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Abstract: The purpose of this thesis is to evaluate the retrieval effectiveness on the 

European Unions official website EUROPA, depending on which language 
is used to formulate the search question. Our main concern were if you get 
access to the same information depending on which language is used to 
search information The European Union has so far eleven official 
languages, and with the forthcoming expansion with negotiations with 
thirteen new countries to affiliate to the union by May 1:st 2004, the official 
languages will be even more. We have made a comparison between 
Swedish and English, using 29 different topics from which we formulated 
2x29 queries. The topics used were found at the Swedish Governments FAQ 
about the European Union, EUsvar. We wanted the topics to be as authentic 
as possible to avoid bias. Using a DCV, Document Cut-off Value, of 10 we 
made a relevance check, using a three grade scale, of the retrieved 
documents. Irrelevant articles and duplicates were given 0 points, partially 
relevant documents were given 0, 5 points and those judged to be highly 
relevant were given 1 point. Criteria for these relevance judgements are 
formulated as to prevent hesitation and partiality. The measure of 
effectivness used is top ten precision. The results of the survey were mainly 
positive, the difference in precision between the two languages were very 
low, meaning that you get mainly the same answers, if not the same 
documents, to your information need whether you formulate your search 
question in English or in Swedish. 
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion 
 
Sveriges inträde i den Europeiska Unionen år 1995 betydde att vi över en natt blev en del i en 
mycket stor organisation som idag omfattar 15 länder, som tillsammans representerar 11 
officiella EU språk. Ytterligare 13 länder är kandidater för medlemskap, och detta innebär 
naturligtvis att organisationen växer och sväller. Man kan då tänka sig att de 11 officiella EU 
språken blir några fler. Detta kommer att ställa höga krav på de IR instrument som 
organisationen tillhandahåller för medborgarnas informationsbehov angående EU. Det finns i 
dag en central sökfunktion på webbplatsen EUROPA, som har till uppgift att serva 
medborgarna med information. Denna information är tillgänglig på alla 11 språk. Om ett 
dokument finns på flera språk sprids det i allmänhet på samtliga aktuella språk. Mer 
specialiserad information finns som regel att finna på minst två språk, främst de språk som 
används av den avsedda publiken. Ingångssidor, register och offentliga dokument finns på 
samtliga elva officiella språk.   
 
 
1.2 Informationssituationen inom EU 
 
EU är en progressiv organisation genom att den kommer att generera nya medlemmar. Det 
finns egentligen inget tak för antalet medlemsstater men det kan aldrig bli fler än Europas 
stater. Detta ställer och kommer att ställa höga krav på organisationens förmåga att förmedla 
och distribuera information till medlemsstaterna och dess medborgare. Dagens 15 
deltagarländer är snart betydligt fler. 13 länder knackar på dörren för att komma in i den 
europeiska gemenskapen via EU. Det finns åtskilliga enskilda ämnesområden inom EU som 
naturligtvis har särskilda informationsbehov. Över en miljon dokument, på alla olika officiella 
språk finns på EUROPA. Denna siffra omfattar alla HTML-dokument och Pdf-dokument men 
inte innehållet i de databaser som nås på webbplatsen. 
 
 
1.3 EU:s databaser 
 
EUROPA är EU:s webbportal. På http://europa.eu.int/abouteuropa finns all information som 
EU:s institutioner och organ lagt ut på Internet: Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska gemenskapernas domstol, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommittén, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken. EUROPA 
ger en mycket fullständig information om den europeiska integrationen, särskilt EU.s 
målsättningar, politikområden och institutionella uppbyggnad. EUROPA är utformad för att 
vara så användarvänlig som möjligt i linje med EU-institutionernas åtagande om ökad 
öppenhet. Det garanteras att hemsidorna överensstämmer med initiativet för 
webbtillgänglighet ("WAI", nivå 1). EUROPA är en gemensam portal till alla Europeiska 
Unionens institutioner och till de verksamheter som de driver med utgångspunkt i sina 
befogenheter enligt fördragen Den 6 juli 2001 antog Europeiska kommissionen ett 
meddelande från ordförande Romano Prodi tillsammans med vice ordförande Neil Kinnock 
och Erkki Liikanen kallat: "Towards the e-Commission - EUROPA 2nd Generation, 
Advanced web services to citizens, business and other professional users” [110 KB]. 
Kommissionens och de övriga institutionernas kommunikationspolitik kommer att främja 
strävandena att sprida information på nationell och lokal nivå och om möjligt använda 
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nätverk, gräsrotsorganisationer och nationella, regionala och lokala myndigheter. 
Informationen skall läggas fram på ett sätt som anpassats till lokala behov och problem och 
finnas tillgänglig på alla officiella språk - en utmaning som kommer att bli än större i 
samband med utvidgningen. (http://www.europa.eu.int/abouteuropa/faq/index_sv.htm) 
I vår undersökning infogas våra sökfrågor i EU:s officiella söktjänstfunktion. 
(http://www.europa.eu.int/geninfo/query_sv.htm) denna söktjänst inbegriper ett stort antal 
databaser vars innehåll speglar de flesta av EU:s områden. Söktjänsten medger att sökningar 
görs på i dagsläget elva språk (dessa språk är EU:s officiella språk). Nämligen spanska, 
danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och 
svenska. Det främsta syftet med detta är att det i görligaste mån skall vara möjligt för den 
enskilde EU medborgaren att finna information på sitt eget språk. Dock finns det ett antal 
databaser som inte kan nås via den officiella söktjänsten, det är däremot möjligt att söka i dem 
direkt. Några av databaserna som berörs är: 
 

• ADAM: administrations- och dokumentationssystem för upphandling och kontrakt  
• CELEX: tillgång till EU.s lagstiftning  
• CLAB: nationell rättspraxis om oskäliga avtalsvillkor  
• Europeiska gemenskapernas domstol: senare tids rättspraxis  
• ECLAS: centralbibliotekets litteraturförteckning  
• EURES: europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar  
• EURO: en valuta för Europa  
• IDEA: vem är vem i EU?  
• LIFE-Environment: information om projekt som valts ut genom LIFE I och LIFE II  
• QUEST: en databas med frågor och svar om euron och Europeiska ekonomiska och 

monetära unionen  
• RAPID: pressmeddelanden om EU:s institutioner  
• WATER QUALITY: kvaliteten på badvatten  

(http://europa.eu.int/geninfo/search/databases_sv.htm) 
 
Ett problem med dessa databaser är att inte alla är avgiftsfria, CELEX är bara till en viss del 
avgiftsfri. För att få tillgång till hela databasen måste man registrera sig och betala en avgift. 
 
 
1.4 Disposition 
 

• Kapitel 2 presenterar uppsatsens syfte, frågeställningar och 
 avgränsningar. 
• Kapitel 3 är tänkt att ge en bakgrund till, och presentation av IR inför 
 undersökningen och diskussionen i kapitel 5 och 6. 
• Kapitel 4 innehåller diskussioner kring teori och metod. 
• Kapitel 5 redovisar resultatet av vår undersökning. 
• Kapitel 6 innehåller en jämförande och sammanfattande diskussion, 
 uppbyggd kring uppsatsens frågeställningar (se kapitel 2.2). 
• Kapitel 7 är en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att testa hur ett demokratiskt viktigt informationssystem som 
det EU tillhandahåller behandlar problemet med information på olika språk inom samma 
databas, så kallat Cross-Language Information System. Vi vill helt enkelt undersöka om man 
erhåller samma information beroende på vilket språk man använder vid sin sökning, och hur 
pass effektivt informationen återvinns, baserat på ett uttalat informationsbehov. Då vi 
använder oss av den söktjänst som tillhandahålls på EU:s egna webbplats, EUROPA utgår vi 
från hur normalanvändaren kan tänkas använda sig av nämnda tjänst. Då vi anser att en 
söktjänst av den typen vi undersökt har ett relativt stort demokratiskt värde, är det viktigt att 
de resultat man får på sin förfrågan i så stor utsträckning som möjligt bör överensstämma 
oavsett vilket språk som används vid sökningen. Vi menar att man bör ha tillgång till samma 
information, oavsett vilket språk som används vid sökningen. 
 
 
2.2 Frågeställningar 
 
Det vi vill ta reda på med vår undersökning är om språket spelar någon roll för vilka 
dokument som återvinns i en flerspråkig söktjänst. Undersökningen har alltså sin grund i 
följande frågeställningar: 
 
• Vilken återvinningseffektivitet, mätt i precision, får söktjänsten vid sökfrågor ställda på de 

två språken svenska respektive engelska. 
• Är det samma dokument som återvinns vid en sökfråga ställd på svenska som på 

engelska? 
 
 
2.3 Avgränsningar 
 
Grundtanken i vår undersökning var att undersöka återvinningen av dokument på ett större 
antal olika språk. Anledningen till att vi övergav den idén på ett ganska tidigt stadium var att 
det kunde bli svårt att konstruera korrekta sökfrågor på språk vi inte behärskar, därför 
begränsade vi oss till svenska och engelska. Vi har inte kunnat finna några utvärderingsstudier 
som riktar sig mot hur en oerfaren informationssökare skulle kunna tillfredsställa ett 
informationsbehov, samt vilket resultat denne förmodade användare skulle få på sina 
sökningar. Då vi anser att en söktjänst av den här typen har ett viktigt demokratiskt 
perspektiv, man måste ha tillgång till informationen utan att kunna andra språk än 
modersmålet, lade vi vår fokus på att konstruera sökfrågor på ett sådant sätt som vi antar att 
en oerfaren informationssökare skulle göra.  
I initialskedet av vårt arbete hade vi funderingar på att statistiksäkerställa vårt resultat med ett 
signifikanstest. Men eftersom vårt resultat inte var av sådan art att ett dylikt förfarande skulle 
vara meningsfullt bestämde vi i samråd med vår handledare att inte utföra ett sådant test. Det 
var nu inte bara resultatet utan också de kontroverser i ämnet signifikanttest som fick oss att 
avstå. Sedan bör vi också tillägga att för att detta test skulle kunna fungera på ett adekvat och 
tydligt sätt så är våra kunskaper i statistik inte på en sådan nivå att slutresultatet av testet 
kunde garanteras. Vi tror inte heller att uppsatsen har förlorat sin karaktär på grund av att vi 



 

8 

har avhållit oss från ett dylikt statstiktest. Tilläggas bör även att söktjänstens gränssnitt 
förändrats sedan undersökningens genomförande. 
 
 
3 Bakgrund 
 
Under planeringsstadiet av detta arbete hade vi redan från början bestämt oss för att göra 
någon form av IR undersökning, och gärna med utgångspunkt ur ett vanligt lekmanna 
perspektiv. Den främsta anledningen till detta var att de undersökningar vi kommit i kontakt 
med tidigare hade involverat användare som varit erfarna informationssökare. Med det stora 
utbud som numer finns på informationssidan tyckte vi det kunde vara intressant att försöka se 
hur en relativt ovan användare skulle klara sig. Vi ville alltså inte att våra sökkunskaper 
skulle bevisas på något sätt. Olika idéer bollades fram och tillbaka men slutligen bestämde vi 
oss för att arbetet skulle innefatta demokrati frågor, gärna ur ett europeiskt perspektiv. Det 
naturliga valet blev då EU. En enkel sökning på EU i Google gav oss en träff på ( 
http://www.europa.eu.int/index_sv.htm). Detta är EUs officiella informationsplats för den 
enskilde medborgaren. På denna plats finns en söktjänst som fångade vårt intresse. 
(http://www.europa.eu.int/geninfo/query_sv.htm). Sålunda utkristalliserade sig arbetet till att 
omfatta en IR undersökning av EUs söktjänst genom sökfrågor ställda på 2 språk och sedan 
precisions bestämma dessa sökfrågor mot varandra  
 
Vi ger i det här kapitlet en bakgrund till olika teorier och forskning inom ämnet Information 
Retrieval, IR, framför allt med hänseende på återvinningseffektivitet och relevans. Vidare 
kommer vi även att försöka ge en insikt om vad Cross-Language Information Retrieval 
(hädanefter benämnt med dess förkortning CLIR) innebär. Vi kommer att diskutera varför 
forskning inom området är en av de mest aktuella inom IR. Vi kommer även att ta upp några 
av de problem som kan uppstå vid skapande av ett informationsåtervinningssystem som 
omfattar mer än ett språk så kallat Cross-Language Information Retrieval system. 
 Vi presenterar även den undersökta söktjänsten och ger en kort insikt i olika sökstrategier. 
 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Människor har olika motiv för att söka information, det mest grundläggande, enligt 
forskningen, är helt enkelt att de upplever ett behov av att veta något. Informationsbehovet 
är det fenomen som lägger grunden till en informationssökningsprocess och som styr hur 
denna process går till. Michael Buckland skriver att människors frågor är drivkraften i all 
informationssökning och att dessa frågor har sitt ursprung i att man upplever en störande brist 
på kunskap (1991, s. 85-87) 
 
Det bör också påpekas att olika behov kräver olika åtgärder för att finna adekvat information. 
Man kan också fundera över vilka grundkunskaper individen har inför sitt informationsbehov, 
vet han/hon vad de egentligen letar efter. Rowley nämner två fundamentala tekniker known 
item searching, innebär att sökaren vet vad han/hon söker. Och det mer allmänna begreppet 
browsing, innebär att sökaren inte vet vad han/hon letar efter (Rowley 2000, s. 24). Vid 
known item searching använder man sig av nyckelord eller författarnamn/titel för att erhålla 
adekvata dokument. Browsing innebär att man mer eller mindre söker på måfå, och man 
måste söka igenom ett stort antal dokument för att finna något av intresse.  
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Informationssystem kan inte fungera väl utan att man förstår vad den enskilde användaren har 
för informationsbehov. Vidare behöver man veta hur användaren söker information och hur 
användaren tillgodoser den funna informationen. (Rubin 2000, s. 26).  
 
Begreppet informationsbehov kan förstås väldigt generellt, det är när något nyckfullt eller 
obekant dyker upp hos den enskilde och lösningen på detta är information, (Krikelas 1983, 
Rubin 2000, s. 26). Vidare kan begreppet informationsbehov delas upp i två delar, en begäran 
om information och informationsbehov. En begäran om information är således en begäran om 
att informationen skall tillfredsställa något obestämt men informationsbehovet är något 
villkorligt antingen erkänt eller inte av individen. Där informationen är begärd för att lösa ett 
problem. (Rubin 2000, s. 26). 
 
Tidigare antogs det att brukaren hade givna förhållningssätt till ett system. Med andra ord att 
brukaren har goda kunskaper om vad informationsbehov egentligen är. Ingwersen kallar detta 
för ”exakt match”, och det innebär att brukaren vet vad han/hon önskar, samt att dennes 
formuleringar alltid motsvarar adekvata dokument. Men enligt ovanstående är detta felaktigt 
för brukarens behovsformulering behöver inte överensstämma med informationsbehovet. 
Vidare så måste man enligt Ingwersen ta hänsyn till brukarens sociala och kulturella 
sammanhang för att kunna se bakom informationsbehovet. Detta medför att 
informationsbehovet kan uppstå ur sociala och psykologiska sammanhang. Enligt Ingwersen 
bör man vara uppmärksam på förmedlarens roll och funktioner, samt systemets egenskaper 
för att hela förmedlingsprocessen är en treenighet mellan brukaren, förmedlaren och systemet. 
(Ingwersen&Wormell 1990, s. 23). 
 
Det finns många teorier om vad informationsbehov är. Ingwersen nämner R S Taylor och 
dennes teorier om 4 nivåer av hur informationsbehov utvecklar sig i människans hjärna.  
•  De outtalade, obestämda, omedelbara behoven.  
• Det bevisade behovet, där önskan om information kan bestå av bilder eller symboler.  
• Det formaliserade behovet, där behovet kan beskrivas skriftligt. 
• Kompromissbehovet, önskan om information presenterat till en förmedlare eller system.  
(Taylor se Ingwersen 1990, s. 25).  
 
Stadiet 1-3 anses vara interna representationer i brukarens hjärna och dessa är svåra att 
undersöka. Men släktskapet mellan 3-4 är viktigt att undersöka för att dessa är av vikt för 
återvinningsprocessen inklusive förmedlarens roll och funktioner. Hos brukaren uppstår ”a 
visceral need” ett aktuellt men outtalat och obestämt behov. Men igenom stadierna kan det 
utveckla sig till ett bevisat och formulerat informationsbehov. I 3: e stadiet kan brukaren 
formulera sitt behov och i 4: e stadiet kan frågan ställas. Frågan kan ställas direkt till 
systemet, till exempel användaren går till en hylla eller en förmedlare. Behovsformuleringen 
uppträder i form av en kompromiss mellan brukarens systemförväntning och de egentliga 
bakomliggande orsakerna till önskan om information. (Ingwersen&Wormell 1990, s. 26). 
 
Följaktligen går inte Taylors modell ut på att definiera brukarens problem direkt utan den är 
mer en modell för utvecklande av framställningar av det resulterade informationsbehovet. 
Modellen är ett teoretiskt ramverk för undersökande uppställningar av olika typer av 
informationsförfrågningar. (Taylor se Ingwersen 1992, s. 114).  
 
Informationsbehov skiljer sig ifrån andra typer av behov till exempel: äta. Såtillvida att 
informationsbehovet skall möta ett mer primärt behov. En advokats informationsbehov är av 
sekundär art medan att vinna ett mål är primärt. Så strukturen på informationsbehovet är 
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underordnat ett mer direkt behov, och dessa kan visas i form av informativa förfrågningar av 
ett givet problem. Och lösningen på problemet motsvaras av ett informationsbehov. (Hjørland 
1997, s. 160).  
 
Sökfrågor i frågeformat börjar bli ett vanligt element för en användares interaktion med 
sökmotorer på webben. Söktjänster som Ask Jeeves, en publik fråga-svar sökmotor, ber 
användaren att använda sig av frågeformats sökfrågor. Denna studie visar resultat från två 
sökmotorer. Ask Jeeves, som tillåter sökfrågor utformade som en direkt fråga, och Excite, som 
inte tillåter sökfrågor ställda som en direkt fråga. Undersökningen identifierade typiska 
sökfrågor i frågeformat i två olika data omgångar: 30 000 Ask Jeeves sökfrågor och 15 575 
Excite sökfrågor. 
 
1. 50 % av Ask Jeeves sökfrågor och 1 % av Excites sökfrågor var i fråge format.  
2. De flesta användare använde bara en sökfråga i frågeformat som inte var omformulerad.  
3. Det var liten variation på frågorna, de flesta var av typen var, eller hur?  
4. Den allra vanligaste frågan som ställdes var, ”Var hittar jag adekvat information om mitt 

ämne”? 
5. Icke-fråge sökfrågor ställdes i önskat format. Generellt användes fyra typer av sökfrågor: 

nyckelord, boolesk sökning, fråga och önskan.  
(Spink&Ozmultu 2002, sid. 453) 
 
Syftet med undersökningen var att nå en större förståelse för sökfrågor ställda i frågeform på 
webben. Forskarna sökte svaret på följande frågor: 
 
1. Vilken är den allmänna förekomsten av frågor vad det gäller frågeformat hos Ask Jeeves 

och Excite? 
2. Hur många termer används per fråga för att formulera en sökfråga? 
3. Vilken är den vanligaste starttermen för att formulera en sökfråga? 
4. Används booleska söktermer? 
5. Använder sig brukarna av frågetecken för framställning av sökfrågor? 
6. Vilka är de vanligast förekommande ämnena vid formulering av sökfrågor? 
Denna analys syftar till att skapa klarhet i strukturen hos webbaserade sökningar i 
frågeformat, för att kunna medverka till att skapa bättre och effektivare 
webbåtervinningssystem. (Spink&Ozmultu 2002, sid. 455) 
 
Effektiv sökfrågeframställning är en stor utmaning för söktjänster på webben. Fler och fler 
söktjänster som Ask Jeeves uppmuntrar användare till att använda sökfrågor i frågeform. 
Underliggande antaganden av liknande webbtjänster som ovanstående, kan vara att 
användarna ger uttryck för att deras sökfrågor är svåra att framställa på naturligt språk jämfört 
med att konstruera dem med nyckelord eller via boolesk sökning. Systemdesigners strävar 
efter att framställa effektivare processer för frågebaserade sökfrågor. Det har tidigare gjorts IR 
och Webbundersökningar av hur brukare använder boolesk sökning och nyckelords sökning. 
Spink tycker emellertid det är viktigt att man också börjar titta på hur brukare använder andra 
format av sökfrågor, om inte annat så för att få fram effektivare fråga/svar möjligheter på 
webben. Till skillnad från Ask Jeeves tillåter inte andra sökmotorer att man använder sig av 
sökfrågor i frågeform. Denna undersökning skall också ses som ett allmänt försök till en 
modell för den interaktiva webbsökningsprocessen. Modellanalyser av webbanvändare är en 
del av ett större sammanhang som inkluderar undersökningsmodeller av artificiell intelligens 
(AI) och kognitiv vetenskap. För att framställa en Webbdialogsmodell är det första 
nödvändiga steget att undersöka grammatiken i webbanvändares interaktion och identifiera 
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beståndsdelarna i denna grammatik. Sökfrågor i frågeformat kan anses som en syntaktisk 
struktur av grammatik i en Webbinteraktion i behov av en framtida utforskning. Sökfrågor i 
frågeform är en komponent av en dialog-baserad modell av Web IR och den potentiella 
funktionen av intelligent gränssnitt som assisterar användare med Web IR ansträngningar och 
bygger interaktiva processer på det sätt som människor normalt förvaltar dem. Forskarna 
söker motorer som hjälper användaren att ställa frågor som till exempel Ask Jeeves gör. Dessa 
motorer ökar i popularitet. I denna undersökning rapporterar vi om en studie som jämför två 
sökmotorer där den ena tillåter sökfrågor i frågeformat och den andra inte tillåter dylika 
sökfrågor.   
(Spink&Ozmultu 2002, sid. 454) 
 
Initialt undersöktes hur många termer som användes för varje sökfråga i både Ask Jeeves och 
Excite. Genomsnittlig term användning var för Excite 7,8 och hos Ask Jeeves hade den två 
toppar beroende på om det var sökfrågor ställda som frågor eller inte. Icke-frågeformulerade 
sökfrågor hade en genomsnittlig termanvändning på 3, och för frågeformulerade sökfrågor var 
termanvändningen 7. Detta motsatsförhållande fanns även hos Excite där det var 2,4 termer 
för icke frågeformulerade, och uppemot 14 för frågeformulerade. 
Tidigare undersökningar har visat att få Excite användare använder Booleska operatorer. 
Även denna undersökning kom fram till ett likartat resultat, fler brukare använde Booleska 
operatorer i Ask Jeeves. Skillnaden var att de flesta använde dessa operatorer när det gällde 
icke-frågeformulerade sökfrågor. Eftersom Ask Jeeves medger sökningar i naturligt språk 
förekom operatorerna And och Or flest gånger.  
 
Undersökningen sökte även svar på hur brukarna konstruerade sina frågeformulerade 
sökfrågor. De vanligaste öppningstermerna var antingen ”where”, ” what” eller ”how”.     
Endast hälften av brukarna använde frågetecken som avslutning på sina frågeformulerade 
sökfrågor i både Ask Jeeves och Excite, något överraskande eftersom det är brukligt att 
använda frågetecken som avslutning på en fråga.  Anledningen kan vara att brukarna trodde 
att frågetecknet inte skulle räknas. Av 1000 frågeformulerade sökfrågor innehöll de flesta bara 
en fråga/sökfråga. Sökfrågor i frågeformat var det första och oftast det enda formatet som 
användes, av dessa var det några få som var modifierade.  Även om brukarna skrev sina 
sökfrågor som frågor, var det bara några få som formulerade sina frågor med hjälp av 
nyckelord eller Booleska operatorer. Det var också väldigt få som omformulerade sina frågor 
beroende på återvinningsresultat. (Spink&Ozmultu 2002, sid. 458-460) 
 
 
3.1.1 Cross-Language Information Retrieval 
 
Internets intåg på arbetsplatser, skolor och i hemmen ställer nya krav på de IR-system som 
redan finns och de som konstrueras nu och i framtiden. Wellish talar i sin artikel om 
engelskans starka dominans som indexerings- och återvinningsspråk vad gäller, framför allt, 
naturvetenskapen och tekniken. Den begynnande datoriseringen av söktjänster vid tiden för 
artikelns skrivande använde sig så gott som uteslutande av engelska. (Wellish 1973, s. 149) 
Dock var litteraturen inom dessa båda ämnen på betydligt fler språk än engelska och antalet 
språk ökade fortlöpande. Det här såg Wellish som ett problem i huvudsak för de forskare som 
inte har engelska som modersmål, men även det omvända perspektivet var föremål för 
brittiska undersökningar. Hur påverkade exempelvis språkbarriären de engelsktalande 
forskarnas informationssökning, de som hade indexeringsspråket gratis? En sådan 
undersökning redogör Wood för i sin artikel (1967). I undersökningen framgår det att av de 
2355 naturvetare och teknologer som svarade på enkäten hade tre fjärdedelar, eller 75 %, stött 
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på artiklar som kunde ha varit intressanta om man hade kunnat läsa innehållet (1967, s. 123). 
Undersökningen påvisade också att kunskapen om olika översättningstjänster samt 
möjligheten att finna befintliga översättningar var bristfällig. Resultaten visar att forskare 
löper risk att missa viktig information enbart på grund av det faktum att den inte finns 
tillgänglig på engelska. 
En mer omfattande studie utförd vid University of Sheffield bekräftar det Wood kom fram till 
(Hutchins, Pargeter & Saunders 1971). Den undersökningen inkluderade även forskare vid 
universitetets humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner. Av de tillfrågade 
forskarna uppgav 31 % att de var övertygade om att de missat viktig litteratur på grund av 
språkbarriären, och ytterligare 28 % såg det som möjligt att de missat information av samma 
orsak (1971 s. 57). Woods undersökning följdes även upp av Ellen (1979), som kunde 
konstatera att problemen med språkbarriären inte hade minskat nämnvärt under de tretton år 
som förflutit mellan de båda undersökningarna. Inte heller kunskapen om 
översättningstjänster var särskilt framträdande. Om man stötte på en text på något främmande 
språk ignorerade man den helt. Dessutom prioriterades inte något försök att hitta en befintlig 
översättning (Ellen 1979, s. 36-37). 
Den kritik som uttrycktes mot tillgängliga översättningstjänster, av forskarna, kunde vara att 
arbetet med att få tag på eller göra en översättning tog för lång tid; teknisk litteratur till 
exempel åldras snabbt. Ett problem som togs upp av en del, var kostnaden för översättningar, 
även översättarnas ibland bristfälliga ämneskunskaper påpekades. En del tyckte att det kunde 
räcka att få en artikel bara delvis översatt, som till exempel abstrakt och tabellrubriker. Detta 
hade Wood konstaterat redan några år tidigare, då British Library Lending Division på prov 
skickade ut ”ofullständiga” översättningar till forskare som begärt kompletta sådana 
tillsammans med ett svarsformulär, och funnit att många tyckte att den sammanfattande 
översättningen var tillräcklig (Wood 1974, s.12-13). 
Samtliga dessa undersökningar speglar verkligheten för 20-30 år sedan. Därför finner vi ingen 
anledning att gå djupare in i dessa utan presenterar de endast som en bakgrund till hur 
problematiken kan, och har sett ut.  Dessutom problematiserar de huvudsakligen 
tillgodogörandet av information på främmande språk, snarare än återvinningen av den. 
Undersökningarna pekar på att språkbarriären inom forskningsvärlden har varit ett 
faktum och ett växande problem åtminstone under hela efterkrigstiden. Problemet 
började så smått bemötas ur IR-synpunkt på sextiotalet. 
Den snabba Internetutvecklingen har gjort att språkproblemet blivit än mer påtagligt och är 
knappast längre bara en angelägenhet för forskare. Statistik presenterad av ett företag som 
arbetar med marknadsföring av webbplatser, Global Reach, visar att drygt 64 % av 
webbanvändarna var icke-engelsktalande i december 2000 och man räknar med att siffran 
kommer att stiga till ca 78 % till år 2005 (Global Reach 2001a, 2001b). 
Douglas Oard konstaterar i sin artikel från 1997 att en omfattande nätverksinfrastruktur för 
informationsutbyte över gränserna är under utarbetande, men mycket återstår ännu att göra 
innan den språkliga gränsen är lika utsuddad som den geografiska. (Oard 1997). 
Dessutom är Internet inte det enda området där man brottas med flerspråkiga 
dokumentsamlingar. Peters och Sheridan (2001) nämner bl.a. interna nätverk hos stora företag 
och organisationer, digitala bibliotek och flerspråkiga samlingar av lagar och förordningar 
(exempelvis inom EU) som områden där hantering av flerspråkig information blir allt 
viktigare (s.52). Med detta för ögonen finns ett ökande intresse bland IR-forskare för att finna 
lösningar kring problem med hantering av flerspråkiga samlingar av elektroniska 
dokument, samt automatiserad översättning av allt ifrån exempelvis träfflistans 
sammanfattning för att möjliggöra relevansbedömning, till hela dokument. 
Vår fundering om huruvida språkbarriärerna kan undanhålla människan från viktig 
information är lika aktuell idag som den var vid dessa undersökningars tillkomst. Om det nu 
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är så att till och med högutbildade forskare missar viktig information på grund av dess 
publiceringsspråk, hur troligt är det då inte att en lägre utbildad medborgare i det stora 
gemenskapsbygget EU missar något? 
 
 
3.1.2 Använda metoder inom CLIR 
 
Detta avsnitt ska vi ägna åt en översiktlig genomgång av de försök att angripa problemet 
Cross-Language Information Retrieval som forskarna har ägnat sig åt de senaste åren. I detta 
kapitel ska vi också titta på hur man ska underlätta sökningen av flerspråkiga 
dokumentsamlingar, det vill säga hur ska man komma förbi den så kallade språkbarriären?  
Då forskningen i sin nuvarande form med fokus på digitala media inte har så många år 
på nacken är terminologin inte stabil ännu (Peters & Sheridan 2001, s. 52). Inte heller 
hur man väljer att gruppera de huvudsakliga metoderna man arbetar med ligger fast, 
upptäcktes vid en genomläsning av översiktslitteraturen; detta beror förmodligen på 
att artiklarna är publicerade olika tidsmässigt.  
 
Att matcha sökfrågor och dokument i CLIR sammanhang involverar mestadels översättning 
på ett eller annat sätt. I så kallad cognate matching utnyttjar man dock det faktum att en del 
termer avviker ganska lite vad gäller stavning och/eller uttal samt betydelse mellan olika 
språk. I dessa fall kan matchning ske utan egentlig översättning. De skillnader i stavning som 
ändå finns kan hanteras i systemet, exempelvis genom att olika sätt att stava samma ljud 
betraktas som likvärdiga och förs samman i klasser. Cognate matching har väldigt begränsade 
förutsättningar som generell metod inom CLIR; få språk överensstämmer tillräckligt i skrift, 
och den del av terminologin som vid en jämförelse mellan två språk kan vara mer eller mindre 
densamma är egennamn och fackterminologi inom till exempel medicin eller teknik. Oftast 
används cognate matching som komplement till andra metoder inom CLIR (Oard & Diekema 
1998, s. 230-31). Att automatiskt översätta sökfrågan är ett vanligare sätt att matcha frågan 
med dokumenten. Ett generellt problem med denna metod är att sökfrågor ofta är korta, och 
saknar egentligt grammatiskt sammanhang. Detta ger utrymme för tvetydigheter i 
översättningen och därmed försämrad precision i sökningen. Å andra sidan är det just den 
begränsade omfattningen av text som ska översättas som gör frågeöversättning till ett 
attraktivt och potentiellt kostnadseffektivt arbetssätt. Mycket forskarmöda kretsar kring 
problemet med tvetydighet och olika angreppssätt har prövats, vilket vi kommer att 
återkomma till (Oard & Diekema 1998, s. 231). Att översätta dokumenten snarare än 
sökfrågorna har fördelen att dokumenten mestadels ger tydligare sammanhang, både språkligt 
och innehållsmässigt, än frågorna. Detta gör det lättare att komma tillrätta med tvetydighet 
vid översättning. De stora resurser som krävs för att översätta så stora textmassor jämfört med 
att översätta sökfrågor gör dock dokumentöversättning till ett orealistiskt alternativ, utom 
möjligen i små samlingar med specialiserat innehåll (Peters & Sheridan 2000, s. 58; Oard & 
Diekema 1998, s. 232) 
Dessa tillvägagångssätt innebär att både fråga och dokument omvandlas till en gemensam 
representation, som är oberoende av de inblandade språken. Kontrollerad vokabulär med 
flerspråkiga tesaurusar nämns av Oard och Diekema som exempel (1998, s. 232). En term i 
den kontrollerade vokabulären motsvarar vanligen exakt ett begrepp, vilket gör 
”begreppslistan” oberoende av språket/språken som dokumenten indexerats på, eller frågan 
formulerats på. Nackdelar med kontrollerad vokabulär har redan nämnts (se kapitel 3.2). 
Vissa corpusbaserade metoder (se nedan, kapitel 3.4.2) arbetar också med språkoberoende 
representationer (Oard & Diekema 1998, s. 232.). 
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En nog så viktig aspekt av metoderna för utformning av CLIR-system är valet av 
resurs för översättningsinformation. En principiell uppdelning görs mellan kunskapsbaserade 
och corpusbaserade tekniker. Till den första kategorin räknar Oard och Diekema metoder som 
använder data som från början framställts och kodats manuellt, d.v.s. ontologier, 
maskinläsbara ordböcker samt lexikon för maskinöversättning. De regle r som används för 
överensstämmelser mellan språk vid s.k. cognate matching (se ovan, kap 3.2.1) räknas också 
hit (1998, s. 232f.). Corpusbaserade tekniker innebär automatisk utvinning av 
översättningsinformation ur flerspråkiga testsamlingar med hjälp av statistiska och 
matematiska metoder (Peters & Sheridan 2001, s. 61; Oard & Diekema 1998, s. 235). 
Samlingarna kan vara av flera slag, beroende på graden av överensstämmelse mellan de 
ingående dokumenten på olika språk. Den huvudsakliga åtskillnaden görs mellan parallella 
och jämförbara corpora, där parallella samlingar innehåller dokument som översatts mellan 
de olika ingående språken. I jämförbara samlingar är dokumenten ämnes- genre- och 
stilmässigt relaterade över språkgränserna, men de utgör inte översättningar av samma 
dokument (Peters & Sheridan 2001, s.61). Det är inte helt fastslaget hur man grupperar 
metoderna. Peters och Sheridan har exempelvis valt att skilja ut maskinöversättning från 
kunskapsbaserade metoder (2001, s. 57).  
Tesaurer var bland de första hjälpmedel man använde sig av i CLIR-sammanhang. Tesaurer 
kan stödja sökning både med kontrollerad vokabulär och i fritext och ger information om de 
ingående termernas inbördes förhållanden (hierarkier, synonymitet etc.) (Oard & Diekema 
1998, s. 233). Eftersom ”grundstommen” i en tesaurus utgörs av en samling begrepp som 
vokabulären förhåller sig till snarare än ord på ett bestämt språk, blir flerspråkiga tesaurer 
språkneutrala i den meningen att de ingående språkens vokabulärer länkar till en gemensam 
uppsättning begrepp (Peters & Sheridan 2001, s. 70). Dock kan, som tidigare nämnts, 
skillnader finnas mellan olika språks sätt att använda begrepp och gruppera företeelser. Detta 
gör att det inte är helt lämpligt att skapa flerspråkiga tesaurusar genom att rakt av översätta en 
befintlig enspråkig dito. Risken är uppenbar att begreppssamlingen utformas helt på 
originalspråkets villkor (Oard & Diekema 1998 s. 234). Den uppenbara fördelen med att 
använda kontrollerad vokabulär är att man slipper problem med tvetydighet (Peters & 
Sheridan 2001, s. 58). Flera nackdelar finns dock: höga kostnader både för (manuell) 
indexering av dokumenten och att hålla tesaurusen uppdaterad samt det faktum att otränade 
användare har svårt att utnyttja tesaurusbaserad sökning effektivt. 
Maskinläsbara ordböcker används ofta för översättning av sökfrågor vid fritextsökning. De är 
ofta ursprungligen avsedda att användas manuellt av människor, och innehåller då exempel på 
hur ord kan användas och dylikt. I sin maskinläsbara form är de i allmänhet reducerade till en 
tvåspråkig lista med termer (Oard & Diekema 1998, s. 234). Utgångsläget för CLIR med 
tvåspråkiga ordböcker är att sökfrågans termer ord för ord ersätts med alla tänkbara 
översättningar. Den markant försämrade sökprecisionen jämfört med enspråkig sökning har 
tre huvudorsaker, enligt Peters och Sheridan (2001, s. 59f.). För det första saknar allmänna 
ordböcker mestadels specialiserad vokabulär i tillräcklig omfattning. För det andra täcker de 
använda ordböckerna frasuttryck ganska dåligt, och att översätta sådana uttryck ord för ord 
ger inget bra resultat. Det största problemet är dock tvetydigheten, som blir mycket 
problematisk vid översättning ord för ord (2001, s. 60). Nu visar vår undersökning att i det här 
fallet är precisionen inte så markant försämrad, kanske beroende på att det undersökta 
återvinningssystemet redan från början är konstruerat med cross- language retrieval i åtanke. 
Att urskillningslöst ta med alla tänkbara översättningar i översättningen av sökfrågan leder 
oundvikligen till oönskade träffar och problemet minskar inte genom att sökfrågorna i sig ofta 
är korta och knapphändigt formulerade. Detta ger få möjligheter att utifrån det grammatiska 
eller innehållsmässiga sammanhanget välja bort vissa översättningar. Ett annat problem med 



 

15 

maskinläsbara ordböcker är det faktum att det för många språkpar helt enkelt saknas bra 
ordböcker att använda (2001, s. 60).  
Maskinöversättningssystem har till uppgift att producera läsbara översättningar av källtexter 
till andra språk. CLIR-system, och IR-system generellt, har till uppgift att matcha likheter 
mellan fråga och dokument för att på så vis avgöra dokumentens relevans för frågan (Peters & 
Sheridan 2001, s. 58). Maskinöversättning är alltså en resurs som utnyttjats inom CLIR utan 
att vara skräddarsydd för det. Maskinöversättning fungerar genom att systemet analyserar 
sammanhang, exempelvis grammatiskt, i det naturliga språket i texten, för att hitta en 
översättning av orden som inte kan misstolkas. För att detta ska fungera tillfredsställande 
krävs en fullständig text, och som tidigare nämnts är detta sällan fallet med sökfrågor. 
Poängen med att översätta sökfrågan är ju dessutom att hitta rätt dokument, inte att 
översättningen är korrekt till varje pris.  Det är till och med så att flera alternativa 
översättningar till en frågeterm kan vara ett sätt att expandera frågan som kan förbättra 
sökresultatet (2001, s. 58). Att i stället använda maskinöversättning på dokumentsamlingar 
har som tidigare nämnts ofta ansetts alltför resurskrävande, annat än på små samlingar inom 
begränsade ämnesområden (Oard & Diekema 1998, s. 232). Som vi nämnde i inledningen till 
kapitel 3.2.1 går corpusbaserade metoder ut på att med matematiska och statistiska metoder 
finna samband och utvinna information för översättning ur parallella eller jämförbara 
testsamlingar av dokument för att därigenom möjliggöra flerspråkig sökning, även i andra 
samlingar än den testsamling som systemet utvunnit information ur. Corpusbaserade metoder 
har dock det problemet att det är resurskrävande att bygga upp testsamlingar, i synnerhet 
parallella sådana, där översättningar av god kvalitet måste finnas av alla dokument, om inte 
måste de skapas. Dessutom krävs hela tiden nya testsamlingar för varje nytt ämnesområde 
som ska göras sökbart (Peters & Sheridan 2001, s.62). 
Nyttan med CLIR torde stå ganska klart i betraktande av den utveckling som sker och har 
skett på informationsförsörjningsområdet det senaste årtiondet. 
 
 
3.2 Publikationer vid BHS 
 
Eftersom denna undersökning tangerar en del andra undersökningar som har gjorts inom 
institutionen BHS, tycker vi det känns relevant att redovisa några. Dels för att det skall vara 
lätt för eventuella läsare att se vad som särskiljer vår undersökning, dels för att peka på att IR 
undersökningar är värda att vårda och underhålla.  
 
Det har tidigare genomförts ett antal söktjänstundersökningar här på BHS, dock utan att ha ett 
specifikt användarperspektiv utifrån de kriterier vi ansåg kunde vara viktiga hos en söktjänst 
som vänder sig till allmänheten. Vi tyckte därför att det skulle vara intressant att genomföra 
en utvärdering som tog ett lite annorlunda spår, nämligen att anta en oerfaren användares 
perspektiv, för att om möjligt kunna utröna om demokratin inom EU på något sätt är 
åsidosatt. Vårt primära syfte är att undersöka om det är möjligt för en lekman att hitta adekvat 
information inom söktjänstens ram utan att vara en sökexpert. Dessutom vill vi samtidigt 
undersöka om söktjänsten hittar dokument oberoende vilket språk sökfrågorna är ställda på. 
Nedan beskriver vi kortfattat i kronologisk ordning några tidigare undersökningar på BHS. 
 
 
3.2.1  Breimark & Hagman (1999) 
   
Syftet med denna undersökning var att mäta och jämföra effektiviteten hos de tre 
frågebaserade söktjänsterna AltaVista, Excite och Lycos med avseende på sökning i deras 
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databaser med automatiskt indexerade webbresurser. Till sin hjälp för undersökningen sökte 
författarna svar på följande frågeställningar. 
• Vilken precision uppvisar de tre söktjänsterna, utifrån de sökfrågor som vi använder? 
• Finns det några skillnader mellan uppmätta värden på precision hos de olika 

söktjänsterna? 
• Hur förhåller sig resultatet av undersökningen till tidigare undersökningar? 
 
Deras effektivitetsmått var precision ej recall, anledningen till att de utelämnat recall var bl.a. 
 
• Omöjligheten att veta hur många relevanta webbsidor som var givet för varje sökfråga 
• Varje söktjänst gör en sökning mot en egen databas, detta innebär att resultatet skiljer sig 

mellan de olika söktjänsterna. 
Deras främsta argument var ändå att mätning av recall var av underordnad betydelse, på grund 
av att de var endast intresserade av att få en överblick över ämnet. Samt att vid en sökning av 
deras art var det viktigt att erhålla ett hanterligt antal relevanta dokument och inte att se hur 
stor andel av de relevanta dokumenten som hade återvunnits.   
 
Författarna använde sig av 20 frågor som de konstruerade efter eget huvud, och 
ämneskunskaper. För varje sökfråga utvärderades de 20 första träffarna. Deras precisionsmått 
uttryckte även söktjänsternas förmåga att presentera relevanta webbsidor högt upp i 
träfflistan. Detta uppnåddes genom att precisionen beräknades för varje DCV nivå. Resultaten 
redovisades i tabeller där de presenterade medelvärdet för varje DCV nivå för samtliga 
sökfrågor och söktjänster. Resultatet av undersökningen visade att Excite var den söktjänst 
som presterade högst precisionsvärde, följt av Alta Vista och Lycos på sista plats. Dock var 
skillnaderna marginella mellan de olika söktjänsterna. Undersökningen visade också att 
söktjänsternas relevansrankings system fungerade eftersom de utgick högre relevans poäng 
för de 10 första träffarna än för de träffar som återfanns på plats 11-20. Vidare presenterade 
undersökningen några av författarnas egna tankar vad det gällde effektivitetsmätningar på 
webben. Deras slutsats var att man skulle anta ett mer användarorienterat synsätt på dylika 
studier och större hänsyn skulle tas till vilken typ av information som återvinns än hur den tas 
fram. För som författarna påpekade så finns det ett stort antal okontrollerbara variabler att ta 
hänsyn till vid effektivitetsmätningar.  
 
 
3.2.2  Rosén (2001) 
 
Denna undersöknings främsta syfte var att studera undersökningar av söktjänsters precision 
och storlek, för att finna eller påvisa om det fanns något samband mellan storlek och precision 
i avseende på resultatredovisningen. Ett annat syfte var att kritiskt granska och jämföra de 
metoder de analyserade undersökningarna använt sig av för att erhålla adekvata resultat. 
Författaren ville också se hur precisionsbegreppet använts och hur relevansbedömningar 
gjorts, i avseende att undersöka om de använda metoderna hade någon direkt påverkan på 
resultatet. Frågeställningen som undersökningen bygger på är: 
• Kan man finna ett samband mellan storlek och precision genom att studera de resultat som 

uppnåtts i utvärderingar av söktjänsters databasstorlek mätt i antal indexerade webbsidor, 
och återvinningseffektivitet mätt i precision. 

• Hur skiljer sig de använda metoderna vid utvärdering av precision och databasstorlekar åt 
och hur påverkar metoden utvärderingens resultat. 
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Författaren hämtade sin information om databasstorlek från fyra olika undersökningar utförda 
under 1997-1999. NEC Research institute bidrog med två undersökningar, en var utförd 
december månad 1997 och en annan i februari 1999. Digital Equipment Corporations System 
Research Center bidrog med en undersökning genomförd juni/juli 1997 och en annan 
undersökning från november samma år. 
Fakta om söktjänsternas precision hämtades ifrån fem olika precisionsutvärderingar, utförda 
mellan 1995-1998.  
 
Rosén medger i resultat redovisningen att det är svårt att göra jämförelser mellan precision 
och databasstorlek på detta material, på grund av att det vid tiden för undersökningarnas 
genomförande fanns knapphändiga uppgifter om söktjänsternas databasstorlekar. Vidare 
påpekar hon att tidsaspekten mellan undersökningarna speglar en för resultatet oklar bild, 
samt att söktjänsterna sinsemellan är alltför olika. Slutsatsen blir att även om utvärderingarna 
studerar samma sak, söktjänsters effektivitet i form av precision respektive deras storlek, så 
kan man inte göra några tillförlitliga jämförelser. Bristen på metodsamstämmighet är en trolig 
orsak och har avgörande betydelse för slutresultatet.  
 
 
3.2.3  Åkesson (2001) 
 
Forskningsansatsen i denna undersökning ligger på att undersöka återvinningseffektivitet hos 
tre webbaserade söktjänster News Index, Ananova, Excite News Search. Dessa är 
specialiserade på återvinning av nyhetsartiklar. Metoden var att mäta precisionen för 
söktjänsterna med hjälp av 30 sökfrågor indelade i tre kategorier sport, politik, ekonomi. 
Författaren gjorde jämförelser mellan söktjänsterna och frågekategorierna. Utgångspunkten 
var följande frågeställningar. 
• Vilken precision kan uppmätas hos de tre sökmaskinerna, med hänsyn till de 

använda sökfrågorna? 
• Skiljer sig sökmaskinerna åt med avseende på den uppmätta precisionen? 
• Skiljer sig den uppmätta precisionen hos sökmaskinerna åt, med hänsyn till 

ämnesindelningen av sökfrågorna? 
 
Relevansbedömningen skedde utifrån en tregradig skala, där dokumenten kunde få 0,0, 5,1 
poäng. Effektivitetsmåttet som användes var ett precisionsmått som mätte precisionen vid 
varje DCV mellan 1 och 20 och gav ett genomsnittligt värde. Det primära syftet med detta val 
av mått var att premiera söktjänster som placerade relevanta dokument högt upp i träfflistan.  
Två av söktjänsterna uppvisade ett högt värde på precision News Index och Excite, Ananova 
gav ett sämre resultat. Åkesson påpekar i undersökningen att resultatet var något förvånande 
med tanke på att News Index hade en betydligt enklare återvinningsalgoritm än både Excite 
och Ananova. En förklaring kan vara att det fanns betydligt fler dubbletter och antal sidor där 
endast länkar i marginalen innehåller söktermerna. Vad det gällde förhållandet mellan 
söktjänsterna så var det relativt jämnt över frågekategorierna. De största skillnaderna var 
mellan de olika frågekategorierna. Ekonomi var den klart sämsta kategorin, enligt författaren 
kan det ha berott på det stora antal dubbletter som återvunnits i just denna kategori. Vidare 
pekar han på att det kan också ha varit så att antalet relevanta dokument i söktjänsternas 
databaser har varit för litet för frågorna inom ekonomikategorin samt skiljande struktur hos 
antingen artik larna eller de indexerade webbsidorna mellan kategorierna. 
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3.2.4  Jonsson (2002) 
 
Denna undersökning mäter och jämför återvinningseffektiviteten hos Google och Argos 
utifrån ämnet Antikens kultur och samhällsliv. Författaren ville också undersöka om 
söktjänsterna klarade av att tillgodose ett informationsbehov grundat i en utbildningsmässig 
kontext. Utgångspunkten var tre frågeställningar: 
 
• Vilken återvinningseffektivitet uppvisar söktjänsterna Google och Argos med avseende på 

first twenty precision? 
• Hur påverkar olika definitioner av relevans resultaten för first twenty precision? 
• Föreligger det då någon signifikant skillnad mellan resultaten om dessa statistiskt 

generaliseras?  
 
Författaren hade ett specialintresse i just Antiken och informationsbehoven hämtades ifrån 
specialistområdet på Internet. 30 sökfrågor konstruerades för varje söktjänst. 
Utvärderingskriterier hämtades ifrån Leighton och Srivastavas metod där man valt att utforma 
ett antal generella kriterier för att kategorisera relevansen hos de återvunna dokumenten. Även 
måttet first twenty precision hämtades ifrån denna källa. Kortfattat innebär denna metod att 
man mäter hur bra söktjänsterna är på att återvinna dokument bland de 20 första träffarna. 
Metoden var att mäta relevans utifrån fem olika tester med avseende på 
återvinningseffektivitet. Resultatet visade på att Google var bäst i alla fem testerna, forskarens 
förklaring till detta var Argos begränsade möjligheter att stödja förfinade sökformuleringar 
och den rankingsalgoritm som söktjänsten använder. Det var dessutom ett stort antal dubletter 
som hade återvunnits av Argos. Författaren ställde också upp ett antal hypoteser för att 
signifikanstesta resultaten för first twenty precision.   
 
 
3.2.5  Andersson (2002)  
 
Det primära syftet med denna undersökning är mätning av återvinningseffektiviteten hos tre 
webbaserade fritextsöktjänster. All the web, Alta Vista, Google. Den använda metoden har 
varit att 10 sökfrågor inom olika ämnesområden har prövats mot söktjänsterna och sedan har 
de första 20 träffarna för varje fråga relevansbedömts på en tregradig skala. Måttet precision 
har använts för att beräkna effektiviteten. Antalet döda länkar, spegelsidor och dubbletter som 
söktjänsterna återvunnit har också noterats. Den frågeställning som gällde var följande: 
 
• Vilken precision uppvisar de tre söktjänsterna med avseende på mina sökfrågor? 
•  Kan man urskilja några skillnader mellan söktjänsterna med avseende på 

återvinningseffektivitet? 
•  Hur förhåller sig söktjänsterna till varandra med avseende på antalet döda 

länkar, dubbletter och spegelsidor? 
•  Hur ser resultaten ut i förhållande till tidigare undersökningar? 
 
 Det visade resultatet pekar ut Google som klar vinnare, denna söktjänst resultat överglänste 
de övriga. All the Web kom på en andra plats. Alta Vista placerade sig sist. Den söktjänst som 
återvann flest dubbletter var All the Web, annars var det inget stort bekymmer med döda 
länkar och dubbletter. Rankingen fungerade väl hos alla söktjänster, relevanskoncentrationen 
höll sig till de fem första DCV nivåerna. Författaren visar också på att undersökningar av 
detta slag är i princip av dagslända natur. Eftersom söktjänsterna förbättrar och förfinar 
ständigt sina indexerings och rankingstekniker. Vidare så påpekar också Andersson 



 

19 

svårigheter med att vara opartisk på grund av att det saknas fastställd metodik för 
genomförandet av dylika undersökningar.  
 
 
3.3 Effektivitetsstudier inom IR 
 
3.3.1 Recall och precision 
 
Dessa mått är de två vanligaste måtten när man gör mätningar av återvinningseffiktivitet. 
Recall- den andel av de relevanta dokumenten som har återfunnits. Precision- den andel av de 
återvunna dokumenten som är relevanta. Detta kan åskådliggöras med hjälp av följande 
ekvationer. Vi förutsätter att [R] är antalet relevanta dokument, [A] är lika med svarsmängden 
samt att [RA] är lika med antalet relevanta dokument i svarsmängden. 
 
Recall = [RA] 
                [R] 
 
Precision = [RA] 
                     [A] 
 
Ovanstående modell förutsätter att alla dokument i svarsmängden har undersökts. Men i en 
verklig situation såsom vår egen undersökning där vi undersöker listor där dokumenten är 
rankade utifrån relevans för frågan. Detta får till följd att recallen och precisionen varierar 
beroende på hur många dokument som vi har undersökt i denna lista.  
Salton säger att den bakomliggande orsaken till att använda dessa olika utvärderingsmått är 
antagandet att användaren önskar återvinna en mängd relevanta dokument utan att behöva 
påträffa en alltför stor mängd icke relevanta. (1992, s. 442) 
För att få fram siffror för precision och recall bör det första steget vara enligt Lesk och Salton 
att skilja återvunna dokument från icke återvunna dokument. Steg två blir då att skilja på 
relevanta och icke relevanta dokument. (1971, s. 507) 
 
Enligt van Rijsbergen antas det att det räcker med dessa båda mått vid effektivitetsmätningar, 
men det är också omdebatterat om det är lämpliga mått för mätning av effektivitet. Fördelarna 
med recall och precision är enligt Rijsbergen att de är det oftast använda paret samt att de kan 
förstås av flertalet användare. (1975, s. 96-97) För att man överhuvudtaget skall kunna 
använda sig av någon form av recall mätning, måste databasens samtliga dokument 
relevansbedömas. Detta kan i de flesta databaser vara orimligt därför kan man använda sig av 
det s.k. relativa recall begreppet. Rowley menar att man med relativ recall kan jämföra två 
eller flera olika system. Formeln för relativ recall skrivs  
Relativ recall = antal dokument återvunna i system 1/antal dokument återvunna i system 2. 
(1992, s. 171) 
 
Man kan justera recall och precision som har uppnåtts i ett system, dock är det inte så att allt 
är möjligt att justera. Genom att ändra sökvillkor och göra dessa mindre kan högre recall fås. 
Skulle man ändra sökvillkoren och göra dessa större blir resultatet högre precision. Det 
vanligaste är dock att man gör en kompromiss så att den valda nivån återvinner relevant 
material samtidigt som graden av icke relevant material återvinns i en mindre grad. (Salton 
1971, s. 529-530).  
 



 

20 

Williamson et al menar att man kan mäta precision och recall efter att ett bestämt antal 
dokument har återvunnits eller att detta mäts efter att en förutbestämd recall har uppnåtts. 
Man brukar ju oftast mäta precision och recall vid en bestämd tidpunkt. (1971, s. 39)   
 
Recall och precisionsvärdena är beroende av den återvunna dokumentsamlingens storlek. Det 
kan dock undvikas genom att de återvunna dokumenten relevansrankas så att de mått som 
skall utvärderas baseras på de relevanta dokumentens ranking (Salton 1975, s. 233-234). 
 
 
3.3.2 Precision och recall kritik 
 
För att visa ett systems effektivitet gör man ofta en recall –precisions graf. Dunlop et al menar 
att man måste, för att göra en sådan behöva en sökbar uppsättning dokument, en 
sökfrågeuppsättning och en relevansbedömnings uppsättning. Dessa anger vilka dokument 
som är relevanta för varje sökfråga. (1998, s. 227) Salton har kritiserat dessa grafer genom att 
de inte visar parametrar som till exempel hur många dokument som återvinns eller den totala 
mängden dokument som utgör en samling. (1975, s. 227)   
 
Många forskare har försökt att ersätta precision med andra termer. Soergel menar att 
discrimination är att föredra istället för precision. Denna term är Soergels egen och den mäter 
ett systems förmåga att kunna förkasta icke –relevanta dokument. Vidare menar han att 
precision är ett otillräckligt mått för att kunna göra en analys av individuella IR system, 
eftersom det inte mäter förmågan hos det enskilda systemet utan bara en kombination av 
effekten hos recall, discrimination och antal relevanta dokument i samlingen. (1985, s. 120-
121)  
 
Lesk och Salton skriver att slutsatsen i en del utvärderingsstudier om IR system är att 
resultaten av utvärderingarna är opålitliga om de baseras på recall och precision. Detta sker på 
grund av att relevansbedömningarna är osäkra. (1971, s. 508) Enligt Salton har det föreslagits 
att resultaten som uppnås vid recall och precisions mätningar bara skall vara giltiga i den 
användarmiljö där de relevansbedömningar som ligger till grund för dem har utförts. (1975, s. 
237) Lesk och Salton menar dock att det inte finns några bevis för att recall och precision är 
opålitliga. De hävdar dock att det finns bevis som pekar åt motsatsen nämligen att resultaten 
som bygger på recall och precision inte varierar lika mycket som de relevansbedömningar 
som de bygger på. (1971, s. 508-510) 
 
 
3.3.3 Relevansbegreppet 
 
Relevansen i de återvunna dokumenten är inom IR ett mycket centralt begrepp. I den 
praktiska delen av vår undersökning gör vi en egen relevansbedömning, vid sidan av 
söktjänstens egen bedömning, av de träffar vi får på våra söksträngar. Detta för att kontrollera 
att vi verkligen får svar på vårt informationsbehov. Därför väljer vi i detta avsnitt att lyfta 
fram begreppet relevans och försöka visa på några av de tolkningar som kan göras av detta 
begrepp.  
 
Sarasevic utrycker att relevans var det stora nyckelbegreppet i informationsvetenskapens 
barndom och har så fortsatt att vara under vetenskapens vidare utveckling, såväl teoretiskt 
som praktiskt. Ett av relevansens stora problem är just att det är relativt och kan ses ur olika 
perspektiv beroende på vem som betraktar ett, i det här fallet, dokument. När det handlar om 



 

21 

en dynamisk databas ändras hela tiden dess innehåll vilket gör att även relevansen hos 
dokumentsamlingen ändras. Det gör att ett dokument som har varit relevant för en tid sen 
kanske inte når samma status vid en sökning i nutid, men även att dokument som har haft en 
lägre relevans omvärderas och får högre status. (1997, s. 146f.) Begreppet relevans har 
försökt definierats genom att olika termer som usefullness (användbarhet), appropriatness 
(lämplighet), och utility (nytta) föreslagits, men trots att dessa termer är olika är fortfarande 
det grundläggande begreppet bakom dessa termer och relevans detsamma, vilket gör att dessa 
definitioner inte löser problemet med relativiteten i relevansen. (1997, s. 156) 
Kommunikation är den process där information överförs från en källa till en destination. För 
att man ska kunna få ett ramverk till hjälp att relatera de olika synerna på relevans inom 
informationsvetenskapen krävs ett beaktande av kommunikationsprocessen. Saracevic menar 
att relevans då är ett mått på kontaktens, mellan källan och destinationen, effektivitet i en 
kommunikationsprocess. Gemensamt för alla de informationssystem som konstruerats för 
kommunikation är att det går att finna en sorts tolkning av relevans, antingen implicit eller 
explicit. (1997, s. 153) 
Sarasevic skiljer också på relevance och pertinence, som i det här fallet är ett mått på 
dokumentets usefullness (användbarhet), och menar att denna skillnad kommer ifrån 
distinktionen mellan en sökfråga och ett informationsbehov. Informationsbehovet kan ses som 
ett psykologiskt stadium som präglas av en önskan att få veta något som tidigare varit okänt 
för individen, medan sökfrågan ger en tydligare bild av informationsbehovet med hjälp av 
återvinningssystemens vokabulär. Relevans är relationen mellan sökfrågan och de olika 
objekten som finns i systemet, exempelvis dokument. Pertinence kan beskrivas som 
relationen mellan informationsbehovet och objekten, dokumenten. (1997, s. 153) 
 
Mizzarro påstår i sin artikel att en relation mellan två enheter från två olika grupper är allmänt 
accepterat som en definition på begreppet relevans (1997, s. 814). Han har även satt upp vad 
de två grupperna innehåller, den första gruppen består av tre enheter: 
1. Dokument, som användare av informationssystem erhåller som resultat av en sökning. 
2. Surrogat, en representation av ett dokument. 
3. Information, som användaren tar del av vid läsning av dokumentet. 
 
Den andra gruppen består av fyra enheter: 
 
1. Problem, som kräver information för att lösas 
2. Informationsbehov, användarens egna tankar om sitt problem 
3. Uppmaning, en representation av informationsbehovet på ett mänskligt språk. 
4. Sökfråga, informationsbehovet översatt till IR-systemets språk. 
En syn på relevans är alltså som en relation mellan två skilda enheter från vardera av de två 
grupperna ovan. Fler möjligheter nås om enheterna bryts ned i tre komponenter: 
 
1. Ämne, det vill säga det ämnesområde användaren intresserar sig för. 
2. Uppgift, vad användaren skall använda de återvunna dokumenten till. 
3. Kontext, allt det som inte berör ämne eller uppgift, men som påverkar sökningens 

utförande och dess utvärdering av resultat. Till exempel dokument som redan är kända för 
användaren. 

 
Användaren är inte intresserad av sådan information som inte är användbar eller av dokument 
han/hon redan känner till. Därför kan ett surrogat vara relevant för en sökfråga med avseende 
på en eller flera av komponenterna ovan. Relevans är inte ett okomplicerat begrepp, många 
tolkningar finns utöver de som vi redogjort för här ovan. Vår relevansbedömning kommer att 
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baseras på en likhet mellan det informationsbehov som föreligger och de dokument vi 
återvinner. De kriterier vi använder oss av för att göra den bedömningen redogör vi för i 
avsnitt 4.4 
 
 
3.4 Sökstrategier 
 
Vanligtvis skiljer man mellan två olika strategier för informationssökning på webben. Det är 
dels de analytiska strategierna, där man noggrant planerar sitt sökande och provar sig fram till 
en lämplig söksträng, och dels den så kallade browsingstrategin som bygger på en mer 
ostrukturerad "trial and error" metod där man, i elektronisk miljö, klickar sig fram mellan 
olika länkar. I ett traditionellt bibliotek kan browsingstrategin jämföras med att man går runt 
bland hyllorna och tittar igenom utbudet. I nästkommande avsnitt tittar vi lite närmare på 
dessa två strategier. 
 
3.4.1 Analytisk sökning 
 
Som tidigare nämnts bygger en analytisk strategi på planering av sitt sökande. Man bör ha ett  
väl definierat informationsbehov och vara så pass insatt i ämnet så att man kan översätta detta 
behov till rätt termer vid formuleringen av sin sökfråga. En sökfråga kan alltså sägas vara 
informationsbehovet ställt som en fråga till IR-systemet. Sökfrågan formuleras i en eller flera 
nyckeltermer som sedan matchas mot de termer som ingår i systemets index. Det finns flera 
olika modeller som IR-systemet bygger på, i till exempel en bibliotekskatalog får man 
resultatet i form av en orankad lista medan en sökmotor på webben alltid rangordnar träffarna 
efter relevans. Det resultat man får i initialskedet av sin sökning kan sedan av en erfaren 
informationssökare användas till utvärdering och vidare utveckling av den ursprungliga 
sökfrågan, så kallad queryexpansion. Detta sätt att söka betraktas allmänt som en 
standardmodell för samverkan mellan en användare och ett IR-system.(Baeza-Yates, Ribeiro-
Neto, 1999, s. 9) 
 
De största fördelarna med den analytiska sökningen är dess effektivitet och snabba resultat 
(Marchionini, 1995 s.76ff.). Dock förutsätter en sådan sökning inte bara att 
informationsbehovet är väl uttryckt utan även att användaren besitter en viss kunskap om den 
terminologi som används inom det ämnesområde sökningen ska utföras. Osäkerheten i början 
av en sökprocess om hur informationsbehovet ska definieras och vilken information man 
egentligen vill ha är enligt många forskare ett vanligt problem (Marchionini 1995, s. 29). När 
man söker information inom ett för användaren okänt ämnesområde är terminologin ett av de 
större problemen. I ett system som har en okontrollerad vokabulär, där relationerna mellan 
termerna inte är kontrollerade, som i fallet med webben, inträder även problemet med det 
naturliga språkets begränsningar. Inom det naturliga språket finns många möjligheter till val 
av söktermer och även kombination av olika termer. Stavning, synonymer och förkortningar 
är också källor till förtret som liksom de andra hindren kan orsaka en låg precision i en 
sökning. 
 
3.4.2 Browsing 
 
Den engelska termen browsing har flera olika svenska översättningar, bland annat: 
botanisering, ämnesbläddring och bara bläddring. Översättningarna täcker inte fullt den 
engelska termens betydelse, bläddring, till exempel, är till och med missvisande. I 
bibliotekssammanhang brukar browsing som söksätt beskrivas som en "spaning" bland 
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bibliotekshyllornas ämnesområden, varför "botanisering" är en lämplig översättning men inte 
"bläddring". Botanisering har dock sina begränsningar som översättning vid sökning i 
elektroniska miljöer, här används därför den engelska termen. 
Browsing är en aktivitet som utförs i många miljöer, kontexter och syften och definitionerna 
av termen skiljer sig något beroende på sammanhanget. Inom informationssökningen används 
ofta begreppen browsing och navigering synonymt (Marchionini 1995, s. 114.). Dessa båda 
termer ligger nära varandra i betydelse men skiljer sig en del i användandet. Baeza-Yates och 
Ribeiro-Neto definierar navigering på ett sådant sätt:”Navigation refers to following a chain 
of links, switching from one view to another, toward some goal, in a sequence of scan and 
select operations.”(1999, s. 265). Termen navigering ska här främst användas i denna 
betydelse; för att beteckna förflyttningen i en struktur. Browsing är, menar Baeza-Yates och 
Ribeiro-Neto,”… exploration of information structures …” (1999, s. 265). Visserligen 
resulterar navigering i att eftersökt information kan upptäckas, men då mer av en slump när 
man passerar förbi. När det kommer till sökmetoder är nog browsing det som ska användas. 
 
Browsing som sökmetod bygger till stora delar på användarens informationsbehov och 
förmåga att känna igen och upptäcka relevant information (Marchionini 1995, s. 103.). 
Användningen av browsing som sökstrategi är mer beroende av interaktionen mellan 
användaren och informationssystemet, och är alltså inte lika planerad som en analytisk 
sökning. Det behöver inte betyda att browsingen på något sätt skulle vara oplanerad eller 
ostrukturerad, utan systematiken i browsingen ligger i att sökningen utgår från ett relevant 
område, exempelvis ett ämne. Målet för sökningen behöver från start inte vara lika 
väldefinierat som vid en sökfråge baserad sökning (Marchionini 1995, s. 106.). 
En av fördelarna med browsing som sökstrategi är att det är mer flexibelt än den analytiska. 
Genom att använda sig av browsing blir det möjligt att upptäcka relevant information, även i 
en för användaren okänd miljö. Browsingen kan även vara till nytta vid en inledande sökning 
för att upptäcka nya ingångar, samt att det inte ställs lika stora kognitiva och intellektuella 
krav på användaren som vid en analytisk sökning. Framför allt beror detta på att det är lättare 
att urskilja och förstå relevant information än att formulera en adekvat sökfråga som 
representant för ett informationsbehov. Browsing har förstås också sina begränsningar som 
sökmetod. Tidsaspekten är en, det är helt enkelt mycket mer tidskrävande att söka information 
med hjälp av browsing kontra en analytisk metod. En annan aspekt är det att det är lätt att gå 
vilse bland, till exempel, hyperlänkar. Som tidigare nämnts finns det en skillnad mellan 
navigering och browsing som gör det lättare att bli desorienterad vid förflyttningen mellan 
objekten i ett system (navigering), men det problemet ligger i hypertextstrukturen och berör 
inte direkt effektiviteten hos sökmetoden (browsing). Dock finns en indirekt betydelse för 
resultatet på så sätt att desorienteringen kan vara en orsak till att man förlorar fokus på 
sökningens mål. (Large 1998, s.179ff.)  
 
 
3.5 Söktjänsten 
 
Webbplatsen EUROPAs söktjänst har en hjälpfunktion där man kan välja mellan enkel eller 
avancerad sökning. Vi valde att använda oss av den enkla sökfunktionen eftersom vi tror att 
den genomsnittlige medborgaren som söker information i en söktjänst som denna inte skulle 
använda sig av mer avancerade sökfunktioner. Enligt Spink (2001 s. 226) använder de flesta 
få söktermer och nästan aldrig den avancerade sökfunktionen. Söktjänstens sökfunktion består 
av 5 sökval: 
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• Ett ord, till exempel. bank. Sedan skrivs det aktuella ordet i frågerutan och därefter 
trycker man på sökknappen. 

• En fras, till exempel Svenska riksbanken. Gör sedan på samma sätt som ovanstående. 
• Minst ett ord eller flera från en lista, till exempel ekonomi, privat, lån sätt ett komma 

tecken mellan varje ord och tryck sedan på sök. 
• Alla ord i en lista, till exempel ekonomi, privat, lån, alla dessa ord måste finnas i 

dokumentet. Sammanbind orden med and och tryck på sök. 
• En ordstam till exempel ek skrivs i frågerutan med ett tillägg* och sedan sök. 
 
OBS den skillnad som finns mellan sök 3 och sök 4. I sök 4 måste alla ord ingå i det sökta 
dokumentet och i sök 3 räcker det med att bara ett ord ingår i det erhållna dokumentet.  
 
Söktjänstens avancerade funktion, hade i mångt och mycket ha avhjälpt de problem vi ställdes 
inför vid vår undersökning. Vi tror dock inte att en oerfaren informationssökare använder sig 
av den tjänsten. I ovanstående söktjänst vet man inte vilka databaser som tjänsten söker i, vi 
försökte nå någon ansvarig som kan tala om det för oss, men trots ett flertal mejl fick vi inget 
svar. 
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4 Metod 
 
Det här kapitlet kommer att ge en inblick i de metoder vi använt oss av vid undersökningen 
Tillvägagångssättet har vi plockat från flera olika liknande undersökningar. Våra kriterier för 
relevansbedömning har bland annat använts av såväl Clarke och Willet 1997 när de jämförde 
återvinningseffektiviteten hos tre söktjänster, AltaVista, Excite och Lycos som Chu och 
Rosenthal 1996 vid sin jämförelse av samma söktjänster. Den tregradiga skalan, 0, 0,5, 1, 
används också av Breimark och Hagman 1999 samt Andersson 2002 i sina uppsatser vid 
denna institution. Vi relevansbedömde träffarna för varje fråga, i första hand utifrån den 
ranking som gavs i söktjänstens resultatlista och om relevansen inte kunde bedömas utifrån 
det gick vi till de verkliga dokumenten. Dubbletter räknades inte som separata relevanta 
träffar. Då vissa sökfrågor bestod av förkortningar som var likadana på flera språk, fick vi 
således också träffar på andra språk än de båda undersökningen omfattade. Detta 
sammantaget med en ibland förvånande mängd dubbletter medförde att vi var tvungna att 
granska dokument ganska långt ned på träfflistan. 
 
 
4.1 Urval av informationsbehov 
 
Som tidigare nämnts i syftesbeskrivningen ville vi med vår uppsats undersöka effektiviteten 
hos den aktuella söktjänsten ur ett perspektiv sett från en förmodad normalanvändare. Vi 
utgick därför från att det informationsbehov som förelåg skulle baseras på faktiska frågor som 
allmänheten i Sverige har ställt om EU. För att få ett informationsbehov som var objektivt 
inledde vi urvalet med att via webben söka efter frågor ställda av allmänheten rörande EU. 
För att definiera det informationsbehov som vi senare skulle kunna konstruera våra sökfrågor 
ur vände vi oss först till några etablerade partiers hemsidor. Vår tanke var att blanda frågor 
från ja och nej sidan. Efter besök hos Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets och 
Vänsterpartiets respektive webbplatser, insåg vi att det var ett mer eller mindre omöjligt 
uppdrag att erhålla frågor ifrån dessa källor. Den främsta orsaken var att det var styrda frågor 
som krävde styrda svar. Det enda partiet som vi skulle kunna ha använt frågor ifrån var 
miljöpartiet, men eftersom inget annat parti hade lika bra frågor försvann även det 
alternativet. Men vi fann adekvata frågor i riksdagens frågelåda om EU, EUsvar: 
(http://www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf) (Uppgifterna hämtades: 030206).  
 
En förfrågan per e-post till EU-upplysningen i riksdagshuset om huruvida de frågor vi 
ämnade använda oss av verkligen kom från allmänheten gav följande svar från Jacob Nyström 
på EU-upplysningen: 
 
"Frågorna i EUsvar är inte autentiska men de är delvis konstruerade för att 
möta inkommande frågor. Vilka frågor som ska ställas och hur de formuleras avgörs av de 
EU-informatörer som arbetar vid EU-upplysningen. Samma informatörer svarar 
på de inkommande frågorna" 
 
Av detta svar drog vi slutsatsen att det rör sig om en så kallad FAQ (Frequently Asked 
Questions) som förekommer på webbplatser för att redan i dörren möta upp ett 
informationsbehov. Vi bedömde dock att detta inte inverkade på det faktiska 
informationsbehovet, vi bestämde oss för att använda oss av dessa frågor då vi ansåg att 
Sveriges Riksdag borde kunna ses som en tillförlitlig källa. 
 
Frågelådan innehöll 27 avdelningar med varierande ämnen inom EU. 
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Vi valde att inte ta med den sista avdelningen bland frågorna som heter "Web Info in English" 
på grund av att vi ville hålla oss till enbart svenska frågeställningar. Dessa avdelningar gicks 
igenom systematiskt och de 285 frågor som fanns vid tillfället sammanställdes. Ur dessa 285 
frågor plockade vi manuellt bort sådana frågor som rörde Sverige alltför specifikt samt 
allmänna frågor av typen "Om EMU", "Om EU:s energipolitik" och liknande som vi bedömde 
som mer beskrivande än ett uttryckligt informationsbehov. Dessa allmänna frågor bedömde vi 
också som omöjliga att finna relevanta svar på, då de var alltför vittomfattande. Ur de 245 
frågor som återstod efter vår första gallring slumpade vi sedan, med hjälp av Microsoft Excels 
slumptalsgenerering, fram 30 frågor. Slumptalsgenereringen i Excel arbetar med tre 
decimaler, vilket medför att vid reducering till heltal kan två poster få samma siffra. Detta 
medförde att antalet frågor fick minskas med en. 
Dessa frågor översattes sedan av oss med hjälp av Esseltes Svensk-Engelska ordbok till 
motsvarande informationsbehov på engelska. 
 
Vi har medvetet valt att inte definiera något eget informationsbehov då bland andra Landoni 
och Bell anser att verklighetsanknytningen i undersökningen blir större om 
informationsbehovet kommer från riktiga användare (2000 s. 128) 
 
 
4.2 Sökfrågor 
 
En sökfråga definieras av Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 449) som en formell 
representation av ett informationsbehov. Då vi i vår uppsats har valt att anlägga ett användar 
perspektiv på vår undersökning, har vi utgått från hur en normalanvändare skulle konstruera 
en sökfråga. Då tidigare undersökningar visat att den genomsnittlige informationssökaren 
använder i snitt 2,4 sökord (Spink 2001 s. 230), har vi begränsat våra sökfrågor till att endast 
omfatta termer tagna direkt ur de informationsbehov vi använder i undersökningen. Detta dels 
för att i möjligaste mån efterlikna en faktisk situation som uppstår när en oerfaren 
informationssökare använder ett IR-system och dels för att minska vår egen påverkan på 
resultaten. Vidare säger Spink att de sökfrågor som används på webben generellt är mycket 
korta, och de flesta som medverkade i den undersökningen hade i genomsnitt bara 1-2 termer/ 
sökfråga (60 %). Mindre än 1,8 % av populationen i undersökningen använde sig av minst 7 
termer/ sökfråga. (2001 sid. 230).  
 
Breimark och Hagman (1999) visar i sin undersökning hur viktigt det är att ha ett 
användarorienterat synsätt vid framställning av IR studier samt att det är av hög vikt att 
fundera över vilken typ av information återvinninningsprocessen ger. Detta påverkar 
naturligtvis valet av sökfrågor och dess påverkan på resultatet.   
Det primära för vår undersökning har varit att undersöka hur bra databasen svarar upp till de 
eventuella sökbehov den enskilda medborgaren har inom EU.  I ett tidigt stadium av 
uppsatsen tänkte vi redovisa precision och recall för våra sökfrågor. Recall redovisningen 
försvann dock i ett tidigt skede eftersom det är oerhört svårt att veta hur många aktuella 
dokument det finns inom varje område. Detta är något tidigare undersökningar också har 
upptäckt. Breimark och Hagman (1999) påvisar svårigheter med att redovisa recall på grund 
av att det är svårt att veta hur många relevanta webbsidor som är givet för varje fråga, samt att   
varje söktjänst gör en sökning mot en egen databas, detta innebär att resultatet skiljer sig 
mellan de olika söktjänsterna. Deras främsta argument för att utesluta recall var att mätning av 
recall var av underordnad betydelse på grund av att de var endast intresserade av att få en 
överblick över ämnet. Samt att det för deras del var viktigt att erhålla ett hanterligt antal 
relevanta dokument och samtidigt bortse ifrån hur stor andel av de relevanta dokumenten som 
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hade återvunnits. Dessa argument tycker vi i stora delar också kan överföras till vår 
undersökning för att utesluta en mätning av recall. Vi har också försökt att sammanställa 
fungerande sökfrågor vad det gäller CLIR problematiken, översättningarna från svenska till 
engelska har harmonierats för att vara i hög grad lika varandra. Det handlar sålunda om att 
undersöka om den enskilda medborgaren inom EU har någon chans att erhålla adekvat 
information på sitt eget språk. Eftersom svenska är vårt modersmål utgår vi ifrån det och 
jämför med engelska. Anledningen är ganska enkel, engelska är det språk inom EU vi 
behärskar bäst förutom svenska. Språkbarriären kan vara ett hinder för högutbildade forskare, 
det är nog ett ännu större problem för den genomsnittlige medborgaren inom den europeiska 
gemenskapen. Ett av våra syften med undersökningen och dess sökfrågor har varit att utröna 
om språket som sökfrågan ställs på spelar någon större roll.  Vår undersökning bygger på ett 
förmodat informationsbehov hos den enskilde EU medborgaren, konstruktionen av sökfrågor 
inför undersökningen har formulerats utifrån ett allmänt perspektiv, detta har medfört att vi 
inte försöker att specialisera oss i enstaka ämnen. När vi började med att sammanställa våra 
sökfrågor valde vi att ställa några i frågeformat, detta gjordes för att undersöka om systemet 
tog någon hänsyn till i vilken form sökfrågan ställdes. Eller om det överhuvudtaget var 
möjligt att ställa sökfrågor i detta format. Vi har redovisat en undersökning av Spink där 
sökfrågorna var ställda i frågeform, och denna undersökning var en grund även för vårt sätt att 
formulera sökfrågor. Webbplatsen EUROPAs hjälpfunktion för sökningar medger att man 
kan söka enkelt eller avancerat, vi har valt att använda oss av den enkla sökfunktionen 
anledningen är att vi tror att allmänheten inom EU använder sig av just denna funktion. Enligt 
Spink (2001 s. 226) använder de flesta få söktermer och nästan aldrig den avancerade 
sökfunktionen. För att eliminera svårigheter vid val av sökstrategier använde vi oss av färdiga 
frågemallar som hämtades via riksdagens hemsida. På detta vis behövde vi inte fundera på 
eventuell analytisk sökning eller browsing. Den aktuella söktjänsten är egentligen ingenting 
annat än en databas och inte en egentlig webbaserad söktjänst. Det föreligger inte någon 
egentlig skillnad eftersom sökförfarandet är likvärdigt vid sökningar i denna databas jämfört 
med sökningar i en ordinär söktjänst. Som vi tidigare har påtalat, medger databasen sökningar 
av mer avancerad art, men vi inriktar oss mot enklare sökning och inte den mer avancerade 
sökaren, därför ligger fokus på den enkla sökfunktionen. Vi har antagit att en användare vars 
sökkunskaper inte är av högskolemässig natur skulle använda sig av söktjänsten/databasen på 
ett dylikt vis, och inte göra sökningar med hjälp av den avancerade sökfunktionen.  
 
 
4.3 Konstruktion av sökfrågor 
 
När vi slutligen hade fastställt våra informationsbehov började vi att ur dessa konstruera de 
sökfrågor vi använde oss av i undersökningen. Då vårt syfte var att göra en så rättvis 
undersökning som möjligt samt att hålla oss på en nivå som en oerfaren användare kunde 
tänkas hålla använde vi oss av befintliga nyckelord ur det informationsbehov som förelåg vid 
konstruktionen av sökfrågorna. Vid provkörningar av vissa av våra sökfrågor som vi ansåg 
tveksamma stötte vi i några fall på vissa svårigheter som gjorde att vi var tvungna att frångå 
principen med befintliga nyckelord och konstruera om sökfrågan. Detta redovisar vi i kapitlet 
om undersökningens genomförande. 
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4.4 Relevanskriterier 
 
Vid uträkning av precisionen på de träffar man får används formeln, antalet relevanta 
dokument dividerat med det totala antalet återvunna dokument. Då antalet träffar i en 
undersökning av den här typen kan bli mycket omfattande valde vi att sätta ett DCV 
(Document Cut-off Value) på 10, det vill säga, vi relevansbedömer och undersöker endast de 
tio dokument i träfflistan som motsvarar sökfrågan. Det förekommer mycket dubbletter bland 
träffarna varför vi förbehåller oss rätten att sålla bland de träffar vi får, för att få 10 dokument 
som skiljer sig åt på annat sätt än dokumenttyp. Våra erhållna resultat relevansrankas 
automatiskt av den använda söktjänsten, men vi avser att göra en egen bedömning som dock 
påverkar denna undersöknings objektivitet. Vi har därför valt att tydligt redogöra för de 
kriterier som används vid denna process för att på så sätt visa att de bedömningar som 
gjorts, utförts på ett konsekvent sätt. Vi använde oss av en tregradig relevansskala som gav de 
olika dokumenten antingen 0, 0,5 eller 1 poäng i likhet med Chu och Rosenthal (1996) som 
utvärderade tre olika söktjänster på webben. Även Clarke och Willet (1997, s. 186) använde 
sig av dessa olika nivåer, också de vid en utvärdering av tre olika webbaserade söktjänster, 
och vi har till stor del följt de kriterier som de använde för att ge de återvunna webbsidorna 
relevanspoäng. Kriterierna är följande: 
 

• Om ett dokument till mycket stor del matchade sökfrågan och gav ett direkt svar, 
ansågs den högrelevant och tilldelades därför 1 poäng.  

• Om ett dokument bara till viss del och indirekt besvarade sökfrågan tilldelades det 0,5 
poäng. 

• Om ett dokument var icke-relevant tilldelades det 0 poäng. 
• Dubbletter, bedömdes inte. Istället ersattes ett sådant dokument med det av de närmast 

påföljande och ännu ej utvärderade dokumenten 
• Spegeldokument, d.v.s. dokument med olika URL: er men samma innehåll, bedömdes 

som om de vore unika dokument eftersom det kan ses som en fördel för användaren 
att ha tillgång till samma information på flera olika URL: er om någon av dem inte 
skulle fungera. 

• Dokument skrivna på andra språk än svenska och engelska bedömdes inte. Istället 
ersattes ett sådant dokument med det av de närmast påföljande och ännu ej 
utvärderade efter träff tio som var skrivet på något av de språk undersökningen 
omfattar 

 
Sidorna fick alltså 0, 0,5 eller 1 poäng beroende på om de var relevanta eller ej. 
 
Utgångspunkten för vår bedömning av relevans har också sin grund i vår lekmanna ansats till 
söktjänsten, vi tänker oss helt enkelt in i en reell situation som skulle kunna uppstå när en 
relativt oerfaren användare brukar söktjänsten. Vi kontrollerar de 10 första träffarna, i enlighet 
med vårt fastställda DCV, och gör en bedömning om dokumentet svarar upp till vårt 
informationsbehov, om det inte gör det på grund av fel språk eller dubbletter, flyttas nästa 
korrekta dokument upp. 
 
 
4.5 Undersökningens genomförande 
 
I det här kapitlet går vi igenom hur undersökningen praktiskt gick till, samt presenterar vilka 
informationsbehov och sökfrågor vi använt oss av. 
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4.6 Tabell över informationsbehov och sökfrågor 
 
Nedan redovisar vi i tabellform våra informationsbehov och de sökfrågor vi konstruerat ur 
dessa. 
 
 
4.6.1 Tabell 1. Informationsbehov och sökfrågor. 
 

Informationsbehov Sökfrågor - Svenska Sökfrågor - Engelska 
1. Hur upprättades EMU 
och valutaunionen? 

emu AND valutaunion* emu AND currency union*  

2. Vad är Europeiska 
centralbankssystemet, 
ECBS? 

europeiska, 
centralbankssystemet, 
ecbs 

european, system of central 
banks, ecsb 

3. Vad är Coreper coreper coreper 
4. Vilka är EU:s officiella 
språk och vad kostar 
översättningsarbetet? 

officiella AND språk AND 
översättning* 

official AND language* AND 
translation* 

5. Hur stor andel kvinnor 
finns i EU:s olika organ? 

kvinnor AND arbetar 
AND organ 

women AND  work AND 
agencies 

6. Vad gör lobbyister och 
vilka arbetar de för? 

lobbyist* AND arbete lobbyist* AND work 

7. Vad är Europeiska 
rådet? 

europeiska rådet european council 

8. Hur ser den fria 
rörligheten för 
pensionärer ut? 

fri AND rörlighet AND 
pensionärer 

Free AND mobility AND senior 
citizens 

9. Vilka regler gäller för 
införsel av alkohol och 
tobak? 

regler AND införsel AND 
alkohol, tobak  

regulations AND import AND 
alcohol, tobacco 

10. Vilka regler gäller 
inom EU för 
mervärdesskatt (moms)? 

regler AND 
mervärdesskatt, moms 

regulations AND value added tax, 
vat  

11. Är Västeuropeiska 
unionen VEU en del av 
EU? 

västeuropeiska unionen, 
veu AND eu 

western european union , weu 
AND eu 

12. Vad är OSSE? osse osce 
13. Vad innebär 
subsidiaritetsprincipen? 

subsidiaritetsprincipen principles AND subsidiarity 

14. Vad är EU:s 
sekundärrätt? 

eu AND sekundärrätt* secondary right* AND eu 

15. Hur stor del av 
Sveriges handel skedde 
med EG/EU innan 
Sveriges medlemskap i 
EU jämfört med i dag? 

sverige AND handel 
AND eu AND 
medlemskap 

sweden AND trade AND eu AND 
membership 
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16. Hur tillkom fördragen 
om Europeiska 
ekonomiska 
gemenskapen (EEG) 
och Europeiska 
atomenergigemenskape
n (Euratom)? 

fördrag AND europeiska 
ekonomiska 
gemenskapen, eeg AND 
europeiska 
atomenergigemenskape
n, euratom 

treaties AND european economic 
community, eec AND european 
atomic energy community, 
euratom 

17. Varför bildades Kol- 
och stålgemenskapen 
(EKSG)? 

europeiska kol och 
stålgemenskapen AND 
eksg  

european coal- and steel 
community AND ecsc  

18. Har EU regler för 
elektronisk handel och 
informationsspridning på 
Internet? 

regler AND elektronisk 
handel AND 
informationsspridning 
AND internet  

regulations AND electronic trade 
AND dissemination of information 
AND internet 

19. Hur har EU hanterat 
galna ko sjukan? 

galna, kosjukan AND 
bse 

 mad, cow, disease AND bse 

20. Hur tänker 
kommissionen arbeta 
med konsumentfrågor 
under perioden 2002-
2006? 

komissionen AND 
konsumentfrågor AND 
2002-2006 

commision AND consumer 
questions AND 2002-2006  

21. Har EU regler för 
hantering och transport 
av farligt avfall? 

regler AND transport 
AND farligt avfall 

regulations AND transportation 
AND dangerous waste 

22. Vad innebär EU:s 
miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordning, 
EMAS? 

emas emas, eco-management 

23. Vilka var de 29 
områdena i Sveriges 
förhandlingar med EU? 

sverige AND 
förhandling* AND eu 

sweden AND negotiation* AND 
eu 

24. Vilka regler har EU 
om deltids- och 
visstidsarbete? 

deltid* AND visstid* AND 
eu AND regler 

work AND appointment AND 
regulation* 

25. Hur arbetar EU med 
handikappfrågor? 

handikappfrågor AND eu disability AND issues AND eu 

26. Vad är Sokrates? sokrates socrates 
27. Vad är EU:s sjätte 
ramprogram för 
forskning? 

sjätte ramprogram* AND 
forskning 

sixth framework programme AND 
research  

28. Vad är de så kallade 
Köpenhamnskriterierna 
för medlemskap i EU? 

köpenhamn AND 
kriterie* AND 
medlemskap AND eu 

copenhagen AND criterion* AND 
membership AND eu 

29. Är Turkiet aktuellt för 
medlemskap i EU? 

turkiet AND eu AND 
medlemskap 

turkey AND eu AND membership 
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De sökfrågor som redovisas ovan är konstruerade ur en tänkt normalanvändares perspektiv 
och termerna är hämtade direkt ur det fiktiva informationsbehov som föreligger. Dock har vi 
tillåtit oss att ändra i vissa av sökfrågorna på grund av de språkliga skillnaderna mellan 
framförallt svenskan och engelskan, men även den skillnad som finns mellan det vardagliga 
språket och "kanslispråket". Ett exempel är fråga nummer 19 där vi vid en provkörning fann 
oss tvungna att lägga till galna ko-sjukans officiella benämning, BSE, för att få någon träff 
överhuvudtaget.  
 
 
4.7 Utförande av undersökningen 
 
När utformningen av sökfrågor var färdig påbörjade vi vår undersökning som pågick 
mellan 2003-06-10 och 2003-06-16.  
 
En databas av den typen vår undersökning använder sig av fungerar dynamiskt, det vill säga 
den uppdateras kontinuerligt med nytt material. För att säkra undersökningen från ändringar i 
webbplatsens samling av dokument körde vi ett informationsbehov i taget, alla tre 
sökningarna, innan resultatet slutligen sammanställdes. Eftersom vår undersökning gäller 
återvinningen av relevanta dokument för varje informationsbehov bedömde vi att dynamiken i 
databasen inte skulle bli något problem om vi gjorde på detta vis. Det praktiska förfarandet 
presenteras nedan i form av en punktlista: 
 
1. Vi ställer vår första sökfråga på svenska. 
2. Systemet svarar med dokumenten relevansrankade.  
3. De återvunna dokumenten kontrolleras med avseende på relevans, eventuella dubbletter 

samt eventuella andra språk 
4. Träfflistan sparas som htm-fil. 
5. Första sökfrågan på engelska ställs till söktjänsten 
6. Systemet svarar återigen med de 25 högst rankade dokumenten. 
7. Se punkt 3 
8. Se punkt 4 
 
Detta förfarande upprepas sedan för varje informationsbehov. Vi kommer nu att redogöra mer 
i detalj för hur de olika stegen gått till i praktiken. 
 
1. Vi ställer vår första sökfråga på svenska. 
Detta steg inleder vår sökprocess. Syftet är att återvinna dokument som kan bedömas vara 
relevanta för det informationsbehov som föreligger. Vi använder oss uteslutande av den 
svenska versionen av söktjänsten. 
 
2. Systemet svarar med dokumenten relevansrankade.  
Söktjänsten tillåter inställning av antalet träffar i den lista som presenteras. Vårt fastställda 
DCV på 10 finns som alternativ, men vi ställde in träfflistan på 25 för att kunna få ut 10 
dokument, då många dubbletter återvinns. En del träffar innehåller även dokument på andra 
språk än de båda undersökningen omfattar. Detta på grund av att en del förkortningar 
förekommer i våra sökfrågor. Mer om detta finns att läsa i kapitel 4.4, Relevanskriterier 
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3. De återvunna dokumenten kontrolleras med avseende på relevans, eventuella 
dubbletter samt eventuella träffar på andra språk. 

De dokument som vid en manuell kontroll av oss själva kan bedömas vara relevanta tilldelas 
adekvata relevanspoäng. De dokument som bedöms som icke relevanta, samt dubbletter 
erhåller 0 poäng. 
 
4. Träfflistan sparas som htm-fil. 
Träfflistan sparas på datorns hårddisk i form av htm-filer. Detta för att träfflistans hyperlänkar 
ska vara klickbara för en eventuell senare kontroll. 
 
5. Första sökfrågan på engelska ställs till söktjänsten 
Det här steget utförs även det på den svenska versionen av söktjänsten. De provkörningar vi 
företog innan huvudundersökning påbörjades visade att version av söktjänst inte inverkade på 
återvinningen, utan att det var sökfrågans språk som fällde avgörande. 
 
Punkterna 6-8 är upprepningar av de tidigare punkterna.  
 
 
4.7.1 Effektivitetsmått 
 
Effektivitetsmåttet som vi använt oss av är top ten precision. Detta för att gynna sökfrågor 
som placerar relevanta träffar högt upp på träfflistan. Först räknades precisionen  
för de återvunna dokumenten på de olika nivåerna i träfflistan ut och därefter 
beräknades ett medelvärde. Anledningen till att vi inte beräknar precisionen på 
traditionellt sätt kan förklaras med följande exempel: 
 
När två av de tio översta dokumenten på träfflistan är relevanta blir precisionen 2/10=0,2 eller 
20 %. Om man istället räknar ut precisionen för de enskilda dokumenten på de olika 
nivåerna i träfflistan och de två relevanta dokumenten befinner sig på plats två och tre 
blir uträkningen på följande sätt, det första dokumentet på träfflistan bedöms vara inte  
relevant och då blir alltså 0 av 1 synat dokument relevant, det andra dokumentet bedöms som 
relevant och då blir 1 av 2 synade dokument relevant o.s.v. Uträkningen blir då: 
0/1+1/2+2/3+2/4+2/5+2/6+2/7+2/8+2/9+2/10=3,36 
Detta tal delas med antalet synade dokument, alltså 10 stycken, och den genomsnittliga 
precisionen blir 3,36/10=0,336, eller 33,6 % och alltså högre än de traditionella 20 
procenten.  
Om de relevanta dokumenten istället befinner sig på platserna sju och åtta i 
träfflistan görs följande beräkning: 0/1+0/2+0/3+0/4+0/5+0/6+1/7+2/8+2/9+2/10=0,82 
Här blir resultatet 0,82/10=0,082, eller 8,2 %, vilket visar att den genomsnittliga 
precisionen blir högre ju högre upp på träfflistan söktjänsten placerar de relevanta 
dokumenten. I de fall som antalet träffar inte uppgått till 10, delas det framräknade talet med 
det faktiska antalet dokument. I tabell 4 redovisar vi precisionen för samtliga relevanta 
dokument och i tabell 5 redovisar vi endast de högrelevanta dokumenten. 
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5 Resultat 
 
Vi kommer i kapitlet nedan att i tabellform redovisa de resultat vi fick vid vår undersökning.  
 
5.1 Tabell 2. Relevanspoäng Svenska sökfrågor 
 

Sökfråga Dok.1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 Dok. 7 Dok. 8 Dok. 9 Dok.10
1 0,5 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5
2 1 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5
3 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0,5
4 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0
5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0
6 0 0 0 x x x x x x x
7 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1
8 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 1
9 0 1 0 0 0 0 0 0,5 1 0
10 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5
12 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5
13 1 0 0 0 0 1 0 x x x
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0
16 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0 0 0
17 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
20 x x x x x x x x x x
21 0,5 1 0 0 0 0 0 1 1 0
22 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
23 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
27 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 1 0 0

 
 
Tabellen visar de relevanspoäng de 10 dokumenten tilldelats i enlighet med de 
relevanskriterier vi ställt upp för undersökningen. Se kap 4.4. 
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5.2 Tabell 3. Relevanspoäng Engelska sökfrågor 
 
Sökfråga Dok.1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 Dok. 7 Dok. 8 Dok. 9 Dok.10

1 0,5 1 1 0 0 x x x x x
2 1 1 0 1 1 0,5 0 0,5 1 0
3 1 1 0,5 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
5 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
6 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
7 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
8 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0
9 0 1 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 0

10 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5
14 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
15 0 0,5 0 1 0 0,5 0 0 0 0
16 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
17 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0
18 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0,5
19 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
20 x x x x x x x x x x
21 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0,5 0
22 1 1 1 0 0,5 1 0 0 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
25 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,5
26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 0,5 1 1 1 1 0 0 1 1 1
28 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1
29 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 
 
Tabellen visar de relevanspoäng de 10 dokumenten tilldelats i enlighet med de 
relevanskriterier vi ställt upp för undersökningen. Se kap 4.4. 
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5.3 Tabell 4. Precisionstabell över samtliga relevanta dokument1 

 
I tabellen ovan har vi listat de resultat vi fick på samtliga relevanta dokument. Redan på 
sökfråga nummer 1, på engelska, stötte vi på ett problem som vi då befarade skulle 
återkomma även längre fram i undersökningen, nämligen att antalet relevanta dokument 
understeg vårt fastställda DCV på 10. Så blev det också på sökfråga nummer 6 och 13, 
svenska. Dock bedömde vi att då det endast rörde sig om totalt 3 tillfällen då inte DCV 
uppfylldes, kunde vi gå vidare med undersökningen. På sökfråga nummer 20 fick vi inga 
träffar alls när vi använde vår genomgående strategi med en sökfråge konstruktion som 
baseras på nyckelord ur ett uttalat informationsbehov. Som tidigare nämnts, (kap. 4.6), 
konstruerade vi om fråga 19 då vi även där fick ett nollresultat. Där gällde det dock en fråga 
om galna ko-sjukan, som benämningen var i informationsbehovet, vi tog oss rätten att även 
lägga till den officiella benämningen BSE med hänvisning till att det är ett vedertaget 
begrepp. I fråga 20 däremot skulle sökfrågan hamna så pass långt ifrån det ursprungliga 
informationsbehovet att vi ansåg oss inte kunna ändra på konstruktionen av sökfrågan utan att 
frångå vår strategi. Vi genomförde dock en provsökning med en annan konstruktion på 
sökfrågan och fick då träff, så dokumenten finns där. 

                                                 
1 Alla dokument som tilldelats relevansbetyg 0,5 och 1. 

Sökfråga-Svenska Sökfråga-Engelska
1 0,58 58,00% 1 0,81 80,00%
2 0,85 85,00% 2 0,80 79,00%
3 1,00 100,00% 3 0,93 93,00%
4 0,89 89,00% 4 0,01 1,00%
5 0,50 50,00% 5 0,39 39,00%
6 0,00 0,00% 6 0,44 44,00%
7 0,80 80,00% 7 1,00 100,00%
8 0,94 94,00% 8 0,39 39,00%
9 0,30 30,00% 9 0,50 50,00%

10 0,85 85,00% 10 1,00 100,00%
11 1,00 100,00% 11 0,99 99,00%
12 1,00 100% 12 1,00 100,00%
13 0,41 41,00% 13 1,00 100,00%
14 0,14 14,00% 14 0,44 44,00%
15 0,40 40,00% 15 0,37 37,00%
16 0,93 93,00% 16 0,56 56,00%
17 0,28 28,00% 17 0,99 99,00%
18 0,36 36,00% 18 0,42 42,00%
19 0,61 61,00% 19 0,80 80,00%
20 x x 20 x x
21 0,54 54,00% 21 0,71 71,00%
22 0,34 34,00% 22 0,81 81,00%
23 0,85 85,00% 23 0,05 5,00%
24 0,48 48,00% 24 0,01 1,00%
25 0,69 69,00% 25 0,78 78,00%
26 0,53 53,00% 26 0,11 11,00%
27 1,00 100,00% 27 0,89 89,00%
28 1,00 100,00% 28 0,84 84,00%
29 0,73 73,00% 29 1,00 100,00%

Medelvärde 0,64 64,29% Medelvärde 0,64 64,36%
Standardavvikelse 0,29 29,24% Standardavvikelse 0,33 33,23%
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5.4 Tabell 5. Precisionstabell över högrelevanta dokument2 

 
I den här tabellen har vi listat de resultat som baseras enbart på de högrelevanta dokumenten.  
Skillnaderna mellan svenska och engelska blev här endast 0,86 procentenheter, att jämföra 
med 1,46 procentenheter för samtliga dokument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Endast de dokument som tilldelats relevansbetyg 1. 

Sökfråga-Svenska Sökfråga-Engelska
1 0,28 28,00% 1 0,41 41,00%
2 0,65 65,00% 2 0,70 69,00%
3 0,89 89,00% 3 0,79 79,00%
4 0,17 17,00% 4 0,00 0,00%
5 0,03 3,00% 5 0,00 0,00%
6 0,00 0,00% 6 0,00 0,00%
7 0,30 30,00% 7 0,26 26,00%
8 0,60 60,00% 8 0,11 11,00%
9 0,21 21,00% 9 0,33 33,00%

10 0,42 42,00% 10 0,91 91,00%
11 0,93 93,00% 11 0,99 99,00%
12 0,29 29,00% 12 1,00 100,00%
13 0,41 41,00% 13 0,99 99,00%
14 0,14 14,00% 14 0,00 0,00%
15 0,29 29,00% 15 0,11 11,00%
16 0,61 61,00% 16 0,56 56,00%
17 0,28 28,00% 17 0,39 39,00%
18 0,36 36,00% 18 0,43 43,00%
19 0,61 61,00% 19 0,80 80,00%
20 x x 20 x x
21 0,25 25,00% 21 0,63 63,00%
22 0,34 34,00% 22 0,72 72,00%
23 0,85 85,00% 23 0,00 0,00%
24 0,48 48,00% 24 0,00 0,00%
25 0,69 69,00% 25 0,76 76,00%
26 0,52 52,00% 26 0,11 11,00%
27 0,68 68,00% 27 0,59 59,00%
28 1,00 100,00% 28 0,81 81,00%
29 0,08 8,00% 29 0,11 11,00%

Medelvärde 0,44 44,14% Medelvärde 0,45 44,36%
Standardavvikelse 0,28 27,84% Standardavvikelse 0,36 35,95%
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5.5 Tabell 6. Antal samma dokument  
 
Informations-

behov 
Antal samma 

dokument 

1     0 
2 3 
3 1 
4 0 
5 1 
6 0 
7 9 
8 2 
9 2 

10 6 
11 6 
12 5 
13 3 
14 0 
15 0 
16 2 
17 2 
18 0 
19 0 
20 0 
21 0 
22 1 
23 0 
24 2 
25 3 
26 2 
27 3 
28 2 
29 4 

 
 
Denna tabell visar hur många av de återvunna dokumenten som var exakt likadana, med 
skillnad från språket. Det stora antalet lika dokument på sökfråga 7 kan ha sin förklaring i att 
översättningen inte lämnar några utrymmen för feltolkningar. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel resonerar vi kring de skillnader som uppmättes i undersökningen. Vi avslutar 
kapitlet med vår tolkning av  möjliga orsaker till det resultat vi fick vid undersökningen 
Vi vill påpeka att det vi framför nedan rör sig om spekulationer och inte några etablerade 
sanningar. Trots den förmodade öppenheten inom den Europeiska Gemenskapen har det inte 
varit möjligt att undersöka de använda databaserna mer ingående med hänseende på deras 
uppbyggnad. Vi vet alltså inte hur informationen indexeras.  
 
 
6.1 Skillnader 
 
Resultaten är redovisade i tabellform och relationerna mellan de båda språken syns ganska 
tydligt. Däremot kan det vara av intresse att diskutera de resultat där stora skillnader är 
uppmätta eller där det är ganska lika. 
 
6.1.1 Hög precision 
 
Sökfrågor på engelska återvann över 80 % relevanta dokument i 15/29 sökfrågor, för svenska 
sökfrågor var förhållandet 11/29 sökfrågor. Detta gällde dokument med någon form av 
relevans, det vill säga, dokument vars relevanspoäng var 0,5 eller 1. Sökfråga nummer 2, 3, 7, 
10, 11, 12, 27, 28 gav relevanta dokument på både svenska och engelska. Det gemensamma 
för dessa sökfrågor var att de byggde på informationsbehov av typen; Vad är? och Vilka?  En 
del enskilda sökfrågor gav ganska stora differenser mellan de båda språken. Sökfråga 1 gav 
58 % precision på svenska och 80 % på engelska, sökfråga 8 gav 94 % precision på svenska 
och 39 % på engelska och sökfråga 13 gav 100 % på engelska och 41 % på svenska, till 
exempel. Vad denna skillnad beror på är svårt att fastlägga men det kan bero på språkliga 
skillnader och att indexeringen ser lite annorlunda ut beroende på språk. I en del fall är 
skillnaderna stora, till exempel sökfråga 13, den skillnaden kan bero på att svenskan inte 
särskriver ordet men att engelskan gör det. Detta kan då få till följd att fler dokumentträffar 
ges på engelska. Sökfråga 4 gav också ett intressant resultat 89 % precision på svenska och 
endast 1 % på engelska! Andra skillnader mellan sökfrågor på svenska och engelska kan vara 
att ämnet är av nationell karaktär där innehållet bedöms olika mellan språkgrupperna, som till 
exempel sökfråga 23 där resultatet blev 85 % på svenska och 5 % på engelska. Sedan kan det 
också vara så att Sverige är en relativt ny medlem av unionen och att det därför inte finns lika 
många dokument på svenska. Men skillnaderna mellan våra sökfrågor är ändå mindre än vad 
man kan tro. En lite intressant iakttagelse gäller sökfråga 19, där engelskan gav ett 
precisionsvärde på 80 %, och svenskan gav 61 %. Här var vi tvungna att lägga till den 
vedertagna beteckningen BSE, för galna kosjukan, för att överhuvudtaget få några träffar på 
engelska, den svenska sökfrågan påverkades knappt av detta tillägg. Men för den engelska var 
det en markant skillnad, detta går dock inte att avläsa i tabellerna då vi inte redovisar 
resultatet innan vårt tillägg.  
  
Vad det gäller de högrelevanta dokumenten, det vill säga de dokument vars relevanspoäng 
blev 1, så var förhållandet mellan sökfrågor på svenska och engelska att det naturligtvis blev 
fler nollor dvs. dokument utan relevans poäng 1. För svenska var förhållandet 4/29 och för 
engelska var det 5/29. Markant skillnad uppmättes i sökfråga 23 där svenska gav 85 % och 
engelska gav 0 %. Denna skillnad fanns även när vi räknade med de dokument vars relevans 
var 0,5. Då var förhållandet 85 % respektive 5 %. Denna sökfråga är specifik för Sverige och 
man kan anta att detta innebär att översättningar inte alltid görs automatiskt utan att en viss 



 

39 

granskning sker av innehållet. Om innehållet anses vara alltför specifikt kanske man bedömer 
att det inte behöver översättas. För sökfråga 10 var resultatet något omvänt 91 % för engelska 
och 42 % för svenska. Ännu större var skillnaden för sökfråga 12 där resultatet var 100 % för 
engelska och 29 % för svenska. Vad det gäller sökfråga 10 kan förklaringen vara av semantisk 
natur, svenskan särskriver inte, men engelskan gör det. Detta kan få till följd att fler träffar 
erhålls på engelska, det blir ju ytterligare en term, en light- form av queryexpansion. Sökfråga 
12 har skillnad i stavningen mellan språken och just i detta fall kan det vara orsaken till 
differensen. Likvärdiga resultat uppmättes på sökfråga 11 där svenskan gav 93 % och 
engelskan 99 %. Även sökfråga 28 var ganska likvärdig svenska gav 100 % och engelska 81 
%. Således kan vi konstatera att skillnaderna är större vad gäller dokument vars relevans har 
tilldelats poäng 1. Dessa skillnader gäller olika sökfrågor där några är mycket högre på 
svenska och lägre på engelska och tvärt om. Inget stabilt mönster kan upptäckas. 
 
 
6.1.2 Låg precision 
 
När vi undersöker de resultat vars träffmängd underskrider 15 % kan vi konstatera att för 
svenska sökfrågor fick vi 0 % på sökfråga 6 och 20, samt 14 % på sökfråga 14. Dessa var de 
enda vars resultat understeg 15 %. För sökfråga 6 handlade den om lobbyister och det gav 
inga dokumentträffar alls. Det troliga är att indexeringen vad gäller lobbyverksamhet sker 
med hjälp av andra termer än de vi har använt. För sökfråga 20 har vi inte fått några träffar 
överhuvudtaget, troligen finns det dokument vars innehåll motsvaras av vårt 
informationsbehov men sökfrågan är ställd på ett sådant sätt att söktjänsten inte hittar några 
adekvata dokument. De uppnådda 14 % i sökfråga 14 härrörs troligen också till användningen 
av ”fel” termer, säkerligen finns det dokument men vi har inte nått dem med våra termer.  
 
För engelska ser det lite annorlunda ut, de sökfrågor vars resultat understeg 15 % på svenska 
motsvaras av följande på engelska. Sökfråga 6 gav 44 %, även sökfråga 14 gav 44 %. 
Sökfråga 20 gav inte heller några träffar på engelska. Skillnaden i term användning är för 
sökfråga 6 samma antal men den språkmässiga skillnaden har gett ett betydligt bättre resultat 
på engelska. För sökfråga 14 kan det vara den svenska sammanskrivningen av termen 
sekundärrätt som har fällt avgörandet till engelskans fördel. Annars kan det även här vara så 
att indexeringen på svenska sker med hjälp av andra termer. Det är även en större skillnad 
mellan engelska och svenska vad det gäller den totala mängden träffar. Sökfråga 4, 23, 24, 
och 26 gav ett resultat understigande 15 %. För sökfråga 4 var skillnaden 1 % för engelska 
och 89 % på svenska, den troliga skillnaden här är att termanvändningen utföll till svenskans 
fördel kanske på grund ut av att vi skrev system of central banks istället för att dela upp 
termerna i mindre beståndsdelar. Sökfråga 23: s resultat beror nog på sökfrågans specifika 
innehåll, det är kanske inte intressant för en engelskspråkig sökare att få reda på vilka 
områden Sveriges ansökan till EU gällde. Sökfråga 24 är nog också en fråga med en ganska 
nationell prägel i alla fall utifrån sökfrågans konstruktion, det finns säkert information om 
visstidsarbete även på det engelska språket. Detsamma gäller nog för sökfråga 26 det finns 
nog information om handikappsfrågor även på engelska men utformningen av vår sökfråga 
har inte medgivit någon större träffmängd.  
 
Vi vill också titta på de högrelevanta träffmängderna och undersöka eventuella skillnader 
mellan sökfrågor på de båda språken. För Svenska hade följande sökfrågor ett resultat 
understigande 15 %, 5, 6, 14, och 29. Termmängden för sökfråga 5 är tre och troligen är det 
en fråga om indexering även här. Det finns säkert information om ämnet men det nås inte av 
vår sökfråga. För sökfråga 6 är det ingen skillnad mellan relevanta och högrelevanta det är 



 

40 

samma sak även här. Detsamma kan sägas gälla sökfråga 14. Men man kan ju undra varför vi 
inte har erhållit något större resultat vad det gäller sökfråga 29, ämnet bör ju vara av en sådan 
art att det finns en stor mängd information. Men vi når den inte med hjälp av vår sökfråga.  

 
Följande engelska sökfrågor understeg 15 %.  4,5, 6, 8, 14, 15, 23, 24, 26,29. Sökfråga 4 har 
tre termer och antagligen beror det låga antalet dokumentträffar på vår termanvändning. Det 
finns säkert information vars innehåll motsvaras av vårt informationsbehov men utformningen 
av sökfrågan gör att vi inte når materialet. Detsamma gäller nog sökfråga 5 och 6, även här är 
det samma problem oavsett språkbruk. Sökfråga 8 har nog också en termanvändning vars 
innehåll inte motsvaras av indexerade termer. Hade vår undersökning haft ett annat syfte hade 
en annan terminologi eller en utökning av antalet termer i sökfrågan nog avhjälpt problemen. 
För sökfråga 14 är det nog ett liknande problem som vi hade på den svenska formen av 
sökfrågan. Tidigare har vi nämnt att söktjänsten/databasen tar hänsyn till alltför specifikt 
innehåll vad det gäller nationella frågor ett sådant bekymmer gäller sökfråga 15, 
informationen är nog inte översatt enligt vår sökfråga. Det samma gäller sökfråga 23, för 
sökfråga 24 ser det lite annorlunda ut på svenska fick vi en svarsmängd på 48 % och på 
engelska 0 %. Funderingen här är att vi har använt en termanvändning vars innehåll har 
indexerats på ett annat sätt. För sökfrågorna 26 och 29 är det nog på det sättet att vi har varit 
alltför allmänna i vår termanvändning och inte specialiserat oss åt något håll. Det finns säkert 
adekvat information vars innehåll täcks av våra sökfrågor men termanvändningen i 
sökfrågorna var av en sådan art att åtkomst av informationen har omöjliggjorts.  
Vad det gäller de resultat vi har fått på våra sökfrågor, bör vi tillägga att för svenska sökfrågor 
har vi fått betydligt färre träffar. Men vad det gäller relevans har detta inte betytt något 
negativt för resultatet. Även om antalet vida understiger träffarna för engelska sökfrågor.  
 
Vår andra frågeställning gällde i hur stor utsträckning vi kunde erhålla samma dokument 
oavsett sökspråk. Vi redovisar dessa resultat i en tabell form. Vissa frågor gav ett 
förhållandevis positivt resultat vad det gäller lika värde, mens de flesta inte överensstämde 
alls. Fråga 7, var den fråga som hade det största antalet lika dokument. Att vi fick det största 
antalet likvärdiga dokument på denna fråga kan bero på ämnets allmänna natur. Men eftersom 
det finns andra frågor som också kan sägas vara av mer allmän karaktär så kan det vara helt 
andra orsaker som gör att skillnaderna blir stora/små. Det man kan säga är att systemet vä ljer 
dokument beroende på sökfrågespråket och det gör att för brukaren så spelar det kanske inte 
någon större roll om det är likvärdiga dokument eller inte. Beroende på vilket språk frågan är 
ställd. Det intressanta blir i återvinningsskedet när dokumenten skall återfinnas. Det verkar 
som att varje officiellt språk indexeras för sig och att översättningarna av dessa hamnar på 
varje nations nivå. Sålunda återvinner man dokument på varje officiellt språk och om det är 
likvärdiga dokument eller inte kan bero på sökspråkets storlek. I den europeiska gemenskapen 
är svenskan ett litet språk medan engelskans är betydligt större. Det är då sannolikt att det 
finns betydligt fler dokument på engelska än på svenska. Detta har vi också observerat i vår 
undersökning eftersom vi i de flesta fall har fått fler träffar vid sökningar på engelska. 
Huruvida dessa är likvärdiga eller ej har för vårat vidkommande utfallit ganska negativt 
eftersom det har visat sig att de flesta dokumenten skiljer sig mellan sökspråken. Man kan 
dock konstatera att söktjänsten återvinner adekvata dokument på svenska men dessa skiljer 
sig i hög grad från träffar på engelska. För engelskan råder samma förhållande, adekvata 
dokument återvinns och dessa skiljer sig från de dokument som återvinns på svenska. 
Brukaren får svar på sin fråga utifrån sökspråket och träffarna särskiljer sig mellan 
sökspråken.   
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6.2 Möjliga orsaker 
 
En undersökning av denna art kan synas väl enkel. Ändå tycker vi att den visar upp ett 
intressant resultat, nämligen att webbplatsen EUROPA till viss del svarar upp mot de krav 
medborgarna inom unionen kan kräva. De resultat vi kom fram till vid undersökningen var 
övervägande positiva, vad gäller återvinning av relevanta dokument. De skillnader mellan de 
båda språken som uppmättes var väldigt små, cirka en procentenhet. Vad gäller vår 
frågeställning om huruvida det var samma dokument som återvanns, på respektive språk, var 
skillnaderna betydligt större. Vid vissa sökfrågor fick vi i stort sett identiska träfflistor och på 
andra fanns inte samma dokument ens så lågt ner som plats 25. Vår relevansbedömning av de 
återvunna dokumenten har givit att informationsbehovet för respektive sökfråga ändå har 
tillfredsställts. Dock är de träfflistor som är resultatet av sökningen väldigt svåra att ta till sig. 
De ger ett rörigt och svåröverskådligt intryck som inte kan vara helt lätt att förstå för den 
oerfarne. Vad det gäller resultaten kan de bero på hur våra sökfrågor är översatta och hur de 
har formulerats, även det faktum att vi använt oss av befintliga informationsbehov kan ha 
påverkat resultatet. Om vi istället hade valt att definiera egna informationsbehov kanske 
resultatet hade sett annorlunda ut. Problemet med ett dylikt förfaringssätt kunde vara att det 
hade varit svårt att hålla det hela på en någorlunda neutral nivå. Vi har lagt stor vikt vid 
neutralitetsperspektivet i vår undersökning. Naturligtvis finns det inslag av subjektivitet, men 
det är svårt att undvika detta när man skall översätta något från svenska till engelska. Det 
finns alltid utrymme för eftertanke när en undersökning är avslutad. Kunde man ha gjort 
annorlunda eller inte. Utgångspunkten för vår undersökning var att ta reda på om webbplatsen 
kunde hantera alla EU:s officiella språk. Men eftersom våra språkkunskaper är något 
begränsade valde vi att koncentrera oss på svenska och engelska. Men det skulle vara 
intressant om någon eller några gör en ny undersökning och kontrollerar andra språk eller rent 
av alla. Vårt huvudsakliga syfte tycker vi dock är uppfyllt, det är möjligt fö r en oerfaren 
sökare att hitta adekvat information med hjälp av EU:s officiella sökfunktion. Det bör också 
påpekas att designen på webbplatsen har ändrats sedan vi gjorde vår undersökning, men 
söktjänsten har samma gränssnitt fortfarande. Man bör också hålla i minnet att en söktjänst av 
den här typen är av en dynamisk natur och innehållet ändras kontinuerligt, men det bör inte 
göra någon skillnad i återvinningsåtkomst. Tidsaspekten tror vi heller inte spelar någon roll 
eftersom det är systemets förmåga att hantera språken undersökningen gäller. EU expanderar 
med ytterliggare länder, för närvarande finns det 13 kandidatländer varav några är i det 
närmaste klara medlemmar. Detta ställer naturligtvis stora krav på informationshanteringen 
och vår undersökning visar att det fungerar hittills, i alla fall vad det gäller förhållandet 
mellan svenska och engelska. Resultatet av undersökningen kan bero på det förhållandevis 
statiska sätt den har utförts på. Om man istället hade använt sig av en annan sökstrategi hade 
resultatet säkerligen sett annorlunda ut. Ponera att sökningarna hade genomförts genom 
fullständigt fri vokabulär och sedan översatts av en professionell översättare, detta förfarande 
hade förmodligen kommit fram till ett annat resultat. En av anledningarna till att våra resultat 
mellan sökfrågor på engelska och svenska är ganska likvärdiga beror nog till stor del på det 
sätt vi har genomfört undersökningen. Sedan kan man inte bortse ifrån att söktjänsten i sig 
kan vara av hög kvalité och detta medför att det inte föreligger någon större skillnad mellan 
sökspråket man använder för sin sökning.  Detta är naturligtvis bara spekulationer och vi vill 
inte på något sätt misskreditera vår egen undersökning. Under vår studietid har vi använt oss 
av databassökningar och övriga sökningar med en förhållandevis professionell prägel, vi skall 
ju ändå kalla oss för informationsexperter, men i detta fall har vi sagt att vi bortser från våra 
kunskaper och tar i stället ett gemene mans perspektiv, detta har gjorts i syfte att utröna om 
det är möjligt för en nybörjare att erhålla adekvat information genom att använda sig av den 
aktuella söktjänsten.  
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7 Sammanfattning 
 
Denna uppsats genomför en utvärdering av webbplatsens EUROPAs söktjänst. Vi har valt att 
lägga fokus på återvinningen av dokument på fler än ett språk. Vi konstruerar 29 sökfrågor ur 
autentiska informationsbehov som sedan körs i systemet två gånger, en gång på svenska och 
en gång på engelska. De träfflistor vi får relevansgranskas och vi mäter precisionen i de 
återvunna dokumenten. Syftet är att mäta och jämföra återvinningseffektiviteten vid sökfrågor 
ställda på två olika språk, formulerat i två frågeställningar som lyder: 
  

• Vilken återvinningseffektivitet, mätt i precision, får söktjänsten vid sökfrågor ställda 
på de två språken svenska respektive engelska. 

• Är det samma dokument som återvinns vid en sökfråga ställd på svenska som på 
engelska? 

 
Vi inleder uppsatsen med en kortare introduktion till informationssituationen inom EU och 
ger även en presentation av EU:s databaser. Kapitel 1 innehåller också dispositionen för 
uppsatsen. Kapitel 2 innehåller de syften, frågeställningar och avgränsningar som ryms inom 
ramen för denna uppsats. 
 
Kapitel 3 är uppsatsens största kapitel. Här ger vi en inblick i bakgrunden till varför vi valde 
att skriva vår uppsats i detta ämne och hur arbetet tog form. Vidare presenterar vi 
något av den forskning som bedrivits inom Cross-Language Information Retrieval, det vill 
säga informationsåtervinning över språkgränser. CLIR avsnittet tar upp lite av den 
problematik som finns och har funnits när det gäller svårigheterna med att få ett flerspråkigt 
informationsåtervinningssystem att fungera tillfredställande. Även olika metoder som använts 
i arbetet med att utforma CLIR-system presenteras. Den teoretiska bakgrunden indelas i två 
kapitel. Det första redogör för något av den forskning som bedrivits inom området 
Information Retrieval i stort. Den andra delen är en sammanställning av några tidigare 
uppsatser som skrivits inom institutionen och som alla, även de, avhandlar Information 
Retrieval, men som kanske inte har samma fokus på oerfarna användare som denna uppsats. 
Kapitlet fortsätter med en redogörelse för hur effektivitetsstudier inom IR bedrivs och vi för 
även en kortare diskussion kring relevansbegreppet. Avslutningsvis presenterar vi den 
undersökta söktjänsten samt redogör för några olika sökstrategier. 
 
I kapitel 4 beskriver vi metoden för vår undersökning. Vi redogör för hur urvalet av 
informationsbehov gick till. Vi ville ha så neutrala ämnen som möjligt, som dessutom hade 
någon förankring i ett verkligt informationsbehov. Via webben kom vi i kontakt med 
Riksdagens frågelåda för EU-frågor, EUsvar. Där fanns ett omfattande material att ta ur, 285 
frågor som vid en första gallring reducerades till 245. Ur dessa 245 slumpade vi slutligen fram 
de 30 vi hade bestämt skulle ingå i undersökningen. Dock arbetar slumptalsgenereringen i 
Microsoft Excel med tre decimaler, vilket medförde att vi fick 1 dubblett som också sållades 
bort. Återstod 29 ursprungliga frågor som översattes till engelska med hjälp av ordbok innan 
konstruktionen av sökfrågorna tog vid. En kort inblick i teorin bakom konstruktionen av 
sökfrågor leder fram till hur vi gjorde. Sedan följer en redogörelse för de relevanskriterier vi 
använt oss av vid bedömningen av dokumenten. Kapitlet avslutas med själva grunden i 
undersökningen; dess genomförande. Vi visar i tabellform de informationsbehov vi valt och 
de sökfrågor vi konstruerat, både på svenska och på engelska. Slutligen visar vi hur 
undersökningen gick till rent praktiskt.  
 
 



 

43 

Kapitel 5 är uppsatsens kortaste avdelning, med en redovisning av de resultat vi fick i 
tabellform, följt av några kortare kommentarer. Effektivitetsmåttet som vi använt oss av är 
precision. 
 
I uppsatsens 6:e kapitel för vi en diskussion om tänkbara orsaker till de resultat vi fått. Det har 
dock inte varit möjligt att få reda på hur databaserna är indexerade och av vilken typ de är. 
Därför håller sig diskussionen på en spekulationsnivå där vi resonerar om varför resultaten ser 
ut som de gör och hur det kunde ha sett ut om undersökningen genomförts på andra 
premisser. 
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