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Abstract: The question whether controlled vocabulary or natural language 

(free-text terms) is the most effective search strategy has occupied 
researchers in LIS for many decades. This Master’s thesis is an 
empirical study which aims to compare these two search strategies 
in LISA (Library and Information Science Abstracts), an online 
bibliographic database. 22 topics from the discipline of Library & 
Information Science were constructed and out of each topic one 
query for each search strategy was formed. Queries in natural 
language were formed with terms from different sources, for 
example dictionaries, while queries in controlled vocabulary were 
built with terms from LISA’s electronic thesaurus. 
The measures used in this study were precision, relative recall 
(pooling method) and overlap. The average precision was 65,59 % 
for controlled vocabulary while natural language generated an 
average precision of 41,75 %. Concerning the average relative 
recall, controlled vocabulary measured 40,28 %, while natural 
language reached 75,00 %. The average overlap was 15,28 %. 
Consequently, the controlled vocabulary accomplished a higher 
concentration of relevant documents but failed in finding several 
relevant documents. Natural language achieved a more exhaustive 
result but did also generate more non-relevant documents. The 
results suggest that these two strategies should be applied 
depending on situation and requirement but also that research on 
how to derive the advantages of both strategies in one search is 
needed. 
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1. INLEDNING 
 
Debatten kring vilket indexeringsspråk, naturligt språk eller kontrollerad vokabulär, som ger 
bäst återvinning vid sökning och som därför är att föredra vid indexering, är något som har 
sysselsatt bibliotekarier och informationsspecialister under mer än ett århundrade. 
 
Dispyten tog sin början under 1800-talet när de indexeringsspråk som dominerade var de 
kontrollerade vokabulären, i form av klassifikationssystem. De användes för att ordna de 
bibliografiska posterna i kataloger. I takt med att katalogerna växte blev detta system 
klumpigt och ohanterligt och man införde titelindexering som visserligen blev mycket 
populärt men som också kritiserades mycket starkt. Här påbörjades ett viktigt arbete kring att 
komma fram till en lämplig metod för indexering men konsensus låg dock vid att 
ämnestillgång skulle ges via någon form av kontrollerad vokabulär.1  
 
När diskussionerna blossade upp på nytt var det vid slutet av 1950-talet i och med ankomsten 
av datorn och datorbaserade informationsåtervinningssystem.2 Nu genomfördes stora 
återvinningsexperiment varav vissa fortfarande räknas som milstolpar inom det 
forskningsområde som benämns Information Retrieval (IR). Under ett av forskningsprojekten, 
de s.k. Cranfieldexperimenten, introducerades definitioner för återvinningskapaciteten i 
termer av recall och precision, mått som trots vissa brister fortfarande åtnjuter högt anseende 
och används än idag. Experimenten blev föremål för en del kritik, varav en stor del rörde det 
faktum att undersökningarna bedrivits i laboratoriemiljö. Icke desto mindre följde efter 
Cranfield en serie av liknande experiment där man använde metodologin från Cranfield och 
där man producerade liknande resultat.  
 
Intresset för frågan fortsatte dock att vara aktuell och vid mitten av 1970-talet karaktäriseras 
forskningen av fallstudier vars resultat ej var ämnade att bli generella eftersom de enbart blivit 
testade i en specifik miljö. Med tanke på att teknologin var, och är, stadd under konstant 
förändring bidrog även det till att det var svårt att jämföra resultaten från undersökningarna.    
Under denna epok kan man också notera ett förändrat synsätt inom IR-forskningen. Man 
lämnade frågan om huruvida vilket indexeringsspråk som var bäst och började istället titta på 
användarvänliga gränssnitt, sätt att förbättra systemens prestanda och se på algoritmer för att 
mer effektivt kunna använda naturligt språk i IR-system.3 Trots att forskningen under denna 
tid till största delen bestod av en serie icke sammankopplade, icke generaliserbara fallstudier 
så kunde ändå någon slutsats vaskas fram. En slutsats var att naturligt språk och kontrollerad 
vokabulär har olika egenskaper och sålunda beter sig olika vid återvinning. Detta gav vid 
handen att den mest effektiva sökningen genomfördes med naturligt språk och kontrollerad 
vokabulär i förening.4 
 
Vid slutet av 1980-talet har man anledning att ställa frågan på nytt, i och med att återvinnings-
systemen har utvecklats och förändrats. I den forskning som nu bedrivs kan tester utföras i 
operativa system med riktiga användare.5 
 
Dispyten fortlever än i dagsläget. Trots den forskning som bedrivits så har man ej lyckats lösa 
frågan om indexering med naturligt språk förbättrar återvinningskapaciteten i ett IR-system 

                                                                 
1 Svenonius  (1986) s. 332 
2 Rowley (1994) s. 110 
3 Ibid. s. 112 
4 Svenonius (1986) s. 334 
5 Rowley (1994) s.113 
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eller om en kontrollerad vokabulär borde ges företräde. Ännu råder en allmän uppfattning om 
att varje system har sina fördelar och det ligger en vinst i att använda dem i förening. Detta 
baseras dock på praktik och erfarenhet i stället för bevisad och prövad forskning.6 
 
Inför valet av ämne för magisteruppsats enades vi kring en önskan om att få fördjupa oss i 
informationssökning, därtill ville vi utföra en empirisk studie. Efter genomläsning av tidigare 
studier fann vi att ämnet naturligt språk vs. kontrollerad vokabulär var något som diskuterades 
flitigt. Problemet som förelåg var vilket av de både indexeringsspråken som gav bäst resultat 
vid återvinning. Detta tvistemål, som bekymrat många berörda, forskare som bibliotekarier, 
under flera decennier, var ännu inte löst. 
 
En fördjupning i denna fråga tycktes oss både fördelaktig och utmanande. Att söka få grepp 
om en av informationssökningens stötestenar kändes mer än aktuell för oss inför vår framtid 
som informationsvetare. Vidare såg vi det som både spännande och roligt att ta oss an en 
klassisk frågeställning, som trots att den utmanat forskare i över ett århundrade, förblivit 
tämligen obesvarad. 
 
 

                                                                 
6 Rowley (1994) s. 117 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
 
Vad som avses med denna studie är att undersöka återvinningskapaciteten hos dels naturligt 
språk, dels kontrollerad vokabulär. Undersökningen skall utföras i databasen LISA som 
distribueras via CSA. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad i effektivitet mellan å ena 
sidan sökningar med söktermer, valda av sökexperter utifrån en inbyggd tesaurus, som sedan 
riktats mot deskriptorfältet och å andra sidan sökningar där söktermerna valts från andra 
källor, formulerats av sökexperter, och sedan riktats mot titel- och abstraktfältet. Vi ämnar 
även undersöka i vilken utsträckning sökresultaten för sökningar riktade mot deskriptorfältet 
och sökningar riktade mot titel- och abstraktfältet återvinns av bägge strategierna, dvs. 
överlappar varandra. Orsaker till eventuella skillnader i återvinningseffektivitet kommer 
också att undersökas. 
 
Frågeställningarna är: 
 
• Vilken relativ recall uppmäts hos sökningar med kontrollerad vokabulär riktade mot 

deskriptorfältet respektive sökningar med naturligt språk riktade mot titel- och 
abstraktfältet och vad kan vara orsaken, om utfallet av respektive strategi skiljer sig åt? 

 
• Vilken precision uppmäts hos sökningar med kontrollerad vokabulär riktade mot 

deskriptorfältet respektive sökningar med naturligt språk riktade mot titel- och 
abstraktfältet och vad kan vara orsaken, om utfallet av respektive strategi skiljer sig åt? 

 
• I vilken utsträckning återvinner sökningar riktade mot deskriptorfältet och sökningar 

riktade mot titel- och abstraktfältet samma relevanta poster? 
 
 
I studien kommer den kontrollerade vokabulären att utgöras av termer från LISAs tesaurus. 
Med naturligt språk avses i denna studie fria termer hämtade från vilken källa som helst utom 
den kontrollerade vokabulären.  
 
I uppsatsen kommer termerna topic och query att brukas. Med topic avses i detta fall en fråga 
eller ett önskemål ställt på vanligt språk, t. ex. ”Jag vill veta något om utvecklingen inom 
automatisk indexering”. En query är en sökformulering som konstrueras för att kunna 
användas i återvinningssystemet. Exempel på en enkel query kan i detta fall vara: indexering 
AND automatisk AND utveckling. 
 
Vidare kommer förkortningarna KV och NS för termerna kontrollerad vokabulär och naturligt 
språk att användas där det är lämpligt. 
 
Effektivitet  är ett omfångsrikt begrepp som inom den engelskspråkiga IR-världen motsvaras 
av två begrepp; effectiveness och efficiency. Chowdhury menar att dessa begrepp är de 
grundläggande parametrarna vid mätningar av prestationen i ett system. Med effectiveness 
avses hur väl det aktuella systemet når upp till dess målsättningar. Exempel på detta kan vara i 
vilken utsträckning som ett system återvinner relevant information samtidigt som det inte 
återvinner icke-relevant information. Effeciency betecknar hur väl systemet uppnår dessa 
målsättningar med avseende på ekonomi (kostnader, ansträngning för användaren etc.).7 
Eftersom denna studie till största del kommer att använda sig av må tten recall och precision 
                                                                 
7 Chowdhury (1999) s. 201 
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för att bedöma hur de båda strategierna presterar avses med effektivitet således vad 
Chowdhury kallar effectiveness, dvs. kapaciteten hos sökstrategierna med avseende på de mått 
vi använt.
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3. IR – INFORMATION RETRIEVAL 
 
Information Retrieval (IR) – informationsåtervinning - beskrivs av Salton som något som 
befattar sig med representation, lagring, organisation och åtkomst av information. 8 
Det kan också beskrivas som den del av datavetenskapen som vill studera hur information, ej 
data, kan återvinnas från en samling skrivna dokument.9 Med informationsåtervinning avses 
dock oftast att man ur en fil eller databas skall kunna återvinna de dokument som innehåller 
den information en användare har behov av.  
 
En del vill dela upp IR-problemet i två synsätt. Det ena synsättet handlar till största delen om 
att bygga upp välfungerande index och se till att användarnas queries blir så effektiva som 
möjligt. Inom denna typ av forskning är man också intresserad av att utveckla algoritmer för 
rangordning av resultaten av återvinningen. En välfungerande algoritm höjer kvaliteten på 
svaren som återvinns. Det andra synsättet betonar att svårigheterna med återvinning av 
information också kan ses utifrån användarens villkor. Man vill då studera beteendet hos 
användare för att finna förståelse för användarens behov. Denna förståelse skall sedan kunna 
påverka organisationen och funktionen hos återvinningssystemet.10 
 
3.1 System för återvinning av information 
 
Ett system som används till att bearbeta, söka efter och återvinna information är ett 
informationsåtervinningssystem. Informationen som återvinns skall sedan vidarebefordras till 
den som önskade den specifika informationen. Ett informationsåtervinningssystem används 
vanligtvis enligt Salton & McGill till att hantera bibliografiska poster och texter.11På så sätt 
skiljer sig återvinning av information från databashantering och ”management information 
systems” som bearbetar strukturerad data. De poster som behandlas i ett system för 
återvinning kan representera eller bestå av alla typer av dokument såsom brev, tidningar, 
artiklar, böcker, forskningsartiklar etc.12  
 
Vad som kan göra ett återvinningssystem effektivt formuleras av Harvey som sätter upp fyra 
mål. Han definierar ett fullgott informationsåtervinningssystem som ett som 
 
1. låter en person finna ett dokument, i vilket format som helst, där författare, titel, ämne 

eller andra typiska egenskaper är kända. 
2. visar vilka dokument, av en given författare, om ett givet ämne kan levereras till 

användaren och i vilken form av litteratur detta kan ske. Det visar även vilken 
återlämningsmekanism som är passande. 

3. att bistå i valet av dokument som möter informationsbehovet hos användaren och 
4. levererar en kopia av det begärda dokumentet till användaren. 13 
 
Varje automatiserat informationssystem baseras på en samling av lagrade poster, dvs. en 
databas till vilken man kan önska få tillträde.14 Dessa återvinningssystem kan t. ex. vara ett 
IR-system (Information Retrieval System) där data utgörs av dokument eller dokument-

                                                                 
8 Salton & McGill  (1983) s. 1 
9 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) s. 444 
10 Ibid. s. 7 
11 Salton & McGill (1983) s. xi 
12 Ibid. s. 2 
13 Harvey (1999) s. 123 
14 Salton & McGill (1983) s. 8 
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representationer. Återvinning av information rör representation, lagring och tillgång till 
dokument eller representationer av dokument. För att få åtkomst till informationen används 
vanligtvis en för databasen utvald kontrollerad vokabulär eller det naturliga språk som 
förekommer i dokumenten i titlar och abstrakt. Systemet ger sedan sitt svar i form av 
referenser, som innehåller information om de dokument som kan vara av intresse för 
användaren. Det finns även DBMS (Data Base Management Systems) eller 
databashanteringssystem, som till stor del består av numeriska data, och QA-system (Question 
Answering Systems) som är tänkta att tillhandahålla åtkomst till saklig information i naturligt 
språk.15  
 
 
3.2 Modeller för återvinning 
 
I de flesta modeller för återvinning bestäms dokumentets relevans av topikal (ämnesmässig) 
eller lexikal likhet mellan frågetermerna och dokumenten.16  
 
Den Booleska modellen, vektormodellen och den probabilistiska modellen brukar ses som de 
klassiska modellerna för återvinning av information. De är alla matematiska modeller. 
 
Den Booleska modellen kallar Baeza-Yates & Ribeiro-Neto för en enkel återvinningsmodell 
och den baseras på mängdlära och Boolesk algebra.17 Dess enkelhet framhålls som en av dess 
största fördelar. Under många år har den rönt stor uppmärksamhet och den anammades av 
många av de tidiga kommersiella bibliografiska systemen. Uppmärksamheten har dock inte 
varit odelat positiv utan vissa nackdelar har konstaterats. Här kan nämnas att t. ex. baseras 
dess återvinningsstrategi på ett binärt beslutskriterium, vilket innebär att ett dokument antags 
vara antingen relevant eller icke-relevant. Någon gradering efter relevans sker alltså inte. 
Denna exakta matchning kan leda till att för få, alternativt för många dokument återvinns, 
vilket nämns som en av den Booleska modellens största nackdelar.18 
 
Vektormodellen beskriver Baeza-Yates & Ribeiro-Neto som ett sätt att göra delvis matchning 
möjlig. 19 Varje dokument i ett återvinningssystem är beskrivet av en grupp av representativa 
indexeringstermer. Alla indexeringstermer är inte lika användbara för att beskriva ett 
dokuments innehåll utan de olika indexeringstermerna har varierande relevans. Detta är något 
som går att dra fördel av i återvinningssammanhang. Det görs genom att numeriska vikter 
tilldelas varje indexeringsterm. Vikten visar ett kvantitativt värde för hur viktig en särskild 
indexeringsterm är för att beskriva ett dokuments innehåll. Genom att sortera de återvunna 
dokumenten i fallande skala efter denna ”likhetsgrad” så tar vektormodellen hänsyn till de 
dokument som bara matchar frågan delvis. Den rangordnade gruppen återvunna dokument ger 
då ett mer precist svar som kan stämma bättre överens med användarens informationsbehov, 
än dokument återvunna med Boolesk modell. 20 
 
Om den probabilistiska modellen skriver Chowdhury att den uppskattar sannolikheten för att 
ett dokument kommer att vara relevant eller ej för en särskild användare. Modellen bygger på 
att man initialt gissar relevansen för en mängd av termer som skall generera en sannolik 

                                                                 
15 Salton & McGill  (1983) s. 7- 9 
16 Chowdhury (1999) s. 160 
17 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) s. 25 
18 Ibid. s. 27 
19 Ibid. 
20 Ibid. s. 24 
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beskrivning av den ”ideala” dokumentmängden. Vikterna i den probabilistiska modellen är 
binära och baseras således på förekomst eller icke-förekomst av termer. 21 
 
 

                                                                 
21 Chowdhury (1999) s.162 
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4. ÅTERVINNINGSEFFEKTIVITET 
 
Detta kapitel inleds med en historisk bakgrund till effektivitetsutvärderingar. Därefter 
presenteras de effektivitetsmått som använts i studien följt av ett avsnitt om 
relevansbedömningar som utgör själva fundamentet för dessa mått. 
 
4.1 Cranfieldprojekten och TREC-konferenserna 
 
De första försöken att undersöka återvinningseffektiviteten hos olika IR-system började 
framträda i början av 1950-talet i både USA och Storbritannien. I slutet av 1950-talet var det 
dock vid Cranfield Collage of Aeronautics i England som de fö rsta namngivande försöken 
implementerades. Där utfördes, i kontrollerad laboratoriemiljö, två experiment som har kallats 
Cranfield 1 respektive Cranfield 2. Dessa två projekt undersökte informationsåtervinnings-
effektiviteten hos olika typer av indexering som då kunde vara utförd antingen med naturligt 
språk eller med kontrollerad vokabulär. I och med dessa experiment etablerades en generell 
utformning för de följande, liknande experiment som skulle komma att utföras av andra 
forskare i andra miljöer.22 
 
Dessa studier syftade även till att ta fram kriterier för utvärdering av informations-
återvinningssystem. Man arbetade bl. a. fram två mått för detta, nämligen recall och precision, 
och man fastställde även att det råder ett omvänt förhållande mellan de båda måtten. 23 
 
Det generella antagandet bakom användandet av dessa mått är att medelanvändaren vill 
återvinna många relevanta dokument (dvs. få högt recall) samtidigt som en stor andel icke-
relevanta dokument ej återvinns (dvs. få hög precision). Bland de experiment som har följt på 
Cranfield 1 & 2, har dessa, där etablerade mått, fortsatt att vara centrala i utvärderingarna.24  
 
4.1.1 Cranfield 1 & 2 
 
Den första Cranfieldstudien började 1957 och leddes av C.W. Cleverdon. Projektets ansats var 
att jämföra effektiviteten hos 4 indexeringssystem. Studien involverade 18 000 indexerade 
dokument och 1200 topics. Varje dokument indexerades 5 ggr, av 3 indexerare, med olika 
tidsintervall per gång till deras förfogande. Studien inleddes med 100 källdokument som vart 
och ett indexerades 5 ggr av 3 indexerare med varierande grad av indexeringskunskaper. 
Testet utfördes sedan i 3 faser för att finna ut huruvida effektiviteten ökade när systemets 
personal blev mer erfaren. I undersökningen användes konstruerade sökfrågor som 
formulerats före varje sökning. 25 
 
Testet visade bl. a att ett IR-systems kapacitet ej beror på hur pass erfaren och kunnig 
indexeraren är, att recall och precision stod i ett omvänt förhållande till varandra och att alla 
fyra indexeringsmetoderna gav likvärdiga resultat.  
 
Den kritik som anfördes mot detta experiment rörde bl. a frågorna som var formulerade med 
utgångspunkt i källdokumenten. Man ansåg att de låg för nära dokumentet jämfört med frågor 
från en reell situation. Ett annat problem som belystes var att även om man kunde mäta ett 

                                                                 
22 Large et al. (1999) s. 279 
23 Chowdhury (1999) s. 215 
24 Large et al. (1999) s. 279 
25 Chowdhury (1999) s. 216 
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indexeringssystems kapacitet så gavs där inget sätt att förklara de eventuella brister som 
systemet hade.26  
 
I det andra kontrollerade testet som utfördes i Cranfield var syftet att fastställa vilka effekter 
ett indexeringsspråks olika komponenter hade på återvinningseffektiviteten hos ett IR-system. 
Studiens metod var att variera en komponent i taget medan de övriga hölls konstanta. 
Testkollektionen bestod av 1 400 dokument och allt som allt testades 29 indexeringsspråk. 
Sökfrågorna formulerades annorlunda denna gång då man inte använde sig av källdokument 
utan på förhand bestämde vilka av databasens dokument som var relevanta. Detta gjordes 
genom att studenter på Cranfield College of Aeronautics först fick söka efter relevanta 
dokument. Därefter bedömdes dessa dokument av sökfrågeförfattarna, för att fastställa vilka 
dokument som var relevanta. I studien riktades 221 frågor mot samlingens 1400 dokument. 
Man summerade sedan resultaten av alla sökningar på varje indexeringsspråk. Återvinnings-
effektiviteten beräknades därefter med precision och recall utifrån andelen av de relevanta 
dokumenten som återvunnits. 27  
 
Kritik mot studien anfördes bl. a mot studiens olika variabler. Varje indexeringsspråk bestod 
av olika enheter av ord, fraser eller en kombination av bägge. Både dokumenten och 
sökfrågorna var formulerade på samma sätt. Sålunda skulle matchandet av frågor till 
dokument utvärdera effektiviteten hos de olika språken. 28  
 
4.1.2 TREC 
 
Efter Cranfield 1 & 2 och framåt i tiden har flera tester och försök gjorts för att undersöka 
återvinningseffektiviteten hos olika IR-system. De har genererat en mängd fakta och siffror 
som skulle kunna användas på många sätt, inte minst i produktionen av informations-
återvinningssystem. En allmän uppfattning har dock varit att dessa resultat inte har anammats 
av producenter av IR-systemen. Att de inte har gjort det kan bero på att den generella kritik 
testerna rönt har till stor del gällt det faktum att experimenten har bedrivits i laboratoriemiljö 
och utförts på väldigt små testsamlingar. Denna omständighet gör ju att försöken kanske inte 
kan anses vara generaliserbara. För att råda bot på detta bildades TREC-konferenserna 1991 
av US Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) att administreras av National 
Institute of Science and Technology (NIST). TREC skulle möjliggöra för forskare av 
informationsåtervinning att utföra sina tester på en mycket större testdatabas. Testsamlingen 
som används under TREC-konferenserna innehåller 1 miljon dokument. Här blev det svårt, 
för att inte säga omöjligt, att använda sig av måttet absolut recall eftersom det förutsätter att 
alla relevanta dokument för varje query är kända i databasen. Därför utvecklades den s.k. 
pooling-metoden. Metoden innebär att för varje enskilt topic samlas alla relevanta dokument 
som återvunnits av de strategier som ämnas utvärderas i en gemensam ”pool”. Denna ”pool” 
används sedan vid beräkning av vad som kom att benämnas relativ recall. 29    
 
TREC-konferenserna har pågått årligen sedan 1991 och deras övergripande syfte är att 
uppmuntra till forskning om informationsåtervinning. I och med samarbetet med National 
Institute of Science and Technology (NIST) har även grupper med kommersiella 
återvinningsprodukter deltagit i TREC-konferenserna. Man hoppas att detta skall leda till ökat 

                                                                 
26 Chowdhury (1999) s. 218 
27 Ibid. s. 218-220 
28 Ibid. s. 221 
29 Ibid. s. 229-230 
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tekniskt utbyte mellan forskningslaboratorierna och de kommersiella produkterna för att på så 
sätt åtgärda den diskrepans som rått mellan forskningsresultaten och nya produkter.30 
 
4.2 Effektivitetsmått 
 
För att kunna undersöka huruvida indexering med naturligt språk är att föredra framför 
indexering med kontrollerad vokabulär, behövs kriterier för att bedöma för- och nackdelarna 
med respektive språk. Man tänker sig att utfallet av sökningen ligger till grund för 
utvärderingen.31 
 
Vanliga mått för att utvärdera ett systems återvinningskapacitet är, som tidigare nämnts, 
recall och precision, där recall avser i vilken utsträckning relevanta dokument återvunnits och 
precision avser förhållandet mellan återvunna relevanta dokument och det totala antalet 
återvunna dokument.32 Till en viss query, vilken som helst, finns ett visst antal relevanta 
dokument, |R|, i en databas. Denna query ställs till systemet som återvinner ett visst antal 
dokument, |Å|. I denna mängd, dvs. i Å, finns ett antal både relevanta och icke-relevanta 
dokument. Kalla antalet återvunna relevanta dokument för |Rå|. 
 
Recall mäter hur stor del av de relevanta dokumenten (R) som har återvunnits:  
 

R

R
recall å=  

 
Precision mäter hur stor del av de återvunna (Å) som är relevanta:  
 

Å

R
precision å=  

 
 
Viss kritik har anförts mot de begränsningar dessa mått besitter. En av de invändningar som 
påtalas av Baeza-Yates & Ribeiro-Neto är att för att kunna utföra en ordentlig uppmätning av 
fullständigt recall för en query, så förutsätter det att man vet exakt hur många relevanta 
dokument systemet innehåller. Detta är något som är tämligen omöjligt när det handlar om 
stora samlingar i operativa databaser.33 Ett alternativ Baeza-Yates & Ribeiro-Neto lägger fram 
är måttet relativ recall som beskrivs som förhållandet mellan antalet återvunna relevanta 
dokument, |Rå|, och antalet relevanta dokument sökaren förväntar sig att finna, |Rf|.34  
 

relativ recall   = 
f

å

R

R
 

 
 
 

                                                                 
30 Harman (1995) s. 271 
31 Rowley (1994) s. 110 
32 Lancaster (1998) s. 3 
33 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) s.81 
34 Ibid. s.84 
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Även mot detta mått har framförts vissa anmärkningar. Det föreligger nämligen ofta det 
problemet, påstår Chowdhury, att en sökare/användare sällan kan specificera hur många 
poster hon/han önskar återvinna.35  
 
Ett annat sätt att beräkna relativ recall är den s.k. poolingmetoden som använts vid TREC-
konferenserna. Det fungerar som så att flera olika återvinningssystem behandlar en och 
samma query och sedan relevansbedöms vanligtvis de 100 högst rankade dokumenten hos 
vardera systemet. De relevanta dokument man fått fram på detta sätt är sedan de man utgår 
från när man beräknar recall. Man utgår då ifrån antagandet att de dokument som genererats 
utgör den större delen av den totala mängden relevanta dokument.36    
 
Det finns även andra mått med vilka man kan bedöma återvinningskapaciteten vid sökningar i 
databaser. Att just recall och precision är vanligt förekommande kan vara att de ger en 
övergripande bild av återvinningen. Användningen av dem bedöms av Lancaster att vara den 
metod som är självklar att använda när man vill dela upp resultaten på sökningar i två delar, 
nämligen de dokument som återvunnits och de som inte återvunnits.37 
 
Vid jämförelser av två eller flera strategier kan det vara meningsfullt att se i vilken 
utsträckning strategierna återvinner samma material. Ett mått som är användbar i 
sammanhanget är Jaccards index. Detta mått går ut på att man beräknar mängden av snittet av 
de två strategiernas resultat (dvs. antal överlappande dokument) och dividerar detta antal med 
antalet unika relevanta dokument. Kvoten multiplicerad med hundra ger hur många procent 
dokument av poolen som varit överlappande. I vår kontext definieras Jaccards index enligt 
följande: 
 
 
 

||||||
||

),(
NSKVNSKV

NSKV
NSKV RRRR

RR
RRJaccard

∩−+
∩

=  

  
 
RKV = mängden relevanta dokument återvunna av KV-strategin 
RNS = mängden relevanta dokument återvunna av NS-strategin  
 

                                                                 
35 Chowdhury (1999) s. 208 
36 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) s. 89 
37 Lancaster (1998) s. 4 
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4.3 Relevansbegreppet 
 
Relevans är den grund som effektivitetsmåtten recall och precision bygger på och har erkänts 
som det mest elementära problemet i informationsvetenskapen och den mest centrala 
angelägenheten när det gäller IR-system som sådana. Mellan 1959 och 1996 publicerades inte 
mindre än 157 artiklar i ämnet38 och fortfarande råder skilda definitioner av begreppet 
relevans. Det enda man verkligen är ense om är hur vanskligt det är att förutsäga vilken 
information som kan tänkas vara relevant för en given fråga.39 En del av detta problem menar 
Schamber är att informationsvetenskapen inte har någon konsekvent term för detta mycket 
centrala begrepp och dessutom saknas en standarddefinition för hur det skall användas i 
empiriska sammanhang. 40 Även Mizzaro menar att förekomsten av många olika 
relevansbegrepp är problematisk och särskilt när dessa ges olika betydelser av olika författare. 
Exempel ur den rika floran av begrepp som har använts under årens lopp för att förklara 
relevans är topicality, utility, usefulness, system relevance, user relevance, pertinence, user 
satisfaction och situational relevance.41 
 
Den viktigaste frågan i sammanhanget är dock vilka relationer mellan användares behov å ena 
sidan och information å den andra sidan som förklarar relevans. Med tanke på den variation 
som finns när det gäller både användare och information är det föga märkligt att många olika 
faktorer kan spela avgörande roller för om en informationskälla är relevant eller inte.42  
 
Bean & Green menar att fenomenet relevans involverar relationer på många olika nivåer. 
Dessa relationer kan exempelvis vara mellan ett dokuments språknivå och en användares 
språkförmåga, mellan det faktiska innehållet som texten uttrycker och omfattningen på 
användarens egen kunskap och mellan en texts ämne och ämnet gällande användarens 
informationsbehov. De hävdar att den sistnämnda relationen, kallat topikala 
relevansrelationer (topical relevance relationships), i sig är ett mycket komplext fenomen, 
mycket mer än en ren ämnesmatchning. Författarna menar att topikala relevansrelationer även 
består av hierarkiska, strukturella och associativa relationer såväl som ämnesmatchning, vilket 
talar för att alla tänkbara språkliga och kognitiva relationer kan användas som en topikal 
relevansrelation. De drar slutsatsen att topikala relevansrelationer bara är begränsade av 
mänskliga kognitiva associationer.43 
 
Således är relevans ett subjektivt fenomen och det är häri som kritiken av begreppet ligger då 
det anses att bara den som söker information kan bedöma om ett dokument är relevant för en 
fråga eller inte. Vid experiment har relevansbedömningar oftast grundats på en matchning 
mellan det erhållna dokumentets ämnesinnehåll och detsamma hos den topic som genererade 
dokumentet. En viss jämförelse kan göras här med den inkonsekvens som påträffats vid 
indexering; olika indexerare väljer olika termer för att beskriva ämnesinnehållet för samma 
dokument, inte ens samma indexerare valde samma termer för samma dokument vid olika 
tillfällen. 44 Det är lätt att sluta sig till att samma inkonsekvens antagligen gäller vid 
relevansbedömningar. 
 

                                                                 
38 Large et al. (2001) s. 285 
39 Bean & Green (2001) s. 115 
40 Schamber (1994) s. 36 
41 Mizzaro (1998) s. 304 
42 Bean & Green (2001) s. 115 
43 Ibid. s. 124-130 
44 Large et al. (2001) s. 285-286 
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En annan svårighet med relevans är att bedömningar av ett dokument kan influeras av de 
dokument som redan blivit undersökta. Ett dokument kan alltså anses relevant eller irrelevant 
beroende på relevansgraden hos de andra dokumenten i det aktuella setet av återvunnet 
material. Detta understryker problemen med den binära bedömningen av dokument när det 
gäller recall- och precisionsmåtten. 45 
 
Av denna kritik följer att relevansbedömningar och sålunda också utvärderingar av IR-system 
utförda av någon annan än en användare med ett verkligt informationsbehov skulle kunna 
anses otillförlitliga. Det finns dock forskare som pekar på problem även med 
användarundersökningar. Green menar i en tidigare forskningsrapport att det faktum att 
användaren är i ett ”ofullständigt kunskapstillstånd” [vår översättning] förhindrar henne eller 
honom från att göra en rättvis bedömning. I vissa fall avvisar användaren information som i 
själva verket skulle ha kunnat tillfredsställa dennes informationsbehov. I andra fall kan 
användaren kanske inte ens precisera vad som för henne eller honom kännetecknar relevant 
information. 46   
 
Många forskare har försökt strukturera problemets kärna. De fem punkter som redovisas 
nedan är utarbetade av Mizzaro och kan fungera som en enkel modell när 
relevansbedömningar skall redovisas.  
 
1. Vilken sorts relevans används? Är det fråga om systemrelevans (system relevance), 

relevans för användare (user relevance) eller topikalitet (topicality)? 
2. Vem skall bedöma informationen – en användare med ett verkligt informationsbehov eller 

en forskare/intermediär? 
3. Vad har bedömaren för information att utgå ifrån – titel, abstrakt, fullpost eller fullständigt 

dokument? 
4. Vad kan bedömaren jämföra med för att formulera sin relevansbedömning– query, 

önskemål, informationsbehov eller problem? 
5. Vid vilken tidpunkt i sökprocessen utförs bedömningen? (Detta är en viktig aspekt 

eftersom man kan bedöma ett dokument olika vid olika tidpunkter.)47 
 
Att relevans således är ett omtvistat och svårdefinierat begrepp står klart. Den subjektiva 
aspekten av begreppet verkar vara svårt att värja sig emot hur man än vrider och vänder på 
problemet och samma problem föreligger oavsett om det är användare eller forskare som skall 
utföra bedömningarna. Eftersom de för IR-system mest använda effektivitetsmåtten recall och 
precision bygger på just relevansbedömningar har detta fenomen onekligen stor betydelse för 
effektivitetsutvärderingar. I vilket fall är relevansbedömningar en vedertagen metod för 
systemutvärderingar och det är, trots den subjektiva faktorn, viktigt att dessa utvärderingar 
görs. Eftersom ingen ännu har kommit fram till något bättre sätt att utvärdera 
återvinningseffektivitet är det denna situation som råder och man kan inte göra mer än att vara 
medveten och ta hänsyn till detta i forskningsredovisningen.  
  

                                                                 
45 Large et al.  (2001) s. 286 - 287 
46 Green (1995) s. 648 
47 Mizzaro (1997) s. 812 
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5. INDEXERING 
 
Detta kapitel ämnar ge en inblick i hur bibliografiska databaser är uppbyggda och ger också 
en beskrivning av olika tillvägagångssätt vid indexering.  
 
5.1 Bibliografiska databaser 
 
En databas är en samling av någon slags information, organiserat på så sätt att det går att 
återvinna separata dokument. En databas kan bestå av fulltextdokument som t. ex. tidningar 
eller artiklar. Den kan även innehålla dokumentrepresentationer (surrogat) som exempelvis 
poster i en bibliotekskatalog eller faktiska data, såsom priser på varor eller tågtider. Inte bara 
text behöver ingå i databasen utan där kan även finnas bilder och ljud från både multimedia 
CD-ROM och World Wide Web.48 
 
Bibliografiska databaser utgör grunden för de flesta IR-system idag. Det finns många olika 
sorters bibliografiska databaser, t. ex. ämnesorienterade, tvärvetenskapliga, specialiserade 
eller sådana som täcker vissa tidskrifter. De kan vara kommersiella, akademiska eller 
kopplade till ett visst yrkesområde.49 
 
En databas består av dess data samt en mängd index som finns för att göra informationen 
sökbar. Den fundamentala enheten i databasen är den bibliografiska posten. Varje post 
innehåller information om ett dokument och är indelad i flertalet fält, där varje fält innehåller 
ett eller flera element av information. 50 Dessa element utgör ingångar till dokumentet. Olika 
ingångar kan vara exempelvis dokumentets författare, titel, utgivningsår eller ämne. 
 
Standarder och regler har spelat en viktig roll vid skapandet av databaser för 
informationssökning. Databasproducenter har ibland sina egna regler om hur data skall föras 
in i databasen. Eftersom många databaser är av kommersiell beskaffenhet är dessa regler dock 
oftast hemliga. 51 
 
Databasproducenten avgör således hur informationen i varje fält skall behandlas för att 
generera ett index. Denna process kallas parsing. Databasdesignern bestämmer hur varje fält 
skall indexeras och därefter uppdateras indexet automatiskt av programmet när nya poster 
tillkommer. Man kan välja mellan ordindexering, frasindexering, ord- och frasindexering eller 
ingen indexering alls. I vissa fält är varje ord viktiga för återvinning, t. ex. titel- och 
abstraktfält, och då väljs vanligtvis ordindexering. Andra fält gynnas mest av frasindexering 
och exempel på detta är författarfältet där det är väsentligt att beståndsdelarna hålls ihop. Det 
finns också fält som kräver en kombination av ord- och frasindexering, t. ex. deskriptorfältet. 
På så vis ges möjligheten att söka både med enstaka termer och med kombinationer av 
termer.52 
 
Ett textåtervinningssystem är skapat för att tillhandahålla snabb tillgång till posterna genom 
vilken ingång som helst. Dokumentens poster är lagrade en efter en i datorns minne men för 
att användaren skall slippa att läsa igenom alla poster har man skapat en indexfil som 
innehåller alla indexeringstermer, dvs. både deskriptorer och termer från övriga fält, 

                                                                 
48 Large et al. (2001) s. 73 
49 Chowdhury (1999) s. 14-15 
50 Large et al. (2001) s. 110 
51 Ibid. s. 113 
52 Ibid. s. 121 
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arrangerade i alfabetisk ordning. Denna indexfil kallas för en inverterad fil.53 För varje term 
eller fras i den inverterade filen finns en pekare som specificerar den eller de positioner (post, 
fält, stycke, mening o.s.v.) i databasen där termen förekommer. Positionerna erhålls genom att 
varje fält har en unik identifiering, kallad field tag, som används för att ange var den sökta 
termen/frasen uppträder.54  
 
5.2 Ämnesindexering 
 
För att kunna återvinna dokument via en IR-databas är dokumenten, vilket tidigare nämnts, 
försedda med ett antal olika ingångar. En viktig del av ingångarna utgör ämnesingångarna. 
Dessa har som uppgift att vara en beskrivning av dokumentets innehåll. 
 
En beskrivning kräver någon form av analys. Denna analys kan utföras på två elementära sätt; 
antingen av människor eller genom en maskinellt utförd algoritm. Människor undersöker 
dokument för att få fram det budskap som texten representerar samt vissa karakteristika hos 
texten och använder sig därefter antingen av en fastställd vokabulär, termer från källan eller 
egna termer som skall representera dokumentet i en bibliografisk post. Datorer identifierar 
och jämför beståndsdelarna i texten och använder sig ibland också av lexikala, syntaktiska 
och kontextuella data för att skapa ett index. 55 
 
Egendomligt nog vet man betydligt mer om metoder för automatisk indexering än om 
mänskliga metoder. Detta beror på att maskinella metoder måste vara beskrivna in i minsta 
detalj för att en dator skall kunna ha någon användning av dem. Kunskap om de mänskliga 
metoderna är idag begränsade till de mer generella förklaringar som experter erbjuder i 
textböcker och övningsmaterial tillsammans med vaga forskningsresultat inom 
kognitionsvetenskapen. 56 
 
5.2.1 Manuell indexering 
 
I en artikel av Anderson och Perez- Carballo sammanfattas indexering med följande rader: 
 
”The general consensus among indexers and theoreticians is that human indexers percieve 
(read, view, examine, listen to) a text, interpret the message encoded in the text as they 
understand it (influenced by previous experience and current personal knowledge, including 
their interpretations of any instructions given them), and then describe their version of the 
message, plus any important text or document features, in accordance to rules and patterns 
for the type of index they are working on. Not much more detail than that is provided by 
experts in indexing.”57 
 
Enligt Anderson och Perez-Carballo saknas således klara riktlinjer för hur mänskliga 
indexerare bör gå tillväga för att åstadkomma någorlunda uniforma resultat. Tre olika 
tillvägagångssätt beskriver O´Connor gällande hur en indexerare kan utföra sitt arbete: 
 
- Indexera bara det som faktiskt finns i dokumentet, t. ex. genom att räkna ord  
- Indexera på hela dokumentets specificitetsnivå (Cutters regel) 

                                                                 
53 Chowdhury (1999) s. 92-93 
54 Large et al. (2001) s. 93 
55 Anderson & Perez-Carballo (2001) s. 232 
56 Ibid s. 237 
57 Ibid. 
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- Indexera med ett begränsat antal termer 58 
 
Som synes finns två inriktningar gällande manuell indexering. Den ena är kognitiv och menar 
att indexering är en process som är starkt influerad av tänkesättet hos den individuelle 
indexeraren och följaktligen kommer indexering alltid att ha en subjektiv grund. Den andra 
inriktningen kan kallas socialkonstruktivistisk och hävdar att indexering inte baseras på (eller 
bör baseras på) kognitiva processer utan på socialt konstruerade regler. Denna inriktning 
kallar den förra för meningslös ”mentalism” och argumenterar för ett fokusskifte från 
regelobservationer till regelkonstruktioner.59 I vilket fall är indexeringsinkonsekvens ett 
välkänt faktum och mycket forskning har bedrivits om just detta.60 
 
Det finns dock standardiserade rekommendationer att utgå ifrån. International Organization 
for Standardization (ISO) samt British Standard Institute (BSI) har utformat några generella 
punkter som dock bara kan erbjuda en ansats snarare än en strikt och noggrann procedur som 
genererar förutsägbara resultat. Inom vissa specialistområden finns dessutom speciella listor 
med indexeringskategorier. Dessa listor är utformade för att indexeraren inte skall utelämna 
viktiga aspekter men dessa kan heller inte ge någon försäkran om egentlig enhetlighet.61  
 
När indexeringstermer skall tilldelas ett dokument är uttömmandegrad (exhaustivity) och 
specificitet (specificity) två viktiga aspekter att ta hänsyn till. Uttömmandegraden visar hur 
väl de valda indexeringstermerna täcker ett dokuments ämnen, men likställs även ofta med 
antalet deskriptorer ett dokument erhåller.62 Fördelarna med hög uttömmandegrad är att 
antalet ingångar till ett dokument ökar men om indexeringen blir alltför uttömmande blir 
indexet ineffektivt eftersom det blir svårare att finna relevanta dokument. Förutom denna 
avvägning är ett annat problem med uttömmande indexering att det vanligtvis involverar ett 
binärt beslut (antingen finns termen med eller inte) snarare än ett beslut som kan beskriva 
termens vikt i dokumentet. Motsatsen till uttömmande indexering är i detta sammanhang 
selektiv indexering då man väljer ut färre och mer generella termer för beskrivning. 63 
 
Om uttömmandegraden står för bredden och kopplas samman med indexeringsprinciper 
betecknar specificiteten djupet hos det aktuella indexeringsspråket, dvs. hur precist man 
uttrycker ett visst begrepp. Lancaster säger att det generellt anses vara en god 
indexeringsprincip att använda de mest specifika termerna för att beskriva ett dokuments 
ämnen men att principen bör användas med måtta och utgå ifrån ett pragmatiskt 
förhållningssätt.64 O´Connor menar att specificitetsnivån bestämmer hur djupt användaren kan 
tränga in i dokumentsamlingen och även in i individuella dokument.65 
 
I ett typiskt fall finns således ett förhållande mellan uttömmandegrad och specificitet å ena 
sidan och recall och precision å andra. Ju högre uttömmandegrad desto högre recall erhålls 
men samtidigt blir precisionen lägre. Ju högre specificitet desto högre precision men lägre 
recall.66  
 

                                                                 
58 O´Connor (1996) s. 60 
59 Anderson & Perez-Carballo (2001) s. 245  
60 Exempelvis Cooper (1969) 
61 Anderson & Perez-Carballo (2001) s. 250 
62 Lancaster (1998) s. 196 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 O´Connor (1996) s. 107 
66 Ibid. s. 70 
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5.2.2 Kontrollerad vokabulär 
 
Kontrollerade vokabulär är en samling av utvalda termer, s.k. deskriptorer, som dels kan 
användas av indexerare för att representera ett dokuments innehåll i en bibliografisk post, dels 
användas av de människor som skall söka efter information via ett informationssystem. En 
kontrollerad vokabulär skall alltså fungera som ett gemensamt språk för indexerare och 
användare. 
 
En kontrollerad vokabulär innefattar alltid en struktur. Denna struktur skall: 
 
- kontrollera synonymer genom att fastslå en term som godkänd och skapa hänvisningar 

från de andra synonymerna till den godkända termen, 
- särskilja homografer (banan [frukt] – banan [dans-]), 
- skapa hänvisningar mellan de termer som är relaterade. Dessa relationer kan vara 

exempelvis hierarkiska (djur – katt) eller associativa (regn – paraply). 67  
 
Kontrollerade vokabulär brukar delas in i klassifikationsscheman, tesaurusar och 
ämnesordlistor. Medan tesaurusar och ämnesordlistor är baserade på naturligt språk är 
klassifikationsscheman konstruerade av artificiella språk, oftast uppbyggda av bokstavs- 
och/eller sifferkombinationer. Alla har som uppgift att presentera termer; alfabetiskt, 
systematiskt eller både och. I klassifikationsschemat är den alfabetiska presentationen 
underordnad. Tesaurusar presenterar termer alfabetiskt men har en dold hierarkisk struktur 
som är uppbyggd av angivelser av relaterade termer.68 Ämnesordlistan liknar tesaurusen på så 
vis att den är alfabetiskt ordnad men är vanligtvis mer generell till sin karaktär och saknar ofta 
hänvisningar. De har i regel utvecklats under tid med följden att de ibland kan brista i 
konsekvens. På senare tid har dock många ämnesordslistor börjat använda sig av samma 
förfaringssätt att visa relationer med som tesaurusar och därför har skillnaderna mellan dessa 
minskat.69 Alla dessa tre typer av kontrollerad vokabulär har alltså ungefär samma syfte men 
använder sig av olika metoder för att uppnå det. 
 
 
5.2.3 Fördelar och nackdelar med kontrollerad vokabulär 
 
Fördelarna med den kontrollerade vokabulären är att den ska underlätta sökningar genom att 
kontrollera synonymer, relaterade termer av olika slag samt hyper- och hyponymer (över- och 
underordnade termer). Vidare ger den bestämningar till homografer. På så vis ska man inte 
behöva fundera på vilken term som passar bäst, i vilken form man skall skriva den och, om 
det finns stavningsvarianter, vilken variant man skall välja.  
 
Fördelarna är alltså lätta att inse men det finns nackdelar. En är att specificiteten hos det 
naturliga språket går förlorad. Eftersom man försöker representera begrepp med den 
lämpligaste termen kan konsekvensen bli att begrepp indexeras med en term som inte matchar 
begreppet exakt. Ett annat problem är att en kontrollerad vokabulär inte uppdateras 
kontinuerligt eftersom syftet med vokabulären, dvs. kontrollen, följaktligen skulle gå förlorad. 
Således är möjligheterna för en kontrollerad vokabulär att spegla ett ämnesområdes aktuella 
terminologi något begränsade. Vidare innebär en kontrollerad vokabulär att ingångarna till 

                                                                 
67 Lancaster (1998) s. 14 
68 Ibid. s. 15 
69 Large et al. (2001) s. 95 
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dokumentet blir relativt få, speciellt om det gäller sökningar i fulltextdatabaser men även i 
bibliografiska databaser som använder sig av abstrakt.70 
 
Att bestämma ett dokuments ämnen och välja ut lämpliga termer som skall representera dessa 
ämnen är som tidigare nämnt en subjektiv process som kan skapa ytterligare problem. I 
praktiken är indexerare inte alltid konsekventa i tilldelandet av termer. Indexering och 
konstruktion av kontrollerade vokabulär är dessutom kostnadskrävande arbeten för 
databasproducenten. 71 En kontrollerad vokabulär innebär också att det blir svårt att utbyta 
material mellan databaser.72   
 
Som användare måste man lära sig hur en vokabulär är uppbyggd vilket kan resultera i att 
man tycker det verkar krångligt och därför undviker att använda den. Oberoende av vilka 
önskemål man som användare har när det gäller materialet så genererar oftast en kontrollerad 
vokabulär låg recall men hög precision. Om man är ute efter en uttömmande sökning är alltså 
en kontrollerad vokabulär inte att rekommendera.73  
 
5.2.4 Automatisk indexering och naturligt språk 
 
Automatisk indexering i sin enklaste form baseras på alla ord i ett dokument. Eftersom alla 
ord inte är lika betydelsebärande finns ofta en stoppordlista som sållar bort exempelvis 
prepositioner, bestämda artiklar och konjunktioner. Ett avlägsnande av s.k. stoppord kan 
minska den inverterade filen betydligt och därigenom snabba på sökprocessen. Nästa nivå i 
utvecklingen är att beräkna hur väl ett ord fungerar som sökterm. Med hjälp av algoritmer kan 
man beräkna vikten för varje term i ett dokument genom att räkna ett ords frekvens i 
dokumentet och jämföra med samma ords frekvens i hela databasen. Detta är baserat på 
antagandet att en term som förekommer många gånger i ett dokument men få gånger i den 
aktuella databasen kan leda till ett relevant dokument.74 Det går också att bestämma trösklar 
för vilket viktintervall som dokument skall återvinnas inom. 75 
 
Under årens lopp har det utvecklats många raffinerade förbättringar av indexering och 
återvinning med naturligt språk. Stemming avlägsnar affix både vid indexering och vid 
sökning så att det blir möjligt att söka på alla ord med samma ordstam. Närhetsoperatorer gör 
det möjligt att söka på sammansatta begrepp och fraser och det finns även program som 
försöker identifiera fraser. Klustringsmetoder beräknar korrelationsvärden för dokument som 
liknar varandra och fungerar som en sorts automatisk klassificeringsmetod.76 Ännu mer 
sofistikerade algoritmer framtagna inom forskningsområdet Natural Language Processing 
(NLP) utför lingvistiska analyser av den grammatiska strukturen och försöker därigenom 
avslöja viktiga semantiska aspekter, vilket vanlig ordräkning inte kan åstadkomma.77  
 
 
 

                                                                 
70 Large et al. (2001) s. 98 
71 Ibid. 
72 Chowdhury (1999) s. 120 
73 Boyce & McLain (1989) s. 273 
74 Anderson & Perez-Carballo (2001) s. 258-260 
75 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) s. 104 
76 Anderson & Perez-Carballo (2001) s. 260-264 
77 Pérez-Carballo & Strzalkowski (2000) s. 156 
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5.2.5 Fördelar och nackdelar med naturligt språk 
 
Fördelarna med naturligt indexeringsspråk är att användaren kan dra nytta av de nyanser som 
just finns i det naturliga språket. På så vis ges en möjlighet till högre specificitet vid sökning. 
Eftersom nya termer blir tillgängliga omedelbart är det följaktligen mer anpassningsbart för 
förändringar inom ett ämnesområde. Användaren behöver heller inte lära sig hur en tesaurus 
eller ämnesordlista är konstruerad för att kunna nyttja informationssystemet. Dessutom sparar 
databasproducenten kostnader för tesauruskonstruktion och indexering och det blir lättare att 
utbyta material mellan databaser.78  
 
Vidare undviks de misstolkningar eller felaktigheter som en indexerare kan göra angående 
dokumentets ämnen. Som tidigare nämnts kan indexeraren missa att inkludera någon aspekt 
av dokumentet, välja fel term eller glömma en viktig hänvisning.79 
 
Sökningar med naturligt språk är optimala för dokument som innehåller specifika ord eller 
fraser som man vet har använts i dokumentet. Exempel på detta är unika egennamn såsom 
företagsnamn eller märkesvaror. Användandet av naturligt språk ger också goda resultat för 
sökningar innehållande citat eller liknande.80  
 
Nackdelarna med naturligt språk är att ett större ansvar läggs på användaren, eftersom hon 
eller han själv måste tänka ut vilka termer (synonymer, stavningsvarianter och syntax) som 
författaren kan ha använt i sitt dokument. Det är dessutom osäkert om författaren 
överhuvudtaget använt en distinkt term för den eftersökta informationen utan ämnet kan vara 
implicit. Ett exempel ger Rothman; av 30 slumpvis utvalda New York Times-artiklar som 
behandlade inflation fanns bara termen ”inflation” i sju av dem. 81 Problem kan också uppstå 
när en terms betydelse förändras med sin omgivning, eller när olika begrepp används för 
samma företeelse (ex frihetskamp – terrorism). 
 
Naturligt språk kan inte särskilja homografer eller hantera ord med figurativ mening, vilket 
generar hög recall samtidigt som antalet irrelevanta träffar ökar. Eftersom naturligt språk 
innebär fler ingångar till ett dokument, vilket leder till många irrelevanta träffar, blir följden 
att precisionen minskar.82  
 

                                                                 
78 Aitchison & Gilchrist (1987) s. 17 
79 Lancaster (1998) s. 229 
80 Rothman (1983) s. 24 
81 Ibid. s. 30 
82 Ibid. s. 27 
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6. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 
Trots att frågan om återvinningseffektiviteteten hos de båda sökstrategierna debatterats länge 
har det inte varit enkelt att finna undersökningar som liknar vår egen. Bland de studier vi har 
hittat förekommer två olika typer av metoder. Den ena undersöker användbarheten hos de 
båda strategierna genom exempelvis att se hur väl den kontrollerade vokabulären kan 
representera de begrepp som efterfrågas. Den andra metoden handlar om att undersöka 
återvinningseffektivitet genom empiriska studier med recall och precision som mått. För vår 
del är det den senare metoden som är av intresse men det har inte funnits något riklighet av 
denna typ av undersökningar. De få vi har funnit har utförts ganska långt tillbaka i tiden och 
en del av dessa har inte riktigt haft de tekniska förutsättningar vi har idag.  En orsak till att det 
inte finns särskilt många kan ju vara att de stora undersökningar som Cranfield och på senare 
tid TREC står för har gjort undersökningar liknande vår överflödiga och de skulle kanske ses 
en aning inaktuella med tanke på att åtminstone TREC satsar på mer avancerade 
undersökningar inom exempelvis NLP. En annan orsak kan vara att det är vanskligt att 
utarbeta en god och tillförlitlig metod. I de undersökningar som följer nedan har alla utgått 
från olika metoder och även i viss mån använt måtten recall och precision på olika sätt.  
 
Voorbijs undersökning från 199883 har fått tjäna som utgångsmodell för vår undersökning 
men eftersom vår metod är anpassad efter andra förutsättningar skiljer sig de båda 
undersökningarna åt till stor del. Voorbij har gjort en tvådelad studie där han dels undersöker 
ekvivalensen hos de båda sökspråken kontrollerad vokabulär och naturligt språk, dels 
undersöker deras återvinningsprestation. Den senare delen av studien, som är den intressanta 
för vår del, gjordes med monografier i en OPAC i Kungliga Biblioteket, Nederländerna. 
Voorbij tog hjälp av ämnesbibliotekarier som fick formulera egna topics och queries inom 
disciplinerna humaniora och samhällsvetenskap och därefter relevansbedöma resultaten binärt 
(dvs. relevant- icke relevant) utifrån en lista av bibliografiska poster.  Bibliotekarierna 
uppmanades formulera ett bredare och ett smalare topic som de inte tidigare sökt på. Dessa 
topics skulle inte förväntas återvinna alltför många träffar. En tesaurus användes som den 
kontrollerade vokabulären och bibliotekarierna tilläts använda sig av alla finesser som 
katalogen kunde erbjuda, exempelvis klassifikationskoder och trunkering. Iterativa sökningar 
var också tillåtna, dvs. bibliotekarierna fick formulera om sina queries tills de blev nöjda. 
Sökningar med kontrollerad vokabulär var riktade mot deskriptorfältet och sökningar med 
naturligt språk var riktade mot titelfältet. Antalet topics uppgick till 25 stycken. 
 
Voorbij har beräknat relativ recall utifrån en variant av poolingmetoden samt överlappning. 
Varför precision inte har beräknats har inte redovisats.   
 
KV-strategin har i denna undersökning fått mycket hög recall, 86, 90 % medan NS hamnade 
på 48,20 %. Överlappningen har uppgått till 35,20 % och av de unika dokumenten återvann 
KV-strategin 51,80 % medan NS-strategin återvann 13,00 %. 
 
Muddamalle84 gjorde sin undersökning i en egenkonstruerad testdatabas bestående av 17 918 
poster. Databasens övergripande disciplin var jordmekanik. Tillsammans med anställda på 
Applied Earth Science Laboratory vid Central Water and Power Research Station i 
Khadakwasla, Indien, formulerade Muddamalle 81 topics och formulerade sedan själv om 
dem till queries i kontrollerad vokabulär och naturligt språk. Relevansbedömningen av de 
bibliografiska posterna var binär och gjordes av anställda vid laboratoriet. 
                                                                 
83 Voorbij (1998)  
84 Muddamalle (1998) 
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Den kontrollerade vokabulären var en tesaurus för jordmekanik. Vid KV-sökningarna hade 
Muddamalle förutom deskriptorn även använt dess relaterade, överordnade och underordnade 
termer som förbands med booleska operatorer. Queries i NS-strategin konstruerades däremot 
helt utan synonymer eller relaterade termer. 
 
Muddamalle beräknade recall och precision. Vilken typ av recall det rör sig om är dock inte 
redovisat men eftersom undersökningen utfördes i en testdatabas får vi anta att antalet 
relevanta dokument var kända och att det således handlar om absolut recall.  
 
Båda sökstrategierna gav mycket goda resultat. KV-strategin gav ett medelvärde på 80,00 % 
gällande recall och 81,00 % gällande precision. NS-strategin hade ett medelvärde på 85,00 % 
gällande recall och 83,00 % gällande precision.   
 
Knapp, Cohen och Juedes85 har gjort en studie med syfte att utröna ett eventuellt behov av en 
tesaurus i naturligt språk inom humaniora. Även denna studie var tvådelad där den sista delen 
utgjordes av en jämförelse mellan kontrollerad vokabulär och naturligt språk. Knapp et al 
gjorde sin undersökning i olika humanistiska databaser via DIALOG eller CD-ROM. 
Undersökningen utgjordes av 13 topics som formulerats av fakultetsmedlemmar vid 
avdelningen för humaniora, University of Albany, USA. Dessa sökningar utfördes av 
författarna själva men relevansbedömdes av fakultetsmedlemmarna. En tesaurus för 
respektive databas användes för KV-strategin och NS-strategin utformades i samråd med den 
fakultetsmedlem som sökningen gällde. Sökningarna var riktade mot deskriptorfält respektive 
fritextfält. Relevansbedömningen var tregradig. 
 
Precision och recall har använts som mått i undersökningen. KV-strategin uppmätte 
medelprecisionen 66,28 % medan NS hade 35,50 %, beräknat utifrån de dokument som var 
något eller mycket relevanta. Författarna verkar dock ha avlägsnat de relevanta träffar i NS 
som KV redan återvunnit. Någon egentlig recall har inte beräknats utan författarna beräknar 
hur många procent NS och KV utgör av det totala antalet återvunna dokument. Man har alltså 
inte utgått från de relevanta dokumenten utan beräknat andelen återvunna KV respektive NS 
av totalt återvunna.  
 
Hersh & Hickam86 har jämfört 3 indexeringsmetoder för medicinsk litteratur i en testdatabas 
vid Oregon Health Sciences University. De tre metoderna utgjordes av kontrollerad vokabulär 
i form av MeSH (från MEDLINE), naturligt språk samt ett automatisk indexerings- och 
återvinningsprogram vid namn SAPHIRE. Syftet med undersökningen var att utröna om ett 
automatiskt indexeringsprogram skulle kunna ersätta den manuella indexeringen. Databasen 
bestod av 200 artiklar vars övergripande ämne var sjukdomen AIDS. De 12 queries som 
användes i experimentet var dels från riktiga användare och dels från en testkollektion. De 
200 dokumenten relevansbedömdes utifrån dessa queries i förväg av 5 läkare. Av de 23 
personer som utförde sökningarna var 10 läkare, 5 bibliotekarier och 8 kom från olika 
yrkesgrupper och hade viss erfarenhet av att söka i medicinska databaser.  
 
Hersh & Hickam har redovisat precision och recall för hela gruppen sökpersoner men också 
för varje specifik grupp. För gruppen bibliotekarier, som väl kan anses vara lämpligaste 
gruppen ur jämförelsesynpunkt, erhöll KV-strategin en recall på 41,40 % och precision på  
73,80 %. NS-strategin erhöll en recall på 45,50 % och precision på 68,30 %.  

                                                                 
85 Knapp et al (1998) 
86 Hersh & Hickam (1992) 
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Tabell 1. Recall och precision för de ti digare undersökningarna.  
 

Kontrollerad vokabulär Naturligt språk  
Recall Precision Recall Precision 

Voorbij 86,90 % - 48,20 % - 
Muddamalle 80,00 % 81,00 % 85,00 % 83,00 % 
Knapp et al - 66,28 % - 35,50 %* 
Hersh & Hickam 41,40 % 73,80 % 45,50 % 68,30 % 
* Knapp et al har här avlägsnat de relevanta dokument som redan återvunnits med KV-strategin 

 
Av tabell 1 kan vi se att få av dessa undersökningar följer exakt det mönster som gör gällande 
att den kontrollerade vokabulären generar hög precision och låg recall medan naturligt språk i 
sin tur genererar lägre precision och högre recall. Detta kan ju i de flesta fall förklaras genom 
de olika metoder och miljöer som ligger till grund för undersökningarna. I kapitel 9 går vi 
igenom några tänkbara orsaker. 
 
Vidare tolkar vi från dessa tre exempel med sina helt skilda ansatser och metoder det som att 
det saknas en tydlig praxis vid denna typ av undersökningar. Förutsättningarna och metoderna 
för dessa tre exempel är så pass olika till sin karaktär att jämförelser mellan dem blir svåra att 
göra. Rowley säger också att undersökningar under det hon kallar ”era three” (slutet av 1970-
talet och framåt) utförs i olika miljöer och eftersom denna tid också präglas av förändringar i 
den tekniska miljön så är det svårt att göra några jämförelser.87 Dock anser vi att det går att 
resonera kring och dra vissa slutsatser om deras resultat vilket kan vara användbart vid vår 
analys. 
 
 
 
 
 

                                                                 
87 Rowley (1994) s. 112 
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7. METOD 
 
För att kunna jämföra sökningar baserade på kontrollerad vokabulär med sökningar i naturligt 
språk krävdes först och främst en uppsättning informationsbehov, topics. Utifrån varje topic 
konstruerades därefter två queries, en med hjälp av kontrollerad vokabulär i form av termer 
från LISAs tesaurus och en med fria termer i naturligt språk. Dessa queries kördes mot LISAs 
databas. Resultatlistans dokument relevansbedömdes binärt (relevant eller ickerelevant) och 
därefter beräknades precision, relativ recall och överlappning.  
 
7.1 Topics och queries 
 
Ramen för våra topics utgjordes först och främst av databasen LISA. LISA hade valts ut av 
den anledning att vi var bekanta med dess gränssnitt samt att disciplinen kändes relevant för 
oss som studenter i biblioteks- och informationsvetenskap. Vår första tanke var att våra topics 
skulle utformas utifrån Whites och McCains bibliometriska studie som utkristalliserat 12 
specialiteter inom Library and Information Science för att på så vis få en god bredd.88 Dessa 
specialiteter gick dock inte att implementera fullt ut i vår idé på grund av att några av 
specialiteterna var alltför specifika eller för oss svåridentifierade, men på det hela taget har de 
ändå fungerat som stomme i vår topicskonstruktion. 89 Där dessa specialiteter inte gick att 
använda formulerades topics fritt. Våra topics och queries finns i bilaga 1.  
 
Dessa topics bestod av 2-3 aspekter. Med aspekt avses den betydelsebärande del i ett topic 
som skall representeras i queryn av en deskriptor eller söktermer i naturligt språk. Queryn 
”indexering AND automatisk AND utveckling” innehåller således tre aspekter.  
 
Utifrån varje enskilt topic konstruerades två queries, dvs. söksträngar av termer med 
kontrollerad vokabulär respektive naturligt språk. Den ena queryn byggdes med enbart 
kontrollerade termer från LISAs tesaurus. Varje aspekt av frågans topic hade exakt en 
deskriptor. Dessa förbands av den booleska operatorn AND. Den andra queryn konstruerades 
av termer som vi ansåg lämpliga för att representera frågans topic. Här tog vi hjälp av 
engelska ordböcker samt dito synonymordböcker. Dessa queries innehöll en eller flera 
synonymer samt i viss mån hyper- eller hyponymer för varje aspekt och därför kom både 
operatorerna OR och AND till användning. Vi använde oss också av trunkering för att 
återvinna poster som indexerats med termer med andra böjningsformer. Vi har således 
medvetet försökt att ställa de båda strategiernas kvintessenser mot varandra; i KV-strategin 
skall man inte behöva mer än en deskriptor för varje aspekt medan NS-strategin går ut på att 
man har full frihet att använda så många synonymer man önskar. Idén är sålunda att de 
deskriptorer som används i LISA och således också i KV-strategin, skall inbegripa alla de 
synonymer som används i NS-strategin. 
 
Eftersom vi inte ville bli påverkade av LISAs tesaurus valde vi att konstruera våra queries i 
naturligt språk först. Av den anledningen kom det sig ibland att KV- och NS-strategin såg 
nästan likadana ut, dvs. var uppbyggda av exakt samma termer, med undantag av trunkeringar 
som tilläts i NS-strategin.  

                                                                 
88 White & McCain (1998) s. 334 - 335 
89 Dessa specialiteter utgörs av: experimental retrieval (IR); citation analysis; online retrieval; bibliometrics; 
general library systems; science communication; user theory; OPACS; imported ideas; indexing theory; citation 
theory; communication theory. 
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Vi delade upp arbetet med querykonstruktionen så att var och en fick konstruera hälften av 
frågorna i naturligt språk och hälften av de med kontrollerad vokabulär.  
 
För att se om våra topics och queries fungerade gjorde vi testsökningar. Dessa visade att det 
inte var helt enkelt att få båda strategierna att hålla sig inom en hanterbar mängd eftersom 
KV-strategin oftast generade väldigt få dokument medan NS-strategin genererade flera 
hundratals. Vi undvek dock i möjligaste mån en iterativ process, dvs. där man söker sig fram 
till den bästa deskriptorn för ett topic, utan försökte i stället byta topic för att undvika en 
alltför konstruerad och manipulerad situation där KV-strategin skulle ges en fördel.  
 
 
Exempel på ett topic med tillhörande queries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 LISA 
 
LISA (Library and Information Science Abstracts) är en kommersiell bibliografisk databas för 
biblioteks- och informationssektorn. Den innehåller över 242 000 poster (dec. 2002) och 
sträcker sig från 1969 och framåt. LISA producerar abstracts till över 440 periodiska 
tidskrifter från ca 70 länder och i över 20 olika språk.90 På Högskolan i Borås tillgängliggörs 
LISA via internettjänsten IDS (Internet Database Service) av CSA (Cambridge Scientific 
Abstracts) som är ett privatägt informationsföretag från Bethesda, USA. 91 
 
I LISA kan man välja mellan tre sökgränssnitt: Quick Search, Advanced Search samt 
Thesaurus Search. Quick Search erbjuder en enkel formulärsökning i ett begränsat antal fält 
med assistans för att kombinera ord. På så vis undkommer användaren de booleska 
operatorerna. I Advanced Search kan man välja mellan en formulärsökning, som man bygger 
själv med hjälp av menyer, och en kommandoradsökning. Kommandoradsökningen görs med 
hjälp av fältkoder, booleska operatorer samt närhetsoperatorer. Kommandon skrivs i form av 
prefixsökningar, dvs. förkortningar av fältkoderna följt av ett likhetstecken och själva 
söktermen (ex. de=indexing).  I Thesaurus Search visas alla termer som är relaterade med den 
sökta termen såsom överordnade, underordnade eller relaterade termer. Den visar även 
föregående och nästkommande term i indexet. Det finns också ett roterat index, som 
alfabetiskt visar alla de begrepp i tesauren som innehåller det sökta ordet, samt relaterade 
termer. Slutligen finns ett alfabetisk lista som visar termer utan några hänvisningar.  

                                                                 
90 CSA. Fact Sheet: LISA  
91 CSA. About CSA 

Topic: En undersökning som jämför olika sökmotorer. 
 
Tidsintervall: 1999-2001 
 
Relevanskriterier: Dokument som gör jämförelser mellan två eller flera sökmotorer, ej 
dokument om enskilda sökmotorer. 
 
NS: (ti= (search engine*) OR ab= (search engine*)) AND (ti= (compar*) OR ab= 
(compar*)) 
 
KV: (de=(search engines)) AND (de=(comparative studies)) 
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Begränsningar kan göras med publiceringsår, de senast inkomna dokumenten samt 
återvinning av dokument enbart på engelska språket.  
 
Man kan använda sig av så kallade wildcards, vilket i LISA innebär multiteckentrunkering 
med asterisk både i slutet av och inuti ett ord (ex index*, behavi*r).  
 
Själva återvinningen av dokument baseras på den booleska modellen som är en binär 
återvinningsmetod, dvs. ett dokument är antingen relevant för frågan eller inte. 
 
Resultatlistan kan man få presenterad i tre olika format; ”Citation” inkluderar titel, författare 
och källa. ”Citation & Abstract” presenterar de ovan nämnda fälten samt abstrakt och ”Full 
Record” visar alla fält i posten. Resultatlistan kan sorteras genom publikationsdatum eller 
relevansrankning. Relevansrankningarna görs utifrån deskriptorfältet; de poster som har de 
sökta termerna i deskriptorfältet kommer att rankas först.92 
 
När det gäller indexering följer LISA gängse normer; deskriptorfältet är både fras- och 
ordindexerat medan titel- och abstraktfält är ordindexerade.  
 
7.3 Sökningar 
 
Vi använde oss av LISAs kommandoradsökning i Advanced Search. Detta av den anledning 
att våra queries var alltför långa för en formulärsökning. Vi begränsade resultatet till enbart 
dokument på engelska språket. Denna begränsning hjälpte oss med att se till att antalet 
återvunna dokument inte blev alltför omfångsrikt, men innebar också att de båda strategierna 
återvann dokument från samma delmängd av databasen. Tidsintervallet varierade för varje 
topic beroende på att vi var tvungna att hålla oss inom en hanterbar mängd dokument att 
relevansbedöma. Denna mängd bestämdes till mellan 5 och 80 dokument. De båda 
strategierna hade dock alltid samma tidsintervall för varje topic för att sökningarna skulle 
utföras i samma delmängd av databasen. Den övre gränsen låg dock aldrig senare än 2001 för 
att undvika problem med databasuppdateringar. Posterna visades i ”Full Record” och 
sorterades efter fallande publikationsdatum. 
 
De queries som konstruerades av kontrollerad vokabulär riktades mot deskriptorfältet medan 
queries i NS-strategin riktades mot titel- och abstraktfält. Vid en sökning i LISA med naturligt 
språk hade antagligen det mest naturliga varit att använda sig av prefixet ”kw”, keyword, som 
möjliggör sökningar dels i abstrakt- och titelfält, men också i deskriptorfältet. Vi tycker dock 
att en sådan sökning skulle medföra ett mindre allmängiltigt resultat och bli alltför påverkat 
av själva söksystemet, eftersom strategin med naturligt språk således skulle få fördelen att 
söka även i deskriptorfältet. Vår intention var att i möjligaste mån jämföra två sökspråk och 
även om vi var medvetna om att systemet i sig innebär en mängd okontrollerbara variabler, 
såsom exempelvis indexeringsspecificitet, uttömmandegrad och antal ingångar, så var vår 
avsikt inte att undersöka själva systemet. 
 
Vi gjorde tre sökningar för varje topic; en med KV-strategin, en med NS-strategin samt en 
med båda. Den tredje sökningen som gjordes var en disjunktion av KV-queryn och NS-
queryn, dvs. de båda queries förbands med OR. Detta gjordes för att få en träfflista med 
enbart unika dokument som skulle utgöra den pool som skulle relevansbedömas. Alla 
träfflistor sparades som textfiler.  

                                                                 
92 CSA. Help: Sort Order 
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7.4 Relevansbedömning 
 
Vår relevansbedömning kan struktureras med hjälp av Mizzaros 5 punkter (se kap 4.3 för en 
utförligare beskrivning). 
 
1. Vilken sorts relevans används?  
2. Vem skall bedöma informationen? 
3. Vad har bedömaren för information att utgå ifrån? 
4. Vad kan bedömaren jämföra med för att formulera sitt omdöme? 
5. Vid vilken tidpunkt i sökprocessen utförs bedömningen? 93                                                                                  
 
Den relevans vi utgick ifrån kan bäst beskrivas som en typ av topikalitet, dvs. vi har strävat 
efter att göra en ämnesmatchning. Vi använde oss av binär relevansbedömning, dvs. 
dokumentet är antingen relevant eller inte. Vi gjorde vår relevansbedömning utifrån postens 
titel- och abstraktfält och jämförde dem med de aspekter som våra topics hade. Då det var vi 
själva som utförde relevansbedömningarna fann vi att det var viktigt att i förväg fastställa 
kriterier för varje topic för vad ett dokument skulle innehålla för att bedömas som relevant. 
Dessa kriterier är redovisade tillsammans med respektive topic i bilaga 1. Ett mer generellt 
relevanskriterium var att ett delvis relevant dokument skulle betraktas som ett relevant sådant. 
TREC definierar relevans som så att om man skall skriva en rapport om ett visst ämne och 
bedömer att den information som finns i dokumentet ifråga är användbart för rapporten, så 
anses detta dokument vara relevant. Ett dokument bedöms sålunda som relevant om bara 
någon del av det är relevant, oavsett hur liten denna del av dokumentet är.94 Eftersom alla 
topics var konstruerade och inte grundades i något verkligt informationsbehov blev tidpunkten 
i sökprocessen initialskedet.  
 
Relevansbedömningen utfördes i den fil som den tredje sökningen, dvs. den sökning som var 
disjunktionen av KV-queryn och NS-queryn, hade genererat. Eftersom antalet poster att 
relevansbedöma uppgick till ca 1700 delade vi upp arbetet mellan oss. De första två 
träfflistorna gick vi emellertid igenom tillsammans för att se om vi hade en gemensam 
uppfattning om vilka dokument som var relevanta. Under arbetets gång rådfrågade vi 
varandra vid tveksamheter. Vi dubbelkontrollerade också några av varandras listor som 
avslutning. 
 
7.5 Materialbearbetning 
 
De relevanspoänger som vi fört in i poolfilerna fördes därefter över i respektive strategis 
träfflista. Med hjälp av ett makro räknade vi därefter ut antalet relevanta dokument i poolen, 
KV-listan samt NS-listan. Dessa siffror fördes därefter in i ett Exceldokument med vars 
assistens vi beräknade precision, relativ recall samt överlappning med hjälp av Jaccards index. 
 
Relativ recall beräknades genom en variant av den poolingmetod som använts vid TRECs 
undersökningar. Denna variant går ut på att dividera antalet relevanta dokument för en enskild 
query med det totala antalet unika relevanta dokument med avseende på båda queries, dvs. 
”poolen”, för ett topic. Man dividerar alltså antalet relevanta dokument för en query med 
antalet unika relevanta dokument som fås av queryn i kontrollerad vokabulär och queryn i 
naturligt språk. 

 
                                                                 
93 Mizzaro (1997) s. 812 
94 Text REtrieval Conference (TREC) 
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8. RESULTATREDOVISNING 
 
 
Diagram 1 och tabell 2 visar att i vår undersökning blev utfallet för precision 65,59 % för 
kontrollerad vokabulär och 41,75 % för naturligt språk. Utfallet för relativ recall blev 40,28 % 
för kontrollerad vokabulär och 75,00 % för naturligt språk. Man kan alltså se att KV-strategin 
fungerade bättre med avseende på precision medan NS-strategin gav ett högre relativ recall. 
 
 

Diagram 1. Medelvärde för precision resp. 
relativ recall för de två strategierna.
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         Tabell 2. Medelvärde i procent för precision resp.  
          relativ recall för de två strategierna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I tabell 3 redovisas precision och relativ recall i procent för respektive strategi och topic. KV 
presterade bättre än NS med avseende på precision i 17 queries av 22, dvs. 77,30 %. NS 
presterade bättre än KV med avseende på relativ recall i 16 queries av 22, dvs. 72,70 %.  
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Tabell 3. Precision och relativ recall i procent för resp. strategi och för varje topic.  
 

 
 

Precision 
KV 

Precision 
NS 

Relativ recall 
KV 

Relativ recall 
NS 

Topic 1 80,00 42,42 33,33 77,78 
Topic 2 54,69 56,86 76,09 63,04 
Topic 3  83,33 45,21 13,89 91,67 
Topic 4 37,50 48,10 15,79 100,00 
Topic 5 42,42 26,32 73,68 52,63 
Topic 6 80,00 56,00 17,78 93,33 
Topic 7 7,69 58,33 7,14 100,00 
Topic 8 73,81 15,38 96,88 6,25 
Topic 9 33,77 45,10 56,52 50,00 
Topic 10 60,87 41,94 53,85 100,00 
Topic 11 50,00 37,33 17,86 100,00 
Topic 12 66,67 33,33 14,81 92,59 
Topic 13 50,00 68,75 14,00 88,00 
Topic 14 71,74 55,56 67,35 40,82 
Topic 15 92,31 17,95 63,16 73,68 
Topic 16 100,00 46,34 37,50 79,17 
Topic 17 80,00 28,07 40,00 80,00 
Topic 18 85,71 30,26 26,09 100,00 
Topic 19 100,00 57,35 16,28 90,70 
Topic 20 100,00 44,59 25,64 84,62 
Topic 21 39,53 22,22 80,95 19,05 
Topic 22 52,94 41,03 37,50 66,67 

 
 
 
I tabell 4 redovisas min- och maxvärde i procent för precision och relativ recall fö r respektive 
strategi. I tabell 3 kan även utläsas hur många topics som genererade 100 % precision 
respektive 100 % relativ recall. 
 
 
Tabell 4. Min- och maxvärde i procent för precision resp. relativ recall. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I diagram 2 och tabell 5 visas förhållandet mellan överlappande relevanta dokument och unika 
relevanta dokument då alla relevanta dokument från alla topics lagts ihop. Med överlappande 
dokument avses de dokument som återvunnits av bägge strategierna. De unika dokumenten är 
således de dokument som återvunnits av antingen kontrollerad vokabulär eller naturligt språk. 
Överlappningen för hela svarsmängden sammantaget var 14,50 %. Medelvärdet för 
överlappningen var 15,28 %. 
 
 
 

 Precision  
KV 

Precision NS Relativ recall 
KV 

Relativ recall NS 

Min 
7,69 15,38 7,14 6,25 

Max 
100,00  (3 st) 68,75 96,88 100,00  (5 st) 
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Diagram 2. Återvunna relevanta 
dokument.
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Tabell 5. Återvunna relevanta dokument. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I diagram 3 och i tabell 6 redovisas medelvärdet för det antal relevanta dokument respektive 
strategi återvunnit. Här redovisas även medelvärdet för antalet överlappande relevanta 
dokument. 
 
 

 

Diagram 3. Medelvärde för antal återvunna 
relevanta dokument per query för resp. 

strategi och medelvärde för antal 
överlappande relevanta dokument.
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 Antal Procent 
Relevanta dokument 724 100,00 

Unika KV 188 25,97 

Unika NS 431 59,53 

Överlappande 105 14,50 
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Tabell 6. Medelvärde för antal återvunna relevanta dokument per query för resp. strategi samt 
medelvärde för antal överlappande relevanta dokument per query. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KV-strategin återvann 524 dokument och NS-strategin återvann 1271 dokument. Det totala 
antalet återvunna dokument för samtliga topics uppgick då till1795 varav 1689 kvarstod då 
överlappande dokument, 106 stycken, räknats bort inför relevansbedömningen.  
 
Det totala antalet relevanta återvunna dokument uppgick till 724 stycken. Av dessa var 105 
dokument återvunna av båda strategierna. Detta visar att nästintill alla dokument som 
återvunnits av bägge strategierna var relevanta. Bara ett icke-relevant dokument återvanns av 
båda strategierna, vilket vi tolkar som en försumbar siffra i sammanhanget.  
 
Medelvärdet för antalet dokument återvunna av varje topic uppmättes till 76,77 stycken. 
Medelvärdet för antal relevanta dokument återvunna av varje topic var 32,91 stycken. 
De icke-relevanta dokumenten uppgår till 965 stycken vilket innebär att medelvärdet för 
antalet icke-relevanta dokument blir 43,86 st. per topic. KV-strategin återvann i genomsnitt 
10,50 icke-relevanta dokument per query och NS-strategin återvann 33,41 icke-relevanta 
dokument per query. 
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9. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras de frågeställningar som legat till grund för uppsatsen tillsammans 
med de resultat som redovisades i förra kapitlet. Under arbetet med dessa frågeställningar har 
det inte gått att undvika ett resonemang kring den i studien använda tesaurusens förtjänster 
och i synnerhet dess problematik som påverkat arbetet och då även studiens resultat. Därför 
finner vi det motiverat att även redovisa reflektioner och åsikter om tesaurusen.  
 
Vilken relativ recall uppmäts hos sökningar med kontrollerad vokabulär riktade mot 
deskriptorfältet respektive sökningar med naturligt språk riktade mot titel- och 
abstraktfältet och vad kan vara anledningen, om utfallet av respektive strategi skiljer sig åt? 
 

Diagram 4. Medelvärde för relativ 
recall.
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Recall är ett mått på hur stor del av de relevanta dokumenten som har återvunnits. I vår 
undersökning gav sökningar med kontrollerad vokabulär medelvärdet 40,28 % med avseende 
på relativ recall medan naturligt språk gav 75,00 %. I 16 queries av 22 (72,70 %) presterade 
naturligt språk bättre än kontrollerad vokabulär beträffande samma må tt. I fem queries 
presterade naturligt språk dessutom 100 %. Sökningar med naturligt språk har således lyckats 
finna en större andel av de relevanta dokumenten än sökningar med kontrollerad vokabulär.  
 
Som tidigare nämnts är det något vanskligt att göra några direkta jämförelser med de 
undersökningar vi redovisade i kap 6. Metoder och förutsättningar skiljer till ganska stor del 
men det går att påstå att vårt resultat inte strider emot gängse uppfattningar om att i online-
miljö genererar vanligtvis naturligt språk hög recall medan kontrollerad vokabulär genererar 
låg.95 I de undersökningar vi studerat ser resultaten emellertid inte alltid ut på det viset. I 
exempelvis Voorbijs undersökning är resultatet det motsatta. Detta skulle dock enkelt kunna 
förklaras med att Voorbij endast riktat sina NS-queries mot titelfältet vilket ger ett mer 
begränsat antal ingångar än om även abstraktfältet hade inbegripits. Titlar inom humaniora 
och samhällsvetenskap sägs ju dessutom vara mindre explicita än exempelvis de inom de 
naturvetenskapliga disciplinerna,96 vilket ytterligare försämrar möjligheterna för NS-strategin 
att få hög recall. KV-strategins mycket goda resultat kan ha sin förklaring i att iterativ sökning 
har tillåtits – på detta vis är det naturligtvis lättare att finna ”rätt” deskriptor som genererar 
många relevanta träffar. Trunkering av deskriptorer har tillåtits vilket innebär att fler ingångar 
till dokumenten blir tillgängliga. Voorbij nämner ingenting om vilket tungomål, holländska 
eller engelska, som använts. Det egna språket är naturligtvis lättare att finna bäst deskriptorer 
med. Voorbij redovisar heller inte hur querystrukturen ser ut och om flera deskriptorer får 

                                                                 
95 Boyce & McLain (1989) s. 276 
96 Knapp et. al (1998) s. 407; Rowley (1994) s. 114 
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representera samma aspekt. Om så är fallet, skulle även detta kunna vara en orsak till KV: s 
goda resultat i Voorbijs studie.  
 
I Muddamalles undersökning uppmättes recall för kontrollerad vokabulär till 80,00 % och för 
naturligt språk till 85,00 %. Detta något anmärkningsvärda resultat för den kontrollerade 
vokabulären kan kanske förklaras med att Muddamalle har använt sig av samma strategi som 
vi, fast omvänd. Då vi i strategin med den kontrollerade vokabulären använde oss av endast 
en deskriptor har Muddamalle istället använt deskriptorn inklusive alla dess överordnade, 
underordnade och relaterade termer. I strategin med naturligt språk har Muddamalle även där 
gjort tvärtom; strategin har representerats av endast en term medan vi utvecklade queryn med 
synonymer och i vissa fall relaterade termer. Således borde inte Muddamalles sökningar i 
naturligt språk ha resulterat i så hög recall. En orsak till att detta ändå blev fallet kan 
exempelvis vara att eftersom databasen var egenkonstruerad hade man god kännedom om 
dess innehåll och således också god kännedom om disciplinens terminologi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Knapp et al har här avlägsnat de relevanta dokument som redan återvunnits med KV-strategin. 
 
Anledningen till NS-strategins goda resultat med avseende på relativ recall i vår undersökning 
kan härledas till antalet ingångar. Fler ingångar, vilket titel och abstrakt tillsammans är i 
besittning av, innebär hög uttömmandegrad. Uttömmandegraden visar, som nämnts tidigare, 
hur väl indexeringstermerna täcker ett dokuments ämnen men kopplas också till det antal 
indexeringstermer som ett dokument tilldelas. Ju mer uttömmande ett dokument är indexerat, 
desto troligare är att det kommer att återvinnas.  
 
Anledningarna till det sämre resultatet för kontrollerad vokabulär med avseende på relativ 
recall kan då naturligtvis kopplas till färre antal ingångar. Dessa ingångar utgörs ju av de 
deskriptorer som varje dokument tilldelas. För att den kontrollerade vokabulären skall kunna 
generera ett resultat med hög recall och även hög precision krävs att sökpersonen behärskar 
tesaurusen och hittar den deskriptor som passar bäst för ändamålet. Detta kan visa sig vara 
vanskligt, eftersom det inte går att veta hur specifikt dokumenten är indexerade. Exempel 1 
nedan är ett utdrag ur LISAs tesaurus som kan ge en fingervisning om hur brydsamt det kan 
vara att välja deskriptor. Således kan en annan anledning till KV-strategins sämre resultat med 
avseende på relativ recall vara att vi i egenskap av sökpersoner har haft svårigheter med att 
välja de rätta deskriptorerna. Svårigheter som kan härröras till exempelvis språkförbistring 
eller otillräckliga kunskaper från vår sida, men även indexeringen i sig spelar här en mycket 
viktig roll. Som exempel 2 visar är den inte alltid så rättvisande och adekvat som man skulle 
kunna önska. I exemplet bedömer vi utifrån abstraktets innehåll att deskriptorn Information 
seeking behaviour hade varit synnerligen lämplig. Uppenbarligen har inte indexeraren gjort 
samma bedömning.  
 
Vad vi har observerat så finns ingen generell standard i CSA för hur många deskriptorer som 
bör tilldelas ett dokument. I exempel 3 ser vi ett fall där antalet deskriptorer är endast en, 
Research. Just den posten kan vara tämligen svår att finna med hjälp av den kontrollerade 

Kontrollerad vokabulär Naturligt språk  
Recall Precision Recall Precision 

Voorbij 86,90 % - 48,20 % - 
Muddamalle 80,00 % 81,00 % 85,00 % 83,00 % 
Knapp et al - 66,28 % - 35,50 %* 
Hersh & Hickam 41,40 % 73,80 % 45,50 % 68,30 % 
Johansson & Lundquist 40,28 % 65,59 % 75,00 % 41,75 % 
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vokabulären. Exempel 4 visar en post med motsatt problematik: posten har tilldelats 19 
deskriptorer. Som nämnts innan är deskriptorantalet något av en balansgång; för få riskerar att 
ge en låg uttömmandegrad och följaktligen låg recall medan för många kan göra indexet 
ineffektivt, dvs. precisionen minskar. 
 
Vad gäller nyare begrepp inom disciplinen, täcktes de inte alltid upp i tillräcklig utsträckning 
av den kontrollerade vokabulären. Några av de begrepp som detta gällde var exempelvis 
semantic web och passage retrieval. Vid en kontrollsökning i LISA97 framkom det att bl. a. 
dessa begrepp inte fanns upptagna i tesaurusen, trots att de använts vid indexering. Detta kan 
antagligen bero på att tesaurusen inte uppdateras i samma takt som nya dokument tillförs 
databasen, ett förhållande som exempelvis gör att funktionen Thesaurus Search inte är lika 
effektiv som en deskriptorsökning eller en sökning med naturligt språk. Det blir också 
problematiskt om man vill söka i tesaurusen för att ta reda på den rätta termen för en viss 
företeelse, eller om man vill slå upp ett nytt begrepp för att se om det är en ingång eller se var 
i hierarkin begreppet befinner sig.   
 
Exempel 1. Utdrag ur LISAs tesaurus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel 2. Post i LISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
97 Sökningen utförd 030911 

DN: Database Name 
    LISA: Library and Information Science Abstracts 
TI: Title 
    An investigation into the information gathering methods of 
    Nigerian veterinary scientists: a study with particular reference to          
the National Veterinary Research Institute, Vom    
AU: Author 
    Ikpaahindi, Linus Nguhwar 
SO: Source 
    Aberstwyth, University of Wales, 1981, 161p. bibliog 
AB: Abstract 
    (M Lib thesis). Mainly concerned with information needs and 
    information seeking behaviour of Nigerian Veterinary surgeons. The 
    study examines the concepts of information, information needs, and 
    information seeking behaviour of users. Discusses the factors 
    which affect both the information needs and information seeking 
    behaviour of users. The extent of scatter and rate of aging of 
    veterinary literature as well as the taxonomy and degree of 
    consensus of concepts in Veterinary Medicine have also been 
    discussed. 
FE: Features 
    refs. tables. illus. 
LA: Language 
    English 
PY: Publication Year 
    1981 
DE: Descriptors 
    Nigeria; Veterinary science; Use; Library materials; Medicine 
 

Children 
Children and young people 
Children's and young people's books  
Children's and young people's libraries 
Children's and young people's  literature  
Children's books       
Children's libraries   
Children's literature 
Children's materials  
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Exempel 3. Post i LISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel 4. Post i LISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN: Database Name 
    LISA: Library and Information Science Abstracts 
TI: Title 
    End-user information-seeking in the energy field: implications for 
    end-user access to DOE/RECON databases 
AU: Author 
    Case, Donald; Borgman, Christine L; Meadow, Charles T 
SO: Source 
    Information Processing and Management; 22 (4) 1986, 299-308.s 
IS: ISSN 
    0306-4573 
AB: Abstract 
    A software research and development project for the U.S. 
    Department of Energy provided an opportunity to explore the 
    information-seeking behaviour of energy researchers. The DOE 
    project, entitled Online Access to Knowledge, or 'OAK', is 
    developing a microcomputer interface for improving end-user access 
    to energy data bases. Interviews with 18 researchers and 34 search 
    intermediaries in energy-related fields indicate a reliance  
    data bases as sources of information. The interview data suggest a 
    migration of searchers toward commercial systems that offer the 
    widest choice of data base coverage. 
PY: Publication Year 
    1986 
DE: Descriptors 
    Users; Technical services; Information storage and retrieval; 
    Information work; Subject indexing; Online information retrieval; 
    Computerised information retrieval; Searching; Computerized 
    information storage and retrieval; Databases; Information 
    services; Computerized information services; Magnetic tape; 
    External magnetic tape information services; Engineering; Energy; 
    Department of Energy (USA) RECON; RECON; DOE/RECON 
 

DN: Database Name 
    LISA: Library and Information Science Abstracts 
TI: Title 
    The impact of research on librarianship 
AU: Author 
    Shearer, Kenneth 
SO: Source 
    Journal of Education for Librarianship; 20 (2) Fall 79, 114-128.s 
AB: Abstract 
    Modified version of address delivered at the AALS Conference, 
    Washington, D.C., 12 Jan 79. Explores in some detail how 2 
    research publications 'impacted' on librarianship. A fundamental 
    distinction is made between impact on the knowledge base of 
    librarianship as ascertained by citation counts, and impact on 
    real libraries and practitioners. More evidence is found of impact 
    on the former than the latter. Distinguishes also between knowing 
    what exists and improving upon what is known to exist. The latter 
    is taken to be the unique role of library service and library 
    education; the former is the nature of library and information 
    science. 
PY: Publication Year 
    1979 
DE: Descriptors 
    Research 



 38 

Vilken precision (se kap. X) uppmäts hos sökningar med kontrollerad vokabulär riktade 
mot deskriptorfältet respektive sökningar med naturligt språk riktade mot titel- och 
abstraktfältet och vad kan vara anledningen, om utfallet av respektive strategi skiljer sig åt? 
 

Diagram 5. Medelvärde för precision.

0

10

20

30

40

50

60

70

Precision

KV
NS

 
 
Precision mäter hur stor del av de återvunna dokumenten som är relevanta. I vår undersökning 
blev utfallet för precision 65,59 % för kontrollerad vokabulär och 41,75 % för naturligt språk. 
Kontrollerad vokabulär presterade bättre än naturligt språk i 17 queries av 22 (77,3 %) med 
avseende på precision. I tre av dessa uppmättes för KV-strategin 100 % precision. Med 
kontrollerad vokabulär erhölls alltså en högre koncentration av relevanta dokument. 
 
I Knapp et al:s undersökning uppmättes medelprecisionen för KV-strategin till 66,28 % och 
för NS-strategin 35,50 %. Dessa siffror överensstämde relativt väl med vårt eget resultat.98 
Hersh & Hickam erhöll i sin studie en precision för KV-strategin på 73,80 % och för NS-
strategin på 68,30 %. Knapp et al gjorde sin undersökning inom humaniora medan Hersh & 
Hickam utförde sin inom medicin. Mellan dessa områden kan det troligtvis råda viss skillnad i 
respektive terminologis stringens. Då man sannolikt inom naturvetenskapen har ett mer exakt 
språk så använder man inom humaniora och likaså inom samhällsvetenskapen det naturliga 
språket, med dess synonymer och nyanser, i större utsträckning. En orsak till att vårt resultat 
är tämligen samstämmigt med Knapp et al:s skulle möjligtvis kunna vara att våra respektive 
terminologier har liknande särdrag och därmed samma problematik och förtjänster. Hersh & 
Hickam erhöll å sin sida mycket goda resultat för precision i NS-strategin vilket skulle kunna 
vara en följd av den striktare terminologin inom deras disciplin. Deras undersökning gjordes 
dessutom i en testdatabas vilket även det kan förklara det höga värdet.  
 
Även när det gäller resultaten beträffande precision skiljer sig inte vår undersökning från vad 
som förväntas i online-miljö. Den kontrollerade vokabulären, vars syfte är att kontrollera 
synonymer, stavning och syntax m.m., fungerar i online-miljö i första hand som ett 
precisionshöjande verktyg. 99 Detta är troligtvis anledningen till KV-strategins goda resultat 
för precision i vår undersökning. Precisionen blir högre av den anledningen att varje 
deskriptor bara har en betydelse.  
 
Anledningen till det sämre resultatet visavi precision för naturligt språk kan som tidigare 
knytas till antalet ingångar. En uttömmande indexering för per automatik med sig att fler 
irrelevanta dokument återvinns. Resultatet kan dock också knytas till semantik. Homografer 
kan inte särskiljas vilket leder till många s.k. ”false drops”, dvs. helt icke-relevanta dokument. 

                                                                 
98 I Knapps undersökning har de avlägsnat de överlappande dokumenten från NS. Gör vi samma sak får vi en 
medelprecision för NS på 36,25 %. 
99 Boyce & McLain (1999) s. 276 
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I vilken utsträckning återvinner sökningar riktade mot deskriptorfältet och sökningar 
riktade mot titel- och abstraktfältet samma relevanta poster? 
 
105 av de 724 återvunna relevanta dokumenten var överlappande, dvs. de hade återvunnits av 
båda strategierna. Uttryckt i procent blir det 14,50. Medelvärdet för överlappningen var 15.28 
%. Det är alltså en relativt liten del dokument som båda strategierna lyckats hitta och av resten 
av de totalt återvunna dokumenten återvann naturligt språk 59,53 % unika dokument medan 
kontrollerad vokabulär återvann 25,97 % unika dokument.  
 
I Voorbij´s undersökning uppmättes överlappningen till 35,20 %. 51,80 % unika dokument 
återvanns av kontrollerad vokabulär och 13,00 % av naturligt språk. Även här är över-
lappningen ganska låg. Anledningen till denna låga överlappning i både Voorbijs och vår 
undersökning skulle dels kunna förklaras av bristfällig indexering som gör att man ej finner 
samma relevanta dokument med hjälp av den kontrollerade vokabulären som med naturligt 
språk och tvärtom. Det kan dels också förklaras med att det ibland, av olika skäl som tidigare 
nämnts, är ett dilemma även för sökpersonerna att välja de rätta deskriptorerna. 
 
Sammanfattningsvis resulterade vår studie i att kontrollerad vokabulär fick höga värden för 
precision och låga värden med avseende på relativ recall jämfört med naturligt språk som i sin 
tur hade låga värden för precision medan höga värden uppmättes för relativ recall. Ur 
resultatet kunde även utläsas att överlappningen var låg. Vårt resultat tycker vi tyder på att 
båda strategierna har klara förtjänster men också brister. Sökningar med naturligt språk 
lyckades hitta flest relevanta dokument, i genomsnitt 24,36 st. per query jämfört med 
kontrollerad vokabulär som hade 13,32 st. per query. Å andra sidan återvann också sökningar 
med naturligt språk i genomsnitt 33,41 icke-relevanta dokument per query medan kontrollerad 
vokabulär hade 10,50 icke-relevanta dokument per query. Vår slutsats härav är att varje 
strategi bör användas utifrån sina förutsättningar. Beroende på enskilda önskemål och 
omständigheter kan effektivitet i en vidare mening definieras olika och vilken strategi som 
väljs kan bero på om sökpersonen är intresserad av antingen ett uttömmande sökresultat eller 
ett sökresultat där koncentrationen av relevanta dokument är högre, men där det å andra sidan 
återvinns färre. Ett mer uttömmande sökresultat kan ju, enligt vår undersökning, innebära att 
en stor mängd material med många icke-relevanta dokument måste gås igenom medan ett mer 
koncentrerat, men omfångsmässigt mindre sökresultat kan innebära att viktiga dokument inte 
återvinns. Det absolut mest uttömmande sökresultatet åstadkoms dock i vår studie genom en 
kombination av de båda strategierna. Eftersom överlappningen i vår undersökning var låg 
visar det att de två strategierna återvann olika dokument i hög grad och för att finna så många 
relevanta dokument som möjligt skulle således båda behövas.  
 
Trots att vårt resultat följer ett förväntat mönster så visar tidigare undersökningar att miljö och 
metod i hög grad påverkar vilket resultat de båda strategierna ger. Delvis kan olikheterna 
grunda sig i att synen på hur de olika strategierna bör användas skiljer sig åt. Vi anser att det i 
vissa moment saknas tydliga riktlinjer för denna typ av undersökningar, exempelvis vid 
querykonstruktionen. Det finns dock fler omständigheter än synen på hur strategierna bör 
användas som spelar in. Under studiens gång har vi haft intentionen att hålla vår undersökning 
så ”ren” och fri från påverkan av systemet som möjligt eftersom vårt syfte enbart varit att 
jämföra två sökspråk med varandra. Vi vill dock påstå att en undersökning opåverkad av 
systemet inte låter sig göras och en summering av alla de faktorer som kan ha inverkat på våra 
och andras resultat är följande:  
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• Querystruktur: Resultatet påverkas om queryn är uppbyggd med flera synonymer som 
får representera samma begrepp eller om den konstruerats med enbart en term per 
begrepp. 

• Sökare: Sökpersonens erfarenhet av databassökningar, gränssnitt och tesaurus har 
naturligtvis en oomtvistlig påverkan på studiens utfall. Kännedom om terminologi och 
goda kunskaper i det aktuella språket är också av stor vikt. 

• Sökprocedur: Om iterativ sökning tillåtits eller ej, är inte av oansenlig betydelse för 
denna typ av studier.  

• Tesaurus: Tesaurusens omfattning, struktur, uppdatering och lättillgänglighet är 
viktiga element i undersökningar som dessa.  

• Indexering: Förfarandet vid indexeringen har inverkan på resultatet. Hur uttömmande 
och hur specifikt är databasen indexerad?  

• Relevansbedömning: Hur relevansbegreppet definieras och vilken typ av skala som 
används, dvs. binär, tregradig etc. kan ha inflytande. 

• Databas: Typen av databas kan också påverka utfallet. Har studien utförts i t. ex. en 
experimentell- eller testdatabas, onlinemiljö eller CD-ROMdatabas, bibliografisk eller 
fulltextdatabas kan det ge olika resultat vid handen.  

• Terminologi: Terminologins exakthet samt omfattning och avgränsningar hos 
disciplinen är faktorer som torde spela in. Naturligt språk fungerar troligtvis bättre 
inom ett ämnesområde med klar och strikt terminologi medan kontrollerad vokabulär 
skulle ha större förtjänster inom en disciplin med mer flytande gränser och tvetydig 
terminologi.   

 
Till följd av att alla dessa faktorer kommit i dagen inser vi att det är svårt att utifrån en 
specifik undersökning dra några generella slutsatser. Resultaten från en databasundersökning 
verkar inte kunna appliceras i en annan miljö utan varje databas bör undersökas för sig.  
Dubois menar att återvinningsprestationen är så beroende av yttre faktorer att optimala 
lösningar troligtvis inte kommer att vara uniforma utan måste utformas efter de specifika 
önskemål och förutsättningar som finns. Han hävdar även att kontrollerad vokabulär och 
naturligt språk inte kan ses som rivaliserande tekniker inom IR eftersom de båda uppvisar 
fördelar och nackdelar som är beroende av den kontext som IR-systemet används i. 100  
 
För effektiv återvinning bör det således finnas en mycket god kännedom om hur det aktuella 
systemet och dess sökstrategier fungerar. Det bör även finnas kunskap om hur användningen 
av dessa strategier kan anpassas efter situation och önskemål för att det bästa resultatet för den 
specifika situationen på så sätt skall kunna uppnås.  
 
Eftersom det är en omöjlighet att alla som någon gång använder sig av ett informations-
sökningssystem ska kunna ha denna omfattande kunskap skulle det vara mer fördelaktigt om 
systemen istället kunde vara skapade så att de drog nytta av de båda strategiernas fördelar vid 
samma sökning. Vi vill alltså sälla oss till dem som menar att dessa två strategier borde 
användas i kombination. 101 Det finns dock ännu inget sätt att kombinera båda strategiernas 
fördelar och samtidigt undvika deras nackdelar. I Virtalas magisteruppsats om ämnesingångar 
framförs att forskningsfokus nu borde flyttas från att undersöka vilka ingångar som är 
effektivast till att i stället undersöka hur ämnesingångar ska kunna komplettera varandra.102 
Ett system som kan kombinera strategierna skulle innebära ett stort steg i utvecklingen mot 
effektivare och även användarvänligare återvinningssystem.   
                                                                 
100 Dubois (1986) s. 243, 253 
101 Exempelvis Rowley (1994) 
102 Virtala (2003) s. 90 
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Vi avslutar diskussionen med ytterligare reflektioner kring denna undersöknings metod och 
vad som kan ha haft inverkan på vårt resultat. Som nämnts i kapitel 4.3 menar Large att 
relevansbedömning är a och o för denna typ av undersökning.103Vi har, som det tidigare 
framkommit, varit medvetna om att relevansbedömning är ett komplext och subjektivt 
moment i en undersökning som denna. Eftersom relevansbedömningen inte baserats på några 
reella informationsbehov utan frågorna har konstruerats inför studien, så kan det ha påverkat 
utfallet. Sökpersoner med riktiga informationsbehov grundade i ämneskunskaper hade 
måhända relevansbedömt annorlunda. 
 
En del problem som uppkom vid konstruktionen av topics och queries kan kanske ha inverkat 
på resultatet. Vissa topics uteslöts från undersökningen på grund av att topics med hög 
specificitet och många aspekter genererade alltför få dokument med KV-strategin. Detta har 
sin grund i att valet av de mest adekvata deskriptorerna inte varit helt bekymmersfritt. Det var 
överhuvudtaget inte alldeles lätt att konstruera queries som kunde återvinna dokument inom 
den fastställda ramen. NS-strategin återvann ofta alltför många medan KV-strategin ofta 
återvann för få eller inga alls. Denna studies queries kan väl stort sett sägas vara tämligen 
allmänna vilket kan ha varit till NS-strategins nackdel eftersom många av NS-strategins 
fördelar framträder med specifika topics.  
 
Ett annat moment som kan ha påverkat studien är den binära relevansbedömningen. Vid 
användning av sådan relevansbedömning kan den ena eller andra strategin eventuellt ha tjänat 
eller förlorat på detta. Det kan exempelvis ha varit flera dokument återvunna med NS-
strategin som bara varit delvis relevanta medan dokument återvunna med KV-strategin haft en 
högre grad av relevans.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
103 Large (2001) s. 285 
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10. SAMMANFATTNING 
 
 
Sedan 1800-talet har det i biblioteks- och andra informationsåtervinningssammanhang 
diskuterats kring frågan vilket indexeringsspråk, naturligt språk eller kontrollerad vokabulär, 
som lämpar sig bäst vid sökning och återvinning av information. Denna empiriska studie har 
haft för avsikt att jämföra dessa två strategier i den bibliografiska onlinedatabasen LISA som 
på Högskolan i Borås distribueras via CSA. Syftet med studien har varit att ta reda på om det 
fanns någon skillnad i effektivitet mellan å ena sidan sökningar med söktermer valda av 
sökexperter utifrån en inbyggd tesaurus och å andra sidan sökningar där söktermerna valts 
från andra källor och, om så var fallet, orsaken till skillnaden. Vi har även ämnat undersöka i 
vilken utsträckning sökresultaten för sökningar med kont rollerad vokabulär och sökningar 
med naturligt språk överlappar varandra.  Frågeställningarna som har legat till grund för 
denna studie var: 
 
• Vilken relativ recall uppmäts hos sökningar med kontrollerad vokabulär riktade mot 

deskriptorfältet respektive sökningar med naturligt språk riktade mot titel- och 
abstraktfältet och vad kan vara orsaken, om utfallet av respektive strategi skiljer sig åt? 

 
• Vilken precision uppmäts hos sökningar med kontrollerad vokabulär riktade mot 

deskriptorfältet respektive sökningar med naturligt språk riktade mot titel- och 
abstraktfältet och vad kan var orsaken, om utfallet av respektive strategi skiljer sig åt? 

 
• I vilken utsträckning återvinner sökningar riktade mot deskriptorfältet och sökningar 

riktade mot titel- och abstraktfältet samma relevanta poster? 
 
Den kontrollerade vokabulären utgjordes i denna studie av LISAs inbyggda tesaurus. En 
tesaurus är ett verktyg för att kontrollera syno-, anto-, hyper- och hyponymer samt ge 
bestämningar till homografer. Den skall verka som ett styrmedel för indexerare men också 
som ett hjälpmedel för sökpersoner genom att visa vilken eller vilka termer som är ingångar 
till dokument. Den kontrollerade vokabulären konstrueras alltså av människor och även ett av 
de tre databasfält som används i studien, deskriptorfältet, består av termer utvalda av 
människor. Titel- och abstraktfält är däremot indexerade maskinellt utifrån den text som finns 
i fälten. Båda indexeringsmetoder är behäftade med både för- och nackdelar vid 
informationsåtervinning. Naturligt språk förväntas vanligtvis generera låg precision och hög 
recall medan kontrollerad vokabulär förväntas generera det omvända. Några av de tidigare 
undersökningar som har redovisats i denna studie presenterar dock andra resultat.  
 
För att kunna genomföra en undersökning som jämförde dessa två strategier skapades en 
uppsättning informationsbehov, s.k. topics, vars övergripande disciplin var biblioteks- och 
informationsvetenskap.  Utifrån dessa topics konstruerades sedan för varje topic två 
söksträngar, queries. Den ena queryn byggdes enbart med kontrollerade termer från LISAs 
tesaurus. Den andra queryn konstruerades av termer som vi i egenskap av informationsvetare 
ansåg lämpliga att representera frågans topic.  
 
De queries som konstruerades av kontrollerad vokabulär riktades mot deskriptorfältet medan 
queries i naturligt språk riktades mot titel- och abstraktfältet. Studien baserades på binär 
relevansbedömning. Bedömningen utgick ifrån postens titel- och abstraktfält som jämfördes 
med de aspekter våra queries och topics innehade. Ett dokument bedömdes som relevant om 
bara någon del av det, oavsett hur liten, var relevant. Med assistens av ett Excel-dokument 
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beräknades precision och relativ recall. Samma Excel-dokument beräknade överlappning med 
hjälp av Jaccards index. Relativ recall beräknades genom en variant av den poolingmetod som 
används vid TREC-konferenserna. 
 
I vår undersökning blev utfallet för precision 65,59 % för kontrollerad vokabulär och 41,75 % 
för naturligt språk. Utfallet för rela tiv recall blev 40,28 % för kontrollerad vokabulär och 
75,00 % för naturligt språk. Överlappningen uppmättes till 15,28 %. KV-strategin gav alltså 
en högre koncentration av relevanta dokument men misslyckades med att finna en stor del av 
dem. NS-strategin hittade många relevanta dokument men återvann också en stor mängd icke-
relevanta dokument. Den låga överlappningen visar att strategierna har återvunnit olika 
material i hög grad. 
 
Vårt resultat strider inte mot vad som förväntades. Vid jämförelser med tid igare gjorda 
undersökningar kan den slutsatsen dras att beroende på metod och förutsättningar är det dock 
möjligt att få strategierna att prestera annorlunda. Detta visar å ena sidan på att det till viss del 
saknas tydliga riktlinjer för en rättvis metod när det gäller undersökningar av detta slag. Å 
andra sidan är det ofrånkomligt att det aktuella informationsåtervinningssystemet (och dess 
användare) styr hur metoden utformas. Alltför många oundvikliga faktorer inverkar på hur 
systemet presterar vilket innebär att resultat från en undersökning i ett visst system med 
största sannolikhet inte är applicerbara i ett annat. 
 
Resultatet i vår undersökning anser vi tyder på att de två strategierna bör användas utifrån sina 
förutsättningar och beroende på aktuella önskemål. Önskvärt vore dock om de båda 
strategiernas fördelar kunde förenas i en och samma sökning varför vi anser att forskning 
kring detta är angeläget för skapandet av effektivare informationsåtervinningssystem.  
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Bilaga 1. Topics och queries 
 
1.Topic: Elektroniska tidskrifter på bibliotek i USA. 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar användning/utlåning, bestånd och arkivering av 
elektroniska tidskrifter på bibliotek i USA.  
NS: (ti= ((electronic* magazine*) OR (electronic* journal*)) OR ab= ((electronic* 
magazine*) OR (electronic* journal*))) AND (ti= (librar*) OR ab= (librar*)) AND  
(ti= (US OR USA) OR ab= (US OR USA)) 
Träffar: 66 
KV: (de=(electronic periodicals)) AND (de=(libraries)) AND (de=(USA)) 
Träffar: 15                                 
 
2. Topic: Informationssökningsbeteendet hos studenter. 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar informationssökningsbeteendet hos studenter 
på högskola eller universitet, dvs. hur studenter använder sig av olika media eller olika 
tjänster när de söker information. 
NS: (ti= (information seek* behavio*) OR ab= (information seek* behavio*)) AND 
(ti= (student* OR pupil*) OR ab= (student* OR pupil*)) 
Träffar: 51 
KV: (de=(information seeking behaviour)) AND (de=(students))   
Träffar: 64 
 
3. Topic: Den framtida utvecklingen av den datoriserade bibliotekskatalogen. 
Tidsintervall: 1995-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur framtida bibliotekskataloger kommer att 
utvecklas och/eller förbättras. Dokument om hur service kan förbättras är relevanta, likaså 
experiment med programvaror och katalogiseringsmetoder. 
NS: (ti= (development* OR evolution*) OR ab= (development* OR evolution*)) AND 
(ti= ((computer* catalog*) OR (digital* catalog*) OR (online catalog*)) OR ab=             
((computer* catalog*) OR (digital* catalog*) OR (online catalog*))) 
Träffar: 73 
KV:(de=(future developments)) AND (de=(online catalogues)) 
Träffar: 6 
 
4. Topic: Studier som jämför kontrollerad och naturlig vokabulär. 
Tidsintervall: 1989-2001 
Relevanskriterier: Dokument som jämför, diskuterar eller utvärderar kontrollerad vokabulär 
och naturligt språk. Båda strategierna skall finnas med. 
NS: (ti= ((controlled vocabular*) OR thesaur* OR  (classification schem*)) OR ab= 
((controlled vocabular*) OR thesaur* OR (classification schem*))) AND 
(ti= ((natural language*) OR (free text)) OR ab= ((natural language*) OR (free text)))  
Träffar: 79 
KV: (de=(subject indexing) AND (de=(free text searching))  
Träffar: 16     
 
5. Topic: Samcitering inom LIS. 
Tidsintervall: earliest-2001 
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Relevanskriterier: Dokument som behandlar samcitering inom LIS. Relevanta dokument är 
sådana som allmänt tar upp hur samcitering används inom LIS, men också enskilda studier 
där en samciteringsanalys har utförts. 
NS: (ti= (cocitation OR citation) OR ab= (cocitation OR citation)) AND (ti= (LIS OR 
(Library and information science)) OR ab= (LIS OR (Library and information science))) 
Träffar: 76 
KV: (de=(citation analysis)) AND (de=(Library and information science)) 
Träffar: 66  
 
6. Topic: En undersökning som jämför olika sökmotorer. 
Tidsintervall: 1999-2001 
Relevanskriterier: Dokument som gör jämförelser mellan två eller flera sökmotorer, ej 
dokument om enskilda sökmotorer. Jämförelserna kan gälla både gränssnitt och prestanda. 
NS: (ti= (search engine*) OR ab= (search engine*)) AND (ti= (compar*) OR ab= (compar*)) 
Träffar: 75 
KV: (de=(search engines)) AND (de=(comparative studies)) 
Träffar: 10     
 
7. Topic: Informationsagenter (intelligenta agenter) på bibliotek 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur och i vilken utsträckning intelligenta 
agenter skulle kunna vara användbara på bibliotek. 
NS: (ti= ((information agent*) OR (intelligent agent*)) OR ab= ((information agent*) OR 
(intelligent agent*))) AND (ti= librar* OR ab= librar*) 
Träffar: 24  
KV: (de=(information work)) AND (de=(agents))  
Träffar: 13  
 
8. Topic: Peer review i vetenskapliga tidskrifter 
Tidsintervall: earliest – 2001 
Relevanskriterier: Dokument som allmänt behandlar företeelsen peer review. 
NS: (ti= (peer review*) OR ab= (peer review*)) AND (ti= scientific (journal* or 
publication*) OR ab= scientific (journal* or publication*)) 
Träffar: 13  
KV: (de=(peer review)) AND (de=(periodicals)) 
Träffar: 42  
 
9.  Topic: Användarutbildning på akademiska bibliotek 
Tidsintervall: 97-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur och i vilken utsträckning 
användarutbildning på akademiska bibliotek genomförs. 
NS: (ti= user (education OR training) OR ab= user (education OR training)) AND (ti= 
((university librar*) OR (academic librar*)) OR ab= ((university librar*) OR (academic 
librar*))) 
Träffar: 51   
KV: (de=(academic libraries)) AND (de=(user training)) 
Träffar: 77  
 
10. Topic: Hypermedia på webben 
Tidsintervall: earliest-2001 
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Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur och i vilken utsträckning hypermedia 
används på webbplatser. Relevanta dokument är sådana som diskuterar fenomenet i 
allmänhet, men även dokument som berör enskilda hypermedia såsom filmer, ljud etc är 
intressanta.  
NS: (ti= hypermedia* OR ab= hypermedia*) AND (ti= (internet OR web OR www OR 
(world wide web)) OR ab= (internet OR web OR www OR (world wide web))) 
Träffar: 62  
KV: de=((hypermedia) AND (world wide web)) 
Träffar: 23 
 
11. Topic: Dokument som jämför HTML och XML 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar och jämför båda uppmärkningsspråken är 
relevanta, medan dokument som fokuserar på enbart ett språk inte är relevanta. Skillnader, 
likheter, fördelar och nackdelar är sådant som skall diskuteras. 
NS: (ti= (html OR (hypertext markup language)) OR ab= (html OR (hypertext markup 
language))) AND (ti= (xml OR (extensible markup language)) or ab= (xml OR (extensible 
markup language))) 
Träffar: 75  
KV: de=((HTML) AND (XML)) 
Träffar: 10 
 
12.  Topic: Mjukvaror för intranät 
Tidsintervall: 1997-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar program för intranä t. Det kan gälla både 
dokument som utvärderar enskilda program och dokument som diskuterar intranätprogram 
mer generellt; t. ex vad man. bör tänka på när ett intranät skall införskaffas. 
NS: (ti= (software* OR (computer program*)) OR ab= (software* OR (computer program*))) 
AND (ti= intranet* OR ab= intranet*) 
Träffar: 75 
KV: (de=(software)) AND (de= (intranet)) 
Träffar: 6 
 
13. Topic: Informationsåtervinning i en bilddatabas 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som diskuterar hur man återvinner bilder; katalogisering, 
klassifikation, indexering och alternativa metoder för detta. 
NS: (ti= ((photo databas*) OR (picture databas*) OR (image databas*)) OR ab= ((photo 
databas*) OR (picture databas*) OR (image databas*))) AND (ti= retrieval OR ab= retrieval) 
Träffar: 64   
KV: (de=(image databases)) AND (de=(information retrieval)) 
Träffar: 14  
 
14. Topic: Utvecklingen av digitala bibliotek på universitetsbibliotek 
Tidsintervall: 2000-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur utvecklingen av digitala bibliotek (bestånd, 
licenser) i akademiska sammanhang ser ut, konsekvenser för användare. 
NS: (ti= (digital librar*) OR ab= (digital librar*)) AND (ti= ((university librar*) OR 
(academic librar*)) OR ab= ((university librar*) OR (academic librar*))) 
Träffar: 36 
KV: de=(digital libraries) AND de=(university libraries) 
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Träffar: 46  
 
15.  Topic: Användandet av hypertext i databaser 
Tidsintervall: 1996-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar på vilka sätt som hypertext kan användas i 
databaser; olika strukturer och mjukvaror. 
NS: (ti= hypertext* OR ab= hypertext*) AND (ti= databas* or ab= databas*) 
Träffar: 78  
KV: de=((hypertext) AND (databases)) 
Träffar: 13  
 
16. Topic: Informationsteknologi i utvecklingsländerna 
Tidsintervall: 2000-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur och i vilken utsträckning IT används i 
utvecklingsländerna, hur stor del av befolkningen som har tillgång och vad som behöver 
göras.   
NS: (ab= ((information technology) OR (IT)) OR ti= ((information technology) OR (IT))) 
AND ab= (((developing (countr* OR nation*)) OR (third world)) OR ti= ((developing 
(countr* OR nation*)) OR (third world))) 
Träffar: 41  
KV: de=((developing countries) AND (information technology)) 
Träffar: 9   
 
17. Topic: Katalogisering på specialbibliotek 
Tidsintervall: 1985-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur man katalogiserar på specialbibliotek, både 
dokument som rör fenomenet i allmänhet men också dokument om hur enskilda bibliotek 
katalogiserar sitt material, olika standarder. 
NS: (ti= catalog*ing OR ab= catalog*ing) AND (ti= special librar* OR ab= special librar*) 
Träffar: 57   
KV: de=((special libraries) AND (cataloguing)) 
Träffar: 10  
 
18.  Topic: Sökmotorers rankningsmetoder 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar olika rankningsmetoder för sökmotorer, 
diskuterar olika tekniker/principer, fördelar och nackdelar. 
NS: (ti= (search engine*) or ab= (search engine*)) and (ti= (rank*) or ab= (rank*)) 
Träffar: 76   
KV: de=((ranking) AND (search engines)) 
Träffar: 7  
 
19. Topic: Informationssökning bland forskare 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar informationssökningsbeteendet hos forskare; 
vilka medier och tjänster de använder. 
NS: (ti= (information NEAR seeking NEAR behavio*r*) or ab= (information NEAR seeking 
NEAR behavio*r)) AND (ti= (researcher* OR scientist*) OR ab= (researcher* OR 
scientist*)) 
Träffar: 68   
KV: de=((information seeking behaviour) AND (researchers)) 
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Träffar: 7  
 
20. Topic: IT på bibliotekarieutbildningen 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar hur och i vilken utsträckning IT ingår i 
bibliotekarieutbildningen, hur betydelsen av IT presenteras i läroplanen. 
NS: (ti= (information technology) OR ab= (information technology)) AND (ti= (library 
(school* OR education*)) OR ab= (library (school* OR education*))) 
Träffar: 74   
KV: de=((information technology) AND (library schools)) 
Träffar: 10  
 
21.  Topic: Ledning eller administration på specialbibliotek i USA 
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar problem och lösningar gällande ledning eller 
administration på specialbibliotek i USA. Relevanta är dokument som diskuterar fenomenet 
mer generellt, men enskilda fall är också relevanta. 
NS: (ti= (management OR administration*) OR ab= (management OR administration*)) 
AND (ti= (special librar*) OR ab= (special librar*)) AND (ti= (USA OR America) OR ab= 
(USA OR America)) 
Träffar: 18  
KV: de=((usa) AND (management) AND (special libraries)) 
Träffar: 43  
 
22. Topic: Beståndet av ljudupptagningar på musikbibliotek  
Tidsintervall: earliest-2001 
Relevanskriterier: Dokument som behandlar urval av bestånd, olika medier och/eller 
bevaringsproblem gällande ljudupptagningar på musikbibliotek. 
NS: (ti= (music librar*) OR ab= (music librar*)) AND (ti= (holding* OR collection*) OR 
ab= (holding* OR collection*))AND (ti= (record* OR dis??) OR ab= (record* OR dis??)) 
Träffar: 39  
KV: de=((sound recordings) AND (music) AND (library materials)) 
Träffar: 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Kopia av Excel-dokumentet

# 
återv_KV # rel_KV 

# 
återv_NS # rel_NS 

# 
rel_pool # rel_överlapp prec_KV prec_NS rr_KV rr_NS Js index 

15 12 66 28 36 4 80 42,42424 33,33333 77,77778 11,11111 
64 35 51 29 46 18 54,6875 56,86275 76,08696 63,04348 39,13043 
6 5 73 33 36 2 83,33333 45,20548 13,88889 91,66667 5,555556 

16 6 79 38 38 6 37,5 48,10127 15,78947 100 15,78947 
66 28 76 20 38 10 42,42424 26,31579 73,68421 52,63158 26,31579 
10 8 75 42 45 5 80 56 17,77778 93,33333 11,11111 
13 1 24 14 14 1 7,692308 58,33333 7,142857 100 7,142857 
42 31 13 2 32 1 73,80952 15,38462 96,875 6,25 3,125 
77 26 51 23 46 3 33,76623 45,09804 56,52174 50 6,521739 
23 14 62 26 26 14 60,86957 41,93548 53,84615 100 53,84615 
10 5 75 28 28 5 50 37,33333 17,85714 100 17,85714 
6 4 75 25 27 2 66,66667 33,33333 14,81481 92,59259 7,407407 

14 7 64 44 50 1 50 68,75 14 88 2 
46 33 36 20 49 4 71,73913 55,55556 67,34694 40,81633 8,163265 
13 12 78 14 19 7 92,30769 17,94872 63,15789 73,68421 36,84211 
9 9 41 19 24 4 100 46,34146 37,5 79,16667 16,66667 

10 8 57 16 20 4 80 28,07018 40 80 20 
7 6 76 23 23 6 85,71429 30,26316 26,08696 100 26,08696 
7 7 68 39 43 3 100 57,35294 16,27907 90,69767 6,976744 

10 10 74 33 39 4 100 44,59459 25,64103 84,61538 10,25641 
43 17 18 4 21 0 39,53488 22,22222 80,95238 19,04762 0 
17 9 39 16 24 1 52,94118 41,02564 37,5 66,66667 4,166667 



 


