurser kan naturligtvis variera från gång till gång, men här ger siffrorna i alla
fall en indikation på hur stora de respektive kategorierna är). I /LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ
/DQJXDJHV är antalet klasser 30 och dessa är följande:

Aphasia@ Metaphor (19)
Chats and Forums (10) Natural Language Processing@
Computational Linguistics (16) Organizations (32)
Conferences (8) Philosophy of Language@
Dialectology (13) Phonetics and Phonology (7)
Education (75) Psycholinguistics (4)
Educational Companies@ Semiotics (30)
Etymology (16) Sign Language (27)
Institutes (8) Slang (3)
Journals (10) Sociolinguistics (4)
Language Acquisition (4) Speechreading (1)
Language Policy@ Translation and Interpretation (27)
Languages (2296) Web Directories (9)
Lexicography (10) Words and Wordplay (145)
Linguists (36) Writing Systems (15)

Av rubrikerna att döma fokuseras både på språkvetenskapliga ämnen, enskilda språk och
klasser av mer allmän karaktär. Till den senare gruppen kan räknas &KDWV�DQG�)RUXPV (en
klass som finns i så gott som alla klasser i Yahoo!), &RQIHUHQFHV, ,QVWLWXWHV och -RXUQDOV.
Huvudklassens rubrik talar också om att klassen innehåller både språkvetenskap och språk.
Vid en snabb blick på klasserna förefaller emellertid de språkvetenskapliga ämnena dominera.
Lingvistik betyder läran om språk och detta ämne har blivit relativt utförligt representerat och
således har klasser skapats för olika aspekter av lingvistik, t.ex. 6RFLROLQJXLVWLFV�
3V\FKROLQJXLVWLFV och 3KLORVRSK\�RI�/DQJXDJH. /LQJXLVWLFV är dock ingen separat klass, under
vilken dessa och andra aspekter av ämnet finns samlade, utan ämnen som faller under
/LQJXLVWLFV presenteras i bokstavsordning tillsammans med andra klasser. Möjligtvis skulle
det vara lättare för en användare att finna lingvistikrelaterade ämnen om dessa samlats, t.ex.
under en klass som /LQJXLVWLFV. De enskilda, talade språken finns samlade under klassen
/DQJXDJH där ytterligare klasser gås igenom för att språken ska listas och dokumentnivån nås.
Användaren kan välja att antingen gå in i /DQJXDJH�*URXSV eller 6SHFLILF�/DQJXDJHV för att
nå språken, antingen arrangerade efter språkgruppstillhörighet (/DQJXDJH�*URXSV) eller
listade alfabetiskt (6SHFLILF�/DQJXDJHV).

I klassen /LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ�/DQJXDJHV är antalet delklasser mycket stort, men dessa har
i sin tur inte alltid så djupa hierarkier som annars ofta förekommer i Yahoo!. Till nära hälften
av delklasserna har inga vidarindelningar gjorts överhuvudtaget och där dessa förekommer
handlar det om relativt grunda hierarkier. Den klass som är bland de finast uppdelade är
/DQJXDJH. Utöver /DQJXDJH�*URXSV och 6SHFLILF�/DQJXDJHV finns här ytterligare sju
delklasser. Dessa är &KDWV�DQG�)RUXPV, &RQVWUXFWHG�/DQgXDJHV, (GXFDWLRQ, (QGDQJHUHG
/DQJXDJHV, ,QVWLWXWHV, 6SHFLILF�:RUGV�DQG�3KUDVHV och :HE�'LUHFWRULHV. Här finns alltså
andra typer av språk än de talade landsspråken, t.ex. konstruerade språk och språk på
utdöende. &RQVWUXFWHG�/DQJXDJHV indelas också i kategorier och dessa är enligt följande:

Constructed Languages (89)
Fictional Languages (24)
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Star Trek@
Tolkien Languages@

Tengwar (4)
Uqoi (2)
Web Directories (4)

International Auxiliary Languages (57)
Esperanto (42)

Courses (6)
Organizations (11)
Web Directories (3)

Eurolang (2)
Ido (1)
Interlingua (6)

Web Directories (5)

Detta exempel visar, förutom på den hierarkiska indelningen, att Yahoo! har en indelning av
klassen /DQJXDJHV som innehåller fler aspekter av språk än de som kanske i första hand
förväntas, t.ex. klassen )LFWLRQDO�/DQJXDJHV som vidare indelas i bl.a. 6WDU�7UHN och 7RONLHQ
/DQJXDJHV. Det är också ett exempel på att utbudet i Yahoo! inte stoppar vid gränsen för
material av konventionell vetenskaplig relevans.

En klass på den första nivån som visar på det blandade utbudet i Yahoo! av både
populärvetenskapligt och vetenskapligt material är :RUGV�DQG�:RUGSOD\. Denna klass
innehåller följande delklasser:

Ambigrams (4) Oxymorons (2)
Anagrams (22) Palindromes (11)
Clichés (7) Pangrams (5)
Collective Nouns@ Pig Latin (7)
Dictionaries (8) Puns (14)
Ebonics (4) Random Sentences@
Eponyms (2) Rhetorical Questions (8)
Homonyms (5) Spoonerisms (4)
How Do You Say...?@ Tom Swiftys (5)
Interactive Web Games@ Tongue Twisters (6)
Mnemonics (2) Word of the Day@

Klasserna visar på ett innehåll som är av mer humoristiskt/kommersiellt slag än seriöst och
vetenskapligt, dock förekommer även det sista. Rubrikerna kan exemplifiera detta, t.ex.
7RQJXH�7ZLVWHUV, 5DQGRP�6HQWHQFHV, &OLFKpV, +RZ�'R�<RX�6D\«", 7RP�6ZLIW\V som
indikerar ett humoristiskt innehåll. En klass som +RZ�'R�<RX�6D\«" visar också tydligt på
en vokabulär som inte följer några uppställda regler för benämning av klasser. Det mer
humoristiska inslaget medför dock inte att det är ämnen som skulle vara lämpligare i
huvudklassen (QWHUWDLQPHQW, utan alla klasser ovan har en tydlig koppling till språk.

Som nämnts tidigare försöker man på Yahoo! använda sig av en terminologi som är så logisk
och konsekvent som möjligt. Vissa delklasser är vanligt förekommande och återfinns under
flera klasser. Dessa har samma rubriknamn oavsett var i systemet de finns, vilket naturligtvis
är viktigt för att upprätthålla en struktur som bygger på konsekvens. Exempel på sådana
klasser är &KDWV�DQG�)RUXPV, &RQIHUHQFHV, :HE�'LUHFWRULHV, 'HSDUWPHQWV�DQG�3URJUDPV
m.fl..
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�������-lPI|UHOVH�PHOODQ�V\VWHPHQ

Vid en jämförelse mellan klasserna på den första nivån i BUBL LINK och Yahoo! är det
skillnad vad gäller mängden klasser, men framför allt vad gäller vilka klasser som finns
representerade. I Yahoo! är antalet 30, medan BUBL LINK har 23. Som nämnts i avsnitten
om respektive system fokuseras på språk och språkvetenskap i olika stor utsträckning i
systemen. I Yahoo! finns fler klasser som handlar om språkvetenskap, medan BUBL LINK´s
klasser på första nivån i stor utsträckning upptas av enskilda språk. Men detta visar egentligen
endast på olika bedömningar gällande vad som ska placeras på första nivån. Skillnaden ligger
i att BUBL LINK har valt att visa en relativt stor mängd språk redan här, medan språken i
Yahoo! ligger längre ner i hierarkin. Det finns inga direkta skillnader när det gäller i hur hög
grad språken ges utrymme, utan det handlar i första hand om var i systemet de tilldelas detta
utrymme. Emellertid är det ett faktum att Yahoo!´s klassifikationssystem lägger större tyngd
på språkvetenskap, vilket kan utläsas redan av ämnesrubrikerna för respektive system.

Tre klasser på den första nivån är precis identiska i BUBL LINK och Yahoo!, vilket är ett
anmärkningsvärt litet antal av 23 respektive 30 klasser. Dessa är:

:ULWLQJ�V\VWHPV
6LJQ�/DQJXDJH
3KRQHWLFV�DQG�3KRQRORJ\

Innehållet i dessa klasser skiljer sig dock åt. Ett exempel är att Yahoo! har fyra delklasser till
:ULWLQJ�6\VWHPV: %UDLOOH#, &XQHLIRUPV#, (J\SWLDQ�+LHURJO\SKLFV# och 5XQHV#, medan
BUBL LINK inte har vidare indelat klassen ytterligare. Här finns istället två dokument som
återfinns direkt under :ULWLQJ�V\VWHPV�och som behandlar braille och därmed motsvarar den
första av de fyra delklasserna i Yahoo!. Detta dokument är en resurs som finns klassificerad
även i Yahoo!. För att konkret visa på hur klassifikationen av detta dokument skiljer sig åt
jämförs sökvägarna. I BUBL LINK återfinns resursen längst ner i sökvägen ���
/DQJXDJH>����:ULWLQJ�V\VWHPV>KRWEUDLOOH�FRP. I Yahoo! är sökvägen följande: 6RFLDO
6FLHQFH>/LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ�/DQJXDJHV>:ULWLQJ�6\VWHPV>%UDLOOH#>KRWEUDLOOH�FRP. Det
förekommer således inga stora skillnader i klassifikationen, utan den egentliga skillnaden
ligger i att Yahoo! har en djupare hierarki och därmed en finare indelning, som troligtvis
kommer av att Yahoo! har ett större utbud av resurser. Även klassen 6LJQ�/DQJXDJH�är
uppdelad i fler klasser i Yahoo! jämfört med i BUBL LINK. Dessa är &RPPHUFLDO�3URGXFWV,
,QVWLWXWHV, 0DNDWRQ, 2UJDQL]DWLRQV samt 7UDQVODWLRQ�6HUYLFHV. Detta kan jämföras med att
klassen 6LJQ�/DQJXDJH i BUBL LINK endast innehåller ett dokument, vilket ligger placerat
direkt under 6LJQ�ODQJXDJH. Men då detta är en webbplats med länkar till aktuella sidor som är
kopplade till teckenspråk, känns det ändå som en resurs som täcker upp det aktuella områden
på ett bra sätt. Om dokument som handlar om t.ex. makaton eller teckenspråksinstitut hade
funnits i BUBL LINK hade det troligtvis inte skapats separata klasser för dessa, utan de skulle
alla rymmas direkt under 6LJQ�ODQJXDJH�så länge det rör sig om så pass få resurser. I Yahoo!
förekommer det inte sällan att klasser innehåller endast ett par resurser, vilket de två grafiskt
uppställda exemplen på sidan 41 visar. Således är Yahoo! mer intresserade av att skapa
delklasser, vilket ofta gör hierarkierna djupa. Utöver de ovan nämnda klasserna är det endast
en ytterligare klass i systemen som motsvarar varandra och denna är Yahoo!´s (GXFDWLRQ och
BUBL´s /DQJXDJH�HGXFDWLRQ�DQG�UHVHDUFK. Vad gäller 3KRQHWLFV�DQG�3KRQRORJ\�har inget av
klassifikationssystemen indelat klassen ytterligare.
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Vad gäller hanteringen av de enskilda språken skiljer sig denna åt. Som visats i avsnittet om
BUBL LINK har vissa språk placerats på första nivån, medan det stora flertalet språk
återfinns under klassen 2WKHU�ODQJXDJHV. I Yahoo! ligger alla språk på samma nivå och
följaktligen går det inte att se någon rangordning mellan språken. I BUBL LINK måste
språken rangordnats efter några kriterier som säger vilka språk som ska placeras var.
Möjligtvis går det att urskilja en indelning i språkgrupper, men då dessa inte följs konsekvent,
är det inte givet att detta är utgångspunkten. BUBL LINK väljer ju fritt att plocka ut de
klasser ur DDC som passar tjänstens syfte och användargrupp och kanske är det detta som
ligger bakom. Men i sådana fall skulle latin vara populärare än exempelvis ryska och
kinesiska och man kan undra om så verkligen är fallet. I Yahoo!´s fall kan man i just det här
exemplet tydligare se en klassifikation som syftar till vad användarna vill ha ut av systemet.
En spegling av en mer aktuell verklighet kanske?

�����.ODVVHUQD�I|U�%LEOLRWHNV��RFK�LQIRUPDWLRQVYHWHQVNDS�L�%8%/�/,1.�RFK
<DKRR�

BUBL LINK, som från början var helt inriktat på biblioteks- och informationsvetenskap,
säger sig fortfarande ha en stor mängd material inom detta område. Därför är det ett möjligt
antagande att det här området är väl organiserat i BUBL LINK. Vad gäller Yahoo! finns, som
nämnts, både vetenskapligt och populärvetenskapligt material klassificerat. Biblioteks- och
informationsvetenskap är också ett intressant ämnesområde att studera närmare, eftersom
uppsatsen skrivs inom detta ämne.

�������%8%/�/,1.�±�����/LEUDU\�DQG�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFHV

I DDC är /LEUDU\�DQG�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFHV placerat under 000�*HQHUDOLWLHV, som för övrigt
rymmer mycket skilda ämnesområden. Antalet klasser på den första nivån är arton och listas
nedan:

020 Library and information science: general resources
020 Library and information science: journals
020 Library and information science: news and discussion lists
020 Library and information studies departments in the UK
020 Library and information studies departments worldwide
020.6 Library organisations
021 Cooperation and resource sharing
022 Administration of the physical plant
023 Personnel administration in libraries
025 Operations of libraries and information centres
025.0 Digital libraries and online services
026 Libraries for specific subjects
027.0 Libraries around the world
027.4 Public libraries
027.5 National and government libraries
027.7 University and college libraries
027.8 School libraries
028 Reading and use of information media

Ingen av delklasserna till huvudklassen /LEUDU\�DQG�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFHV är djupare än fyra
nivåer. Ett hierarkiskt djup som sträcker sig två nivåer ner är dock det allra vanligaste. På den
första nivån finns arton klasser, som alla fokuserar på rena biblioteksangelägenheter.
Klasserna sträcker sig från allmänna resurser, journaler, utbildning och administration till
bibliotekens verksamheter för att slutligen handla om olika typer av bibliotek. Det är alltså
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klasser som i första hand, dock inte enbart, fokuserar på bibliotek mer än
informationsvetenskap.

Klasserna 024 och 029 är tomma klasser och i DDC 21 finns hänvisningen att klasserna senast
användes i den artonde upplagan.132 BUBL LINK har alltså valt att inte visa tomma klasser i
strukturen. Enligt Koch, Zettergren och Day är detta det mest lämpliga sättet att hantera
tomma klasser på när det rör sig om ett större antal.133 Det bästa alternativet förefaller att helt
enkelt hoppa över de tomma klasserna, eftersom klasser utan resurser förmodligen skulle
verka störande på användarna. De övriga delklasserna av 020 finns med, med den
modifikationen att de till viss del har tilldelats en annan vokabulär. Ett exempel på detta är
021 5HODWLRQVKLSV�RI�OLEUDULHV��DUFKLYHV��LQIRUPDWLRQ�FHQWHUV som i BUBL LINK har blivit
&RRSHUDWLRQ�DQG�UHVRXUFH�VKDULQJ och 026 /LEUDULHV��DUFKLYHV��LQIRUPDWLRQ�FHQWHUV�GHYRWHG
WR�VSHFLILF�VXEMHFWV�DQG�GLVFLSOLQHV som i BUBL LINK heter /LEUDULHV�IRU�VSHFLILF�VXEMHFWV.
Anledningar till detta är troligtvis att man tycker att det är rubriker som bättre motsvarar
innehållet i de dokument som samlingen innehåller och också att det är ett enklare språk.

Vad gäller notationen förekommer några fall då en klass tilldelats en kortare notation i BUBL
LINK än i DDC 21. Nedan följer klassen 025 2SHUDWLRQV�RI�OLEUDULHV�DQG�LQIRUPDWLRQ�FHQWUHV
och en av dess delklasser 025.3 som delats in ytterligare. I den här indelningen har klasser
tilldelats samma notation:

025 Operations of libraries and information centres
025.3 Bibliographic analysis and control

025.3 Bibliographic analysis and control: general resources
025.3 Cataloguing of Internet and multimedia resources
025.3 Indexing
025.3 Metadata standards and research
025.3 Online public access catalogues

025.3 National Library OPACs in the UK
025.3 Subject-specific and research library OPACs in the UK
025.3 University OPACs in England
025.3 College OPACs in England
025.3 London University OPACs
025.3 Other university and college OPACs in London
025.3 University and college OPACs in Scotland
025.3 University and college OPACs in Wales
025.3 University and college OPACs in Northern Ireland
025.3 University and college OPACS in Ireland
025.3 Worldwide OPACs

Exempel på detta är 025.3�2QOLQH�SXEOLF�DFFHVV�FDWDORJV som finns på den tredje nivån ovan. I
DDC 21 finns klassen 025.3132 2QOLQH�FDWDORJV�där 025.31 är själva katalogen, 025.313
formen på katalogen och slutligen 025.3132 som står för 2QOLQH�FDWDORJV. Denna notation är
mer specifik och skulle därför vara den rätta för 2QOLQH�SXEOLF�DFFHVV�FDWDORJV som BUBL
LINK gett den kortare notationen 025.3. Ytterligare ett exempel på detta i den här klassen är
025.3 &DWDORJLQJ�RI�,QWHUQHW�DQG�PXOWLPHGLD�UHVRXUFHV som egentligen borde ha notationen
025.34 som står för FDWDORJLQJ��FODVVLILFDWLRQ�DQG�LQGH[LQJ�RI�VSHFLDO�PDWHULDOV, vilket ju
internet- och multimediaresurser innebär. Exemplen ovan kan vara ett resultat som följer av
åtgärder som syftar till att göra browsingstrukturen så smidig som möjligt. Dock kan det vara
förvirrande när klasser som ligger på olika hierarkiska nivåer har samma notation. Här är det
alltså tre nivåer som har samma notation. Meningen med notationen går lite förlorad då man
                                                          
132 Dewey, Melvil 1996.
133 Koch, Zettergren och Day.
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inte längre kan se på klassnumret i förhållande till andra nummer var någonstans i hierarkin
man befinner sig.

�������<DKRR��±�/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH

I Yahoo! återfinns klassen /LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH på flera ställen i systemet, bl.a.
som en underklass till &RPSXWHU�6FLHQFH, som i sin tur är en underklass till huvudklassen
&RPSXWHUV�DQG�,QWHUQHW och som underklass till huvudklassen 6RFLDO�6FLHQFH. En anledning
till att klassen finns på olika ställen i systemet är naturligtvis att den är dubbelklassad och har
bedömts lämplig på fler platser i systemet. Yahoo! har åtta klasser som ligger direkt under
/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH:

Education (59) Metadata (46)
Events (7) Organizations (155)
Information Retrieval (6) Research Centers (4)
Journals (20) Web Directories (4)

Den djupaste klassen av dessa är 0HWDGDWD och går man vidare ner i hierarkin från denna klass
och tar sig genom den dubbelklassade klassen +70/# kommer man från /LEUDU\�DQG
,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH till klassen &RPSXWHU�DQG�,QWHUQHW. På skärmen där sökvägen visas står
nu +RPH!&RPSXWHU�DQG�,QWHUQHW!'DWD�)RUPDWV. Fortsätter man här och går vidare genom
alla klasser och delklasser tar det ett tag innan man kommer åter till /LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ
6FLHQFH. På Yahoo! har alltså bedömningen gjorts att klassen +70/ och dess delklasser
platsar på båda ställena och resurser som ligger under dessa har därför gjorts åtkomliga från
två håll. Klassen 0HWDGDWD är, förutom att den är djupast, även den klass som har flest
delklasser, vilka dock inte innehåller särskilt många resurser. Dessa delklasser är:

Biological@ Platform for Internet Content Selection (PICS) (4)
Dublin Core (4) ROADS (2)
Encoded Archival Description (EAD) (4) Semantic Web@
Geospatial@ URIs – Universal Resource Identifiers (13)
Meta Content Framework (MCF) (2)

Av de övriga sju klasserna på den första nivån har tre delats in ytterligare. Det rör sig om
(GXFDWLRQ, (YHQWV och 2UJDQL]DWLRQV och av dessa är det endast (GXFDWLRQ som har en
indelning som sträcker sig tre nivåer ner. Olika typer av bibliotek ligger under klassen
2UJDQL]DWLRQV och följande typer av bibliotek finns listade: /DZ�/LEUDULHV#, 0HGLFDO
/LEUDULHV#, 6FKRRO�/LEUDULHV@. Här finns även klassen :HE�'LUHFWRULHV som är en vanligt
förekommande rubrik i Yahoo!.

Delklasserna i den här klassen är få för att vara i Yahoo! och av detta kan utläsas att /LEUDU\
DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH inte är en högprioriterad klass i Yahoo!. Vad detta beror på är oklart
och kan tyckas underligt då flera ämnen i Yahoo! i övrigt har en mycket fin och detaljerad
indelning.

�������-lPI|UHOVH�PHOODQ�V\VWHPHQ

Yahoo! och BUBL LINK angriper ämnet /LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH på relativt olika
sätt. Stora skillnader förekommer både vad gäller antalet klasser och vad som
innehållsmässigt bedömts lämpligt att inkluderas i klassen. Medan BUBL LINK i mycket
högre grad fokuserar på rena biblioteksangelägenheter såsom biblioteksadministration,
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bibliografisk kontroll, användare o.s.v., har Yahoo! egentligen inte mycket material som är
riktigt typiskt för ämnet biblioteksvetenskap. Ämnen om bibliografisk kontroll, som
katalogisering, klassificering och indexering återfinns inte i Yahoo! En logisk plats för dessa
ämnen kunde exempelvis vara under delklassen ,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO som ligger direkt under
/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, men här återfinns endast ett par dokument som behandlar
IR-system på webben, varav ett tar upp katalogisering av digitala dokument. I Yahoo! ligger
fokus i högre grad på informationsvetenskap och skillnaderna mellan systemen gällande fokus
på antingen biblioteksvetenskap eller informationsvetenskap förefaller vara den största och
mest anmärkningsvärda.

Utöver att fokus skiljer sig åt mellan systemen varierar också antalet klasser. Utbudet av
klasser är större i BUBL LINK än i Yahoo!, vilket är ovanligt då Yahoo! ofta har ett stort
antal klasser och i många fall djupa hierarkier. /LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH har alltså inte
samma bredd i Yahoo! som i BUBL LINK. Att BUBL LINK har ett både brett och
uttömmande utbud är kanske inte direkt anmärkningsvärt då tjänsten från början
högprioriterat detta ämnesområde. Däremot Yahoo!´s relativt tunna indelning är värd att
poängteras.

Det föreligger även en skillnad gällande var i systemen som ämnet /LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ
6FLHQFH placerats. I BUBL LINK ligger det, som nämnts, under 000 *HQHUDOLWLHV, bland så
skilda ämnen som datorer, Internet, museer och journalistik m.fl.. Eftersom varje ämne har sin
bestämda plats, återfinns inte ämnet någon annanstans i systemet. I Yahoo!. däremot, har bl.a.
klassen 6RFLDO�6FLHQFH bedömts som en lämplig klass för ämnet och det är i denna klass som
/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH ligger högst upp i hierarkin jämfört med i de andra klasserna
där ämnet också finns.

�����.ODVVHUQD�I|U�6RFLDO�VFLHQFH�L�%8%/�/,1.�RFK�<DKRR�

Redan på den första nivån under den här klassen gör sig stora olikheter gällande och BUBL
LINK och Yahoo! har således till viss del gjort olika bedömningar om vad som ska ingå i
klassen. Gemensamt för båda systemen är att klassen 6RFLDO�VFLHQFH är en mycket bred klass
som inkluderar ämnen av högst varierande art.

�������%8%/�/,1.�������6RFLDO�VFLHQFHV

På den här nivån har BUBL LINK tretton klasser. Dessa är:

300 Social sciences: general resources
301-306 Sociology
307 Urban communities
310 Collections of general statistics
320 Political science
330 Economics
340 Law
350 Public administration
355 Military science
360 Social problems and services, associations
370 Education
380 Commerce, communications, transportation
390 Customs, etiquette, folklore
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I likhet med /DQJXDJH och /LEUDU\�DQG�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFH är några klasser till viss del
omformulerade, vilket här kan exemplifieras med 301-306 6RFLRORJ\ i BUBL LINK och
motsvarande 301-307 6RFLRORJ\�DQG�DQWKURSRORJ\ i DDC 21. Klassen 350 3XEOLF
DGPLQLVWUDWLRQ heter i DDC 21 3XEOLF�DGPLQLVWUDWLRQ�DQG�0LOLWDU\�VFLHQFH, men i BUBL
LINK har 355 0LOLWDU\�VFLHQFH flyttats upp en nivå och placerats jämsides med 3XEOLF
DGPLQLVWUDWLRQ. 307 8UEDQ�FRPPXQLWLHV har plockats ut ur 301-307 6RFLRORJ\�DQG
DQWKURSRORJ\ och har givits eget utrymme. Detta är de enda skillnaderna mellan BUBL LINK
och DDC 21 på den första nivån och liksom i de föregående klasserna som undersökts utgörs
skillnaderna återigen av små ändringar i vokabulären och av uppflyttandet av delklasser till en
högre nivå. Det är dock inte tal om att tilldela en klass en kortare notation och därigenom
placera den högre upp i hierarkin, utan det handlar endast om en uppflyttning av klassen och
att den därigenom återfinns tidigare i systemet.

Nedan visas klasserna i 6RFLRORJ\. Här har man på BUBL LINK valt att både flytta om i
hierarkin och att ändra i rubrikerna. Klass 304 har ändrats från )DFWRUV�DIIHFWLQJ�VRFLDO
EHKDYLRXU till 3RSXODWLRQ. I DDC 21 har 3RSXODWLRQ notationen 304.6 och i stället för att lyfta
upp 304.6 3RSXODWLRQ till den första nivån med bibehållen notation, som tidigare varit det
vanliga tillvägagångssättet, har man här alltså valt att ändra notationen för 3RSXODWLRQ och
tilldelat den notationen 304.

300 Social science
301-306 Sociology

301 Anthropology
301 Sociology: general resources
301 Sociology: societies
302 Social interaction
303 Social processes
303.4 Social change
304 Population
305.2 Young people and old people
305.4 Women
305.5 Social classes
305.8 Racial, ethnic, national groups
306 Culture and institutions

I 305 6RFLDO�JURXSV har man valt att lyfta fram ett par klasser av intresse och har samtidigt
passat på att ändra något i rubrikerna. Detta kan exemplifieras med 305.2 $JH�JURXSV i DDC
21, som vi ser har fått rubriken <RXQJ�SHRSOH�DQG�ROG�SHRSOH, en väldigt enkel rubrik. Kanske
är begreppet $JH�JURXSV ett minst lika lättfattligt begrepp.

6RFLRORJ\ är en grund klass i BUBL LINK, eftersom endast 303.4 6RFLDO�FKDQJH och 305.8
5DFLDO��HWKQLF��QDWLRQDO�JURXSV har indelats i ytterligare klasser. Nedan visas indelningen av
5DFLDO��HWKQLF��QDWLRQDO�JURXSV:

300 Social science
301-306 Sociology

305 Racial, ethnic, national groups
305.8 Racism and Race Relations
305.8 African groups
305.8 Arabs
305.8 Asian groups
305.8 European groups
305.8 North and Central American groups
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I DDC 21 kan man läsa att under 305.8 klassificeras UDFLDO��HWKQLF��QDWLRQDO�JURXSV som
associeras till ett specifikt språk; etnologi, kulturell etnologi, etnografi, samt resurser rörande
relationer mellan raser.134 Om man går in i t.ex. (XURSHDQ�JURXSV kan man i katalogposten
över dokumenten som finns i denna klass finna t.ex. ett dokument om spansk kultur som
klassificerats med notationen 305.861. Siffrorna 61 indikerar att det är spanska det rör sig om.
Rubrikerna i den här klassen, $IULFDQ�JURXSV, $UDEV etc. indikerar att här finns resurser om
specifika etniska grupper. Att dokument rörande enskilda länders kultur återfinns under dessa
rubriker är kanske inte något alldeles uppenbart för de som söker dylik information. Det
framgår inte av rubrikerna att resurser om kulturella angelägenheter ligger placerade här. Men
man kan ändå säga att det är en logisk placering om man tänker på att kulturen i ett land
naturligtvis går hand i hand med dess folk.

�������<DKRR��6RFLDO�6FLHQFH

Yahoo! har som nämnts ofta väldigt djupa klasser och så är fallet även här. Antalet klasser är
dessutom stort och på den första nivån listas hela 44 ämnesrubriker:

Anthropology and Archaeology (1298) Journals (30)
Area Studies (708) Law@
Bibliographies (14) Lesbian, Gay, and Bisexual Studies (64)
Books@ Libraries (13)
Chats and Forums (12) Library and Information Science@
Communications (1923) Linguistics and Human Languages (2895)
Conferences (16) Migration and Ethnic Relations (37)
Critical Theory@ Organizations (31)
Disability Studies (8) Peace & Conflict Studies (128)
Economics (1027) Political Science (1184)
Education (25) Popular Culture Studies@
Employment (5) Psychology (1381)
Environmental Studies@ Recreation and Leisure Studies (82)
Ethnic Studies (172) Rural Development (39)
Futures Studies (26) Science, Technology, and Society Studies (107)
Gender Studies (21) Sexology (33)
Genealogy@ Social Research (65)
Geography@ Social Work (161)
Gerontology (38) Sociology (433)
History@ Urban Studies (335)
Humanities@ Web Directories (15)
Institutes (83) Women’s Studies (181)

Flera av klasserna är mycket övergripande och inkluderar flera aspekter av ett ämne, vilket är
vanligt på en så bred nivå som det handlar om här. Tio klasser är markerade med @ som talar
om att de är dubbelklassade, d.v.s. de finns på fler ställen i systemet. Om man studerar de
olika klasserna som finns listade på den här nivån i Yahoo! ser man att det är klasser som
spänner över ett stort område; men så är också 6RFLDO�6FLHQFH en mycket bred kategori. Här
finns allt från (FRQRPLFV till /HVELDQ��*D\�DQG�%LVH[XDO�6WXGLHV och /LQJXLVWLFV�DQG�+XPDQ
/DQJXDJH. Med hjälp av siffrorna inom parantes ser man hur stor varje klass är och i 6RFLDO
6FLHQFH innehåller fem av de 44 klasserna fler än tusen resurser.

En underklass till 6RFLDO�6FLHQFH är 6RFLRORJ\�som i sin tur är indelade enligt följande:

                                                          
134 Dewey, Melvil, 1996�
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Books@ Journals (14)
Collective Behavior (13) Organizations (27)
Criminology (23) Papers and Projects (20)
Demography (22) Research (4)
Education (144) Rural Sociology (9)
Human Ecology (56) Social Class and Stratification (35)
Human Geography@ Social Psychology@
Industrial and Organizational Sociology of Religion (10)
Psychology@ Urban Studies@
Institutes (17) Web Directories (9)

Här återfinns de vanliga klasserna i Yahoo!, d.v.s. (GXFDWLRQ, ,QVWLWXWHV, -RXUQDOV,
2UJDQL]DWLRQV och :HE�'LUHFWRULHV. Om man bortser från dessa, som återfinns i nästan alla
klasser i Yahoo!, kan vi här även se ett par dubbelklassade klasser, bland andra: +XPDQ
*HRJUDSK\, ,QGXVWULDO�DQG�2UJDQL]DWLRQDO�3V\FKRORJ\ och 6RFLDO�3V\FKRORJ\. Den första av
dessa tar användaren som väntat till huvudklassen *HRJUDSK\ och de andra till 3V\FKRORJ\.
Här ser vi att alla aspekter av ett ämne inte hålls endast inom samma klass, utan när ett ämne
passar in i flera klasser görs det åtkomligt i alla dessa klasser. Det har redan nämnts vid ett
flertal tillfällen, men är värt att nämnas igen, nämligen hur betydelsefull dubbelklassningen
kan vara.

Alla kasser i 6RFLRORJ\ har ytterligare klasser under sig med mer eller mindre djupa hierarkier.
För att visa på hur klassifikationen är utförd mer i detalj visas nedan en möjlig sökväg som tar
användaren till resurser rörande etniska studier i specifika länder:

Sociology (433)
Collective Behaviour (13)

Migration and Ethnic Relations@
Ethnic Studies@

Aboriginal Studies (Australia) (11) Latino Studies (10)
African American Studies (48) Mexican American Studies (20
Area Studies@ Migration and Ethnic Relations@
Asian American Studies (12) Native American Studies (24)
Directories (3) Organizations (2)
First Nations Studies (14) Whiteness Studies@
Institutes (16)

Klasserna under (WKQLF�6WXGLHV visar dock på ett begränsat antal etniska områden, där nästan
alla dessutom har amerikansk anknytning, t.ex. $IULFDQ�$PHULFDQ�6WXGLHV��$VLDQ�$PHULFDQ
6WXGLHV�etc.. Här ligger alltså fokus främst på etniska grupper i USA. Anledningen till detta
kan tyckas något oklar. Ett antagande skulle kunna vara att eftersom tjänsten har sitt ursprung
i USA, ligger därmed tyngdpunkten även där. Men i övriga klasser märks ingen USA-
dominans i klasserna och av den anledningen förefaller det inte vara en helt rimlig förklaring.
Bland klasserna under (WKQLF�6WXGLHV kan man också välja $UHD�6WXGLHV och under denna klass
finns klasser för många fler länder, allt från Afghanistan till Wales.

�������-lPI|UHOVH�PHOODQ�V\VWHPHQ

Vid en jämförelse av klassen 6RFLDO�VFLHQFHV i BUBL LINK och 6RFLDO�6FLHQFe i Yahoo! står
det klart att uppdelningen av klassen i delklasser både har likheter och olikheter. Samtidigt
som det finns klasser som överhuvudtaget inte har någon motsvarighet i det andra systemet
förekommer klasser som till viss del motsvarar varandra, t.ex. att vissa aspekter av ett ämne
finns med under samma huvudklass/disciplin i båda systemen, medan andra aspekter av
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samma ämne har placerats på något annat ställe i något av systemen, under en annan
huvudklass/disciplin.

I BUBL LINK finns klassen 355 0LOLWDU\�VFLHQFH, d.v.s. militärväsen. Detta är en klass som
inte har någon motsvarighet i Yahoo!´s 6RFLDO�6FLHQFH, utan i Yahoo! finns militära
angelägenheter placerade under huvudklassen *RYHUQPHQW. Detta kan kanske tyckas vara en
lämpligare placering av 0LOLWDU\�6FLHQFH om man ser militärväsen ur en statlig nationell
synvinkel, medan mer allmänna aspekter av militär verksamhet, inte specifikt kopplade till
nationella angelägenheter, förmodligen gör sig bäst under 6RFLDO�VFLHQFH. Ytterligare en klass
på den här nivån som saknas i Yahoo! är BUBL LINK´s 390 &XVWRPV��HWLTXHWWH��IRONORUH som
i stället har motsvarigheter på spridda platser i Yahoo!. Denna klass kan exemplifiera två
typer av klassifikation. I den ena hålls relaterade ämnen samman i samma klass medan den
andra typen däremot placerar ämnena i olika klasser. )RONORUH återfinns under klassen 6RFLDO
6FLHQFH i Yahoo!, men då som en delklass till dubbelklassade 5HJLRQDO�,QIRUPDWLRQ#��som i
sin tur ligger tre nivåer ner i hierarkin. 5HJLRQDO�,QIRUPDWLRQ# länkar användaren till
huvudklassen 5HJLRQDO och sökvägen kan t.ex. se ut så här:

6RFLDO�6FLHQFH!$UHD�6WXGLHV!%ULWLVK�6WXGLHV!5HJLRQDO�,QIRUPDWLRQ#�!6RFLHW\�DQG
&XOWXUH!0\WKRORJ\�DQG�)RONORUH.

Fr.o.m. delklassen 6RFLHW\�DQG�&XOWXUH befinner man sig i huvudklassen 5HJLRQDO. I Yahoo! är
folklore således en klass som ligger långt ner i hierarkin, till skillnad från i BUBL LINK där
den tillsammans med &XVWRPV och (WLTXHWWH ligger redan på första nivån. För att nå
0\WKRORJ\�DQG�)RONORUH måste man i Yahoo! först ange ett regionalt område, t.ex. %ULWLVK
6WXGLHV som i exemplet ovan, för vilket resurser gällande mytologi och folklore finns samlade.
Ungefär samma sak gäller för (WLTXHWWH som uppträder under olika klasser beroende på i vilket
sammanhang etikett ska iakttagas. Detta kan exemplifiera två olika sätt att hantera ett ämne. I
BUBL LINK ses etikett som ett eget ämne som ska hållas samman, medan Yahoo! splittrar
det och placerar ut det i andra avdelningar, som aspekter av andra ämnen. Exempel på det
sistnämnda är att om man företar en sökning på (WLTXHWWH i hela Yahoo!´s databas erhålls
femton klasser där denna term förekommer, bl.a. under huvudklassen 5HFUHDWLRQ�	�6SRUWV,
som i exemplet nedan:

5HFUHDWLRQ�	�6SRUWV!6SRUWV!*ROI!(WLTXHWWH.

)RONORUH kan fortsätta att exemplifiera denna spridning av ett ämne i Yahoo!. Ämnet
återkommer framför allt under 5HJLRQDO�&RXQWULHV och därefter under enskilda länder där
seder och folklore knutna till det specifika landet samlas. I BUBL LINK har däremot ingen
uppdelning gjorts efter land, utan under 398 )RONORUH återfinns framför allt allmänna resurser
om ämnet.

Yahoo! innehåller också ett antal klasser som saknar motsvarigheter i BUBL LINK´s
indelning av 6RFLDO�VFLHQFH. Exempel på dessa är (PSOR\PHQW, /HVELDQ��*D\��DQG�%LVH[XDO
6WXGLHV, 6H[RORJ\�och 5HFUHDWLRQ�DQG�/HLVXUH�6WXGLHV. I BUBL LINK återfinns dessa ämnen
under andra huvudklasser eller finns överhuvudtaget inte med. I de fall då ämnesområdena
inte finns klassificerade i BUBL LINK, som fallet är med exempelvis 6H[RORJ\, är detta ett
medvetet val från BUBL LINK och naturligtvis inte en följd av att klassen inte finns
representerad i originalsystemet DDC.
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Visserligen är olikheterna relativt många, men förutom de ovan nämnda klasserna som inte
alls har motsvarigheter i systemen, är skillnaderna som finns inte så stora. De delklasser som
skapats till huvudklassen 6RFLDO�VFLHQFH skiljer sig åt, t.ex. vad gäller vokabulären som
används, men egentligen täcker 6RFLDO�VFLHQFH upp i stort sett samma ämnen i båda systemen,
även om det som sagt också är så att samma ämne placerats under olika delklasser men i
samma huvudklass. Exempel på ämnen som ligger under olika klasser i 6RFLDO�6FLHQFH i
systemen är (QYLURQPHQW. I Yahoo! är (QYLURQPHQWDO�6WXGLHV en egen klass, medan miljö i
BUBL LINK ingår under 330 (FRQRPLFV, nämligen 333 (QYLURQPHQW�DQG�HFRQRPLFV�RI�ODQG
DQG�HQHUJ\. Det förekommer naturligtvis även klasser på denna nivå som överensstämmer i
både BUBL LINK och Yahoo! och dessa är 6RFLRORJ\, 3ROLWLFDO�VFLHQFH, (FRQRPLFV, /DZ och
(GXFDWLRQ. Det är också så att, eftersom klasserna i Yahoo! på den här nivån är många fler än
i BUBL LINK kan några av dessa återfinnas på någon av de följande nivåerna i BUBL LINK,
längre ner i hierarkin. Som nämnts tidigare är det återigen en fråga om var i systemet som ett
ämne givits plats och inte i första hand om det överhuvudtaget finns representerat, vilket det
ofta gör.
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����'LVNXVVLRQ

Inledningsvis bör det betonas att BUBL LINK och Yahoo!, som här har exemplifierat två
typer av klassifikationssystem är just exempel, och därför bör man vara sparsam med att
generalisera utifrån det material som analysen av dessa tjänster har lett fram till. De
egenskaper som låtit sig urskiljas gäller naturligtvis endast för just dessa system. Yahoo!´s
karaktärsdrag står för Yahoo! och kan inte utan vidare appliceras på alla nya
klassifikationssystem, också de utvecklade för webbresurser. Detsamma gäller för BUBL
LINK, som exemplifierar användandet av DDC på webben. BUBL LINK´s klassifikation
gäller därmed inte för alla andra tjänster som gör bruk av DDC. Klassifikation kan naturligtvis
inte heller likställas med system som är baserade på andra etablerade klassifikationssystem.
Eftersom Yahoo! och BUBL LINK har valts ut därför att de är representativa för sina
respektive grupper kan man emellertid förmoda att de stora dragen i klassifikationen kan gälla
även för andra klassifikationssystem, men i samband med detta kan man egentligen endast
spekulera.

Innan diskussionen om klassifikation på webben tar vid bör ett par ord sägas om uppsatsens
observationsdel. Vad gäller observationen/analysen har det inte varit möjligt att i detalj
granska alla klasser och följa alla delklasser ända till djupet av hierarkierna. En så ingående
analys skulle falla utanför ramen för en magisteruppsats bl.a. vad gäller omfång, eftersom
framför allt Yahoo! har en mycket stor mängd klasser vilka då skulle analyseras och visas
grafiskt. I stället har ett par klasser valts ut och klassifikationen har lyfts fram genom
belysande exempel tagna från dessa klasser och ett par av dess delklasser . Dessa
klasser/delklasser har bedömts tillräckliga för att kunna visa på den klassifikation som
kännetecknar respektive system. Man skulle i och för sig kunna invända att det föreligger en
risk i att endast studera ett fåtal klasser och delklasser då man genom detta förfarande inte får
den helhetsbild som en mer heltäckande analys skulle ge. Mot detta kan man i sin tur invända
att det är tveksamt om en sådan analys egentligen skulle leda till att syftet med uppsatsen i
högre grad uppfylls. För den här uppsatsen har det bedömts fullt tillräckligt med de
klasser/delklasser som analyserats och om fler klasser undersökts skulle en stor del av
analysen förmodligen utgöras av upprepningar och ge för uppsatsen mindre viktig
information.

Det grundläggande syftet med den här uppsatsen är att studera de sätt på vilka klassifikation
används på webben och i samband med detta studera vilka problem och möjligheter som finns
med att används ett etablerat klassifikationssystem respektive ett nytt system på webben. De
frågeställningar som ställts är:

• Vad kännetecknar de klassifikationssystem som används på webben?
• Hur kan ett etablerat klassifikationssystem tillämpas för klassifikation i webbmiljö?
• Skiljer sig denna typ av klassifikation från nya klassifikationssystem och i så fall på vilket

sätt?

Tidigare kapitel har förhoppningsvis gett svar på dessa frågor. I det här kapitel diskuteras de
aspekter av klassifikationen som framkommit och de kopplas mer specifikt till de olika
frågeställningarna.

Vi har sett att klassifikation i någon form med fördel kan användas på webben, då strukturen
hos ett klassifikationssystem med sina hierarkiskt arrangerade ämnesklasser gör sig väl i
webbens hypertextmiljö som möjliggör effektiv browsing. Hypertextstrukturen medför även
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att dubbelklassning i klassifikationen kan användas i hög grad. Av den manuella insamlingen
av resurserna följer att dessa analyseras för att de ska kunna givas en lämplig plats i systemet
och i samband med detta finns också möjligheten att kontrollera resursernas värde.

������(WDEOHUDW�HOOHU�Q\WW�NODVVLILNDWLRQVV\VWHP"

När det gäller frågan om klassifikation på webben ska tillämpas genom ett etablerat
klassifikationssystem eller ett nytt kan man peka på fördelar och nackdelar med båda
alternativen. Som nämnts ska inte det bästa klassifikationssystemet urskiljas i den här
uppsatsen och rubriken etablerat eller nytt klassifikationssystem syftar därmed inte till att
propagera för endera systemet, utan att lyfta fram olika aspekter som gör sig gällande vid en
jämförelse mellan de olika typerna.

�������$WW�DQSDVVD�HWW�V\VWHP�HIWHU�WMlQVWHQV�V\IWH

En kanske självklar tanke är att det bästa alternativet för någon kan vara mindre bra för någon
annan. Därför är det viktigt att se till syftet med en tjänst och även vilka de tänkta användarna
är innan man kan bedöma vilken typ av klassifikation som är lämplig. Klassifikationen kan i
viss mån skilja sig åt beroende på svaren på dessa frågor, t.ex. syftet med tjänsten kan speglas
av vilka resurser som tjänsten håller. En tjänst med ett väl uttalat syfte kan nå en viss
målgrupp som efter ett tag tar en viss typ av klassifikation för given. Det är naturligtvis en
fördel för användaren att navigera i en struktur som är utarbetad i enlighet med tjänstens syfte.
För en tjänst som inte riktar sig till någon specifik målgrupp gäller att hålla en profil som
tilltalar så många som möjligt och som tillfredsställer en bred allmänhet. Om man väljer att
skapa ett nytt klassifikationssystem finns möjligheten att utforma detta på ett sätt som följer
av syftet med tjänsten. Därmed undviks sådant som den tilltänkta målgruppen inte har nytta
av och systemet motsvarar det egna syftet och användarnas behov. Uppfylls syftet med
tjänsten av ett system som rymmer alla ämnesområden, eller ska fokus ligga på ett par ämnen
av särskilt intresse? Utifrån svaren på dessa och andra frågor kan tjänsten forma sitt
klassifikationssystem.

I uppsatsen har vi sett att både tjänster med etablerade och nya klassifikationssystem kan välja
hur de ska utformas, dock med den skillnaden att denna frihet är avsevärt mycket större för de
nya systemen, som här har exemplifierats med Yahoo!. Innehållsmässigt erbjuder Yahoo!
resurser av högst varierande slag, både vetenskapligt och kommersiellt material. Utifrån detta
kan man göra antagandet att Yahoo! riktar sig till en bred allmänhet och att skiftande krav
därmed ställs på tjänsten. Om ett redan utarbetat klassifikationssystem används kan systemet i
sin struktur innehålla delar som strider mot syftet med tjänsten, då det bygger på en teori som
antingen gör systemet för brett eller å andra sidan alltför snävt. Om det är för brett kommer
användarna inte att dra nytta av hela systemet.135 Som vi har sett är det dock möjligt att
använda ett etablerat klassifikationssystem som utgångspunkt och modifiera detta på ett sätt
som gör det så väl lämpat som möjligt för den aktuella tjänsten. Här är det BUBL LINK som
representerar gruppen etablerade klassifikationssystem på webben och som exemplifierar hur
applikationen av ett sådant kan gå till. Som framkommit i uppsatsen har BUBL LINK i viss
mån anpassat DDC för att tjänstens syfte ska uppfyllas. BUBL LINK har t.ex. fokus på
Storbritannien och detta visar på att etablerade klassifikationssystem kan användas för ett
visst syfte och riktas mot en viss målgrupp. Det är dock viktigt att komma ihåg att
användandet av DDC på webben har exemplifierats av endast en tjänst och att andra tjänster

                                                          
135 Koch, Zettergren och Day.
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mycket väl kan göra andra ändringar än de BUBL LINK åstadkommit. De för- och nackdelar
som man kan se hos BUBL LINK behöver inte nödvändigtvis vara nackdelar som kommer sig
av styrkor och svagheter hos DDC.

I och med diskussionen ovan har frågorna om vad som kännetecknar klassifikationssystem på
webben och hur ett etablerat klassifikationssystem kan tillämpas fått ett av flera möjliga svar,
d.v.s. friheten att skapa och anpassa klassifikationen efter syftet med tjänsten.

��������)OH[LELOLWHW�RFK�XSSGDWHULQJ

Som tidigare nämnts är flexibilitet en mycket viktig egenskap hos ett klassifikationssystem.
De bör vara flexibla på så vis att de kan inkludera nya ämnen som det inte fanns kännedom
om vid skapandet av systemet. Detta kräver att systemet har en struktur som möjliggör
införlivandet av nya ämnen utan att skapa oreda i systemet, en oreda som kan uppstå genom
att man tvingar in ett ämne på en ologisk plats, t.ex. på grund av utrymmesbrist. Detta är
något som de etablerade klassifikationssystemen har svårigheter med, t.ex. nya ämnen som
uppkommer inom avdelningarna elektronik och datavetenskap.136 De etablerade
klassifikationssystemen använder som tidigare nämnts notation. Detta medför att det ibland är
svårt att ge plats åt nya ämnen i etablerade system, eftersom hänsyn måste tas till över- och
underordnade klasser och deras notation. System skapade för webben utnyttjar emellertid
ingen notation, utan beskriver dokument med hjälp av alfabetisk beskrivning. Detta gör att
nya ämnen lätt kan läggas till utan att ordningen rubbas. Men det gäller förstås även här att
finna logiska platser i systemet för nytillkomna ämnen och ta hänsyn till att inte relationer till
intilliggande ämnen ska bli fel.

Etablerade klassifikationssystem är ofta tungrodda, då deras storlek gör det till ett
tidskrävande arbete att uppdatera dem. Ett klassifikationssystem som används internationellt
har ofta en stor organisation som står bakom, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till
att genomförandet av ändringar blir en relativt stor process. För en större organisation kan det
ta längre tid att fatta och genomföra beslut, medan en mindre organisation har mindre
byråkrati som hindrar arbetet. Som vi sett i presentationen av DDC ska föreslagna ändringar
genomgå flera instanser innan beslut fattas. När ett universellt klassifikationssystem
uppdateras går det ofta till så att ett ämne uppdateras i taget.137 Eftersom det finns flera
nationella översättningar av de största systemen, t.ex. DDC, tar det förstås också tid innan
ändringar och tillägg har genomförts i alla språkversioner. Detta medför att det kan dröja
innan ändringar genomförs i det system en webbtjänst använder sig av och nackdelarna med
att erbjuda användarna ett icke uppdaterat system på webben torde vara uppenbara.

Flexibilitet och möjlighet till snabb uppdatering är egenskaper hos ett klassifikationssystem
som naturligtvis är önskvärda både hos system som används på webben och system som
används i tryckt form. Men möjligen går det att urskilja en skillnad. Webben genomsyras av
ett krav på ett ständigt uppdaterat informationsflöde och därför är det av stor vikt för tjänster
på webben att hålla hög flexibilitet och att snabbt uppdatera resurssamlingen. De flesta
användarna på webben förväntar sig detta. Men går det kanske även att se en skillnad mellan
olika webbtjänster vad gäller detta krav? Kanske ligger det mer i Yahoo!´s intresse att hålla
samlingen uppdaterad med det allra senaste inom vissa ämnesområden, trender och dylikt.
Yahoo! har i högre grad än exempelvis BUBL LINK fokus på klasser som innehåller sådana
ämnen, te.x. (QWHUWDLQPHQW. Ett visst klientel hos användarna tar antagligen detta för givet,
                                                          
136 Koch, Zettergren och Day.
137 Ibid.
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medan BUBL LINK´s målgrupp styrs av andra informationsbehov som i högre grad
tillfredsställs genom vetenskapligt material, som också är av mer statisk karaktär. Detta är
förstås endast ett möjligt antagande och inget fastställt. Naturligtvis gäller det för båda
systemen att vara uppdaterade gentemot nya rön inom forskning etc., men poängen här är att
det finns vissa ämnesområden där flödet av nytillkommen information inte är lika oavbrutet
och att det på tjänster som i olika hög grad fokuserar på dessa ämnen inte ställs samma krav
och förväntningar på en mycket frekvent uppdatering.

Klassifikationssystem som har utvecklats för webbresurser har fördelen att när nya ämnen ska
läggas till, eller ändringar göras överhuvudtaget, är det inte ett lika stort och tidsödande
projekt och de har p.g.a. detta en fördel gentemot de etablerade. Som ett exempel på detta kan
nämnas att 1995 gjordes tillägg och ändringar i Yahoo!´s klasser varje dag.138 Detta behöver i
och för sig inte vara enbart positivt. Samtidigt som det går att se fördelarna som en snabb
uppdatering innebär kan man även urskilja negativa följder av detta. För Yahoo!´s del är det
ju endast Yahoo! som berörs av ändringarna; Yahoo!´s klassifikationssystem används bara av
Yahoo! och inte av andra tjänster, medan ett etablerat klassifikationssystem kan användas av
flera olika webbtjänster. När förändringar genomförs i klassifikationssystemet ska
ändringarna genomföras i alla dessa webbtjänster. Bland annat p.g.a. detta kan man se det
som en positiv egenskap hos de etablerade systemen att de inte kan förändras varje dag, dels
därför att när ändringar genomförs i de etablerade systemen sker detta konsekvent i alla de
tjänster som gör bruk av systemet och dels därför att de ändringar som görs sker efter
noggrant övervägande. Därmed kan man också se det som en svaghet hos de av de nya
systemen som genomgår alltför frekventa förändringar. Miksa skriver, att för att genomföra
förändringar i ett system krävs det bevis för det korrekta i att genomföra den aktuella
ändringen. Förändringen kan därför ta tid, men en relativt långdragen process är att föredra
framför en ändring som visar sig vara felaktig och därmed återigen måste åtgärdas.139 Här
talar Miksa om etablerade klassifikationssystem, men system på webben som baseras på dessa
påverkas ju av de ändringar som görs i originalsystemet. Dock kan felaktiga ändringar
snabbare korrigeras i system på webben.

Snabb uppdatering måste alltså ställas mot aspekter som stabilitet och varaktighet. Det är
förstås bra med ett system som är så flexibelt att det kan tillåta ändringar, som i exemplet om
ändringar i Yahoo! varje dag. Men en fast struktur måste också vara viktig att sträva efter, för
att t.ex. ge ett ordnat och stabilt intryck hos användarna. Stabiliteten är önskvärd både när det
gäller förhållandet mellan olika ämnesklasser och t.ex. den terminologi som används. Om
ordningen mellan klasser ändras i alltför hög grad kan detta skapa osäkerhet hos användare,
och likaså att om terminologin är inkonsekvent kan detta medföra att systemet blir svårare att
använda. Både flexibilitet och stabilitet är önskvärda egenskaper för ett klassifikationssystem,
men det förefaller svårt att förena dessa i ett och samma system.

Detta avsnitt har diskuterat kring hur etablerade versus nya system hanterar nytillkomna
ämnen vad gäller att tilldela dem plats i systemet och hur snabbt detta kan ske. Diskussionen
ovan har gett svar på hur nya och etablerade klassifikationssystem skiljer sig åt i fråga om
både flexibilitet, uppdatering och stabilitet

                                                          
138 Koch och Day, 1997.
139 Miksa, 1998, s. 25-26.
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Notation och alfabetisk vokabulär har gemensamt att de båda är någon form av språk. Som
nämnts tidigare innebär notation det språk med vilket klassifikationen ges uttryck, och den
kan utgöras av antingen siffror, bokstäver eller av en kombination av båda. Detta är ytterligare
en av de punkter som klassifikationen skiljer sig åt i etablerade respektive nya system, då nya
system inte gör bruk av notation. För att notationen ska vara ett användbart hjälpmedel för
användaren i sökning eller browsing, krävs det naturligtvis att han/hon har kännedom om vad
notationen innebär och vad den står för. Utan denna förståelse torde notationen i stället kunna
vara källa till förvirring, och ju längre notationen är, desto mer avskräckande kanske den
uppfattas. Men känner användaren till notationen och vet vad den används till finns det
fördelar med den, då den ska visa på hierarki och därmed på över- och underordnade ämnen
som användaren kan dra nytta av i browsingen. BUBL LINK använder notation och som vi
har sett exempel på är den notation som används aldrig särskilt lång, sällan mer än fem siffror.
Ett svar på frågan hur ett etablerat system kan tillämpas är att i BUBL LINK har ofta
dokument med en längre notation placerats i en bredare klass i väntan på att fler dokument
ska tillkomma så att det blir relevant med en separat klass för dessa dokument. Därmed har
inte klasser med längre notation behövts visas i browsingstrukturen. Ju bredare klass, desto
kortare notation. Här skulle man kunna hävda att det spelar mindre roll att det bara är ett eller
ett par dokument i en klass; det är bättre att visa klassen med sin rätta notation och på rätt
plats i systemet redan från början. Varför är det bättre att placera in dokumentet på en bredare
nivå? Här finns både för och nackdelar. Det kan vara en fråga om att spara utrymme och
därmed en kostnadsfråga. Men å andra sidan kan det vara fördelaktigt att från början ha en
någorlunda fast struktur, med fasta klasser.

BUBL LINK har också valt att placera dokument med samma notation på olika hierarkiska
nivåer, vilket emellertid förtar det som ofta utpekas som en styrka hos notationen: pekandet på
relationer mellan intilliggande klasser. Notationen kompletteras med en alfabetisk beskrivning
av en ämneskategori, både i DDC och i BUBL LINK. Ett exempel på hur etablerade system
kan tillämpas är att denna beskrivning kan omformuleras, vilket vi sett prov på i analysen. Till
skillnad från notation har alfabetisk vokabulär den fördelen att den utgörs av ett vanligt språk
och därför ofta är lättbegriplig. Därmed föreligger inga direkta svårigheter kring förståelsen
av alfabetiska vokabulär, som exempelvis Yahoo! använder sig av. Hierarki går att visa även
med termer, också om inte lika tydligt. När termer är tvetydiga och uppfattas olika av olika
personer klarnar ofta sammanhanget med hjälp av att man ser till intilliggande termer.
Notation lider inte av den begränsning som ett landsspråk utgör, d.v.s. det enkla faktum att vi
talar olika språk. Notation som utgörs av endast siffror och eventuellt av andra tecken kan
förstås oavsett nationsspråk och klassifikationen kan användas i ett internationellt perspektiv.
Ingetraut Dahlberg skriver att det är den här typen av notation som är att föredra för ett
klassifikationssystem som ska kunna användas internationellt, då bokstäver kan se olika ut i
olika delar av världen.140

I diskussionen kring notation och alfabetisk vokabulär kan man också ställa sig frågan hur
många som verkligen använder notationen som hjälpmedel på webben? Ett antagande är att
det är ett fåtal användare som uteslutande utnyttjar denna möjlighet utöver personer med
kunskap om notation och etablerade klassifikationssystem, t.ex. bibliotekspersonal.
Notationskoderna är ofta kompletterade med en verbalisering av koderna och en tanke är att
användare i högre grad utför sökningar som är baserade på just denna kombination. Chan
                                                          
140 Dahlberg, Ingetraut 1995. The Future of Classification in Libraries and Networks, A Theoretical Point of
View, s. 28.
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skriver att användandet av kontrollerad vokabulär innebär stora fördelar i
klassifikationssammanhang. Fri vokabulär är fördelaktigt när informationsmängden är
mindre, men då mängden tillgänglig information ökar blir fritextsökningen mindre
användbar.141 Här menar Chan, att genom att komplettera alfabetisk vokabulär med
klassifikationskoder – notation - kan sökning göras ännu effektivare. En kombination av
klassifikationskoder och kontrollerad vokabulär har fördelar som flera forskare iakttagit,
bland andra Elaine Svenonius som länge hävdat att detta förfarande förbättrar UHFDOO och
SUHFLVLRQ – alltså andelen återvunna och relevanta dokument.142

I sin jämförelse av etablerade och nya klassifikationssystem skriver Koch och Day att nya
system troligtvis inte är lika välkända för användarna som universella klassifikationssystem
och att detta ligger de nya systemen till last.143 Beroende på vad de syftar på med ”användare”
kan en invändning göras mot detta antagande. Om användare avser den vanlige användaren på
webben kan det ifrågasättas om denne verkligen känner sig mer främmande inför nya system
som exempelvis Yahoo!. Personer som söker information på webben är förmodligen vana vid
det mesta och lär sig snabbt hur detta och liknande system är uppbyggda och fungerar. En
tanke är att det förefaller vara svårare att sätta sig in i ett bibliotekssystem, med allt vad det
innebär, t.ex. notationen som används. Dock kan Koch och Day avse användare som, redan
innan de började använda sig av webben i sökning, blivit vana vid bibliotekssystem och därför
känner sig mer hemmastadda i den miljö som ett sådant system erbjuder.

��������bPQHVDQDO\V�RFK�NRQWUROO

Att avgöra i vilken klass en resurs ska placeras kan vara problematiskt, då innehållet kan
spänna över flera klasser. För de typer av klassifikationssystem som inte tillåter
dubbelklassning ställer detta till mer problem än för de system där möjligheten finns att
placera dokumenten på flera ställen genom dubbelklassning. Då ett ämne i ett dokument är
överordnat andra ämnen är valet naturligtvis enklare att göra. I dylika fall placeras
dokumentet i klassen för det mest framträdande ämnet. I ett universellt klassifikationssystem
som DDC är den grundläggande idén att placera ett dokument i endast en disciplinär kontext.
Detta skapar problem när dokument ska placeras, eftersom de inte alltid är lättplacerade, utan
till sitt innehåll kan vara placerbara i flera discipliner.144 Det relativa indexet som istället ska
användas fungerar naturligtvis bra så länge systemet används i tryckt form och användaren
har möjlighet att konsultera indexet för att på så vis få kännedom om andra ställen i systemet
där liknande ämnen återfinns. Men när DDC används i webbsammanhang, såsom det t.ex.
används av BUBL LINK för klassificering av webbresurser, blir förutsättningarna genast
andra. Här vore det mycket lämpligt att använda sig av dubbelklassning. I DDC´s eller BUBL
LINK´s fall, där alltså dokument som spänner över flera discipliner endast tilldelas ett
klassnummer, kan det vara så att återvinningsmöjligheterna till dokumentet krymper i och
med detta. En användare som browsar sig genom systemet och ser till notationen kommer
naturligtvis inte att välja att gå in i de klasser som har en notation som inte överensstämmer
med det ämne som han/hon är ute efter. Därför går användaren miste om de dokument som på
grund av subjektiviteten i analysen klassificerats i en klass som någon annan inte skulle ha
valt. Detta är också en anledning till att dubbelklassning är viktigt, för att inte säga nödvändigt
för att återvinningen ska vara så fulländad som möjligt. Dessutom medför hypertextstrukturen
att detta förfarande är mycket lätt ordnat.

                                                          
141 Chan, 1995, s. 10.
142 Ibid.
143 Koch och Day, 1997.
144 Hjørland, 1997, s. 42.
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BUBL LINK´s klassifikationssystem skulle vinna på att dubbelklassa dokument, vilket vi sett
exempel på i analysdelen. Ett etablerat klassifikationssystem som används måste inte följas
till punkt och pricka; kanske bör det snarare anpassas till de nya förutsättningar som gör sig
gällande i det nya mediet. För Yahoo!´s del finns ingenting i teorin bakom systemet som
hindrar bruket av dubbelklassning. Yahoo!, som inte har någon notation att ta hänsyn till, kan
länka ett dokument i flera klasser, beroende på var det passar någonstans. Dubbelklassning
kan alltså utnyttjas i högre grad, vilket vi också sett exempel på i analysen. Denna diskussion
ger dels ett svar på frågan om vad som kännetecknar klassifikationssystem på webben och
dels på frågan huruvida nya klassifikationssystem skiljer sig från etablerade system. Man kan
säga att hypertextstrukturen ger systemen möjlighet att länka en klass till en annan och att
detta är en egenskap som skulle kunna karaktärisera klassifikation på webben. Men som det är
nu används detta av klassifikationssystemen i olika hög grad.

Som nämnts i avsnittet om ämnesanalys påpekar HjØrland att ämnesanalysen är avhängig den
kultur, miljö och kontext i vilken analysen sker och även av bakomliggande
kunskapsintressen som styr analysen. Detta kopplat till nya klassifikationssystem uppkomna
på webben kan man kanske säga att för dessa system föreligger troligtvis inte samma strävan
efter en mycket utförlig analys av ett dokument innan det klassificeras. Det ligger inte samma
tradition bakom detta som det gör för ett etablerat klassifikationssystem. Även om det i
artiklar som behandlar dessa nya system hävdas att dokumenten alltid kontrolleras innan de
upptas i dokumentsamlingen kan man nog ändå säga att denna kontroll skiljer sig åt jämfört
med den kontroll som uppnås inom ramarna för ett etablerat klassifikationssystem i avseende
på noggrannhet och djup. Detta har också framkommit i jämförelsen mellan BUBL LINK och
Yahoo! och visar på ytterligare en skillnad som gör sig gällande mellan etablerade och nya
klassifikationssystem. Detta ska kanske emellertid också ses i relation till den inställning som
användaren har gentemot systemet. En tjänst utvecklar troligtvis den noggrannhet och det
djup i sin ämnesanalys som krävs för att svara upp mot det syfte tjänsten har och de
förväntningar som användarna har på dess innehåll. Attityden till ett etablerat
klassifikationssystem kanske i högre grad kännetecknas av en förväntan på
kvalitetsbedömning, som är djupt rotad i denna verksamhet, medan inställningen till ett nytt
system innehåller mindre av detta krav på kvalitet. I BUBL LINK visas, som nämnts i
beskrivningen av tjänsten, även en katalogpost för varje dokument som innehåller olika
ämnesdata om dokumentet, bl.a. ämnesord. Något liknande finns inte i Yahoo!, utan den
klassificering av dokumentet som går att utläsa är under vilken klass och kategori som
dokumentet placerats. Här menar Callery och Proulx att en beskrivning av dokumenten inte är
nödvändig, eftersom användaren lätt kan gå in i ett dokument och själv avgöra om det är
användbart.145 Detta visar på en stor skillnad som gör sig gällande mellan dessa två system i
fråga om de bibliografiska uppgifterna till varje dokument. Om detta även gäller för andra nya
respektive etablerade system kan man dock inte uttala sig om, men det förefaller mer troligt
att dessa uppgifter återfinns hos den tjänst som bygger på ett etablerat system.

Som en följd av detta förväntar man sig dokument i BUBL LINK som håller hög standard vad
gäller trovärdighet och innehåll. I Yahoo! känner man sig dock mer skeptisk och förhåller sig
mer kritisk till dokumenten. Detta är naturligtvis något subjektivt och ska inte generaliseras.
Men då det inte förekommer regler som säger vilken typ av dokument som får upptas i
samlingen, är det upp till användaren att vara kritiskt till de dokument som erhålls. Att vara
kritiskt till det man läser är dock självfallet något som även gäller för andra söktjänster,
exempelvis BUBL LINK.

                                                          
145 Callery och Proulx, 1997, s. 60.
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Ingen söktjänst innebär ett så effektivt verktyg att bibliografisk kontroll kan skapas över en så
stor samling information som webben innehåller. Allt material behöver kanske inte heller
komma under bibliografisk kontroll. Detta är inte möjligt och frågan är om det är värt att
sträva efter. För att organisera webbresurser krävs selektion och detta är en mycket viktig
faktor när det gäller att skapa effektiv återvinning.146 Det faktum att det inte är möjligt att
organisera hela innehållet på webben har ibland använts som ett argument för att
klassifikation av webbens innehåll inte är värt besväret. Men det är ett argument som faller
om man väljer att se det utifrån det som nämnts ovan, alltså att det heller inte är det som är
värt att sträva efter. Det som däremot är önskvärt är att av en begränsad mängd utvalda
dokument lyckas skapa en kontroll över dessa dokument som gör dem sökbara på ett så
effektivt sätt som möjligt.

De klassifikationssystem som har studerats i den här uppsatsen är två exempel på hur man
försöker samla, kontrollera och tillgängliggöra webbresurser. Även om
klassifikationssystemen skiljer sig åt på vissa punkter, vilka har pekats ut i uppsatsen, har de
en gemensam grundprincip i den hierarkiska indelningen av dokument i ämneskategorier,
vilken utgör en bas i klassifikationsteorin. Den klassifikation som de undersökta tjänsterna
uppvisar är båda väl fungerande, det visar inte minst det faktum att det är två välbesökta och
populära tjänster. Av den anledningen kan man säga att klassifikationens principer mycket väl
kan appliceras på webben i syfte att skapa kontroll över webbresurser och att klassifikation i
någon form fungerar som ett fullgott komplement till sökmaskiner. Syftet med uppsatsen har
inte varit att peka ut den typ av klassifikation som fungerar bäst på webben, vilket dessutom
borde vara en så gott som omöjlig uppgift. Istället är det en fråga om att välja
klassifikationssystem som fungerar utifrån syftet med en tjänst och även att komma ihåg att
ett klassifikationssystem förmodligen uppfattas olika av olika användare.

                                                          
146 Newton, 2000, s. 46.



63

����6DPPDQIDWWQLQJ

Webben erbjuder en mycket stor mängd information och olika verktyg har uppkommit i syfte
att åstadkomma en effektiv organisation av den. Klassifikation är ett av de sätt som används
för att strukturera webbresurser och den här uppsatsen har tagit fasta på hur användandet av
klassifikation på webben går till. Klassifikation tillämpas på olika sätt, dels genom att
applicera etablerade klassifikationssystem och dels genom nya system uppkomna på webben.
Medan de senare har uppkommit just med tanke på webbresurser har de förra i stället
utformats med avseende på främst tryckt material.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur klassifikation kan användas på webben och
vilka problem och möjligheter man kan se vid en jämförelse mellan etablerade och nya
klassifikationssystem. Följande frågeställningar ställdes:

• Vad kännetecknar de klassifikationssystem som används på webben?
• Hur kan ett etablerat klassifikationssystem tillämpas för klassifikation i webbmiljö?
• Skiljer sig denna klassifikation från nya klassifikationssystem på webben och i så fall hur?

Fördelar med att använda klassifikation på webben i någon form har pekats ut. Bland dessa är
att den hierarkiska indelningen av ämnen i klasser vidare indelade i delklasser är en struktur
som är mycket väl lämpad för browsing, som är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för
informationssökning på webben. Browsing underlättas även av webbens hypertextstruktur
som innebär att information på webben kan länkas, vilket också medför att dubbelklassning
kan användas med lätthet. Ytterligare en fördel är att de resurser som upptas av
katalogtjänsterna kan genomgå en kontroll som säkrar dess relevans, då de läggs in i
katalogen manuellt.

De olika typerna av klassifikationssystem har exemplifierats genom två specifika tjänster:
BUBL LINK och Yahoo!. BUBL LINK är en ämneshierarkisk söktjänst som grundar sin
klassifikation på ett etablerat system, det universella Dewey Decimal Classification, DDC,
medan Yahoo! är en ämneshierarkisk söktjänst skapad på webben. Innan klassifikations-
systemen analyserats har deras bakgrund och uppbyggnad presenterats. Teorier som ligger
bakom systemen har försökt urskiljas i syfte att ge förståelse för varför systemen ser ut som
de gör. En teoretisk grundpelare i DDC är att ämnesindelningen är baserad på akademiska
discipliner, medan Yahoo! uppvisar en mer allmän ämnesindelning som mer eller mindre
saknar teoretisk förankring.

Vi har sett att de olika typerna av klassifikation uppvisar både gemensamma och individuella
drag. Gemensamma egenskaper är en indelning av ämnen i klasser, grupperade efter
ämneslikhet, samt en vidare indelning av klasserna i klasser, ordnade hierarkiskt. En stor
skillnad är att etablerade klassifikationssystem använder notation, medan nya system i stället
för notation gör bruk av alfabetisk beskrivning. I observationskapitlet har dessa och andra
likheter och olikheter pekats ut med hjälp av flera exempel hämtade direkt ur de respektive
klassifikationssystemen.

Genom BUBL LINK har även möjligheten till modifiering av ett etablerat
klassifikationssystem uppmärksammats och en tjänst kan därmed utnyttja systemet på det sätt
som bäst passar tjänstens syfte och användargrupp. Detsamma gäller naturligtvis för nya
klassifikationssystem som lätt kan utformas i enlighet med tjänstens syfte. Syfte och målgrupp
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är alltså viktiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller vilken typ av klassifikation som ska
användas. Flexibilitet, uppdatering och kontroll är andra faktorer av vikt som pekas ut.
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