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Abstract: The purpose of this paper is to compare the three search 

engines Web of Science, Google Scholar and MEDLINE in 

regards of recovery efficiency and the overlap of relevant 

documents when it comes to information searching for 

academic purposes. Furthermore, it raises the question 

whether freely available search engines and licensed search 

engines are interchangeable with each other. The empirical 

data in this study were collected through searches conducted 

in the three search engines Web of Science, Google Scholar 

and MEDLINE. Twenty search queries were used and the 

first twenty retrieved documents for each query were 

examined for relevance using previously designed criteria. 

The documents were scored by a binary relevancy scale and 

thereafter a precision value for each search engine was 

calculated. The overlap of retrieved relevant document in all 

three search engines were also calculated using Jaccard’s 

Index. The results of this study showed that Web of Science 

was the search engine that had the highest precision value, 

0.346 and that the largest overlap was between MEDLINE 

and Web of Science with a value of 0.112.  
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1. INLEDNING 

En av grundpelarna inom forskning är tillgång till tidigare forskning, och genom alla 

tider har det funnits olika typer av organiserade system för att förenkla detta. När 

internet började bli tillgängligt för en allt större skara människor började dessa 

organiserade system finnas tillgängliga online i form av söktjänster med 

användarvänliga och funktionella sökgränssnitt. Under de senaste 10-15 åren har det 

skapats en allt större variation bland söktjänster online och det finns många 

valmöjligheter när det kommer till databaser och diverse söktjänster, både när det 

kommer till kostnadsfria tjänster och tjänster som är avgiftsbelagda.  

 

1.1 Problemformulering 

Idag finns ett antal företag som ger privatpersoner, institutioner och organisationer 

möjligheten att betala stora summor pengar för att man skall få använda sig av deras 

tjänster i form av sökgränssnitt och databaser. Dessa tjänster har funnits under en lång 

tid och har ett stort förtroende, och i en tid när informationssökning har en sådan central 

roll så väger tjänster med funktioner som dessa extra tungt. Dock finns det alternativ till 

dessa avgiftsbelagda tjänster, det finns även kostnadsfria tjänster som till exempel 

Google Scholar, som till synes har samma funktioner och gör samma sak som de 

avgiftsbelagda tjänsterna. Om det nu är så att de kostnadsfria tjänsterna är minst lika 

effektiva och funktionella som de man betalar för, hur kommer det sig då att 

betaltjänsterna finns kvar överhuvudtaget? Har det endast med tradition och prestige att 

göra? Finns det någon tydlig skillnad mellan en kostnadsfri tjänst och en betaltjänst, 

kommer betaltjänsten att plocka fram mer och fler relevanta träffar, eller är det så att 

man får samma eller snarlikt resultat när man gör samma sökning i en kostnadsfri 

tjänst? Dessa är centrala och relevanta frågor som man måste ta hänsyn till, vad är det 

egentligen man betalar för?  Detta resonemang är nära besläktat med den debatt som 

under flera år tid skett kring Open Access och huruvida forskning skall finnas 

tillgängligt fritt och kunna användas av alla, snarare än endast finnas tillgänglig genom 

licenser eller liknande. Problematiken här ligger i att behålla trovärdigheten både bland 

läsare och bland författare när man publicerar material fritt tillgängligt. Denna 

problematik har tagits upp i forskningen, till exempel i avhandlingen (Re)creations of 

scholarly journals.
1
 Denna problematik kommer igen vid val av söktjänster, kommer 

kostnadsfria tjänster upplevas lika trovärdiga bland användarna som de söktjänster som 

man betalar för? Man måste ta i beaktning att det är fler faktorer än en söktjänsts 

återvinningseffektivitet som ligger till grund vid ett beslut kring vilken söktjänst man 

skall välja. Det finns även en aspekt kring tradition och trovärdighet. En söktjänst som 

har funnits under en lång tid och kommer från en respekterad och trovärdig källa kan 

komma att väga tungt vid val av söktjänst. När det kommer till till exempel 

utbildningsinstitutioner kan denna aspekt vara av yttersta vikt, i synnerhet när det skall 

bedrivas forskning. Då kan det faktum att söktjänsten man använder sig av har en stark 

tradition och hög trovärdighet vara extra viktig. Vi har dock i denna uppsats valt att 

endast fokusera på aspekten återvinningseffektivitet och bortser från aspekter som 

dessa, vi är dock medvetna om dess existens. 

 

                                                 
1
 Franke 2008. 
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I denna uppsats har vi valt att fokusera på informationssökning inom ämnet medicin. 

Medicin är ett stort forskningsområde och det publiceras ständigt ett stort antal artiklar 

inom det. Medicin är av naturen ett sådant forskningsområde där forskningen är central 

för områdes framtida utveckling och den forskning som genomförs kommer ofta 

konkret till användning. Således kan man hävda att det inom medicin är extra viktigt att 

ha goda möjligheter till att komma åt forskningen, och därför är det viktigt att de 

informationssöktjänster som finns tillgängliga är välfungerande och verkligen hjälper 

användaren att finna relevant information.   

 

För att mer konkret ta reda på vilka skillnader som finns hos olika söktjänster kan man 

ställa dem mot ett antal sökfrågor och därefter analysera resultatet. I denna uppsats 

kommer tre olika söktjänster att utvärderas med hjälp av väl beprövade och etablerade 

effektivitetsmått för att undersöka hur väl de ställer sig till varandra i fråga om mängden 

relevant material som återvinns samt hur stor del av materialet som återvinns i fler än en 

av söktjänsterna när det kommer till vetenskapligt material inom medicin. På så vis kan 

man få fram resultat som kan indikera huruvida licensbelagda söktjänster presterar 

bättre än kostnadsfria söktjänster gällande återvinningseffektivitet, vilket kan visa på 

om det är värt att betala för en söktjänst eller ej.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka eventuella skillnader och likheter rörande 

informationsåtervinning och återvinningseffektivitet mellan söktjänsterna Web of 

Science, MEDLINE samt Google Scholar när det kommer till relevant forskning inom 

medicin. Syftet är även att undersöka huruvida licensbelagda söktjänster och 

kostnadsfria söktjänster skulle kunna vara utbytbara med varandra, vilket skulle kunna 

ge en indikation angående om det är motiverat att betala för en söktjänst eller ej. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna i denna uppsats fokuserar på de tre söktjänsterna Web of Science 

MEDLINE och Google Scholar och ämnar undersöka hur de står sig mot varandra med 

avseende på överlappning och informationsåtervinning. 

 

1. Hur väl presterar söktjänsterna med avseende på återvinning av relevant 

information samt föreligger det skillnader söktjänsterna sinsemellan? 

 

2. Hur stor är överlappningen mellan de olika söktjänsterna med avseende på 

relevanta dokument vid de första 20 träffarna?  
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2. BAKGRUND 

Här nedan följer en presentation av forskningsområdet information retrieval och 

närliggande relaterade områden som är relevanta för att sätta den genomförda studien i 

ett sammanhang. 

2.1 Begreppsordlista 

Här presenteras några av de termer som används i uppsatsen som kan komma att behöva 

en mer utförlig beskrivning. 

 Användargränssnitt – är det som gör kommunikationen mellan människa och 

dator möjlig. Användargränssnittet består av den layout man ser på skärmen 

samt de funktioner som finns att tillgå. 

 Booleska operatorer - innefattas av operatorerna AND, OR och NOT. Dessa 

ord fungerar som operatorer i en söksträng för att till exempel exkludera vissa 

termer vid en sökning. 

 DCV - står för document cutoff value och anger till vilken position i träfflistan 

som man bedömer träffarna. Om man till exempel har DCV 20 så kommer man 

att bedöma de 20 översta träffarna i träfflistan. 

 Dokumentrepresentation - är den term som används för den samlade 

informationen om ett visst dokument, som till exempel författare, publikationsår, 

titel samt indexerade nyckelord. 

 Indexering – innebär att man märker upp dokument med relevant information 

om dess innehåll för att dokumentet skall bli så sökbart som möjligt.  

 MeSH– MeSH, Medical Subject Headings, är National Library of Medicines 

kontrollerade vokabulär över medicinska termer.
2
 

 Rankningsalgoritm – utgörs av en uppsättning av väldefinierade instruktioner 

för hur sökmotorn skall ranka dokumenten efter till exempel relevans. 

 Sökmotor - i denna uppsats åsyftar ordet sökmotor det bakomliggande 

maskineri, som bland annat består av en modell, som en söktjänst bygger på. 

 Söktjänst – i denna uppsats åsyftar ordet söktjänst en tjänst tillgänglig via en 

hemsida som ger möjligheten att med hjälp av ett användargränssnitt genomföra 

sökningar i en eller flera databaser. 

 Trunkering - innebär att man endast söker på en del av ett visst ord. 

  

2.2 Informationssökning 

Människors olika sökbeteenden skiljer sig mycket från person till person och dessa 

beteenden är ett relativt stort forskningsområde som sträcker sig långt tillbaka i tiden 

med många olika teorier från olika forskare. Ett exempel på en av dessa teorier är 

Belkins teori kring anomalous state of knowledge, ASK, som beskriver 

informationsbehovet som glapp eller osäkerhet kring ens kunskap i ett visst 

sammanhang, och att när man befinner sig i en sådan situation försöker man finna ett 

sätt att komma ur detta tillstånd. När man har fått ett svar på sin fråga utvärderar man 

om det verkligen uppfyllde ens informationsbehov, gjorde det inte det återvänder man 

till föregående tillstånd med något ändrat informationsbehov.
3
 

                                                 
2
 http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html [2012-04-20] 

3
 Case 2007, s. 74. 
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Det har även bedrivits en del forskning på hur olika typer av användare går till väga när 

de söker efter information i olika typer av sökgränssnitt. Användarstudier på OPAC:s 

har visat att för majoriteten av användarna så gäller för det mesta principle of least 

effort, det vill säga att man använder sig av den sökmetod som kräver minsta möjliga 

ansträngning.
4
 

 

Det har även bedrivits forskning på olika typer av sökstrategier och mycket av denna 

forskning har lyft fram att informationssökningsprocessen inte är statisk, utan att det 

snarare är så att sökningen och informationsbehovet förändras och utvecklas under 

sökningens gång.
5
 Ett exempel på detta är Berrypicking, som beskriver 

informationssökningsprocessen som att man blandar olika typer av sökstrategier och 

plockar upp information här och där.
6
  

 

2.3 Relevansbegreppet 

Begreppet relevans har en mycket central plats inom information retrieval, dock är 

definitionen av begreppet till viss del oklar då finns ett antal olika relevansbegrepp som 

har olika innebörd beroende på hur man använder dem.
7
 

 

Relevans kan ses som en relation mellan två olika entiteter ur två olika grupper där den 

ena gruppen består av informationsresurser så som dokument eller 

dokumentrepresentationer, och den andra gruppen består av entiteter som representerar 

användarens problem,
8
 som i denna kontext innebär användarens olika möjliga 

informationsbehov. Relevans är ständigt föränderligt beroende på kontext, faktorer som 

kan ha inverkan på relevans är till exempel tid, plats och språk. Ett dokument kan anses 

relevant vid en viss tidpunkt men vara helt irrelevant ett antal år senare, och ett 

dokument kan vara mycket relevant för en individ men helt oanvändbart för någon 

annan som till exempel inte behärskar språket som dokumentet är skrivet på.
9
 

 

Två begrepp som visar på två olika perspektiv på relevans är systemrelevans (engelska: 

system relevance) och användarrelevans (engelska: user relevance).
10

 Systemrelevans 

utgörs av vad som behandlas som relevant i IR-systemet och användarrelevans innebär 

vad användaren upplever som relevant.
11

 Viktigt att poängtera är att utformning av hur 

informationsåtervinning skall ske inte enbart handlar om ett utav dessa perspektiv utan 

målet är att skapa en balans mellan dessa perspektiv och att få dem att fungera ihop.
12

 

 

En annan aspekt på relevans är något som kallas marginal relevance, vilken innebär att 

ett dokuments relevans kan variera beroende på vilka dokument användaren har sett 

eller läst innan. Även om ett dokument är mycket relevant och passar väl för ens 

informationsbehov kan detta dokument komma att vara helt irrelevant om man tidigare 

                                                 
4
 Abrahamsson & Berg 2007, s. 8. 

5
 Burt & Liew 2012, s. 280-281. 

6
 Bates 1993, s. 421. 

7
 Mizzaro 1998, s. 2. 

8
 Ibid., s. 3-4. 

9
 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 4. 

10
 Saracevic 2007, s. 1819. 

11
 Ibid., s. 1819. 

12
 Ibid., s. 1925.  
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har läst ett dokument med mycket snarlikt innehåll. Detta gäller även för direkta 

dubbletter, eller dokument med mycket små variationer. Endast den första gången man 

stöter på dokumentet anses det som relevant, eftersom när man stöter på dokumentet en 

andra eller tredje gång har man redan stillat det informationsbehovet.
13

 

 

2.4 Information retrieval  

Information retrieval, IR, (svenska: informationsåtervinning) är den term som används 

för att beskriva de olika moment som utgör själva informationsåtervinningssprocessen 

så som representation, organisering, förvaring och tillgång. Information i denna kontext 

utgörs av till exempel dokument, webbsidor och olika typer av online-kataloger.
14

  

 

Informationsåtervinningsprocessen som sådan började bli känd under termen 

information retrieval i början 1950-talet. Tio år senare skulle denna term få fäste bland 

forskningskretsar och informationsåtervinningssystem utvecklade biblioteken till att inte 

bara vara ett ställe för böckers förvaring, utan ett ställe där information var organiserat 

och åtkomligt.
15

 

 

Förutsättningarna för att ett system för informationsåtervinning skall kunna vara 

implementerbart är att det måste finnas dokument, till exempel bibliografiska poster 

som är indexerade och katalogiserade för att systemet skall kunna återvinna 

dokumenten.
16

 Nu för tiden innebär termen information retrieval inte bara att indexera 

och återvinna dokument inom en begränsad kollektion, utan även hur information på 

webben återvinns. Forskning inom information retrieval idag innefattar även till 

exempel systemarkitektur, användargränssnitt och filtrering. 

 

Det finns två olika perspektiv rörande information retrieval, det människocentrerade 

perspektivet där fokus ligger på hur människans beteende och behov påverkar hur ett 

IR-system utformas, och det datorcentrerade perspektivet där de tekniska aspekterna, så 

som utveckling av rankningsalgoritmer, är i fokus för att ett IR-system skall prestera så 

bra som möjligt.
17

 

 

Från att det uppstår ett informationsbehov till att detta har blivit tillfredsställt kan kallas 

för IR-processen. Processen startar från den stund då informationsbehovet uppstår och 

det finns ett tillgängligt system som skulle kunna tillhandahålla relevant information. 

Informationsbehovet formuleras till en fråga som sedan behandlas av IR-systemet för att 

sedan kunna matcha sökfrågans innehåll med kollektionens dokumentrepresentationer. 

Därefter presenteras posterna i en rankad träfflista.
18

 

2.4.1 Evaluering  

Vid evaluering av ett IR-system finns det två olika egenskaper att utvärdera, efficiency 

som berör hur snabbt systemet tar fram information gentemot en sökfråga och vilka 

medel som systemet använder för att göra detta på bästa sätt. Den andra egenskapen är 

effectiveness som berör hur väl systemet återvunnit information som är relevant för 

                                                 
13

 Manning, Raghavan, & Schütze 2008, s. 167. 
14

 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 1. 
15

 Chowdhury 1999, s. 1. 
16

 Ibid., s. 1-2. 
17

 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 1. 
18

 Ibid., s. 4. 
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användaren.
19

 Vid evaluering av ett IR-systems effectiveness är det enbart hur bra 

systemet är på att plocka fram relevant information som mäts, det är alltså kvalitén på 

resultatet som bedöms.
20

 I denna uppsats är det endast IR-systems effectiveness som 

bedöms. 

  

För att kunna evaluera IR-system och för att kunna jämföra olika IR-system med 

varandra finns det olika mått att använda, vanligast är måtten precision och recall. 

Precision är ett mått på hur stor del av de återvunna dokumenten som är relevanta, 

recall är ett mått som anger hur stor del av de relevanta dokument som finns i en 

kollektion som är återvunna.
21

 För att mäta recall behöver man känna till det totala 

antalet relevanta dokument och detta gör det problematiskt att använda detta mått på 

webben, eftersom det är omöjligt att veta hur många relevanta dokument som finns på 

webben. 

 

2.5 IR-system och IR-modeller  

Själva informationsåtervinningsprocessen styrs av ett så kallat IR-system som är skapat 

för att på bästa sätt återvinna relevant information som svarar mot ett specifikt 

informationsbehov. Ett IR-system innefattar en kollektion av indexerande dokument 

och från denna kollektion returnerar IR-systemet de dokument som svarar mot en 

specifik sökfråga.
22

 

  

Det som ett IR-system bygger på kallas för IR-modell. IR-modellens funktion är dels att 

vara ett ramverk för representation av dokument och sökfrågor och dels är det IR-

modellens utformning som styr hur IR-systemet relevansrankar de dokument som 

återvinns för varje specifik sökfråga.
23

 

 

Vanligtvis skiljer man mellan klassiska och moderna IR-modeller. De klassiska 

modellerna delas ofta in i tre olika grupper, den booleska modellen, vektormodellen och 

den klassiska probabilistiska modellen. 

2.5.1 Klassiska IR-modeller 

Den booleska modellen är en modell som bygger på boolesk algebra. Booleska 

modellen har en binär rankningsskala, den utgår från huruvida termerna i sökfråga är 

närvarande eller frånvarande, antingen är dokumentet relevant eller icke-relevant. 

Termerna i en söksträng kan sammansättas av olika ord som binder dem samman. 

Boolesk algebra består av tre operatorer som motsvarar de tre sammanbindande orden, 

∧ (and), ∨ (or), ¬ (not). 
24

 

 

Den booleska modellen är lämpad att använda då det till exempel finns en miljö där det 

existerar en kontrollerad vokabulär och det behövs ett system som ska söka bland 

dokumentrepresentationer eftersom dokumentrepresentationen antingen uppfyller de 

                                                 
19

 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 337. 
20

 Ibid., s. 132. 
21

 Ibid., s. 135. 
22

 Ibid., s. 5-6. 
23

 Ibid., s. 57. 
24

 Ibid., s. 64. 
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krav som söksträngen anger eller ej. En representation som inte är indexerad med 

efterfrågade nyckelord är antagligen inte relevant för användaren. 

 

Vektormodellen tillämpar till skillnad från booleska modellen graderad 

relevansbedömning, vilket innebär att man inte ser ett dokument som bara antingen 

relevant eller icke-relevant, utan även mer eller mindre relevant beroende på hur lika 

dokument är varandra och de termer som utgörs av sökfrågan.  Effekten av att använda 

vektormodellen blir att de återvunna dokumenten är mer precisa än vid användning av 

den booleska modellen då dokumenten i listan är gradvis relevansrankade med de mest 

relevanta högst upp. 

 

För att kunna beräkna vilka dokument som är lika varandra så kan man inom 

vektormodellen se dokumenten som vektorer vars riktning påverkas av hur frekvent 

specifika termer förekommer i dokumentet. Varje term behandlas var för sig och 

likvärdigt, det som sedan avgör graden av relevans är hur likt ett dokument är i 

jämförelse med den ställda sökfrågan.
25

 Vektormodellen är, till skillnad från den 

booleska modellen, ytterst lämpad när det finns behov av ett system som kan hantera 

stora mängder med fulltexter och hitta dokument som är lika varandra utefter en given 

söksträng. Detta då vektormodellen utgår från en flerskalig relevansskala och tar flera 

parametrar i beaktning vid återvinning av information. 

 

Den probabilistiska modellen rankar dokument efter hur stor sannolikheten är att det 

aktuella dokumentet är relevant för användaren. I den probabilistiska modellen är det tre 

olika faktorer som påverkar sannolikheten för huruvida ett dokument är relevant eller ej. 

Sökfrågan, dokumentrepresentationerna, och relevansfeedback. Relevansfeedback 

innebär att användaren interagerar med systemet genom att bestämma vilka träffar som 

relevanta och icke-relevanta vid en sökning och genom att upprepa detta kan systemet 

använda denna information till att förfina sökningen och närma sig den optimala 

informationsåtervinningen.
26

 

 

Den probabilistiska modellen är lämplig att använda då det finns ett behov av ett system 

som kan hantera att söka i fulltexter och återvinna information vid situationer där 

relevans kan vara ytterst subjektivt, som till exempel vid skönlitterära verk eller till 

exempel recensioner av olika slag. Den probabilistiska modellen är mycket flexibel då 

den interagerar med användaren och utgår från dennes preferenser vid återvinning av 

relevant material. 

2.5.2 IR på webben och moderna IR-modeller 

Länge var information retrieval något som i stort sett enbart intresserad bibliotekarier 

och informationsvetare, detta ändrades dock då Tim Berners-Lee introducerade world 

wide web på 1990-talet. Som en effekt av detta så alstrades stora mängder av dokument 

vilket i sin tur fick effekten att det inte var helt lätt att hitta rätt information på 

webben.
27

 Ur detta fick information retrieval en naturlig plats i internets fortsatta 

utveckling och de IR-modeller som används på webben är de som vanligen brukar kalls 

de moderna IR-modellerna. 

  

                                                 
25

 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 77. 
26

 Ibid., s. 80. 
27

 Ibid., s. 3. 
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Till skillnad från de klassiska modellerna måste de moderna modellerna hantera en 

ansenligt stor mängd föränderlig data. För att en sökmotor skall kunna vara uppdaterad 

används en typ programvara som kallas för crawler vars uppgift är att hämta in 

information från olika ställen på webben som sedan indexeras av sökmotorn.
28

 För att 

sedan återvinna den insamlade informationen finns det ett flertal olika 

rankningsmetoder som är utformade för att passa just informationsåtervinning på 

webben. Dessa rankningsmetoder utgörs av algoritmer som är utformade för att 

relevansranka dokument enligt förutbestämda villkor.
29

 

 

När det handlar om information på webben så kan det tänkas existera oerhört många 

sidor som passar in på en given sökfråga, detta ligger till grund för en central del som 

har att göra med informationsåtervinning på webben. En stor del av problematiken med 

informationsåtervinning på webben berör processen att sortera ut, relevansranka och 

presentera resultatet för användaren. 

 

De rankningsalgoritmer som används idag fokuserar inte bara på en specifik aspekt vid 

relevansrankning, till skillnad från de klassiska modellerna kan en och samma algoritm 

innehålla flera olika aspekter vid rankning av återvunna dokument, som till exempel 

termviktning, relevansfeedback och antal citeringar.
30

 Varje stor söktjänst har sin egen 

rankningsalgoritm som kan ses som en affärshemlighet, och dessa hålls i så stor 

utsträckning som möjligt inom företaget. 

  

En typ av algoritm som används vid rankning av information på webben är 

länkbaserade algoritmer. I den miljö som internet utgör är antalet av hur många 

hypertextlänkar som är kopplade till en och samma sida en indikation på hur populär en 

sida är och det är den informationen som berör hur olika sidor länkar till och mellan 

varandra och vilka länkar de har gemensamt som utgör grunden för hur länkbaserade 

algoritmer rankar information på webben.
31

 

 

PageRank är en av de mest kända länkbaserade rankningsalgoritmer och utvecklades, 

och utgjorde en del av den rankningsalgoritm som Google till en början använde.
32

 Vid 

användning av PageRank så rankas en sida efter hur stor sannolikheten är att en 

användare går vidare till just den sidan. Varje sida tilldelas ett värde som beror av 

värdet på den sida som länkar till den aktuella sidan. 

 

En annan länkbaserad rankningsalgoritm är HITS. Vid användning av 

rankningsalgoritmen HITS (Hypertext Induced Topic Search) så utgår 

informationsåtervinningen utifrån en uppsättning av sidor som på något sätt är 

relaterade till sökfrågan och som pekar mot ett svar. Dessa sidor är uppdelade i två olika 

grupper, auktoriteter och hubbar, auktoriteter är sidor som blir citerade och hubbar är 

sidor som citerar. Mellan auktoriteter och hubbar finns det en korrelation, en hubb får 

ett högt värde om den länkar till flera sidor som anses som auktoriteter och en auktoritet 

får ett högre värde ju fler sidor som anses som hubbar länkar till den.
33

 

  

                                                 
28

 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 515. 
29

 Ibid., s. 58. 
30

 Ibid., s. 470. 
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33
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I denna del så presenteras ett antal tidigare genomförda studier inom samma 

forskningsfält samt hur de har valts ut. Avslutningsvis kommer ett sammanfattande 

stycke kring de likheter och trender man kan se i de olika studierna. 

 

3.1 Litteratursökning 

Den tidigare forskningen har valts utifrån följande kriterier: 

 

 Likvärdighet - Ambitionen har varit att välja studier som liknar studien i denna 

uppsats, antigen med avseende på metodologisk uppbyggnad eller med avseende 

på valda söktjänster.  

 

 Aktualitet - En annan viktig aspekt i urvalsprocessen har varit att materialet 

skall vara så nytt som möjligt, helst publicerat de senaste 3-4 åren. Denna punkt 

är extra central och viktig i ett ämne som detta eftersom söktjänster på webben, 

precis som alla typer av tjänster och program i en digital miljö, förändras 

frekvent genom uppdateringar och liknande. En söktjänst ser sällan ut på samma 

vis idag som det gjorde för tio år sedan, och även om mycket av de 

bakomliggande mekanismerna i själva sökmotorn kan vara samma eller snarlika 

de som finns idag, är det ändå troligt att även de undergått uppdateringar och 

förändringar.  

 

 Vetenskaplighet - I övrigt har ett kriterium varit att all den tidigare forskning 

som använts skall hålla en hög vetenskaplig nivå i fråga om objektivitet och 

upphov, detta innebär att främst artiklar publicerade i peer-reviewed tidskrifter 

har använts. 

 

3.2 Studierna 

Här presenteras de valda studierna. Varje studie presenteras var för sig, och delarna 

syfte, metod, samt resultat/diskussion behandlas var för sig för att göra det så tydligt 

som möjligt. 

3.2.1 Jämförande studie mellan Google Scholar och elva andra bibliografiska 

söktjänster 

I artikeln Google Scholar Search Performance: Comparative Recall and Precision 

presenteras en studie där Google Scholar och elva andra söktjänster, där bland andra 

MEDLINE, utvärderas och jämförs. 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera och sinsemellan jämföra Google Scholar och elva 

andra söktjänster, där bland andra MEDLINE, med avseende på återvinning av 

relevanta artiklar där söksträngen utgörs av ett nyckelord.
34

 De sökningar som utfördes i 

studien ämnade simulera hur sökningar av en mindre erfaren användare vars 

                                                 
34

 Walters 2009, s. 5. 
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informationsbehov innefattar grundläggande information snarare än djupgående 

heltäckande information, utan allt för stor ansträngning skulle te sig.
35

 

Metod 

I studien utvärderades de tolv olika söktjänsterna genom att beräkna recall och 

precision. För att kunna beräkna recall hade forskarna i förväg tagit fram 155 artiklar 

som de ansåg uppfylla de relevanskriterier som de utgick från.  Dessa artiklar var alla 

publicerade mellan 1990 och 2000 och de behandlades sedan som att de utgjorde alla 

relevanta artiklar inom det aktuella ämnesområdet. 

  

I studien gjordes enbart en sökning, med ett nyckelord. För att få fram det optimala 

sökordet räknades de nyckelord som förekom flest gånger i titlarna och man utgick 

därefter utifrån dessa och kom fram till en söksträng som återgav flest träffar i alla 

söktjänster utom en. Alla sökningar gjordes via det enklaste sökgränssnittet som varje 

tjänst hade att erbjuda, förutsatt att det gick att sätta gränser för en specifik tidsrymd.
36

  

Resultat och diskussion 

De resultat som presenteras i studien visar att en hel del av de dokument som återvanns 

var unika för olika söktjänster. Som ett exempel återvann en av söktjänsterna 29 av de 

155 relevanta artiklarna som inte återvanns i någon av de andra söktjänsterna.
37

 

  

Gällande recall diskuteras det i artikeln kring olika faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. En faktor som framhålls är att resultatet kan påverkas av hur långt ner i 

träfflistan användaren väljer att gå. I studien har man valt att räkna ut recall för olika 

DCV-nivåer vilket visar att MEDLINE är den som återvinner flest relevanta artiklar 

bland de första 10 träffarna, Google Scholar kom dock inte långt därefter.
38

 

  

Rörande precision var MEDLINE även där den söktjänst som vid de första 20 träffarna 

hade högst värde, 80 % av de återvunna artiklarna var relevanta medan Google Scholar 

presenterade 55 % relevanta artiklar bland de första 20 träffarna.
39

 Författaren lyfter 

fram att Google Scholar är en utmärkt söktjänst att nyttja då användare inte vill använda 

sig av flera olika söktjänster eller avancerade sökstrategier eller endast orientera sig 

inom ett ämne, eftersom Google Scholar fungerar väl under sådana premisser i 

jämförelse med söktjänster som kräver licens.
40

 

3.2.2 Jämförande studie mellan PubMed, Web of Science och PsycINFO med 

avseende på överlappning och täckning 

I artikeln Coverage of the bibliographic databases in mental health research så 

presenteras en studie över tre olika söktjänsters överlappning och täckning inom ämnet 

psykologi.  

                                                 
35

 Walters 2009, s. 6. 
36

 Ibid., s. 6-7. 
37
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra de tre söktjänsterna PubMed, Web of 

Science och PsycINFO med avseende på överlappning och täckning inom psykologi.
41

 

Metod 

Studien genomfördes genom att fyra sökningar gjordes på fyra olika ämnen inom 

psykologi där författarna sedan tidigare visste att en stor mängd forskning genomfördes. 

Söksträngar utformades med booleska operatorer samt trunkeringar. Samtliga av de 

återvunna dokumenten från sökningarna jämfördes sedan för att se hur stor 

överlappning det fanns mellan de olika söktjänsterna samt hur stor täckningen såg ut 

söktjänsterna sinsemellan.
42

 Vidare lät man två forskare inom fältet relevansbedöma det 

återvunna materialet.
43

  

Resultat och diskussion 

Resultatet på studien visade på att överlappningen mellan alla tre söktjänster låg på 

mellan 8-46 % och mellan två av söktjänsterna låg siffran på 2-18 % spritt över de fyra 

sökningarna. Söktjänsterna återfann unika dokument i 3-67 % av fallen. PubMed var 

den söktjänst som hade störst täckning vid tre av de fyra sökfrågorna.  

I studien analyserades även huruvida publiceringsspråk påverkade söktjänsternas 

täckning. Här pekade resultatet på att varje söktjänst innehöll mellan 17-89 % av 

samtliga av de återvunna dokumenten publicerade på engelska, och material på annat 

publiceringsspråk än engelska låg runt 13-82 %.
44

 Resultatet varierade kraftigt mellan 

sökfrågorna. 

Vidare lyfte författarna ett antal faktorer som hade kunnat påverka resultatet. En av 

dessa faktorer är hur ofta nytt material indexeras i söktjänsternas bakomliggande 

databaser. De flesta söktjänster har en viss fördröjning på indexeringen av sitt material 

och ibland kan denna fördröjning vara i flera veckor eller månader. Detta medför att 

nyare material blir svårare att återvinna.
45

 

Sammanfattningsvis så skriver författarna att det huvudsakliga resultatet från studien 

visar på att söktjänsters täckning varierar kraftigt beroende på faktorer så som ämne och 

söksträng, och när man väljer vilken söktjänst man skall använda måste man ta hänsyn 

till detta.
46

 Värt att notera är att söktjänsten PsycINFO, en söktjänst byggd på en databas 

som endast innehåller material inom ämnet psykologi, inte presterare nämnvärt bättre än 

Web of Science som är en multidisciplinär söktjänst.
47

   

 

                                                 
41
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3.2.3 En jämförande studie mellan Google Scholar och licensbelagda söktjänster 

med avseende på vetenskaplighet 

I artikeln How Scholarly Is Google Scholar? - A Comparison to Library Databases 

presenteras en studie som undersöker hur Google Scholar presterar i förhållande till 

resurser som traditionellt sett brukar tillhandahållas av bibliotek.  

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka huruvida de dokument som Google Scholar återvinner 

är mer eller mindre vetenskapliga än de dokument som licensbelagda söktjänster 

återvinner och om Google Scholar håller jämn nivå gällande vetenskaplighet inom olika 

discipliner.
48

 

Metod 

I studien tog forskarna hjälp av sju olika ämnesbibliotekarier från disciplinerna 

humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Dessa bibliotekarier blev ombedda 

att sammanställa de vanligaste informationsbehoven som studenter behöver hjälp med 

och omvandla dessa till söksträngar, de blev även ombedda att uppge vilka 

bibliografiska databaser som de vanligen skulle använda för att varje enskild fråga.
49

  

Söksträngarna användes sedan för sökningar i Google Scholar och i de databaser som 

bibliotekarierna hade angett för varje informationsbehov.  I undersökningen använde 

man sig av DCV 30. Utifrån sökresultaten beräknade man sedan överlappningen mellan 

sökningarna som gjorts i Google Scholar och de som gjorts i de bibliografiska 

databaserna. Efter genomförda sökningarna lät man ämnesbibliotekarierna granska de 

återvunna träffarna och bedöma hur vetenskaplig varje återvunnen träff var utifrån en 

lista med uppsatta kriterier. 

Genom att utföra en statistisk analys över korrelationen mellan bibliotekariernas 

bedömning över de återvunna dokumentens vetenskaplighet samt huruvida dokumenten 

enbart återvanns av antingen Google Scholar eller någon av de söktjänster angivna av 

bibliotekarierna, eller både och, kunde de jämföra Google Scholar med de söktjänster 

som kräver licens.
50

 

Resultat och diskussion 

I studien kommer de fram till att de sökträffar som enbart återgavs av Google Scholar 

hade i snitt högre vetenskaplighet än de som var unika för de övriga aktuella 

söktjänsterna.  Det visade sig dock att de träffar som återvanns av både Google Scholar 

och licensbelagda söktjänsterna var de som hade högst vetenskaplighet. 

Gällande huruvida det förekom en skillnad i vetenskaplighet beroende på vilken 

disciplin som informationsbehovet hörde hemma i så kom man fram till att det inte 

fanns någon nämnvärd skillnad. Google Scholar höll samma vetenskapliga nivå inom de 

tre ämnesdiscipliner som var aktuella i studien. 

I studien undersökte man även i hur stor utsträckning man kunde finna de träffar som 

återvanns i de licensbelagda söktjänsterna, även i Google Scholar. Man kom fram till att 

                                                 
48
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76 % av de relevanta träffarna även återvanns i Google Scholar, dock fanns bara 47 % 

av de träffar som återvanns av Google Scholar i de licensbelagda söktjänsterna.
51

 

I artikeln lyfter man fram att trots att överlappningen mellan de två olika grupperna är 

relativt liten så är det möjligt att finna större delen av det som återvunnits av de 

licensbelagda söktjänsterna även i Google Scholar. Som motargument till kritiken att 

Google Scholar återvinner så stora mängder med information, så argumenterar man dels 

att Google Scholar redovisar sökträffarna i relevansordning och dels att det är väldigt få 

som går längre än de första tre sidorna i träfflistan. Detta minimerar den problematiken 

och medför att precision-värdet ändå blir högt.
52

 

Man poängterar i artikeln att Google Scholar inte är en konkurrent till de licensbelagda 

söktjänsterna, utan man menar att Google Scholar är ett verktyg för att finna 

vetenskaplig information medan de licensbelagda söktjänsterna ger åtkomst till vidare 

information.
53

 

3.2.4 En jämförande studie mellan Google Scholar och Scirus 

I magisteruppsatsen Google Scholar eller Scirus för vetenskapligt material på webben? 

– En utvärdering och jämförelse av återvinningseffektivitet utvärderas de två nämnda 

webbaserade söktjänsterna. 

Syfte 

Syftet med studien i uppsatsen var att undersöka och jämföra återvinningseffektiviteten 

i Google Scholar och Scirus. Författarna ämnade även undersöka i vilken utsträckning 

det återvunna materialet från de två söktjänsterna var vetenskapligt.
54

 

Metod 

Studien är utformad på så vis att författarna utgick från 30 olika sökfrågor från sex olika 

ämnesområden som användes i båda söktjänsterna. Alla sökningar gjordes i det enkla 

sökfältet och utan några operatorer. Författarna använde sig av DCV 20
55

 och utgick 

från en förutbestämd lista med kriterier över hur bedömningen rörande relevans och 

vetenskaplighet skulle ske.
56

 Efter att man samlat in all nödvändig data från sökningarna 

räknades genomsnittlig precision ut för respektive söktjänst.
57

 

  
Vid undersökning av huruvida materialet var vetenskapligt eller ej spelade relevans för 

informationsbehovet ingen roll, utan enbart dokumentens kvalité ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Vid bedömning av vetenskaplighet utgick författarna från en tidigare 

sammanställd lista med bedömningskriterier. Uträkningen av mängden vetenskapligt 

återvunnet material gjordes genom att dividera antal vetenskapliga dokument med 20.
58
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Resultat och diskussion 

Resultatet visade på att Google Scholar fick högre genomsnittlig precision än Scirus 

59,63 % respektive 53,55 %. Gällande vetenskaplighet visade undersökningen att 

Google Scholar presenterade mer vetenskapligt material än Scirus, med en skillnad på 

24 %.
59

  

 
Undersökningen visar att Scirus har återvunnit flest relevanta dokument vid DCV 1 och 

DCV 2. Google Scholar presterar mer ojämnt, med varierande resultat vilket författarna 

anser tyda på att Google Scholars rankningsalgoritm inte fungerar på det mest effektiva 

sätt. Ur sina data lyfter författarna även fram att Scirus precision-värde minskar stadigt 

ju längre ner i träfflistan man kommer, vilket författarna anser visa på att Scirus 

relevansrankning fungerar.
60

 

 
I diskussionen tar författarna upp olika faktorer som kan ha påverkat resultatet. Bland 

annat nämner de att Google Scholar kunde ha fått ett högre precision-värde men på 

grund av att författarna hade svårt att relevansbedöma relativt stor del av träffarna så 

minskade värdet. Den största faktorn som påverkade Scirus precision-värde var att 

söktjänsten återvann en hel del dokument som författarna ansåg vara icke-

vetenskapliga, betydligt fler än vad Google Scholar gjorde. 
 
Gällande återvinning av vetenskapliga dokument så lägger författarna fram att Scirus 

överlag återvann flest dokument vid varje sökfråga och att detta kan tyda på att Google 

Scholar är mer selektiv i sin bedömning gällande vetenskaplighet, där av bättre resultat 

vid denna undersökning. Det faktum att det mesta av det material som Scirus återvinner 

är publicerat på webben, tillskillnad från det material som Google Scholar återvinner 

som främst är artiklar publicerad i tidskrifter kan ha påverkat resultatet.
61

 

 
Andra aspekter som lyfts fram i diskussionen är problematiken kring att använda en 

binär relevansskala. Trots olika argument som talar mot användandet av en binär 

relevansskala så anser författarna att det här är lämpligt att använda detta och att det 

dessutom löser problemet med subjektiva bedömningar.
62 

3.2.5 En jämförande studie mellan PubMed, Scopus, Web of Science och Google 

Scholar  

I artikeln Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: 

strengths and weaknesses har man genomfört en jämförande studie mellan fyra olika 

söktjänster för att se på vilka styrkor och svagheter som de olika söktjänsterna har.   

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra de fyra olika söktjänsterna för att se på vilka styrkor 

och svagheter som de olika söktjänsterna har inom ett specifikt område samt att ta reda 

på hur ofta respektive söktjänst uppdateras med nytt indexerat material.
63
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Metod 

För att undersöka de olika söktjänsternas användbarhet inom informationsåtervinning 

inom ett specifikt område så användes två olika metoder. Dels så valdes en 

väldefinierad och specifik term inom medicin som användes i en nyckelordssökning, 

dels så genomfördes en citeringsanalys på en specifik, nyligen publicerad artikel. 

Citeringsanalysen genomfördes genom upprepade sökningar varje dag under två 

månades tid.
64

  

Resultat och diskussion 

Studiens resultat pekade på att PubMed var den söktjänst som uppdaterades oftast, med 

uppdateringar varje dag. Scopus och Web of Science uppdaterades med indexerat 

material mer sällan, runt en gång i veckan. Resultatet tydde på att Google Scholar 

uppdaterades mer sällan än så, runt en gång i månaden.
65

  Författarna lyfter fram 

problematiken med att PubMed inte ger möjlighet att ranka resultatlistan efter relevans, 

utan att den by default visade resultatlistan efter publikationsdatum. Detta ledde till att 

graden av relevans på träffarna varierade kraftigt. Författarna påpekar dock att den 

träfflista som en sökning på Google Scholar genererar sorteras efter antal citeringar, 

vilket leder till att nytt material inte lika ofta förekommer högt upp i träfflistorna.
66

 

 

Gällande citeringsanalysen så visade resultatet på att Web of Science och Scopus visade 

det största antalet citeringar, med Scopus runt 20 % fler än Web of Science. Författarna 

lyfte fram att det var problematiskt att genomföra citeringsanalysen i Google Scholar 

eftersom uppdateringsfrekvensen var för låg.
67

 

 

3.3 Sammanfattning och reflektioner av tidigare forskning 

De presenterade studierna visar alla på olika kvalitéer och svagheter hos de tre 

söktjänsterna denna studie ämnar undersöka. Web of Science fick positiva resultat i näst 

intill samtliga studier där söktjänsten var aktuell, vare sig det gällde indexering, citering 

eller återvinningseffektivitet inom olika discipliner. Vad gällande vetenskapligt material 

så presenteras det i studierna att Google Scholar, som är en kostnadsfri tjänst, återvann 

vetenskapligt material lika väl som licensbelagda söktjänster oavsett disciplin. Dock 

visade det sig i två av studierna som bland annat undersökte återvinningseffektivitet att 

Google Scholar fick något lägre precision-värde än MEDLINE och andra söktjänster 

som var aktuella i respektive studie och att i jämförelse med bland andra Web of 

Science så indexerar Google Scholar nytt material betydligt mer sällan. 

 

I de olika studierna som har presenteras finns det vissa element som värda att 

uppmärksamma. Till exempel i magisteruppsatsen Google Scholar eller Scirus för 

vetenskapligt material på webben? – En utvärdering och jämförelse av 

återvinningseffektivitet skriver författarna att de har valt att använda en binär 

relevansskala då detta bland annat gör att inverkan av subjektivitet vid 

relevansbedömning minskar avsevärt i kombination med tydliga relevanskriterier.
68

 Vad 
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som är viktigt att ha i åtanke är att vid bedömning av relevans finns det alltid ett visst 

mått av subjektivitet, även om detta kanske inte har någon betydelse för resultatet i 

slutändan.  

 

Något som är gemensamt för några av de studier som har presenterats är att vid utförda 

sökningar har söksträngarna enbart bestått av ett eller två ord.
69

 
70

 Detta skulle kunna ge 

missvisade bild av söktjänsten då det vid ett flertal tillfällen har lyfts fram att det kan 

finnas stora skillnader inom ett ämne beroende på vilken gren man letar information 

inom. Detta bör även tas i beaktning angående det resultat som presenteras i artikeln 

How Scholarly Is Google Scholar? - A Comparison to Library Databases där Google 

Scholar har högre värde på både precision och recall vid återvinning av relevant 

material än de söktjänster som tillhandahålls av bibliotek.
71

 I undersökningen har det 

endast utförts en sökning i varje söktjänst och att basera ett resultat på enbart en sökning 

kan vara problematiskt, denna problematik gällen även den undersökning som gjorts i 

artikeln Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: 

strengths and weaknesses.
72
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4. METOD 

Vid insamlandet av data genomfördes ett visst antal sökningar med tidigare 

förutbestämda sökfrågor i söktjänsterna MEDLINE, Web of Science och Google 

Scholar. Utifrån dessa sökningar räknades genomsnittlig precision ut för varje söktjänst 

samt överlappning på relevanta dokument bland de tre olika söktjänsterna. 

  

4.1 Genomförande 

Sökningarna gick till på så vis att 20 stycken tidigare utformade sökfrågor ställdes till 

söktjänsterna Web of Science, MEDLINE och Google Scholar. (Se Bilaga 1.) 

Sökfrågorna bestod av exakt samma söksträng i samtliga tre söktjänster för att 

säkerhetsställa en så rättvis och jämn bedömning av de tre söktjänsterna som möjligt. 

(Vidare kring sökfrågornas utformning behandlas i ett senare stycke, se 4.2 Sökfrågor 

och sökbeteende.) 

 

Träfflistan bedömdes ner till DCV 20, det vill säga de första 20 träffarna på samtliga tre 

söktjänster. Valet att använda DCV 20 grundas bland annat på hur tidigare studier har 

utformat sina undersökningar, till exempel en studie under tidigare forskning.
73

 (se 3. 

Tidigare forskning.) Att det är de första 20 träffarna som bör användas vid diverse olika 

uträkningar gällande utvärdering av söktjänster framhålls bland annat av Landoni & 

Bell.
74

 Träffarna bedömdes efter en binär relevansskala och deras position noterades. 

Därefter beräknades ett precision-värde för respektive söktjänst ut, samt genomsnittlig 

precision för varje söktjänst. Vidare har det även beräknats hur stor överlappningen är 

mellan de tre olika söktjänsterna. Detta innebär alltså i vilken mån samma dokument 

finns med i träfflistan för två eller alla tre av söktjänsterna för samma fråga. 

Överlappningen har beräknats genom användning av Jaccards index. 

4.1.1 Precision 

Precision är ett effektivitetsmått som visar på hur effektiv en söktjänst är med avseende 

på informationsåtervinning. Precision anger egentligen hur stor andel av de återvunna 

dokumenten som är relevanta. Man beräknar precision-värdet genom att använda 

följande formel: 

 

          
 {                  }  {                  } 

 {                  } 
 

 

 

Man räknar ut precision-värdet genom att dividera antalet relevanta dokument och 

antalet återvunna dokument med det totala antalet återvunna dokument i en specifik 

kollektion. 

 

I denna studie har det genomsnittliga precision-värdet räknats ut för varje sökfråga och 

sedan har man där ur räknat ut medelvärdet för varje söktjänsts precision-värde. Detta 

har gjorts genom att först räkna ut precision för varje DCV-nivå för en sökfråga och 

sedan räknat ut genomsnittlig precision genom att dividera med antal DCV-nivåer, det 
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vill säga 20. Medelvärdet av dessa värden är det som sedan används vid utvärdering av 

söktjänsternas återvinningseffektivitet.  

 

Vid en jämförelse av genomsnittlig precision mellan olika söktjänster visar inte detta 

enbart på skillnader mellan mängden relevant material som återvinns utan även hur väl 

dessa var rankade i träfflistan. Två söktjänster kan ha återvunnit lika mycket relevant 

material, men den ena kan ha högre genomsnittligt precision-värde om det relevanta 

materialet är placerat långt ner i träfflistan i den andra söktjänsten. 

4.1.2 Jaccards index 

För att kunna jämföra de tre söktjänsterna så beräknades även överlappningen mellan de 

relevanta dokumenten i de olika träfflistorna. Detta innebär att man undersöker hur 

många relevanta dokument som dyker upp i samtliga träfflistor vid en viss sökfråga. Ett 

sätt att mäta överlappningen är genom att använda sig av Jaccards index som är ett 

vedertaget mått på överlappning vilket räknas ut med följande formel: 

 

Låt A och B vara två olika mängder. 
 

  (   )  
     

     
 

 

 

Jaccards index innebär alltså att antalet relevanta dokument som återfinns i båda 

söktjänsterna divideras med det totala antalet relevanta återvunna dokument från båda 

söktjänsterna.
75

 Viktigt att notera är att värdet för överlappning mellan de tre 

söktjänsterna enbart gäller för till och med DCV 20 och inte för alla dokument som 

återvinns vid varje sökning, eller för söktjänsternas täckning angående vetenskapligt 

material. 

 

4.2 Sökfrågor och sökbeteende 

Samtliga sökningar har gjorts inom ämnet medicin. De informationsbehov som har 

använts har dels skapats utifrån vetenskapliga artiklar inom medicin som har använts 

som sökuppgifter på informationssökningskurser inom bibliotek- och 

informationsvetenskap, och dels utifrån relevanta ämnen som tagits fram tillsammans 

med ett antal studenter på läkarutbildningen. Söksträngarna har utformats av centrala 

nyckelord plockade från informationsbehovet.  

 

Målet under genomförandet av sökningarna var att försöka skapa en söksituation så nära 

en verklig söksituation som möjligt, för att sedan kunna utvärdera hur användbara 

söktjänsterna faktiskt är när man använder dem på det viset som de flesta använder dem. 

Utgångspunkten har alltså varit att simulera en användare med grundläggande 

kunskaper inom informationssökning. I tidigare studier inom ämnet är det vanligt att 

man har denna utgångspunkt, så även en av de studier som presenteras under tidigare 

forskning.
76

 I enlighet med detta så har samtliga sökningar gjorts i fritextsökfältet. 

Vidare har sökningarna genomförts utan sökfrågefunktionaliteter så som trunkering och 

booleska operatorer. Samtliga träfflistor har sorterats efter relevans. 
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Exakt samma söksträng har använts för samma sökfråga i samtliga söktjänster för att 

försöka hålla den empiriska datan så jämförbar som möjligt. Detta för att skapa en så 

rättvis bild som möjligt. 

 

4.3 Relevansbedömning 

Samtliga träffar har bedömts efter en binär relevansskala, det vill säga de har endast 

bedömts som relevanta eller icke-relevant. Anledningen till att en graderad, mer precis 

relevansskala inte har använts är främst att vi inte har tillräcklig kompetens inom detta 

ämnesområde för att mer precist avgöra graden av relevans, men också på grund av att 

omfattningen på denna uppsats inte är tillräcklig. 

 

Relevansbedömningen har gjorts efter ett antal specifika kriterier: 

 

 Ämne - För att en träff skall bedömas som relevant så måste man tydligt kunna 

se att dokumentet i fråga har stark ämnesrelevans för det tänkta 

informationsbehovet. Dokumentet skall till huvudsak behandla det aktuella 

ämnet, det räcker inte med att ämnet behandlas i en viss del av dokumentet. 

 

 Publikationsår - Dokumentet i fråga skall inte vara äldre än att innehållet 

fortfarande är relevant för det tänkta informationsbehovet, detta varierar dock 

beroende på sökfråga och informationsbehov. Detta eftersom inom vissa ämnen 

blir forskningen snabbare förlegad än andra, ibland är man endast ute efter nya 

rön kring till exempel en substans och ibland så har mycket central forskning 

kring ett ämne gjorts en bra bit tillbaka i tiden men har fortfarande en central 

roll.  

 

 Vetenskaplighet – För att ett dokument skall bedömas som relevant så krävs det 

att det har en viss nivå av vetenskaplighet, ofta säkerhetsställd genom att 

materialet publicerats i vetenskaplig tidskrift som är peer-reviewed. Här har till 

exempel material från konferenser valts bort på grund av svårigheten att avgöra 

dess vetenskaplighet och upphov. 

 

Gällande relevansbedömning finns det alltid en viss risk för felbedömning och det 

faktum att relevansbedömning aldrig kan bli helt objektivt när den görs av människor. 

Detta är något som kan tänkas tala mot utvärderingar av söktjänster med mått som 

precision och överlappning. Dock finns det studier, bland andra den studie som 

presenteras i artikeln Variations in relevance judgments and the measurment of retrieval 

effectiveness där man har studerat hur skillnader i relevansbedömning påverkar 

resultaten vid evaluering av informationsåtervinning. I studien kommer de fram till 

slutsatsen som visar att den felmarginal som existerar gällande felbedömningar inte har 

någon signifikant inverkan på slutresultatet.
77

 Detta förklaras genom att den mängd 

dokument som felaktigt anses vara icke-relevanta är förhållandevis lika stor som den 

mängd dokument som felaktigt bedöms som relevanta. Således kan man argumentera 

för att detta inte har någon signifikant påverkan på resultatet. Detta gäller även för 
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subjektivitet vid relevansbedömning, trots olika bakgrund och förutsättningar för att ta 

sig an ett visst ämne blir slutresultatet så lika att eventuella skillnader blir obetydliga.  

 

4.4 Söktjänsterna 

Här nedan presenteras de söktjänster som har undersökts i uppsatsen. Söktjänsterna har 

valts utifrån vissa förutbestämda kriterier för att göra dem då jämförbara som möjligt 

men samtidigt ges möjligheten att titta på relevanta skillnader: 

 

 Ämne – Eftersom samtliga sökfrågor handlar om forskningsområdet medicin så 

måste söktjänsterna ha möjlighet att återvinna material inom detta ämne, vilket 

alla tre söktjänsterna kan. 

 

 Avgiftsbelagd/kostnadsfri – eftersom denna uppsats ämnar undersöka 

skillnader och likheter gällande effektivitet hos de olika söktjänsterna beroende 

på huruvida de är kostnadsfri eller avgiftsbelagda krävs det att minst en av 

söktjänsterna finns tillgängligt fritt och minst en av dem inte gör det. Web of 

Science och MEDLINE är avgiftsbelagda söktjänster, Google Scholar finns fritt 

tillgänglig. 

 

 Multidisciplinär/endast ett ämne – För att kunna jämföra olika typer av 

söktjänster krävs det att det både finns med en söktjänst som är multidisciplinär, 

det vill säga innefattar fler än ett ämne, och en söktjänst som endast innefattar ett 

och samma ämne. Web of Science och Google Scholar är multidisciplinära 

söktjänster, MEDLINE innefattar endast material inom ett ämne. 

 

4.4.1 Web of Science 

Web of Science är en avgiftsbelagd multidisciplinär söktjänst som består av sju olika 

databaser vilka innehåller både material från vetenskapliga artiklar och material från 

relevanta konferenser.
78

 Web of Science är en del av Web of Knowledge som i sin tur är 

en plattform för ett flertal olika söktjänster som företaget Thomson Reuters 

tillhandahåller.
79

 Web of Science indexerar från ca 12 000 av de största vetenskapliga 

tidskrifterna inom över 250 olika discipliner. Web of Science täcker material tillbaka till 

tidigt 1900-tal.
80

 

 

På informationssidorna för Web of Science eller Web of Knowledge skrivs det inte 

mycket kring hur Web of Science rankningsalgoritm är utformad. Det som nämns är att 

när man väljer att sortera de återvunna träffarna efter relevans så rankar systemet utefter 

hur många av söktermerna som finns med i de återvunna posterna.
81

  

4.4.2 Google Scholar 

Google Scholar är en kostnadsfri bibliografisk multidisciplinär söktjänst. Den indexerar 

fulltextartiklar från akademiska tidskrifter och är således en söktjänst endast för 
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sökningar efter akademiskt material. Google Scholar innehåller egentligen allt material 

som tjänsten har möjlighet att få tillgång till och indexera. Google Scholar erbjuder 

funktionen att visa spegelträffar, det vill säga alla för Google Scholar tillgängliga länkar 

(versioner) till en viss artikel.
82

  

 

Gällande vilka IR-modeller och rankningsalgoritmer Google Scholar använder sig av i 

dagens läge finns det ingen direkt säkerställd information om, dock finns det empiri 

som visar på att framför allt så har antal citeringar stor vikt vid rankning av dokument, 

men även huruvida söktermer återfinns i titeln har stor betydelse.
83

 Själva skriver 

Google att deras rankningsalgoritm ämnar ranka dokument på samma sätt som en 

forskare gör genom att se till textens helhet och innehåll, var den är publicerad och 

dylikt.
84

 

4.4.3 MEDLINE 

MEDLINE är en bibliografisk söktjänst som i olika former funnits i mer än 50 år. 

MEDLINE har funnits online sedan 1996 och innehåller uppskattningsvis 19 miljoner 

citeringar och abstracts från cirka 5 600 vetenskapliga tidskrifter på 39 olika språk. Den 

största delen av dessa vetenskapliga tidskrifter är valda på rekommendation av en 

kommitté bestående av ett antal experter inom medicin och närliggande områden. 

MEDLINE innehåller endast material inom forskningsområdet medicin och vård, 

majoriteten av innehållet i MEDLINE håller sig inom ämnesområdet biomedicin, men 

det förekommer även visst material inom beteendevetenskap, vård och omvårdnad med 

mera.
85

 I MEDLINE finns möjligheten att söka med MeSH-termer.
86

  

 

MEDLINE är en av de äldsta och mest använda söktjänsterna inom medicin. Ett antal 

studier har pekat på detta, där resultatet har visat att läkare samt annan personal inom 

det medicinska fältet använder sig av MEDLINE i första hand när de söker information 

från 44 % av fallen upp till 76 % av fallen.
87

  

 

Om man läser och tolkar hjälpavsnittet på hemsidan för EBSCOhost, det företag som 

tillhandahåller MEDLINE, pekar den informationen mot att de använder sig av 

termviktning vid relevansrankning av dokument. Den information som de själva ger ut 

beskriver sättet att bedöma relevans genom att jämföra de ord som ingår i söksträngen 

med de ord som existerar i ett dokument, ju fler ord från söksträngen som finns med i 

ett visst dokument, desto högre relevans får dokumentet. Utöver att se huruvida ord från 

söksträngen finns med eller ej, används även information om hur frekvent de aktuella 

orden finns med i dokumentet.  Ju högre frekvens, desto högre relevans. Dock är det 

även så att olika ord har olika stor betydelse, ju oftare ett ord förekommer i 

dokumentsamlingen, desto mindre betydelse får då ordet.
88
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Här nedan presteras den insamlade datan från studien. 

5.1 Precision 

Här besvaras den första frågeställningen: 

 

 Hur väl presterar tjänsterna med avseende på återvinning av relevant 

information samt föreligger det skillnader söktjänsterna sinsemellan? 

 

Resultatet av den insamlade datan visar på att Web of Science var den söktjänst som 

hade högst precisions-värde, 0,346. Google Scholar och MEDLINE fick relativt lika 

värden, Google Scholars precisions-värde blev 0,287 och MEDLINE:s blev 0,260. 

Detta tyder alltså på att Web of Science var den söktjänst som hade högst 

återvinningseffektivitet, och att Google Scholars samt MEDLINE:s 

återvinningseffektivitet var något längre.  
 
Även när man ser till det totala antalet relevanta dokument återvunna av respektive 

söktjänst så är det Web of Science som får högst värde, Web of Science återvann 101 

relevanta dokument totalt över samtliga sökfrågor. Denna siffra för Google Scholar 

samt MEDLINE blev 91 respektive 84. Alltså kan man dra slutsatsen att Web of 

Science återvinner störst antal relevanta dokument med placering högt upp i träfflistan.  
 
Värt att notera är att resultatet blev relativt jämnt när det kommer till den främsta 

söktjänsten. Vid majoriteten av sökfrågorna så såg resultatet snarlikt ut, det vill säga att 

Web of Science återvann någon eller några fler relevanta träffar än de båda andra 

söktjänsterna samt hade något högre precision än de andra två. När det kommer till de 

andra två söktjänsterna, Google Scholar och MEDLINE, så är resultaten på respektive 

sökfråga något mer ojämna, ibland visar Google Scholar på ett högre värde och ibland 

MEDLINE.  

5.1.1 Den genomsnittliga precisionen för varje sökfråga 

Figur 1 visar ett diagram över de tre söktjänsternas genomsnittliga precision-värde för 

varje sökfråga. Ur diagrammet kan man utläsa att Web of Science i förhållande till 

Google Scholar har en relativt jämn återvinningseffektivitet över de olika sökfrågorna 

medan Google Scholar i denna studie visar på en förhållandevis ojämn 

återvinningseffektivitet. MEDLINE:s resultat påminner om Google Scholars, 

återvinningseffektiviteten är ojämn och man kan även se att vid en del av frågorna där 

Google Scholar fick ett lågt precision-värde fick MEDLINE ett högt värde och vice 

versa, till exempel vid fråga 13 och 16. Vid fråga 13 har Google Scholar ett avsevärt 

högre precisions-värde än MEDLINE och tvärt om vid fråga 16.  

 

Tittar man på hur Web of Science har presterat vid de olika sökfrågorna kan man se att 

resultatet vid några sökfrågor särskiljer sig från mängden. Vid sökfråga 3 är det den 

enda gången Web of Science presterar betydligt sämre än de andra två söktjänsterna, 

men vid sökfråga 18 och 15 så har den fått betydligt högre precision-värde än de andra 

två. I övrigt förhåller sig Web of Science relativt jämnt till de andra två på så sätt att den 

vid ett de flesta sökfrågor har det högsta precision-värdet. 
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Figur 1: Den genomsnittliga precisionen vid varje sökfråga 

 

5.1.2 Genomsnittlig precision för varje DCV-nivå 

Om man ser på det genomsnittliga precision- värdet för varje DCV-nivå (se Figur 2) så 

kan man se att alla söktjänsterna följer ungefär samma kurva, precision- värdet är högre 

vid de tidiga posterna i träfflistan och minskar allteftersom man kommer längre ner i 

träfflistan. Man kan även se att Web of Science ständigt ligger något över de andra två 

söktjänsterna. 

 

Figur 2: Genomsnittlig precision för varje DCV-nivå. 
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Ett exempel som tydligt visar på hur de relevanta dokumentens position i träfflistan 

påverkar precision-värdet är resultatet på sökfråga 15 (se Tabell 1). Här har samtliga tre 

söktjänster samma antal relevanta dokument men hos Web of Science finns de relevanta 

träffarna på en högre position i träfflistan, detta syns tydligt i Figur 2 där man kan följa 

precision-värdet för varje DCV-nivå. Diagrammet visualiserar korrelationen mellan 

antalet relevanta träffar och dess position, varje topp i diagrammet indikerar ett relevant 

dokument. Från och med DCV-nivå 7 kan man se att det är relativt jämnt mellan de tre 

söktjänsterna gällande precision vid de olika DCV-nivåerna. 

 
Tabell 1: Sökfråga 15 

 
Sökfråga 

 
Söksträng 

 
Söktjänst 

 
Relevanta (position) 

 
Relevanta (antal) 

 
Precision 

15 agomelatine 

depression 
Web of Science 1, 2, 5, 10, 11, 16 6 0,471 

  

Google Scholar 

 
4, 6, 7, 14, 17, 19 6 0,273 

  

MEDLINE 

 
3, 6, 11, 12, 13, 16 6 0,272 

 

 
 

 
 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Figur 3: Precision vid varje DCV-nivå i sökfråga 15. 

Ett exempel på när datan gick emot trenden kan man se vid sökfråga 16 (se Tabell 2). 

Här har MEDLINE både ett högre precision-värde samt fler relevanta träffar. Detta kan 

bero på flera olika faktorer men en teori är att det kan vara så att söktermerna troponin-

T och troponin-I, som är specifika substanser, finns som MeSH-termer. Detta skulle 

innebära att MEDLINE söker på denna term som en MeSH-term vilken ökar chansen att 

det återvinns relevanta dokument, eftersom dokument som behandlar ämnet troponin-
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T och troponin-I troligtvis är indexerade med denna MeSH-term. 
 
Tabell 2: Sökfråga 16 

 
Sökfråga 

 
Söksträng 

 
Söktjänst 

 
Relevanta (position) 

 
Relevanta 

(antal) 

 
Precision 

16 troponin-T troponin-I 

myocardial infarction 

Web of Science 1, 9, 15, 17 4 0,252 

  Google Scholar 

 

5,13,18 3 0,108 

  MEDLINE 1, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 

20 

9 0,484 

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att resultatet av den insamlade datan tyder på att 

Web of Science var den söktjänst som fungerade bäst i fråga om 

återvinningseffektivitet, så för att svara på frågeställningen så föreligger det en skillnad 

mellan de olika söktjänsterna. Dock finns det flera faktorer som kan ha påverkat 

resultatet (se vidare under 6. Diskussion) så det är svårt att dra konkreta slutsatser. Vid 

en jämförelse mellan de resultat som presenterats ovan och vad som har nämnts i 

tidigare forskning har det varit jämt mellan Google Scholar och MEDLINE angående 

precision, men också att Google Scholar inte har skilt sig nämnvärt från varken 

MEDLINE eller Web of Science vid återvinning av vetenskapligt material, snarare har 

det visats att Google Scholar är ett bra komplement till licensbelagda söktjänster vad 

gällande innehåll. 

 

5.2 Överlappning 

Här besvaras den andra frågeställningen: 

 Hur stor är överlappningen mellan de olika söktjänsterna med avseende på 

relevanta dokument vid de första 20 träffarna? 

 

Denna frågeställning har besvarat genom att överlappningen mellan respektive söktjänst 

har beräknats med Jaccards index. Resultaten visar på att förekomsten av överlappning 

var relativt stor, vid 17 av 20 sökfrågor så förekom det överlappning mellan två eller 

alla tre söktjänster. Dock var det inte lika förekommande att överlappningen gick över 

samtliga tre söktjänster, detta förekom vid 6 av 20 sökfrågor.  

Om man ser på resultatet från uträkningen av Jaccards index så ser man att 

överlappningen mellan MEDLINE och Web of Science var störst med ett värde på 

0,112. Värdet för Jaccards index hos de andra två söktjänsterna blev MEDLINE och 

Google Scholar 0,079 samt Web of Science och Google Scholar 0,013 (se Figur 4). Det 

är tydligt att överlappningen mellan MEDLINE och Web of Science var större än 

överlappningen hos de andra två söktjänsterna vilken talar för att det material som 

återvinns i Web of Science även återvinns i MEDLINE i större mån än vad de görs i 

Google Scholar. (För Jaccards index för samtliga sökfrågor se Bilaga 3.) 
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                                    Figur 4: Överlappning. 

 

Vid vissa sökfrågor gick datan emot trenden och de särskilde sig gentemot de andra, 

därför kan det vara intressant att titta närmare på vissa frågor och analysera dem enskilt. 

Exempel: Frågor utan överlappning 

De sökfrågor där ingen överlappning förekom alls var fråga nummer 1, 14 och 17.  

 Sökfråga 1: [type 2 diabetes glucose control HbA1c] 

 Sökfråga 14: [beta amyloid alzheimer] 

 Sökfråga 17: [22q11.2 cardiovascular disease] 

Detta kan bero på flera olika faktorer, men något som alla dessa tre sökfrågor har 

gemensamt är att vid alla sökningar så har någon av söktjänsterna fått ett mycket lågt 

antal relevanta träffar, vilket i sig minskar chansen för överlappade dokument.  

Exempel: Fråga med hög överlappning 

Den fråga som hade störst överlappning var sökfråga 8 (se Tabell 3). 

 Sökfråga 8: [alzheimer's disease CLU PICALM] 

Detta skulle kunna bero på ämnet som sökfrågan behandlar. CLU och PICALM är två 

gener som man relativt nyligen har börjat undersöka om de har någon koppling till 

Alzheimers, därför kan man anta att detta är ett relativt litet forskningsområde och de 

centrala och relevanta artiklarna är något färre än vid ett större och äldre forskningsfält. 

Detta ökar chansen att de relevanta dokumenten som finns återvinns i alla tre 

söktjänster.  

 

 

Web of  
Science 

MEDLINE 
Google 
Scholar 

0,112 

  0,079 

0,013 

0,040 
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Tabell 3: Överlappning på sökfråga 8 

Sökfråga MEDLINE - 

Web of Science 

MEDLINE-Google 

Scholar 

Web of Science - 

Google Scholar 

8 0,375 0,375 0,300 

 

5.3 Allmänna iakttagelser under sökningarna 

Under sökningarna noterades det att MEDLINE ofta rankade väldigt nya dokument, 

publicerade under de senaste åren, högt upp i träfflistan. Det noterades även att hos 

Google Scholar handlade det ofta om motsatsen, Google Scholar rankade nämligen en 

stor mängd äldre material högt upp i träfflistorna. Det är även värt att notera att de 

dokument som Google Scholar rankade högt ofta var citerade ett stort antal gånger. Vad 

detta kan bero på och hur det eventuellt kan ha påverkat resultatet behandlas närmare 

under rubriken Diskussion.  

Det noterades även att hos MEDLINE så upplevdes träfflistan oftare som mer ojämn än 

hos de andra söktjänsterna, det vill säga graden av relevans varierade kraftigt. 

 

5.4 Jämförelse med tidigare forskning 

Resultatet i Google Scholar Search Performance: Comparative Recall and Precision 

visade på att MEDLINE var den söktjänst som fick högst precision-värde med 80 % och 

Google Scholar fick ett avsevärt mycket lägre värde, 55 %.
89

  Detta resultat går emot det 

resultat som vi fick då MEDLINE i vår studie presterade sämst och Google Scholar fick 

ett högre precision-värde än MEDLINE. Dock var skillnaden i vår studie inte lika 

markant. I samma studie så simulerades det att användaren som sökte endast hade 

grundläggande kunskaper
90

, denna utgångspunkt har vi även haft i denna studie men 

trots samma utgångspunkt så blev inte resultaten desamma. 

I Coverage of the bibliographic databases in mental health research så visade resultatet 

att PsycINFO, en söktjänst byggd på en databas som endast innehåller material inom 

ämnet psykologi, inte presterare nämnvärt bättre än Web of Science som är en 

multidisciplinär söktjänst,
91

  detta går i linje med våra resultat eftersom både Web of 

Science och Google Scholar som är multidisciplinära fick bättre resultat än MEDLINE 

som innefattar endast ett ämne. 

I Google Scholar eller Scirus för vetenskapligt material på webben? – En utvärdering 

och jämförelse av återvinningseffektivitet så visade resultatet på att Google Scholar fick 

högst genomsnittlig precision som blev 59,63 %.
92

 Detta går emot det resultat vi fått i 

vår studie, där Google Scholar endast fick näst högst precision-värde som blev 0,287 

(28,7 %). Dock är siffrorna inte fullt jämförbara då kriterierna för relevans i respektive 

studie inte varit desamma.  

                                                 
89

 Walters 2009, s. 12. 
90

 Ibid., s. 6. 
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 Löhönen et al. 2010, s. 185. 
92

 Andersson & Pilbrant 2005, s. 33. 
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6. DISKUSSION 

Här presenteras diskussionen kring studien. Först diskuteras mer ingående ett antal 

faktorer som kan ha påverkat resultatet, följt av en del där en diskussion kring 

söktjänsternas utbytbarhet tas upp.  

6.1 Påverkande faktorer 

Här nedan diskuteras ett antal faktorer som kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet i 

studien. 

6.1.1 Binär relevansbedömning 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är det faktum att en binär relevansbedömning 

har används under bedömningarna av dokumenten, dokumenten har alltså endast 

bedömts som relevanta eller ickerelevanta. Detta har oundvikligen medfört att 

dokument som har varit relevanta i mycket hög grad, och uppfyllt informationsbehovet 

till fullo, fått samma värde som ett dokument som bara precis nått över gränsen för 

relevans. Detta leder i teorin till att en söktjänst som haft ett stort antal dokument som 

ligger precis på gränsen för relevans men ändå bedömts som relevanta skulle få ett 

högre precision-värde än en söktjänst där träffarna var något färre, men relevanta till en 

mycket högre grad. Detta skulle inte avspeglas i resultatet eftersom nyanser som dessa 

inte tagits med. Troligtvis är det så att dessa lite mindre relevanta träffar som bedöms 

som relevanta samt de mycket relevanta träffarna som bedöms som relevanta är jämnt 

fördelade över sökfrågorna och söktjänsterna, men beroende på hur söktjänstens 

sökmotor är utformad kan det ändå föreligga vissa skillnader.  

Under sökningarna i denna studie upplevdes det som att det fanns en viss skillnad som 

är värd att notera, och de skillnaderna var främst mellan Google Scholar och 

MEDLINE. Vi upplevde under sökningarnas gång att de dokument som i Google 

Scholar bedömdes som relevanta i större grad låg precis på gränsen för vad som skulle 

kunna bedömas som relevant än de i MEDLINE, och de relevanta träffarna i MEDLINE 

för det mesta upplevdes som mycket relevanta. Dock kan man också notera att när 

dokument bedömdes som ickerelevanta i MEDLINE var det sällan svårbedömt, dessa 

dokument var för det mesta mycket irrelevanta. Alltså var vår upplevelse under 

sökningarna att MEDLINE var mer ojämn i träfflistan, med både dokument som kändes 

helt relevanta och dokument som inte kunde bedömas som relevanta alls, samt att det 

sällan dök upp dokument som hamnade i mellanläget, utan att träffarna snarare 

fördelade sig på två poler. Detta gör att det är rimligt att anta att detta har medfört att 

MEDLINE:s precisions-värde är något missvisande och om man hade använt sig av en 

graderad relevansskala vid relevansbedömningen skulle MEDLINE:s värden troligtvis 

se annorlunda ut i relation till de andra söktjänsternas värden.  

MEDLINE:s utformning av sin rankningsalgoritm kan vara en av de bakomliggande 

faktorer till att MEDLINE:s  träfflista upplevs som ojämn. Det var tydligt i sökningarna 

att MEDLINE:s rankningsalgoritm lägger stor vikt vid publiceringsår eftersom en 

majoritet av materialet som återvanns var relativt nytt och ofta publicerat inom de 

senaste tre-fyra åren.  

Bland de studier som presenteras under tidigare forskning så är det flera som använder 

sig av binär relevansbedömning, men inte diskuterat eventuell problematik kring detta. I 

studien i Google Scholar eller Scirus för vetenskapligt material på webben? – En 

utvärdering och jämförelse av återvinningseffektivitet (se 3. Tidigare forskning) så 
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argumenterar författarna för att användning av en binär relevansskala tar bort effekten 

av subjektivitet
93

, detta är dock inte något vi håller med om. 

6.1.2 Fokus vid relevansrankning 

Något som kan ha påverkat resultatet gällande precision-värdet för Google Scholar är 

det faktum att under genomförandet av sökningarna upplevde vi det som att Google 

Scholar ofta rankade äldre material högt. Detta medförde ofta att dessa träffar bedömdes 

som icke-relevanta eftersom ett äldre dokument ofta blir inaktuellt. Eftersom medicin är 

ett område där det hela tiden sker utveckling och forskning har tidsfaktorn en stor 

betydelse, inte bara gällande nya rön och upptäcker utan även angående teknikens 

utveckling. Behandlingar av sjukdomar som har varit kända sedan länge behöver 

nödvändigtvis inte se likadana ut idag som de gjorde för 25 år sedan, förutsättningar och 

kunskapen inom ämnet har förändrats de senaste decennierna. Med detta menas dock 

inte att artiklar skrivna för 25 år sedan är per automatik ickerelevanta på grund av ålder, 

inom varje ämne finns det med all säkerhet vissa centrala äldre dokument, men ofta är 

ett äldre dokument mindre relevant. Eftersom ett av kriterierna för relevans (se 4.3 

Relevansbedömning) i denna studie var att dokumenten skall vara nyligen publicerade 

så blev detta extra centralt.  

Vid tidigare forskning inom ämnet har det skrivits en hel del rörande hur Google 

Scholars rankningsalgoritm är utformad och hur stor vikt som läggs vid antal citeringar 

vid relevansrankning. Det resultatet som man har kommit fram till i flera studier, bland 

annat studien som presenteras i artikeln Comparison of PubMed, Scopus, Web of 

Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses (se 3. Tidigare forskning) är att 

Google Scholar lägger stor vikt vid antal citeringar när det kommer till rankningen av 

dokument.
94

 Med detta i åtanke förklaras en hel del kring varför Google Scholar har en 

tendens att ranka relativt gamla dokument högt upp, eftersom ju äldre ett dokument är, 

desto längre tid har den haft möjlighet bli citerat. Detta kan medföra en viss problematik 

eftersom om för stor vikt läggs vid antal citeringar kommer ett större antal äldre 

dokument att återvinnas, vilket i sin tur leder till att nyare forskning, som lik väl kan 

vara relevant och av värde men som inte har haft möjligheten till att bli citerad i lika 

stor utsträckning ännu, kommer i skymundan för den äldre forskningen. Det vill säga, 

de äldre, mer citerade dokumenten kan komma att tvinga ner nyare dokument som inte 

haft möjlighet till att citeras i lika stor utsträckning ännu. Google själva beskriver sitt 

sätt att ranka träffarna i Google Scholar som att det skall fungera på samma vis som när 

forskare väljer sitt material
95

, detta kan vara en orsak till att Google Scholar lägger så 

pass stor vikt vid antal citeringar. 

Detta kan kopplas till diskussionen om relevans (se 2.3 Relevansbegreppet) där det är 

tydligt att begreppet relevans betyder olika saker beroende på kontext, de aspekter som 

anses vara de ytterst relevanta i en söktjänsts rankningsalgoritm kan variera från 

söktjänst till söktjänst och då påverka hur stor vikt som läggs vid till exempel 

publiceringsår eller antal citeringar. Om man ser detta ur perspektivet med begreppen 

systemrelevans och användarrelevans
96

 (se 2.3 Relevansbegreppet) så kan man här se en 

tydlig koppling, det som vi under relevansbedömningen ansåg som relevant var inte 

desamma som IR-system ansåg som relevant. För att simplifiera kan man beskriva det 
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 Andersson & Pilbrant 2005, s. 41. 
94

 Falagas 2008, s. 341. 
95

 http://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html [2012-04-20] 
96
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som att systemrelevans i det här fallet innebar dokument med ett högt antal citeringar 

medan användarrelevans innebär dokument som var nyligen publicerade. Definitionen 

av vad som var relevant gick isär. Man kan här dra en koppling till resonemanget att när 

man konstruerar och utvecklar ett IR-system strävar man efter att få dessa två typer av 

relevans att sammanfalla.
97

 I detta fall verkade det inte som att systemrelevansen och 

användarrelevansen sammanföll.  

6.1.3 Informationssökningsprocessen och olika funktioner i söktjänster 

En faktor som kan ha kommit att påverka resultatet i denna studie är det sökbeteende 

som har använts under sökningarna samt i den kontext sökningarna gjorts. Samtliga 

sökningar gjordes på samma vis i alla tre söktjänster för att skapa så jämförbar data som 

möjligt, och resultatet speglar egentligen endast vilken söktjänst som fungerade bäst 

med detta sökbeteende. Bland annat så genomfördes sökningarna endast i fritextfältet 

utan att använda några övriga funktioner. En annan typ av sökbeteende hade kanske 

gynnat MEDLINE, till exempel sökningar med MeSH-termer eller ett mer specifikt 

användande av de avancerade sökfälten så som tidskrift eller publiceringsår. 

Användning av ett filter för publikationsår hade troligtvis gynnat Google Scholar 

eftersom många av de dokument som bedömdes som icke relevanta i Google Scholar 

blev bortvalda på grund av att de var för gamla (se diskussion under 6.1.2 Fokus vid 

relevansrankning). 

Angående olika informationssökningsbeteenden så kan man resonera kring det faktum 

att forskning på ämnet visar på att informationssökning sällan är linjärt, utan att man 

snarare under sökningens gång ändrar sig och förändrar sin söksträng
98

 (se rubrik 2.2 

Informationssökning). I det sökbeteende som använts i denna studie så har det inte 

funnits utrymme för sådant, många gånger kan det vara så att man under sökningens 

gång upptäcker en annan, bättre term för en viss företeelse och då gör om sökningen 

med detta ord. Detta går i linje med teorin kring ASK som säger att ens 

informationsbehov kan förändras när man märker att det man trodde var svaret inte var 

exakt det, utan något annat.
99

 Detta har vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till under 

sökningarnas gång, och om man hade gjort det är det rimligt att anta att resultatet sett 

annorlunda ut. Man kan dock anta att dessa skillnader torde bli ungefär lika stora för 

varje söktjänst men olikheter i söktjänsternas bakomliggande mekanismer kan medföra 

att det påverkar mer eller mindre.  

6.1.4 Typ av användare och informationsbehov 

En aspekt att ha i åtanke angående resultatet för de tre söktjänsternas 

återvinningseffektivitet är att de olika söktjänsterna tycks lämpa sig att användas av 

olika användare beroende på bakgrund, förutsättningar och mål. I denna studie blev 

resultatet att MEDLINE var den av de tre söktjänsterna med lägst precision-värde och 

Web of Science den med högst precision-värde. Detta betyder dock inte att MEDLINE 

för den sakens skull är en sämre söktjänst än Web of Science, utan att utifrån 

förutsättningar så som sökvana, ämneskunskap och utformning av söksträng lämpade 

sig Web of Science bäst i syfte att återvinna relevant information. En van användare 

med större ämneskunskap och kunskap om MEDLINE:s avancerade funktioner hade 

troligtvis fått bättre resultat vid användning av MEDLINE.  
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Beroende av vem som ämnar använda söktjänsterna tycks de lämpa sig olika väl. 

Gällande Google Scholar hade resultatet kanske sett annorlunda ut med andra 

förutsättningar. En användare som inte har allt för stor sökvana och vars 

informationsbehov utgörs av att ta fram grundläggande information hade möjligtvis haft 

större glädje av Google Scholar än MEDLINE som har ett betydligt mer avancerat 

sökgränssnitt än Google Scholar. Google Scholar är dessutom definitivt mer 

lättillgänglig än MEDLINE och Web of Science då Google Scholar är kostnadsfri. I 

How Scholarly Is Google Scholar? - A Comparison to Library Databases (se 3. 

Tidigare forskning) skriver författarna att resultatet från studien visar på att Google 

Scholar snarare är ett bra komplement till andra söktjänster som till exempel 

MEDLINE, än att de bör ersätta dem helt.
100

 

Här kan man även lyfta in aspekten på den typ av relevans som kallas marginal 

relevance (se 2.3 Relevansbegreppet) det vill säga att om man tidigare sett ett dokument 

som fyllt ens informationsbehov så uppfattas inte nästa dokument som behandlar exakt 

samma sak som relevant, trots att dokumentet hade varit relevant om det var detta 

dokument som man såg först.
101

 Denna aspekt på relevans har det inte tagits hänsyn till i 

denna studie utan alla dokument som uppfyllt relevanskriterierna har bedömts som 

relevanta, informationsbehovet var samma under hela relevansbedömningen, inte 

ständigt föränderligt. Resultatet hade kunnat komma att se annorlunda ut om man hade 

relevansbedömt med denna aspekt på relevans som grund. 

6.1.5 Indexering av nytt material 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är hur ofta de olika söktjänsterna 

indexerar nytt material. I artikeln Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and 

Google Scholar: strengths and weaknesses (se 3. Tidigare forskning) skriver författarna 

angående hur frekvent Web of Science och Google Scholar indexerar material. 

Resultatet pekar på att Web of Science uppdaterar med nytt material varje vecka medan 

Google Scholar gör det mer sällan, ungefär en gång i månaden.
102

 Samma problematik 

tas även upp i Coverage of the bibliographic databases in mental health research (se 3. 

Tidigare forskning) där författarna lyfter fram fördröjd indexering som en påverkad 

faktor.
103

  

I teorin skulle detta kunna innebära att vi under sökningarna gick miste om relevant 

material på grund av fördröjd indexering, dock borde det finnas tillräckligt mycket 

relevanta dokument i alla tre söktjänsterna för att detta inte skall påverka de första 20 

träffarna. Möjligtvis att det inom väldigt smala och nya forskningsområdena skulle 

kunna ha haft en viss påverkan av resultatet på precision-värdet. 

6.1.6 Ämnet 

Ytterligare en faktor att ta i beaktning är att alla sökningar har genomförts inom samma 

område, medicin. Det borde i teorin leda till att MEDLINE skulle vara den söktjänst 

som skulle få högst precision-värde, eftersom denna söktjänst är utformad speciellt för 

sökningar inom detta område. Det var dock Web of Science, som är en multidisciplinär 

söktjänst, som fick högst precision-värde i denna studie. 
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Liknande scenario har tagits upp i tidigare studier, bland annat i artikeln Coverage of 

the bibliographic databases in mental health research (se 3. Tidigare forskning) där det 

presenteras resultat där söktjänsten PsycINFO, som är en söktjänst inom ämnet 

psykologi, inte återvann nämnvärt större mängd vetenskapligt material än Web of 

Science som är en multidisciplinär söktjänst.
104

 Detta är alltså ett exempel där resultatet 

från vår studie stämmer överens med tidigare forskning. Författarna till studien 

poängterar också att det huvudsakliga resultatet från studien visar på att söktjänsters 

täckning varierar kraftigt beroende på faktorer så som ämne och söksträng, och när man 

väljer vilken söktjänst man skall använda måste man ta hänsyn till detta.
105

 

 

6.2 De olika söktjänsternas utbytbarhet 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida söktjänster som finns tillgängligt 

fritt samt licensbelagda söktjänster fungerar lika bra i avseende på 

återvinningseffektivitet samt i vilken mån de eventuellt skulle kunna vara utbytbara med 

varandra. Detta för att undersöka huruvida det är befogat att betala stora summor för 

licensbelagda söktjänster om de som finns tillgängliga fritt fungerar lika bra, samt 

återvinner samma dokument. I denna studie pekade resultatet på att Web of Science var 

den söktjänst som fungerade bäst på de sökfrågor som användes, inom det aktuella 

ämnet. Web of Science är en avgiftsbelagd söktjänst, så denna studie tyder på att man 

inte lika gärna skulle kunna använda sig av en kostnadsfri tjänst, i denna studie 

representerad av Google Scholar.  

Ser man till uträkningen av Jaccards index visar resultatet på att överlappningen mellan 

MEDLINE och Web of Science var störst, alltså återvanns samma material i MEDLINE 

som i Web of Science i större mån än i Google Scholar. Detta tyder på att MEDLINE 

och Web of Science är i större mån utbytbara med varandra än vad någon av dem är 

med Google Scholar, dock är båda två av dessa söktjänster avgiftsbelagda så detta tyder 

inte på att man skulle kunna byta ut en avgiftsbelagd söktjänst med en kostnadsfri tjänst. 

Här kan man poängtera att den överlappning som mätts i denna studie endast stäcker sig 

till de första 20 träffarna. I studien som presenteras i artikeln How Scholarly Is Google 

Scholar? - A Comparison to Library Databases (se 3. Tidigare forskning) så tyder 

resultatet på att även när Google Scholars återvunna träffar har liten överlappning med 

avgiftsbelagda söktjänsters återvunna träffar vid de första 30 träffarna, så går det för det 

mesta ändå att hitta de flesta av de relevanta återvunna dokumenten från de 

avgiftsbelagda söktjänsterna även i Google Scholar, dock har de inte återvunnits bland 

de 30 första träffarna.
106

  

Dock är det inte så enkelt, vilken söktjänst som är den mest välfungerande och vilken 

man bör välja hänger ihop med vad man skall använda söktjänsten till och vilken typ av 

användare man är. Man måste lyfta in aspekten kring vilka användningsområden de 

olika söktjänsterna är tänkta för samt vilka användare de riktar sig till.  

Google Scholar är en kostnadsfri tjänst som finns tillgänglig för alla, den är dessutom 

nära knuten till Googles vanliga sökmotor för webben som de flesta känner till och 

använder sig av. Användargränssnittet är mycket simpelt och liknar det man använder 
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sig av vid en Google-sökning. Google Scholar har få avancerade funktioner och rankar 

resultatet efter relevans by default. Det är tydligt att Google Scholar riktar sig till en mer 

allmän användare som kanske inte nödvändigtvis har några avancerade kunskaper inom 

informationssökning och det är även tydligt att Google Scholar riktar sig till en annan 

typ av användare än MEDLINE, där man möts av ett mer avancerat användargränssnitt 

med ett större antal funktioner. Man skulle kunna anta att MEDLINE är till för en annan 

typ av användare, eller ett annat typ av informationsbehov, som kanske är något mer 

avancerat eller precist. Detta kan även hänga ihop med den tidigare diskussionen kring 

att Google Scholar lägger stor vikt vid antal citeringar till förmån för nyare material. 

Kanske är Google Scholar främst inte tänkt att användas för att finna det allra nyaste 

materialet inom ett ämne, utan snarare för att orientera sig inom ämnet. Detta 

resonemang förs även kring studien som presenteras i artikeln Google Scholar Search 

Performance : Comparative Recall and Precision (se 3. Tidigare forskning), där man 

försökt att genomföra sökningar på en “vanlig” användares premisser och kommer fram 

till att Google Scholar fungerar mycket bra när det kommer till något mindre avancerad 

informationssökning som till exempel att orientera sig inom ett ämne.
107

 Dock var detta 

resultat inte tydligt i vår studie.  

Så för att svara på frågan kring om det är värt att köpa in licensbelagda söktjänster 

måste man sätta det i en kontext, det beror på vad man skall använda söktjänsten till. I 

denna studie visade resultatet på att den licensbelagda söktjänsten Web of Science 

fungerade bäst. Det visar dock endast att den fungerade bäst för just det sökbeteende 

och informationsbehov som simulerades i denna studie. Den utgångspunkt som hölls 

under sökningarna var att göra dessa ur perspektivet som en användare med endast 

grundläggande kunskaper och det speglade både sökbeteendet i form av söksträngar och 

vilka funktioner som användes samt relevansbedömningen. Man kan även poängtera att 

MEDLINE var den söktjänst som fick lägst värden när det kom till 

återvinningseffektivitet och MEDLINE är även den en avgiftsbelagd söktjänst, så 

resultatet visar inte enhälligt att licensbelagda söktjänster fungerar bättre än kostnadsfria 

tjänster, utan att en av dem fungerade bättre och en av dem fungerade sämre än den 

kostnadsfria tjänsten.  

Sammanfattningsvis så kan man säga att vid val av söktjänst är det dels flera faktorer 

som påverkar återvinningseffektiviteten i form av kontext så som vilken typ av 

användare man är och viket informationsbehov man har, och dels påverkas valet även 

av andra aspekter så som tradition och trovärdighet. Man kan inte med all säkerhet 

fastslå en specifik söktjänst som passar bäst i alla sammanhang, dock visar denna studie 

på att den avgiftsbelagda söktjänsten Web of Science var den som fungerade bäst med 

den utgångspunkt som användes i denna studie.  
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7. SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka söktjänster för akademiskt bruk när det 

kommer till ämnet medicin och jämföra de tre söktjänsterna Web of Science, Google 

Scholar och MEDLINE med avseende på återvinningseffektivitet och överlappning på 

relevanta dokument. Vidare tas frågan kring huruvida fritt tillgängliga söktjänster och 

licensbelagda söktjänster är utbytbara med varandra upp med syfte att ifrågasätta om det 

är befogat att betala för söktjänster. 

De frågeställningar som har ämnats besvara i denna uppsats har varit följande: 

1. Hur väl presterar tjänsterna med avseende på återvinning av relevant 

information samt föreligger det skillnader söktjänsterna sinsemellan? 

2. Hur stor är överlappningen mellan de olika söktjänsterna med avseende på 

relevanta dokument vid de första 20 träffarna? 

 

Den teoretiska bakgrunden till information retrieval innefattar de centrala delarna inom 

IR-fältet, så som IR-processen, IR-system, de klassiska IR-modellerna, IR på webben 

och moderna IR-modeller, relevansbegreppet samt informationssökningsbeteende. 

I den tidigare forskningen presenteras tidigare studier gjorda på ämnet, hur dessa studier 

sammanfaller med denna studie samt de kriterier litteraturen valdes utifrån.  

Den empiriska datan i denna studie samlades in genom sökningar som genomfördes i de 

tre söktjänsterna Web of Science, Google Scholar och MEDLINE. Informationsbehovet 

till sökfrågorna skapades dels utifrån sökuppgifter från informationssökningskurser och 

dels från aktuella ämnen framtagna tillsammans med studenter på läkarutbildningen. 

Söksträngarna bestod av nyckelord plockade från informationsbehovet och samma 

söksträng användes i samtliga söktjänster.  

Resultatet av studien visar på att Web of Science var den söktjänst som hade högst 

precisions-värde, 0,346. Google Scholar och MEDLINE fick relativt lika värden, 

Google Scholars precisions-värde blev 0,287 och MEDLINE:s blev 0,260. Detta visar 

på att Web of Science var den söktjänst som hade högst återvinningseffektivitet, och att 

Google Scholars samt MEDLINE:s återvinningseffektivitet var något längre. Om man 

ser på resultatet från uträkningen av Jaccards index så ser man att överlappningen 

mellan MEDLINE och Web of Science var störst med ett värde på 0,112. Värdet för 

Jaccards index för MEDLINE - Google Scholar blev 0,079 och Web of Science - 

Google Scholar blev 0,013. 

 

I diskussionen tas det upp ett antal faktorer som kan ha påverkat resultatet i studien, den 

binära relevansbedömningen, fokus vid relevansrankning, olika funktioner i 

söktjänsterna och informationssökningsprocessen, olika typer av användare och 

informationsbehov, hur ofta nytt material indexeras och ämnet i sig. Avslutningsvis så 

framhävs svårigheterna i att fastslå en söktjänst som den mest välfungerande, och 

således svara på frågan om olika söktjänster är utbytbara gentemot varandra, som 

innefattar att det finns flera andra aspekter som vägs in vid val av söktjänst som till 

exempel trovärdighet. Detta gör det problematiskt att svara på frågan kring om det är 

befogat att betala för söktjänster eftersom det helt beror på kontext. 
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Bilaga 1: Samtliga sökfrågor och informationsbehov 

Från sökuppgifter: 

 

1. Informationsbehov: Vilken effekt har behandling av långtidsblodsockret HbA1c vid 

typ 2 diabetes. 
Söksträng: type 2 diabetes glucose control HbA1c 
 
2. Informationsbehov: Kateterbaserad ablation som alternativ behandling mot 

förmaksflimmer. 

Söksträng: atrial fibrillation catheter ablation alternative treatment 
 
3. Informationsbehov: Huruvida omega-3-fettsyror motverkar kranskärlssjukdom. 
Söksträng: “omega-3 fatty acids” coronary heart disease 
 
4. Informationsbehov: Huruvida bisfosfonater (läkemedel mot benskörhet) skyddar 

mot bröstcancer. 
Söksträng: bisphosphonate breast cancer  
 
5. Informationsbehov: Hur effektivt anemiläkemedel (läkemedel mot blodbrist) som 

innheåller substansen darbepoetin alfa fungerar hos patienter med njursjukdom. 
Söksträng: anemia darbepoetin alfa kidney disease 
 
6. Informationsbehov: Huruvida cancerpatienter med receptorn HER2 i kombination 

med små tumörer lider större risk för återfall. 
Söksträng: HER2 node-negative tumors recurrence  
 
7. Informationsbehov: Huruvida lungemboli (blodpropp i lungan) orsakas av djupa 

ventromboser. 
Söksträng: pulmonary embolism  deep venous thrombosis 
 
8. Informationsbehov: Huruvida generna CLU och PICALM har med Alzheimers 

sjukdom att göra. 
Söksträng: alzheimer's disease CLU PICALM 
 
9. Informationsbehov: Effektiviteten av behandling av förmaksflimmer med 

läkermedlet Waran (warfarin). 
Söksträng: atrial fibrillation warfarin 
 
10. Informationsbehov: Hur omega-3-oljor påverkar förlossningsdepression. 
Söksträng: “omega-3 fatty acids” postpartum depression 
 

 

 
  



 

Från läkarstudenter: 

 

11. Informationsbehov: Vilken påverkan kromosomen 9p21 har när det kommer till 

kardiovaskulära sjukdomar. 
Söksträng: 9p21 cardiovascular disease 
 
12. Informationsbehov: Vilka virulensfaktorer (en mikroorganisms förmåga att 

framkalla sjukdom hos sin värd) som är aktuella när det kommer till Helicobacter Pylori 

(en bakterie som orsakar magsår.) 
Söksträng: virulence factors helicobacter pylori 
 
13. Informationsbehov: Hur NTproBNP (hjärtskademarkör) används vid 

diagnostisering av hjärtsvikt. 
Söksträng: NTproBNP heart failure diagnostics 
 
14. Informationsbehov: Hur beta-amyloid ansamlas i hjärnan vid Alzheimer. 
Söksträng: beta amyloid alzheimer 
 
15. Informationsbehov: Effekten av agomelatin (agomelatine) vid depression. 
Söksträng: agomelatine depression 
 
16. Informationsbehov: Effekten av analys av troponin-T eller troponin-I vid 

hjärtinfarkt. 
Söksträng: troponin-T troponin-I myocardial infarction 
 
17. Informationsbehov: Om sambandet mellan 22q11.2-deletionsyndomet (medfödd 

kromosomsjukdom) och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Söksträng: 22q11.2 cardiovascular disease 
 
18. Informationsbehov: Hur korreleationen mellan glutenintolerans (coeliac disease) 

och dermatitis herpetiformis (hudsjukdom) ser ut. 
Sökträng: coeliac disease dermatitis herpetiformis 
 
19. Informationsbehov: Vilka läkemedel som kan användas vid IBS (irritabel tarm).  
Sökträng: irritable bowel syndrome medication 
 
20. Informationsbehov: Behandling av lunginflammation orsakad av svamp. 
Söksträng: fungal pneumonia treatment  



 

Bilaga 2: Samtliga sökningar 

 
 
Sökfråga 

 
Söksträng 

 
Söktjänst 

 
Relevanta 
(position) 

 
Relevanta 
(antal) 

 
Precision 

1 type 2 diabetes glucose control 

HbA1c 

Web of Science 2, 4, 5, 6 4 0,360 

   Google Scholar 2 1 0,130 

   MEDLINE 4, 9, 12 3 0,161 

2 atrial fibrillation catheter ablation 

alternative treatment 

Web of Science 1, 2, 3, 6 4 0,480 

   Google Scholar 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16 7 0,612 

   MEDLINE 1, 3, 8, 20 4 0,338 

3 “omega-3 fatty acids” coronary 

heart disease 

Web of Science 4, 12, 13, 15 4 0,159 

   Google Scholar 1, 5, 7, 12 4 0,341 

   MEDLINE 1, 8, 10, 11, 19 5 0,307 

4 bisphosphonate breast cancer  Web of Science 1, 6, 9, 10, 15 5 0,345 

   Google Scholar 1, 5, 9 3 0,300 

   MEDLINE 1, 4, 10, 12, 13 5 0,360 

5 anemia darbepoetin alfa kidney 

disease 

Web of Science 2, 5, 8, 10, 12, 13, 

18 

7 0,323 

   Google Scholar 2, 4, 18, 20 4 0,229 

   MEDLINE 2,7,9 3 0,231 

6 HER2 node-negative tumors 

recurrence  

Web of Science 1, 3, 4, 7 4 0,431 

   Google Scholar 3, 9, 11, 18 4 0,190 

   MEDLINE 1, 2, 3, 8 4 0,465 

7 pulmonary embolism  deep 

venous thrombosis 

Web of Science 1, 7, 10, 14, 15 5 0,314 

   Google Scholar 7, 9, 13, 17, 19 5 0,142 

   MEDLINE 2, 7, 8, 13, 17, 20 6 0,276 

8 alzheimer's disease CLU 

PICALM 

Web of Science 4, 3, 4, 6, 13 5 0,413 

   Google Scholar 1, 3, 4, 10, 11 5 0,445 

   MEDLINE 2,4,7 3 0,275 

9 atrial fibrillation warfarin Web of Science 2, 3, 5, 6, 16, 20 6 0,393 

   Google Scholar 2, 3, 8, 12, 17 5 0,325 

   MEDLINE 2, 7, 8, 14, 20 5 0,261 

10 “omega-3 fatty acids” postpartum 

depression 

Web of Science 1, 2, 3, 4, 13, 15 6 0,545 

   Google Scholar 1, 2, 3, 8, 14, 17 6 0,497 

   MEDLINE 1, 2, 3, 10, 12 5 0,482 

11 9p21 cardiovascular disease Web of Science 2, 6, 7, 13, 14, 16, 

19 

7 0,312 

   Google Scholar 2, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 18 

8 0,467 

   MEDLINE 7,9 2 0,101 

12 virulence factors helicobacter 

pylori 

Web of Science 2, 4, 7, 8, 11, 18 6 0,367 

   Google Scholar 4, 6, 9, 13, 14, 19 6 0,249 

   MEDLINE 4, 5, 12, 18 4 0,201 

13 NTproBNP heart failure Web of Science 5, 8, 15, 16, 19, 20 6 0,165 



 

diagnostics 

   Google Scholar 1, 2, 3, 5, 17, 20 6 0,504 

   MEDLINE 3 1 0,105 

14 beta amyloid alzheimer Web of Science 1, 2, 8, 11, 14, 15 6 0,432 

   Google Scholar 1, 2, 7, 11, 15 5 0,418 

   MEDLINE 3, 11, 18, 20 4 0,149 

15 agomelatine depression Web of Science 1, 2, 5, 10, 11, 16 6 0,471 

   Google Scholar 4, 6, 7, 14, 17, 19 6 0,273 

   MEDLINE 3, 6, 11, 12, 13, 16 6 0,272 

16 troponin-T troponin-I myocardial 

infarction 

Web of Science 1, 9, 15, 17 4 0,252 

   Google Scholar 5,13,18 3 0,108 

   MEDLINE 1, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 

18, 20 

9 0,484 

17 22q11.2  cardiovascular disease Web of Science 4, 8, 14, 16 4 0,173 

   Google Scholar 5, 16, 17, 18 4 0,108 

   MEDLINE 1 1 0,268 

18 coeliac disease dermatitis 

herpetiformis 

Web of Science 1, 3, 6, 8, 10, 13 4 0,464 

   Google Scholar 11,17,20 3 0,047 

   MEDLINE 3, 4, 6, 8 4 0,309 

19 irritable bowel syndrome 

medication 

Web of Science 3, 7, 9, 12, 13, 19 6 0,265 

   Google Scholar 8, 9, 13, 18 4 0,127 

   MEDLINE 3, 4, 7, 8, 12, 14 6 0,351 

20 fungal pneumonia treatment Web of Science 1,5 2 0,256 

    Google Scholar 1,7 2 0,237 

    MEDLINE 1, 4, 8, 10 4 0,357 

Antal 

relevanta 

totalt 

  Web of Science   101   

    Google Scholar 

 

 

  91   

    MEDLINE 

 

 

  84   

Precision 

medelvärde 
  Web of Science     0,346 

    Google Scholar   

 
  0,287 

    MEDLINE   

 
  0,260 

 



 

Bilaga 3: Jaccards index – överlappning 

Sökfråga MEDLINE - 

Web of Science 

MEDLINE-Google 

Scholar 

Web of Science - 

Google Scholar 

1 0 0 0 

2 0,125 0,273 0,091 

3 0 0 0,125 

4 0,200 0 0,250 

5 0 0 0,182 

6 0,250 0,250 0,250 

7 0,091 0 0 

8 0,375 0,375 0,300 

9 0,091 0 0 

10 0,182 0,182 0,250 

11 0,111 0 0 

12 0,100 0 0,083 

13 0,143 0 0,083 

14 0 0 0 

15 0,083 0 0,083 

16 0 0,083 0 

17 0 0 0 

18 0,375 0,143 0,143 

19 0,167 0,100 0 

20 0,167 0,167 0,250 

Medelvärde 0,122 0,079 0,013 

 

 

  


