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Abstract: Automatic query expansion has long been studied in 

information retrieval research as a technique that deals with 
the fundamental issue of word mismatch between query and 
document. The purpose of this thesis is to compare the 
retrieval effectiveness of different strategies for automatic 
query expansion. The strategies are based on local analysis 
of the corpus and use statistical information from the local 
document set to extract terms that suppose to adapt 
themselves to each individual search and therefore appear to 
be searchonyms to the index terms. The strategies compared 
are: association clusters, metric cluster and scalar cluster. 
Baseline queries of 24 topics are expanded using terms from 
the different clusters and searches are made. The study also 
explores the retrieval effectiveness of an expanded query 
when using terms derived from the result of a truncation 
algorithm. The searches were performed in the InQuery IR-
system together with the web-based tool QPA and the 
Swedish database GP_HDINF. The retrieval effectiveness of 
baseline and the expanded queries are evaluated using 
relative recall and average precision. The study shows that 
all of the strategies manage to increase both recall and 
precision compared with the initial baseline search. No 
significant differences between the strategies were found.
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Förord 
 
Ett uppsatsskrivande är som många vet en fortgående process där det slutliga resultatet 
sällan blir som man tänkt från första början, något som inte är negativt utan snarare som 
det ska vara. Det är väl känt att desto mer kunskaper man tillägnar sig om ett ämne 
desto mer intressant blir det, processen i denna uppsats har således många gånger styrts 
av mitt växande intresse.  
 
Efter att ha studerat biblioteks och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
fastnade jag sista terminen för delområdet Information Retrieval (IR). Jag fann bland 
annat intresse i att på egen hand experimentera med sökspråk och IR-system och genom 
det öka förståelsen för hur informationssökningsprocesser kan se ut ”inne i systemet”. 
 
”Inne i systemet” motsvarar i denna uppsats de moment som kan ingå när en sökfråga 1 
tas emot och eventuellt expanderas automatiskt av systemet. Hur en term i en sökfråga 
matchas mot termer i dokument och hur olika sökoperatorer påverkar denna matchning 
är några av de frågor som jag genom denna uppsats har fått betydligt mer insikt om.  
 
Studien är såklart begränsad, både till testmiljö och utformning men genom arbetet har 
en hel del nya forskningsfrågor dykt upp som jag anser skulle vara väl värda att 
utveckla vidare.  
 
Jag valde att genomföra uppsatsen på egen hand. Detta har lett till att jag haft stor hjälp 
av min handledare vid institutionen, Johan Eklund, som många gånger fungerat som 
mitt ”bollplank” och räddat mig ur mina ”återvändsgränder”.  

                                                 
1 Ordet ”sökfråga” är den av författaren valda översättningen av engelskans ”query”, och avser den fråga 
som ställs till ett IR-system i form av en söksträng formulerad enligt systemets sökspråk.  
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1 Inledning 
 
Forskningsområdet IR växte fram kring 1960-talet, målet var då att kunna effektivisera 
återvinningen av dokumentrepresentationer, dvs. bibliografiska poster som beskriver 
dokument till form och innehåll. Idag skapas och lagras en allt större mängd 
information i digital form, och målet är inte längre att återvinna endast 
dokumentrepresentationer utan relevant information i fulltext. Tillgången på 
fulltextmaterial över Internet och genom andra informationssystem ökar ständigt och 
IR-forskningen fortsätter att utveckla metoder för att på bästa sätt kunna återvinna 
relevant information.  
 
Återvinning av information från operationella fulltextdatabaser karaktäriseras av bristen 
på kontrollerade vokabulärer. Att endast söka med en term ger för det mesta ett alldeles 
för brett återvinningsresultat, med för många träffar och för lite relevanta dokument.  
 
En informationssökningsstrategi kan delas in i fyra olika delar: representation, lagring, 
matchning och presentation. Representationsprocessen innebär att dokumenten som 
skall ingå i en samling analyseras till form och innehåll. Formen på ett dokument rör 
uppgifter som upphov, titel och publiceringsår. Dokumentets innehåll rör det ämne som 
behandlas och representeras av exempelvis klassifikationskoder och indexeringstermer. 
De dokumentrepresentationer som skapats i representationsprocessen lagras i ett IR-
system tillsammans med de index som används för sökning. När ett informationsbehov 
från en informationssökare översätts till en sökfråga som ställs till IR-systemet matchas 
sökfrågan mot de lagrade dokumentrepresentationerna. Resultatet av matchningen 
presenteras sedan för informationssökaren i en träfflista med dokument som bedömts 
relevanta för sökfrågan. Beroende på vilken IR-modell som används så kan dokumenten 
rankas enligt relevanskriterium från systemet.  
 
När antalet relevanta dokument som återvunnits i en första sökning inte är tillräckligt 
för att fylla informationsbehovet så kan en sökfråga på ett eller annat sätt, automatiskt 
eller manuellt omformuleras för att förhoppningsvis kunna återvinna dokument som 
bättre fyller informationsbehovet. Processen att vid ett andra söktillfälle expandera en 
sökfråga i syfte att förbättra återvinningsresultatet benämns query expansion. Termer 
som används vid query expansion kan hämtas från många olika källor, till exempel från 
informationssökaren själv eller externa vokabulärer.  
 
Vid query expansion expanderas sökfrågan vanligtvis med termer som har någon sorts 
relation till termerna i sökfrågan. Termer med nära relationer till varandra är exempelvis 
synonymer, kvasisynonymer, böjningsvarianter eller smalare och bredare termer.  
 
Denna studie ska beskriva och jämföra olika strategier för automatisk query expansion. 
Automatisk query expansion är när systemet utan assistans från informationssökaren 
expanderar sökfrågan. De olika strategierna baseras på en lokal analys av 
dokumentsamlingen, dvs. på de dokument som återvunnits i en initial sökning med en 
grundstrategi. Dokumenten som ingår i denna lokala dokumentmängd analyseras i ett 
klusteranalysprogram. Detta program beräknar rent statistiskt vilka termer som anses ha 
en relation till termerna i sökfrågan och därmed anses som bra expansionstermer. Med 
utgångspunkt från termerna i dokumenten bearbetar programmet den lokala 
dokumentmängden och konstruerar tre olika kluster: associationskluster, metriskt 
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kluster och skalärkluster.2 Ett associationskluster bygger på termernas samförekomst 
och klustrar de termer som förekommer ofta tillsammans med termerna i sökfrågan. Ett 
metriskt kluster tar hänsyn inte bara till termernas samförekomst med termerna i 
sökfrågan utan också deras inbördes avstånd. Skalärklustret klustrar termer som 
förekommer i liknande sammanhang som termerna i sökfrågan. Man antar att termer 
som förekommer i liknande sammanhang har en synonymrelation. Förutom dessa tre 
kluster beskrivs och jämförs ytterligare en expansionsstrategi baserad på trunkering. Där 
sker en expansion med termer som härleds från samma stam som de initiala termerna i 
sökfrågan. 
 
De termer som tas fram från klusteranalysen anses vara searchonymer med varandra, 
dvs. de har en synonymrelation genom en viss sökfråga.3 Termer som är searchonymer 
anses vara bra expansionstermer.  
 
1.1 Disposition 
 
Kapitel ett fortsätter efter denna inledning med en beskrivning av en del av de problem 
som IR-forskningen hanterar. Vidare presenteras syftet med tillhörande 
forskningsfrågor. Därefter följer kapitel två som utgör uppsatsens bakgrund och handlar 
om ämnesområdet IR med avsnitt kring IR och naturligt språk, query expansion, 
evaluering av IR-system samt tidigare forskning. Avsnittet query expansion går närmare 
in på de klustringsstrategier som använts i studien. I kapitel tre presenteras den metod 
som använts i studien, vilket innefattar en beskrivning av testmiljön och genomförandet 
av studien. Metodkapitlet följs av en resultatredovisning där resultaten av studien 
presenteras i form av diagram och kompletterande tabeller. Efter resultatredovisningen 
följer en analys och diskussion kring de uppnådda resultaten samt några av de problem 
och reflektioner som uppstått under arbetet med studien. Avslutningsvis kommer en 
sammanfattning av hela uppsatsen. 
 
1.2 Problem  
 
En stor del av IR-forskningen cirkulerar kring problemet med att nå ett optimalt 
återvinningsresultat. Innebörden av ett optimalt återvinningsresultat kan variera 
beroende på tillfälle och informationssökare men den allmänna uppfattningen är att vid 
en sökning återvinna så många relevanta dokument som möjligt (hög recall), samtidigt 
med ett litet antal icke-relevanta dokument (hög precision).4 Vidare så innefattar ett 
optimalt återvinningsresultat att de relevanta dokumenten placeras högt i träfflistan, 
givet en IR-modell som medger detta.  
 
Många av svårigheterna vid informationssökning är av lingvistisk art. Lingvistiska 
fenomen som homonymi och synonymi gör det problematiskt vid formulering av ett 
informationsbehov till en sökfråga. Inom IR refererar synonymiproblemet till att ett 
begrepp ofta kan beskrivas med fler än ett ord. Homonymiproblemet refererar vidare till 
att många ord kan skrivas likadant men ha en betydelse som skiljer sig.  
 

                                                 
2 Klustring kommer av ”kluster” som betyder ”klunga”. 
3 Termen searchonym är hämtad från Attar och Fraenkel (1977) och kommer att förklaras ytterligare i 
kap. 2.6.1. 
4 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier 1999. Modern Information Retieval , s. 2. 
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När de termer som beskriver ett ämne i en dokumentrepresentation inte är desamma 
som de termer en informationssökare använder i en sökfråga talar man om ett 
matchningsproblem mellan dokument och sökfråga. Furnas et al. har i en undersökning 
observerat detta matchningsproblem i en mer generell kontext. Deras undersökning 
visar bland annat att det är stor variation i vilka termer olika människor väljer att 
använda för att beskriva ett begrepp. Matchningsproblemet blir dessutom mer uppenbart 
i kortare sökfrågor när en längre sökfråga ökar sannolikheten att relevanta ord 
samförekommer i sökfråga och dokument. 5  Numera är korta sökfrågor, bestående av 
ett eller två ord, mer och mer vanliga i söksammanhang, i synnerhet vid sökningar på 
Internet.6 Korta sökfrågor med få termer är inte alltid tillräckligt för att representera ett 
informationsbehov. Termerna är många gånger tagna ur sitt sammanhang och har 
således förlorat den kontext som i vissa fall definierar dess betydelse. En term som 
”element” eller ”modern” kan ha vitt skilda betydelser beroende på i vilket sammanhang 
ordet återfinns. 
 
Ett av problemen IR-forskningen strävar efter att hitta förenklade metoder till är 
översättningen av ett informationsbehov till en väl fungerande sökfråga. Urvalet av 
lämpliga termer till en sökfråga till ett otydligt eller tydligt informationsbehov är en 
nästintill omöjlig uppgift, detta på grund av att antalet potentiella söktermer är så pass 
stort. Van Rijsbergen benämner detta problem The Curse of Dimensionality,7 ett uttryck 
hämtat från forskningen kring mönsterigenkänning. 8  Uttrycket refererar enligt van 
Rijsbergen till problemet att från en hel uppsättning indextermer välja ut de som ska 
kunna förutsäga relevans till ett informationsbehov. Kort sagt kan man säga att en 
formulering av en sökfråga är en gissning av vilka termer som beskriver/representerar 
de dokument som förväntas täcka informationsbehovet. Ett sätt att reducera det stora 
antalet potentiella termer och genom reduceringen även finna lämpliga 
expansionstermer är antagandet att termerna i sökfrågan själva kan användas vid urval 
av termer.  

                                                 
5 Furnas et al. (1987) The vocabulary problem in human system communication. Commun, ACM, vol 30, 
no 11, s. 964-971. 
6 Xu, Jinxi & Croft, Bruce 2000,  Improving the effectiveness of information retrieval with local context 
analysis, s. 80. 
7 Van Rijsbergen, C. J. 1979. Information Retrieval. s. 100. 
8 Mönsterigenkänning är den svenska översättningen av Pattern Recognition. Ett delområde inom 
datavetenskapen som innefattar tekniker för maskinell igenkänning av mönster och strukturer i bilder. Ett 
vanligt exempel är OCR nummer. Ett aktuellt forskningsområde inom IR för återvinning av bilder. 
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1.3 Syfte 
 
Denna komparativa studie syftar till att jämföra olika strategier för automatisk query 
expansion med termer framtagna ur en lokal analys av dokumentsamlingen. De olika 
strategiernas återvinningseffektivitet ställs i relation till en initial sökning med 
grundstrategier och jämförs sedan sinsemellan.  
 
1.4 Forskningsfrågor 
 

• Hur presterar de olika strategierna i förhållande till grundstrategin med avseende 
på recall? 

• Hur presterar de olika strategierna i förhållande till grundstrategin med avseende 
på precision? 

• Finns det skillnader i recall och precision mellan de olika strategierna? Och 
vilken strategi presenterar i så fall det bästa återvinningsresultatet? 
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2 Bakgrund 
 
2.1 IR  
 
IR är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som undersöks inom bland annat 
biblioteks- och informationsvetenskap, datavetenskap och datalingvistik. IR handlar om 
representation, förvaring, organisation av och tillgång till information. 9 En strävan efter 
att effektivisera och förbättra dessa områden leder till att olika metoder utvecklas för att 
överkomma de problem som finns. Exempelvis är query expansion en utvecklad metod 
för att förbättra själva tillgången till information. Forskningsområdet har på ett tiotal år 
utvecklats från att omfatta endast indexering och återvinning av enkla bibliografiska 
poster till ett ökat intresse för bland annat modellering, dokumentklassifikation, 
systemarkitektur och användargränssnitt. Från att ha varit en koncentrerat område 
huvudsakligen ämnat för specialister och bibliotekarier är IR idag ett omfattande 
område med förgreningar till ett flertal andra forskningsområden.  10 Detta ökande 
intresse beror till stor del på den ökande genomströmningen av information i samhället 
samt introducerandet av Internet.   
 
2.2 IR och IR-modeller 
 
Ett IR-systems huvudsakliga uppgift är att matcha inkommande sökfrågor mot 
systemets dokumentsamling (dokumentrepresentationer i databasen). Målet för ett IR-
system är att återvinna information som är relevant för informationssökaren, samt att 
hålla tillbaka så mycket som möjligt av det som inte är relevant. En formell definition 
av en IR-modell och dess olika komponenter ges enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 
nedan: 
 
Definition: 
En IR-modell består av fyra komponenter [D , Q, ),(, ji dqRF ] 
 

1) En mängd D dokumentrepresentationer för kollektionens dokument. 
2) En mängd Q sökfrågor från informationssökaren, dvs. formella representationer 

av informationsbehov. 
3) Ett ramverk F för att modellera dokumentrepresentationer och sökfrågor och 

deras relationer, det matematiska ramverket för modellen. 
4) En rankningsfunktion ),( ji dqR som bestämmer hur sökfråga och dokument ska 

matchas. Rankningsfunktionen tillskriver ett reellt tal till sökfråga Qq i ∈ och 
dokumentrepresentation Dd j ∈ . Rankningen definierar en ordning mellan 

dokumenten med avseende på sökfråga iq .11 
 
Tillämpningen av de olika komponenterna ovan skiljer sig beroende på IR-modell. En 
inkommande sökfråga matchas således mot systemets dokumentrepresentationer på 
olika sätt. Beroende på vilken rankningsfunktion IR-modellen har så presenteras de 

                                                 
9 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1. 
10 Ibid. s. 2. 
11 Ibid. s. 23. 
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återvunna dokumenten i rankad ordning eller inte. Efter en första återvinning kan 
eventuell relevansfeedback användas för att ge ett bättre resultat, också det beroende på 
vilken modell som används. Denna feedback kan ske automatiskt eller manuellt. 
 
IR-modeller idag är ofta modifieringar av de tre klassiska modellerna, såsom den 
booleska modellen, den probabilistiska modellen samt vektormodellen.  
 
Den booleska modellen har en binär grund och bygger på tanken att ett dokument 
antingen är icke-relevant eller relevant givet en viss sökfråga, { }1,0),( ∈qdsim j . 
Dokument som återvinns är de som uppfyller villkoren som getts i sökfrågan. Den 
booleska modellen presenterar de återvunna dokumenten utan någon typ av 
relevansrankning, 12 vilket innebär i princip att dokument som återfinns långt ner i 
träfflistan kan anses lika relevant som de som återfinns först i träfflistan. 
 
Den probabilistiska modellen bygger på sannolikhetsberäkningar som estimerar ett 
dokuments relevans för en viss sökfråga. IR-system som baseras på den probabilistiska 
modellen är system med en partiell matchning mellan sökfråga och dokument och 
tillåter en approximation av villkoren i sökfrågan. Den probabilistiska modellen utgår 
från ett flertal beräkningar av indexeringstermernas frekvenser i både potentiellt 
relevanta och icke-relevanta dokument och når således ett värde för varje dokuments 
likhet med sökfrågan. Dokumenten i samlingen rankas sedan inbördes efter dessa 
likhetsvärden. 13  
 
Vektormodellen beräknar likhet mellan sökfråga och dokument utifrån termernas 
frekvenser i både dokument och dokumentsamling. Utifrån frekvenserna tilldelas varje 
term i både dokument och sökfråga en icke-binär vikt. Dessa vikter placeras i vektorer 
som sedan jämförs sinsemellan, vanligtvis med cosinusmåttet. Genom denna beräkning 
nås ett värde som sedan ligger till grund för rankningen. Ett dokument, vars vektor är 
mest likt sökfrågans vektor kommer således att rankas först.14    
   
2.3 Indexering 
 
Indexering tillhör representationsfasen i informationsåtervinning, och innebär i stort att 
innehållet i ett dokument beskrivs med ett antal termer. Dessa indexeringstermer 
representerar innehållet och används som ingångar till dokumentet i en sökprocess. De 
termer som finns i sökfrågan matchas mot indexeringstermerna i samlingen. Indexering 
kan ske manuellt, automatiskt eller både och. Den manuella indexeringen utförs av 
specialister som analyserar dokumentet och väljer ut ett antal termer som ska 
representera dess innehåll. En manuell indexering anses vara tidskrävande och därmed 
också mindre kostnadseffektivt än den automatiska. Den automatiska indexeringen 
analyserar ett dokuments innehåll enligt en algoritm i ett dataprogram. Den första fasen 
vid indexering är vanligtvis att utföra en lexikal analys av texten. 15 Med detta menas att 
omvandla en följd av tecken till en följd av ord och att sätta vissa regler för hur 
exempelvis siffror, bindestreck, skiljetecken och stora och små bokstäver ska hanteras i 

                                                 
12 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999. s. 25-27. 
13 Ibid. s. 31-34. 
14 Ibid. s. 27-29. 
15 Ibid. s. 168. 
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index. En lexikal analys följs av en analys kring vilka termer som ska utses att 
representera innehållet i dokumenten. 
 
2.3.1 Indexeringstermer och stoppord 
 
I ett dokument är olika termer inte lika mycket värda som indexeringstermer, dvs. de 
representerar innehållet i dokumentet olika bra. I den automatiska indexeringen viktar 
man termerna för att utse vilka termer som bäst representerar innehållet i ett dokument. 
Viktning baseras oftast på termers förekomst i enskilda dokument och/eller i en 
dokumentsamling. Bra indexeringstermer är de som väl representerar innehållet i ett 
dokument samt skiljer dokumentet från resten av dokumentsamlingen. Mindre bra 
indexeringstermer är högfrekventa ord som inte är meningsbärande i sig, t.ex. 
prepositioner och konjunktioner. Dessa ord filtreras vanligtvis bort ur sökprocessen 
genom en stoppordlista och är således inte sökbara. 
 
Indexeringstermerna placeras i en inverterad fil. En inverterad fil är i sin enklaste form 
en ordnad lista med termer tillsammans med en anvisning om var och hur mycket 
(frekvens) varje term förekommer i databasen. I en fulltextmiljö innehåller en inverterad 
fil alla ord i samlingens dokument förutom de eventuella stopporden.   
 
Det finns flera olika tekniker för att identifiera och vikta indexeringstermer. Grunden 
för de flesta IR-system idag är dock sambandet mellan en terms frekvens och dess 
betydelse för ett dokuments innehåll. Detta samband beskrevs redan 1958 i en artikel av 
H. P. Luhn. 16 Luhn arbetade med automatisk textsammanfattning och utarbetade en 
metod för att gradera meningar i en text, han kallar detta ett mått på meningarnas 
betydelse (significance). En menings betydelse bygger på vilka ord de innehöll. 
Resonemanget från Luhns artikel från 1958 är väl citerat och använt inom IR-
forskningen.  
 

”It is here proposed that the frequency of word occurrence in an article furnishes a 
useful measurement of word significance. It is further proposed that the relative 
position within a sentence of words having given values of significance furnish a 
useful mesurement for determining the significance of sentences. The significance 
factor of a sentence will therefore be based on a combination of these two 
measurements”.17 

 
Luhns textsammanfattare bygger alltså på två olika mått för att avgöra en menings 
betydelse; ordfrekvens i texten och ords placering i förhållande till varandra i 
meningarna. Detta antagande baseras på att en författare tenderar att upprepa viktiga ord 
och ju mer ett ord upprepas desto mer betydelse har det för ett dokuments innehåll. 
Högfrekventa ord har dock inte samma betydelse eftersom deras uppgift ofta är att 
binda ihop två mindre frekventa ord tillsammans. Eftersom dessa så kallade stoppord 
inte representerar ett dokuments innehåll särskilt väl borde de lämpligen exkluderas ur 
index och ej vara sökbara.18 Luhns koppling mellan frekvens och ord och dess betydelse 
för innehållet kan visualiseras med följande diagram. 

                                                 
16 Luhn, H. P. 1958, The Automatic Creation of Literature Abstracts, IBM Journal, s. 159-165. 
17 Ibid. s. 160. 
18 Ibid. s. 160. 



 13 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1 Diagram över sambandet mellan en terms frekvens och dess betydelse för ett dokuments 
innehåll enligt H. P. Luhn.19 

  
De termer som har hög frekvens och betraktas som stoppord återfinns till vänster om 
Upper cut-off. De termer som är alltför lågfrekventa återfinns till höger om lower cut-
off. Området mellan de båda cut-off linjerna är de som bäst representerar ett dokuments 
innehåll. Den streckade kurvan visar på termernas stigande och fallande relevans för 
dokumentets innehåll. De båda cut-off linjerna är inte något statiskt utan ställs och 
modifieras i enlighet med en viss kollektion och dess indexeringsteknik. 
 
Luhns metod är rent statistisk och tar således inte hänsyn till lingvistiska egenskaper hos 
termer i ett dokument. Metoden antar helt enkelt att hög och lågfrekventa ord i en 
dokumentsamling inte är lämpliga att representera ett dokuments innehåll. Det pågår en 
ständig forskning kring att utveckla metoder att inkludera lingvistiska egenskaper i 
dokument. Delkapitlet IR och naturligt språk kommer att belysa detta ytterligare.  
 
I stoppordlistan placeras följaktligen termer med lågt diskrimineringsvärde, dvs. de 
termer som inte särskiljer dokumenten i samlingen. Dessa är högfrekventa ord som 
förekommer i stor utsträckning i samlingen och kan utgöra så mycket som 50 procent av 
orden i en text.20 Högfrekventa ord är ofta icke-betydelsebärande ord såsom artiklar, 
prepositioner och konjunktioner. Ett stoppord kan också ha karaktären att det beskriver 
hela samlingen mer än att beskriva ett enskilt dokument. Till exempel är nyhet inte en 
bra indexeringsterm i en nyhetsdatabas. Termen nyhet förekommer sannolikt i en stor 
del av dokumenten i samlingen och särskiljer då inte dokumenten från varandra. På 
samma sätt som en högfrekvent term är en mindre bra indexeringsterm är en lågfrekvent 

                                                 
19 Van Rijsbergen 1979, kap. 2 s. 11. 
20 Salton, Gerard & McGill, Michael J. 1983. Introduction to modern information retrieval, s. 71. 
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term inte heller bra eftersom den förekommer så pass lite att den inte anses ha någon 
större betydelse för ett dokuments innehåll. 
 
Fördelen med stoppordlistan är att antalet potentiella indexeringstermer minskas och 
indexstrukturen blir mindre, vilket reducerar det förvaringsutrymme den behöver och 
sökningar går snabbare. Enligt Baeza-Yates kan implementering av stoppordlista 
reducera storleken på index upp till 40 procent.21  
 
Eftersom stoppordlistan har en reducerande effekt på index så kan den även inkludera 
andra ord än konjunktioner, artiklar och prepositioner. Efter en lingvistisk analys av 
texten kan tex. vissa verb, adverb, substantiv och adjektiv inkluderas. Dessa termer är 
många gånger inte lämpliga att representera ett dokuments innehåll, eftersom de tagna 
ur sin kontext kan bli för allmänna och breda som söktermer.22  
 
En stoppordlista kan i vissa situationer medföra problem. Genom att ta bort 
högfrekventa ord kan recall minska eftersom högfrekventa ord är effektiva vid 
återvinning av ett stort antal relevanta dokument med hjälp av en bred sökterm. Vidare 
kan eliminering av lågfrekventa termer minska precisionen eftersom dessa termer kan 
vara specifika söktermer.23 Vid användning av stoppordlista kan en sökning på 
exempelvis ”to be or not to be” bli problematisk, eftersom alla ord kan vara stoppord, 
vilket leder till att inga dokument återvinns. En lösning är att frasindexera innan 
stoppordlistan konsulteras, vilket betyder att hela frasen görs sökbar. 
 
2.4 IR och naturligt språk 
 
Vid indexering tas sällan någon hänsyn till lingvistiska samband i en text, dvs. 
indexeringen ser bara på texten som en mängd ord utan inbördes relationer till varandra. 
Inom natural language processing (NLP) utvecklar man olika metoder att kunna ta 
tillvara dessa inbördes relationer mellan ord. 
 
Liksom IR är NLP ett tvärvetenskapligt forskningsområde som studeras bland annat 
inom datalingvistik, språkteknologi, datavetenskap och biblioteks- och 
informationsvetenskap. NLP syftar till att förenkla kommunikationen mellan människa 
och dator genom att ta tillvara och implementera den kunskap som finns inom 
lingvistiken i datorprogram. Genom detta vill man skapa mjukvara som förstår och kan 
generera naturligt språk. Inom IR kan en lingvistisk analys av texter som indexeras vara 
användbart för att förbättra återvinningseffektiviteten i många IR-system. Forskningen 
och experimenten kring NLP har givit mycket varierande resultat, studier visar både på 
försämringar och förbättringar av återvinningseffektiviteten. Ett exempel på en omstridd 
metod som ofta används idag i olika IR-system är stemming.24 
 
NLP innefattar lingvistiska metoder och analysen kan göras på flera olika språkliga 
nivåer: morfologisk, syntaktisk och semantisk. På morfologisk nivå analyseras ordens 
struktur genom att man drar ihop flera ord till en och samma stam. Genom detta kan 
man påverka både indexering, gällande termviktning och återvinning gällande 

                                                 
21 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 167.  
22 Ibid. s. 167. 
23 Salton & McGill 1983, s. 62. 
24 Lassi, Monica 2003. Informationssökning i naturligt språk: svenska språket i återvinningsperspektiv.  
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matchning. Syntaktisk analys bestämmer strukturen på fraser och meningar. 25  
Ordklasstaggning26 och parsning27 är metoder för syntaktisk analys som används inom 
IR. Semantisk analys har att göra med de särskilda ordens och meningarnas betydelse. 
Det görs ofta en skillnad mellan bokstavlig och bildlig betydelse, där den förstnämnda 
står för den eller de betydelser ett uttryck kan ha i språket, och den sistnämnda står för 
det som en talare menar med ett yttrande.28 
 
2.4.1 Lingvistiska problem i IR 
 
Som tidigare nämnts är den allmänna uppfattningen av ett optimalt återvinningsresultat 
att återvinna så många av databasens relevanta dokument som möjligt, rankade i 
fallande relevans samtidigt med ett litet antal icke-relevanta dokument. När ett 
återvinningsresultat innehåller alltför få relevanta dokument tillsammans med alltför 
många icke-relevanta dokument beror detta ofta i första hand på lingvistiska företeelser. 
Hedlund et al. 29 beskriver några av dessa företeelser som kan påverka resultatet av 
indexeringsprocessen och därmed även återvinningseffektiviteten. 
 

• Val av termer, refererar till problemet att dokument kan beskriva samma ämne 
med olika termer. I de IR-system som kräver att termerna i sökfrågan kan 
matchas mot indexeringstermerna som representerar dokumenten, kan 
återvinningseffektiviteten bli lidande om inte informationssökaren använder 
alternativa termer till termerna i den initiala sökfrågan som en eventuell 
expansion av sökfrågan kan göra. De förenklade relationerna mellan termer i en 
tesaur är oftast hierarkiska eller ekvivalenta. Inom lingvistiken finns det dock 
fler typer av termrelationer. Synonymer är två ord som i språkliga sammanhang 
har samma betydelse. Total synonymi mellan ord är sällsynt och i praktiken 
används orden synonym och synonymi för att beteckna ord med näraliggande 
snarare än identisk betydelse. Antonymer är ord som har en motsatsrelation, 
dessa kan vara gradmotsatser med yttervärden som t.ex. smal-tjock eller 
komplementära motsatser där motsatsen är absolut t.ex. gift-ogift. Hyponymi är 
en underordnad relation mellan två begrepp. T.ex. är bofink en hyponym till 
fågel. Hyponymen bofink är underordnad fågel. Den omvända relationen är 
hypernymi, dvs. fågel är en hyperonym till bofink. Meronymi är en relation 
mellan en helhet och dess delar, exempelvis mellan finger och hand.30 

 
• Morfologisk variation associeras med matchningsprocessen. Utan en 

morfologisk analys skulle en sökterm som fågeln inte matcha en 
indexeringsterm som fågel. 

 
• Anaforer och ellipser handlar om tillbakasyftningar och utelämnande av ord i en 

text. En anafor är ett ord som refererar tillbaka på något tidigare nämnt. I 
meningarna: ”Vars är Olle? Han är i skolan!” refererar pronomet ”han” till Olle 

                                                 
25 Hedlund et al. 2001, s. 150. 
26 Från engelskan Part-Of-Speech (POS)-tagging, används för att identifiera centrala ordklasser, speciellt 
substantiv, och fraser i meningar. 
27 Ett parser program bestämmer den grammatiska strukturen på en mening. 
28 Lassi 2003, s. 8. 
29 Hedlund et al. 2001. Aspects of Swedish morphology and semantics from the perspective of mono- and 
cross-language information retrieval, s. 149 f. 
30 Ibid. s. 149 f.  
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och är således en anafor. En ellips är när man utelämnar ett ord i en mening eller 
fras utan att betydelsen förändras. Allt detta har betydelse för 
återvinningseffektiviteten eftersom de statistiska indexeringsmetoderna gör 
beräkningar på de ord som finns i dokumenten, och anaforer och ellipser kan 
leda till att vikterna blir felaktiga eftersom ord är ersatta med andra eller he lt 
utelämnas. I värsta fall nämns det som en artikel handlar om en gång i titeln, och 
sedan aldrig i själva brödtexten. Detta leder till att en viktig del av innehållet 
möjligen inte representeras av en indexeringsterm. 

 
• Flertydighet täcker in polysemi och homonymi. Polysemi betyder flertydighet 

och står för förhållandet att en term eller ett morfem har två eller flera 
betydelser. Exempelvis kan innebörden av lätt vara ”inte svår” eller ”väga litet”. 
Homonymi är sammanfall i uttal och stavning mellan två termer. En sökterm 
som exempelvis fara kan betyda ”åka iväg” men också ”ett hot”. Att avgöra 
skillnaden mellan två olika ord med samma uttal och stavning (homonymi) eller 
med ett ord med två eller flera betydelser (polysemi), kan många gånger vara 
svårt. 

  
2.4.1.1 Stemming och lemmatisering 
 
På en morfologisk nivå är stemming och lemmatisering vanliga normaliseringsmetoder. 
Stemming är en teknik för att sammanföra böjningsformer och avledningar av ett ord till 
en stam. Till exempel kan flicka, flickan, flickorna sammanföras till stammen flick. En 
stam av ett ord är nödvändigtvis inte ett ord. En stamalgoritm används både vid 
indexerings- och söktillfället, vilket betyder att det är stammen som finns i index och att 
olika stammar i sökfråga och dokument matchas mot varandra.31 En stemmer använder 
språkspecifika regler för att ta bort suffix och prefix samtidigt som det finns 
undantagsregler som hanterar stamändringar, dvs. när ett ord byter stam i plural. När 
icke besläktade ord sammanförs till en stam talar man om overstemming, vilket är ett 
problem för alla stamalgoritmer. Det finns många olika algoritmer för stemming och 
eftersom sätt att böja ord varierar mellan språk så behövs en stamalgoritm anpassad för 
det språk som ska bearbetas. 
 
Lemmatisering är en liknande process som stemming, dock med den skillnaden att roten 
alltid blir ett ord i grundform. 
 
Frakes skiljer mellan fyra olika strategier för stemming: affix-removal, table-lockup, 
successor variety och n-grams.32  Strategier för affix-removal anses som både enkla och 
okonstlade i sin utformning medan de tre andra är mer komplexa. Den kanske mest 
kända affix- removal algoritmen är Porters stamalgoritm.33 Den implementerades från 
första början för det engelska språket men har senare även anpassats till svenska. 
Tanken bakom Porters stamalgoritm är att utforma en rad regler för varje suffix. 
Algoritmen arbetar sen med en lista av suffix och letar efter den längsta 
bokstavssekvensen i slutet på ett ord som matchar en sekvens i suffixlistan.  
 
Normaliseringsmetoder som stemming och lemmatisering reducerar antalet termer i IR-
systemet vilket leder till att storleken och komplexiteten av informationen i databasen 
                                                 
31 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 168. 
32 Ibid. s. 168. 
33 Porter, M. F. 1980. An algorithm for suffix stripping. 
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minskar. Genom att den inverterade filen blir mindre så utförs sökningar snabbare vilket 
gör att återvinningen blir effektivare. Stemming och lemmatisering kan också förbättra 
återvinningseffektiviteten (recall), genom att IR-systemet automatiskt tar hand om alla 
ords grammatiska variationer. En informationssökare behöver då inte använda 
trunkeringar och böjningsvarianter av ord i sökfrågan eftersom dessa olika varianter av 
ett ord dras ihop till en enda stam. 
 
Fastän argumenten för ovanstående normaliseringsmetoder verkar positiva så är 
implementeringen av stemming eller lemmatisering omstridd. Undersökningar som 
gjorts ger inte entydigt positiva resultat.34 En variabel som kan tänkas påverka effekten 
av en stamalgoritm är det aktuella språkets morfologi. En stamalgoritm utarbetad för det 
morfologiskt sett rika svenska språket kan ge ett bättre resultat än exempelvis 
engelskan.  

 
2.4.2 IR och svenska språket 
 
Det svenska språket skiljer sig relativt mycket mot engelskan gällande vissa egenskaper 
som speciellt påverkar indexering och återvinning i IR-sammanhang. Svenskan har en 
rik morfologi med en stor mängd böjningsvarianter, ändelser och ordformer. Istället för 
engelskans många fraser så har svenskan ett stort antal sammansatta ord. De 
sammansatta orden kan identifieras och delas upp i sina beståndsdelar, något som är 
lättare än att identifiera en fras. Genom att dela upp ett sammansatt ord i skilda 
söktermer kan recallvärdet bli bättre. Exempelvis genom att göra hustak till två ord får 
man expansionstermerna hus och tak, om bara termen hustak användes som sökterm 
och trunkerades skulle inte dokument med ord vars stam börjar på tak återvinnas. 
 
Speciellt för svenskan i förhållande till engelskan är också de fogemorfem, i form av 
enskilda bokstäver som i vissa sammansatta ord fungerar som länk mellan två ord. T.ex. 
i ordet flickebarn, har e lagts till mellan ordet flicka och barn. Dessa små bokstäver 
spelar en stor roll vid implementeringen av stamalgoritmer.  
 
IR i kombination med det svenska språket och NLP är relativt outforskat, när engelskan 
har varit och är fortfarande det dominerande språket i många sammanhang. Om 
metoderna för lingvistisk analys överförs och anpassas till det svenska språket så kan 
återvinningsresultatet med stor sannolikhet bli bättre, eftersom svenskan skiljer sig så 
pass mycket gentemot engelskan speciellt med avseende på morfologi. 
 
2.5 Utvärdering av återvinningseffektivitet 
 
En utvärdering av ett IR-system görs i syfte att värdera hur pass effektivt det uppfyller 
sitt syfte. En utvärdering ter sig olika beroende på om den utförs i en operationell 
databas eller i en laboratoriemiljö och kan i princip röra allt ifrån användarens insats till 
gränssnittets utformning och systemets egna hjälptexter. Det vanligaste och mest 
vedertagna inom IR är mäta återvinningseffektiviteten för en och flera sökningar i ett 
system, dvs. IR-systemets förmåga att återvinna relevanta dokument samt utesluta icke-
relevanta dokument. Det finns ett flertal olika mått för att mäta denna effektivitet, en del 
utgår endast från systemet medan andra är mer användarorienterade.  

                                                 
34 Se bland annat: Frakes W. B. & Baeza-Yates R. 1992. Information Retrieval: data structures & 
algorithms. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA. 
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För att mäta en sökstrategis återvinningseffektivitet i ett IR-system behövs en 
testkollektion och olika evalueringsmått. Testkollektionen kan vara både en operationell 
databas lika väl som en databas utformad enbart för utvärdering och experiment. En 
testkollektion består av: 

• En samling dokument  
• En samling topics35 
• En samling relevanta dokument för varje topic. Dokumenten har vanligtvis 

relevansbedömts av specialister.36 
 
För en given sökstrategi S så kvantifierar ett utvärderingsmått likheten mellan mängden 
återvunna dokument för strategi S och mängden relevanta dokument bedömda av 
specialisterna. Detta mått blir en uppskattning av hur effektiv sökstrategi S är.37 
 
2.5.1 Precision och recall 
 
De av tradition mest vanliga måtten vid mätning av återvinningseffektivitet är precision 
och recall. Dessa mått har länge använts inom IR-forskningen men har lika länge varit 
källa till diskussioner, speciellt kring begreppet relevans. Kritiken kring de båda måtten 
handlar till stor del om den binära syn på relevans som de baseras på. För att mäta 
precision och recall måste ett dokument antingen vara relevant eller icke-relevant. Detta 
är något som sällan stämmer i praktiken eftersom ett dokument kan bedömas vara 
mycket relevant lika som mindre relevant. Således är det svårt att dela in en 
dokumentsamling i relevanta och icke-relevanta dokument när det i hög grad beror på 
vem som gör relevansbedömningen, i vilket syfte den görs samt hur och när den görs.   
Trots kritiken och debatten kring precision och recall är måtten relativt lätta att förstå 
och använda, vilket gör att de fortfarande används i stor utsträckning inom IR-
forskningen. 

                                                 
35 Med topic menas i denna uppsats en informationsförfrågan i en testkollektion formulerad i naturligt 
språk. 
36 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 74. 
37 Ibid. s. 74. 



 19 

 
Definition: 
Topic T har en mängd relevanta dokument R. T bearbetas i en sökstrategi S som 
matchas mot systemet och ger en mängd A återvunna dokument. Ra är då snittet mellan 
de båda mängderna R och A.38 
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Figur 2 precision och recall för given strategi S 

 
När varje dokument återvunnet för strategi S rankas i träfflistan efter en 
rankningsfunktion och informationssökaren vanligtvis undersöker de återvunna 
dokumenten sekventiellt kommer precisionsvärdet och recallvärdet att förändras efter 
varje dokument. Denna förändring kan visualiseras genom precision och recall kurvor 
där man ofta använder 11 standardrecallnivåer från 0%, 10%, 20%,…,100%. 
 
Ofta beräknas precision och recall över flera olika strategier med ett antal olika 
sökfrågor. Genom att beräkna medelvärdet och/eller medianen över dessa kan sedan de 
olika strategierna jämföras sinsemellan. 
 
Ett normalt recallvärde är problematiskt att beräkna när antalet relevanta dokument inte 
är känt i en kollektion. I dessa fall kan relativ recall användas genom att beräkna antalet 
relevanta dokument för varje informationsbehov. Måttet tar hänsyn till hur många 
relevanta dokument som informationssökaren vill ha genom att dela antalet relevanta 
dokument som systemet återvinner i antalet relevanta dokument som 
informationssökaren förväntades finna. När värdet når 100 % har systemet återvunnit 
alla dokument som informationssökaren eftersträvade och informationssökaren slutar då 
att söka efter fler.39 
 

                                                 
38 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 75. 
39 Ibid. s. 84. 
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De normala precisions-och recall värdena säger ingenting om ett IR-systems 
rankningseffektivitet, dvs. huruvida de relevanta dokumenten placerar sig högt eller lågt 
i en träfflista. För detta kan en genomsnittlig precision beräknas.  
 
Exempel: 
En sökfråga återvinner 5 relevanta dokument inom ett DCV (Document Cut-off 
Value)40 på 30 och dessa placerar sig i position 3, 4, 10, 15 och 17. Det första påträffade 
relevanta dokumentet finns i position 3 (1/3), det andra på position 4 (2/4), det tredje på 
position 10 (3/10) osv. Slutligen beräknas medelvärdet över dessa värden genom att 
summera och dividera med antalet betraktade relevanta återvunna dokument. 

Exempel: 
( )

%3434,0
5

17/515/410/34/23/1
=≈

++++
 

Det genomsnittliga precisionsvärdet skiljer sig avsevärt från ett normalt precisionsvärde 
som i exemplet ovan blivit %1717,030/5 =≈ . Det normala precisionsvärdet säger 
således ingenting om rankningseffektiviteten eftersom samma värde hade uppnåtts även 
om dokumenten placerat sig högt i träfflistan eller väldigt långt ner.41 
 
2.6 Query expansion  
 
Inom IR studeras ett flertal olika områden varav query expansion som metod är ett av 
dem. Query expansion är processen att lägga till termer till en sökfråga i syfte att 
förbättra återvinningsresultatet. Man antar att den expanderade sökfrågan eq ska ge ett 
bättre återvinningsresultat med fler eller mer relevanta dokument än den initiala 
sökfrågan q .  
 
Query expansion kan också handla om att man plockar bort termer, reducerar termer till 
deras ordstammar eller viktar om termerna i sökfrågan. Dessa olika företeelser kanske 
bättre beskrivs med det vidare begreppet Query modification.42 
 
Query expansion används huvudsakligen som metod att överkomma problemet med 
synonymer vid sökningar. Genom att expandera eller omformulera en sökfråga med 
termer som anses ha en synonymrelation eller på annat sätt associeras med den 
ursprungliga termen i sökfrågan så antas återvinningsresultatet förbättras. Detta 
eftersom ett större antal termer i sökfrågan anses fånga upp dokument som inte 
återvunnits i den första sökningen. 
 
2.6.1 Vilka expansionstermer? 
 
Vilka termer som är bra expansionstermer och hur de definieras finns det inga bestämda 
och tydliga svar på. En del definitioner baseras på Van Rijsbergens associationshypotes 
som säger:  
 

”If an index term is good at discriminating relevant from non-relevant documents, 
then any closely associated index term is also likely to be good at this.”43  

 
                                                 
40 Vidare förklaring av DCV ges i kap. 2.6.4. 
41 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 80. 
42 Efthimiadis, Efthimis N. 1996. Query Expansion., s. 122. 
43 Van Rijsbergen  1979, s. 104. 
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Med andra ord så menas här att om en indexeringsterm i en sökfråga kan återvinna ett 
antal relevanta dokument så kan fler termer med någon typ av association eller relation 
till den första termen återvinna fler relevanta dokument. En relation eller association 
mellan två termer kan analyseras lingvistiskt eller skapas statistiskt med flera metoder. 
En vanlig lingvistisk relation är morfologiska variationer av ord eller synonymer. 
 
Attar och Fraenkel använder termen searchonym som samlingsnamn för termer som 
anses ha en synonymrelation med en annan term.44 En searchonym är inte en semantisk 
korrekt synonym med en annan term. Searchonymer är enligt Attar och Fraenkel termer 
som är korrelerade (associerade) genom en sökning, alltså två termer som betraktas som 
synonymer genom en viss sökfråga. 
 
Relationer mellan termer kan konstrueras genom statistiska metoder och beräkningar. 
Senare i denna uppsats kommer tre olika strategier för detta presenteras. Dessa 
strategier baseras på samförekomst av och närhet mellan termer. 

                                                 
44 Attar, R. & Fraenkel, A. S. 1977. Local feedback in full-text retrieval systems, s. 397-417.  
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Query expansion (QE) 

 
2.6.2 Val av källa och metod för expandering 
 
Det finns flera olika tillvägagångssätt vid query expansion. Indelningen nedan är gjord 
med tanke på vilken källa de nya termerna hämtas från samt vilken metod som används 
för att välja termerna.45  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3 Översikt över området Query expansion46 

 
Vid manuell query expansion modifierar informationssökaren själv sin sökfråga utan 
direkt hjälp från systemet. En effektiv manuell expansion kräver en viss förståelse för 
hur IR-systemet arbetar, hur matchningen mellan sökfråga och dokument går till samt 
hur databas och index har konstruerats. Automatisk query expansion bygger på 
användandet av algoritmer. Sökfrågan expanderas automatiskt av systemet utan att 
användaren deltar mer än att ställa en första sökfråga till systemet. Automatisk query 
expansion kan också innefatta någon typ av feedback där användaren förser systemet 
med relevansbedömningar. Interaktiv query expansion bygger på ett samspel mellan 
system och informationssökare. Informationssökaren är med och väljer ut termer som är 
framtagna av systemet genom olika metoder.47 
 
Query expansion baserad på sökresultat innebär att termer tas från dokument som 
återvunnits ur tidigare sökningar. Query expansion baserad på kunskapsstrukturer 
innebär att expansionstermer väljs från någon form av strukturerad informationskälla. 
Denna kan vara kollektionsberoende, exempelvis en automatiskt konstruerad tesaurus 

                                                 
45 Efthimiadis 1996, s. 122. 
46 Ibid. s. 122. (översatt från eng.) 
47 Ibid. s. 126f. 

Interaktiv QE Manuell QE Automatisk QE 

Baserad på kunskapsstrukturer Baserad på sökresultat 

Kollektionsoberoende Kollektionsberoende 
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eller ett termkluster från dokumentsamlingen. En kollektionsoberoende 
informationskälla är en källa som inte härrör från dokumentsamlingen, tex. ett lexikon 
eller en ämnestesaurus.48 
 
De studier som innefattat query expansion har använt olika metoder för hur själva 
expansionen går till samt hur många termer som läggs till. Vad som anses mest 
effektivast beror mycket på vilket typ av IR-system som använts samt om det är en 
manuell eller automatisk expansion.    
 
Query expansion kan grovt delas in i två steg: En initial formulering av en sökfråga 
samt en omformulering av densamme.49 Informationssökarens initiala sökfråga till 
systemet resulterar förhoppningsvis i ett antal relevanta dokument som användaren eller 
systemet eller både och, kan användas till en omformulering av sökfrågan. En sådan 
expansion av en sökfråga kan även vara en iterativ process som upprepar de olika stegen 
tills ett tillfredsställande återvinningsresultat nåtts. En expansion av en sökfråga kan ske 
både vid första söktillfället och vid de efterföljande eller vid båda två. I IR-experiment 
har olika metoder använts vid expansion. Mest förekommande är att behålla de initiala 
termerna i sökfrågan och expandera med de nya. Men det finns också studier som bytt 
ut de initiala termerna med de nya. Antalet expansionstermer varierar också i studierna, 
ofta beroende på i vilket syfte studien utfördes. Vissa har ett kontrollerat antal medan 
andra expansioner innefattat ett hundratal nya termer. 
 
2.6.3 Automatisk query expansion 
 
Denna studie behandlar automatisk query expansion och därför görs en närmare 
genomgång av detta område.  
 
De olika metoderna för automatisk query expansion varierar. I vissa IR-system sker en 
automatisk expansion helt utan att informationssökaren är med och interagerar. Andra 
system bygger på så kallad relevance feedback där informationssökaren 
relevansbedömer återvunnen information som systemet sedan använder som källa till 
val av expansionstermer. Det gemensamma med dessa tillvägagångssätt är dock att valet 
av expansionstermer har gjorts automatiskt av algoritmer i systemet.  
 
Den forskning och de experiment som bedrivits inom automatisk query expansion är 
relativt ojämn och presenterar ofta rätt så differentierade resultat. Efthimiadis påpekar 
att det många gånger är svårt att separera själva expansionsprocessen från 
informationsåtervinningsprocessen i stort.50 En nackdel med automatisk query 
expansion kan vara att processen helt eller delvis döljs för användaren som då inte får 
någon kontroll över hur många eller vilka termer som sökfrågan expanderas med. En 
expansion kan då i värsta fall leda till att den nya sökfrågans betydelse inte alls liknar 
den initiala sökfrågan, vilket leder till ett oförväntat sämre återvinningsresultat. 
 
2.6.4 Lokal analys och klustring 
 
I en lokal analys analyseras de dokument som initialt återvunnits av sökfråga q vid 
söktillfället och termer för expansion utses genom olika tekniker. Den lokala strategin 
                                                 
48 Efthimiadis 1996. s. 122f.   
49 Ibid. s. 122. 
50 Efthimiadis 1996. s. 122f.   
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baseras på ett antagande att en mängd av de initialt återvunna dokumenten är relevanta. 
Dessa potentiellt relevanta dokument antas vidare innehålla termer som fungerar som en 
beskrivning av en större samling (kluster) relevanta dokument.51 Med olika metoder 
identifieras termer som kan relateras till termerna i sökfrågan. Dessa relaterade termer 
kan som tidigare nämnts vara searchonymer som tex. synonymer, böjningsvarianter 
eller termer som befinner sig nära söktermen i texten. Genom att sedan expandera den 
initiala sökfrågan med dessa relaterade searchonymer så antas återvinningsresultatet 
innefatta detta större kluster av relevanta dokument.  
 
De metoder för att identifiera relaterade termer som kommer att beskrivas i denna 
uppsats är baserade på klustring av termer som förekommer ofta tillsammans och i 
närheten av varandra.  
 
För en lokal analys krävs tillgång till texten i de återvunna dokumenten. Av denna 
anledning är lokala analyser inte särskilt användbara på referensdatabaser, så länge 
databasen inte inkluderar ett innehållsrikt abstract. Lokala strategier var tidigare en 
aning problematiska när datorer inte hade tillräcklig kapacitet att processa mycket 
information på kort tid. Med dagens datorer är detta sannolikt inte något problem och 
även om informationsmängden ständigt ökar så kan en lokal analys alltid begränsas till 
att omfatta ett visst antal dokument. 
 
Olika metoder för klustring av både dokument och termer har länge varit föremål för 
forskning inom IR. Klustringsteknikerna kan antingen utgå från hela samlingen 
(globala) eller från de initialt återvunna dokumenten (lokala). Ett av problemet med en 
global strategi är att hela dokumentsamlingen kan vara för omfattande och generell för 
att kunna anpassa sig till just en enskild sökning, en klustring blir således för allmän. En 
lokal strategi tar däremot tillvara den initiala sökningen och utgår från, förhoppningsvis, 
ett mindre antal relevanta dokument.52  
 
Klustring som metod går ut på att sammanföra en mängd ”inbördes lika objekt”. I 
exempelvis ett associationskluster är denna inbördes likhet termernas frekvenser i 
dokumenten. Lokal klustring föregås av en expansion av sökfrågan med termer som är 
korrelerade till sökfrågan. Dessa korrelerade termer är de som är närvarande i lokala 
kluster konstruerade av de för sökfråga q återvunna dokumenten. Det finns tre strategier 
för att bygga dessa lokala kluster: associationskluster, metriska kluster och 
skalärkluster.53 
 
Definition:  
Låt V(s) vara en delmängd av ord, vilka är grammatiska variationer av varandra. Den 
kanoniska formen av V(s) benämns stam. Om V(s)={fotboll, fotbollen, fotbollar} så är 
s=fotboll. 
 
Baeza-Yates använder stammar i sin genomgång av de olika klustringsteknikerna men 
påpekar likväl att termer kan användas. Proceduren vid konstruerandet av klustret är 
densamma oavsett bruk av stammar eller termer. 54 I de fall termer används istället för 
stammar så innehåller mängden V(s) endast ett element, termen ensam. I denna studie 

                                                 
51 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 123. 
52 Ibid. s. 124.  
53 Ibid. s. 124-130. 
54 Ibid. s. 126. 
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används Porters stamalgoritm för det svenska språket. Detta kommer att beskrivas 
utförligare i metodkapitlet.  

 
Definition: 
Låt lD  vara mängden återvunna dokument för en given sökfråga q. lD  benämns lokal 
dokumentmängd. Mängden lV  är alla distinkta termer i lD , lokalt vokabulär. lS  är 
mängden distinkta stammar i lV . 
 
Mängden lD  består av alla dokument som återvunnits av sökfråga q. Storleken på 
denna mängd styrs i denna studie av aktuellt DCV. DCV är ett värde som sätts i IR-
system med partiell matchning, för att begränsa antalet återvunna dokument. Den 
partiella matchningen återvinner och rankar annars hela samlingen efter dokumentens 
likhet med sökfrågan. DCV bestäms från system till system, i denna studie är DCV 200. 
Således kommer en sökning alltid att återvinna maximalt 200 dokument som rankas i 
fallande systemrelevans.  
 
2.6.4.1 Associationskluster 

 
Lokala associationskluster är en statistisk metod för att ta fram semantisk likhet mellan 
termer, dvs. hitta searchonymer till söktermer.  
 
Idén bakom ett lokalt associationskluster är att stammar som ofta samförekommer i ett 
dokument är searchonymer och har något slags semantisk relation. Nedan beskrivs 
tillvägagångssättet för att bilda ett lokalt associationskluster. 

 
Definition: 
Frekvensen av en stam is  i dokument jd , givet att lj Dd ∈ , denoteras jsi

f , . Låt 

)( jimm =
r

vara en associationsmatris med lS  rader och lD  kolumner där jsji i
fm ,= . 

Låt tm
r

 vara en transponerad m
r

. Matrisen tmms
rrr

=  är en lokal stam-stam 
associationsmatris. 

 
En associationsmatris m

r
 kopplar ihop (associerar) stammar med dokument. I matrisens 

celler finns frekvensen av varje stam i varje dokument. Associationsmatrisen består av 
lika många rader som det finns stammar och lika många kolumner som det finns 
dokument. 
 

stam\dokument D1 D2 D3 D4 D5 

fotboll 3 4 5 1 9 

hockey  7 6 9 2 2 

basket 5 3 2 7 4 

bandy 2 1 3 5 4 

tennis 4 8 4 6 7 

Figur 4. En starkt förenklad associationsmatris m
r

 

I en transponerad matris byter radnummer och kolumnummer plats och en ny matris 
uppstår som är spegelvänd längs diagonalen.  
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dokument\stam fotboll hockey basket bandy tennis 

D1 3 7 5 2 4 

D2 4 6 3 1 8 

D3 5 9 2 3 4 

D4 1 2 7 5 6 

D5 9 2 4 4 7 

Figur 5. En transponerad matris tm
r

 från figur 4 

För att generera ett värde för korrelation mellan två stammar, dvs. ett värde för 
korrelationen mellan exempelvis hockey och fotboll, så multipliceras den första 
matrisen med sin transponerade motsvarighet. Då uppstår en ny matris som innehåller 
värden för hur nära stammarna är associerade med varandra genom sina 
samförekomstfrekvenser. Exempelvis anger värdet på rad 2, kolumn 3 hur nära 
associerad stam nr 1 är med stam nr 2. Hur nära associerad fotboll är med hockey.  
 

 fotboll hockey basket bandy tennis 

fotboll 132 110 80 66 133 

hockey 110 174 93 65 138 

basket 80 93 103 70 122 

bandy 66 65 70 55 86 

tennis 133 138 122 86 181 

Figur 6. En lokal stam-stam associationsmatris s
r

 genererad av tmm
rr

 

Värdet i varje cell i s
r

 beräknas med denna formel: 
 

∑
∈

×=
lj

vu
Dd

jsjsvu ffc ,,,  

 
Vilken säger att: för varje stam så multipliceras stamfrekvenserna i varje dokument. 
Sedan summeras den summan med den andra stammens summerade frekvens. 
Korrelationen mellan fotboll och hockey blir då: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1102921956473 =×+×+×+×+×   
En associationsmatris består således av associationsvärden för ett godtyckligt par av 
stammar. Ett associationsvärde mellan två stammar är summan av deras frekvenser 
multiplicerade med varandra för varje återvunnet dokument. 
 
Det erhållna korrelationsvärdet är ett icke-normaliserat värde. Det har således inte 
anpassats för en rättvis jämförelse med andra värden. Värden av detta slag, frekvenser, 
måste normaliseras, relateras till något för att vara meningsfulla. I en icke-normaliserad 
associationsmatris tenderar korrelationsvärden att bli höga för stammar som är 
högfrekventa.55 Detta medför att det ovan givna korrelationsvärdet på 110 antingen är 
högt eller lågt beroende på hur ofta dessa stammar förekommer i de återvunna 
dokumenten. Ett korrelationsvärde på 110 är alltså högt eller lågt beroende på vilken 
stam vi betraktar. 
 

                                                 
55 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 128. 
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För att anpassa ovanstående värden för en rättvis jämförelse med andra värden utförs en 
normaliseringsmanöver enligt formeln: 
 

vuvvuu

vu
vu ccc

c
s

,,,

,
, −+

=  

 
Värdet på vus ,  kommer genom detta förfarande att hålla sig mellan 0 och 1 

)10( , ≤≤ vus och blir således ett värde som rättvist kan jämföras med andra värden. 
 
När vi tagit fram denna lokala stam-stam associationsmatris så genereras ett 
associationskluster där de n stammarna som har de högsta korrela tionsvärdena med 
söktermen tas fram. De n stammarna tillhör då söktermens associationskluster och 
kommer att användas i expansionen av sökfrågan. De anses vara searchonymer. Om ett 
minikluster bildas utifrån figur 6 med de två stammar som erhållit de högsta 
korrelationsvärdena med fotboll hade således hockey och tennis ingått i detta 
minikluster. 
 
2.6.4.2 Metriska kluster 
 
De ovan nämnda associationsklustren tar inte hänsyn till var termerna befinner sig i 
förhållande till varandra i ett dokument. Metriska kluster baseras på antagandet att två 
termer som befinner sig i samma mening är mer associerade än två termer vars avstånd 
till varandra är längre. Metriska kluster beräknar förutom termers samförekomst också 
deras inbördes avstånd i ett dokument.56 Avstånd mellan två distinkta dokument går inte 
att beräkna varför den metriska klustringen inte tar hänsyn till avstånd mellan två ord i 
två olika dokument.  
 
Definition: 
Låt avståndet ),( ji kkr  mellan två termer ik  och jk  vara antalet ord mellan dem i 

samma dokument. Om ik  och jk  återfinns intill varandra är avståndet 1. Om ik  och 

jk   återfinns i distinkta dokument så är ∞=),( ji kkr . En lokal stam-stam metrisk 

matris s
r

 definieras som följande. Varje element vus ,  i sr  är en metrisk korrelation vuc ,  

mellan stammarna us  och vs  enligt: 
 

),(
1

)()(
,

jisVksVk
vu kkr

c
vjui

∑∑
∈∈

=   

 
Formeln uttrycker en summering av det inversa avståndet för alla kombinationer av ik  
och jk . Ett inverst avstånd betyder att dividera 1/avståndet och används för att ju större 
avståndet är mellan två termer, desto mindre blir dess bidrag till korrelationssumman. 
Om vs = sport och us  =  fotboll och ( )usV = {fotboll, fotbollen, fotbollens, 
fotbollarna,…} så är korrelationen vuc , : 
 

                                                 
56 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 126. 
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...
),(

1
),(

1
),(

1
),(

1
, ++++=

afotbollarnsportrfotbollenssportrfotbollensportrfotbollsportr
c vu

 
På samma sätt som med associationsmatrisen så är detta värde icke-normaliserat och 
kan inte jämföras rättvist med andra värden. Ett normaliserat värde erhålls genom 
ekvationen: 

)()(
,

,
vu

vu
vu sVsV

c
s

×
=  

 
Från denna metriska stam-stam matris bildas ett kluster med de n stammar som har de 
högsta korrelationsvärdena med söktermen. 
 
2.6.4.3 Skalärkluster 
 
Idén bakom skalärkluster är att jämföra stammarnas användning tillsammans med andra 
stammar. Förutom att beräkna stammarnas placering i förhållande till varandra som i 
metriska matriser så jämförs också stammarnas omgivning57 med varandra och de 
stammar vars omgivningar liknar varandra mest tas fram. Strategin bakom skalärkluster 
kan i teorin tänkas hantera termers olika stavningsvarianter och eventuella stavfel. 
Skalärkluster kan också vara en metod att överkomma homonymiproblemet, eftersom 
två homonymer högst sannolikt inte förekommer med samma termer. Om fotboll ofta 
förekommer med sport, samtidigt som hockey också förekommer med sport så är det 
högst sannolikt att fotboll och hockey inte bara är relaterade till sport utan också till 
varandra. På detta sätt antas att stammar som har liknande termsamförekomster eller 
omgivningar vara searchonymer. För att kvantifiera dessa omgivningsrelationer placerar 
vi två stammars korrelationsvärden från metriskt kluster i två vektorer.58 Dessa två 
vektorer jämförs sedan med cosinusmåttet.  
 
Definition: 
Låt us

r
= )...,,( ,2,,1, nuuu sss  och )...,,( ,2,,1, nvvvv ssss =

r
 vara två vektorer med 

korrelationsvärden för stammarna us  och vs . Vidare, låt s
r

= )( ,vus  vara en skalär 

associationsmatris. )( ,vus kan då definieras med följande: 

vu

vu
vu ss

ss
s rr

rr

×
⋅

=,  

 
Antag att korrelationsvärdena från stam us  är 5,4,3,2 och korrelationsvärdena för stam 

vs  är 3,2,4,6. Dessa värden placeras i vektorer som jämförs sinsemellan med 
cosinusmåttet. Ekvationens täljare vu ss

rr
⋅  benämns skalärprodukt och ges genom att 

multiplicera vektorernas koordinater med varandra: 4762432435 =⋅+⋅+⋅+⋅ . 
Ekvationens nämnare är de två vektorernas olika längder och beräknas med en 

                                                 
57 Översatt från engelskans neighborhood  
58 En vektor är ett matematiskt begrepp för en linje med utsträckning i ett rum med n dimensioner. De tal 
som placeras inuti en vektor kallas koordinater, här är koordinaterna korrelationsvärden. Att placera en 
sekvens av numeriska värden i en vektor underlättar jämförelse mellan två vektorer eftersom man 
beräknar deras likhet genom att mäta deras vinklar, här används cosinusmåttet.  
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utvidgning av Pythagoras sats: 

( ) ( ) 24,59062,86423348,72345 22222222 ≈≈+++=×≈+++= vu ss
rr

. 
Täljaren divideras slutligen med nämnaren och ger värdet: 793,0≈ . Detta värde är 
likhetsvärdet mellan stammarna us  och vs . Likhetsvärdet placeras sedan tillsammans 
med andra stammars likhetsvärden i en matris. Från matrisen bildas ett skalärkluster 
med de högsta likhetsvärdena.  
 
2.6.4.4 Trunkering 
 
Trunkering är inte en klustringsmetod på samma sätt som de tre förestående. Men 
metoden är intressant genom att den har möjligheter att förbättra ett återvinningsresultat 
avsevärt, i synnerhet med tanke på recall. Genom att trunkera en sökterm förlängs en 
ordstam till att omfatta ett eller flera tecken. När en stamalgoritm används tillsammans 
med en trunkeringsalgoritm så hittar en trunkeringsalgoritm alla ord i 
dokumentsamlingen eller den lokala dokumentmängden som har samma stam som den 
trunkerade termen. Trunkering medför vanligtvis en ökning av recall eftersom 
sökningen breddas från att omfatta endast söktermen till alla böjningsformer, 
sammansatta ord och eventuella språkvarianter av söktermen. Sökning sker alltså på alla 
de termer i index som har samma ordstam som söktermen. I vissa IR-system sker 
trunkering automatiskt, vilket kan vara ett problem när antalet träffar kan bli ofrivilligt 
stort.     
 
Trots att det finns en skillnad mellan trunkering och stemming kan det vara lätt att 
förväxla de båda metoderna. Ett exempel från klusteranalysprogrammet som används i 
denna undersökning får tydliggöra skillnaden:  
 
Utan trunkeringsmekanism: 

Termen ”trupper” stammas ned till trupp och de härledda termerna blir: 
trupp truppen trupper trupperna 

Med trunkeringsmekanism: 
Termen ”trupper” stammas ned till trupp och de härledda termerna blir: 
trupp truppen trupper trupperna truppfrågan trupphemtagandet 
truppkoncentrationen truppreträtt truppreträtten trupptillbakadragande 
trupptillbakadragandet trupputtåg trupputtåget  

Med och utan trunkeringsmekanism:  
Termen ”truppreträtt” stammas ned och de härledda termerna blir: 
truppreträt truppreträtt truppreträtterna 

  
Exemplet visar att när trunkering används så genereras ett mycket större antal härledda 
termer, men eftersom ”trupper” och ”truppreträtt” inte har samma stam enligt 
stamalgoritmen så genereras inte lika många termer när ”truppreträtt” trunkeras.  
 
Det svenska språkets rika morfologi, med stort antal böjningsvarianter gör att ett 
återvinningsresultat lätt gynnas av en trunkeringsmekanism. I denna studie kommer en 
trunkeringsstrategi att jämföras tillsammans med de ovan nämnda 
klustringsstrategierna. Rent metodmässigt kan dock inte dessa strategier jämställas 
eftersom trunkeringen inte konstruerar kluster genom statistiska metoder.  
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2.7 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel ska fokusera och lyfta fram en del av den tidigare forskning som gjorts 
inom området query expansion, i synnerhet tidigare forskning som bedrivits inom 
automatisk query expansion. Kapitlet ska åskådliggöra en bakgrund och en koppling till 
den studie som denna uppsats behandlar. Efter en kort allmän genomgång kring 
termklustring samt globala och lokala tekniker så presenteras två studier mer ingående. 
 
Forskning kring query expansion innefattar många variabler som påverkar en 
undersökning mer eller mindre och när en undersökning resulterar i ett relativt dåligt 
återvinningsresultat, talas det ofta om en testkollektions speciella egenskaper eller 
bristfälliga expansionsverktyg.  
 
Tekniker och metoder för automatisk query expansion har länge varit föremål för 
forskning. Det huvudsakliga problemet bakom forskningen har varit och är fortfarande 
matchningsproblemet mellan dokument och sökfråga, dvs. att informationssökare och 
författare inte använder samma termer för att beskriva ämnen och begrepp.  
De tekniker som utvecklats inom automatisk query expansion kan kategoriseras som 
antingen globala eller lokala. Som tidigare nämnts är en global teknik de metoder som 
analyserar hela dokumentsamlingen i syfte att finna eller skapa relationer mellan termer. 
Expansionstermer i en global teknik hämtas således från hela dokumentsamlingen. 
Lokala tekniker begränsar i stället analysen till de topprankade dokumenten som 
återvunnits med en initial sökfråga. Expansionstermer i en lokal teknik hämtas således 
från de topprankade dokumenten.  
 
2.7.1 Globala tekniker 
 
Sparck Jones var en av de första som undersökte globala tekniker. Redan i början av 70-
talet publicerades studier som behandlade kluster av termer för query expansion. 
Klustringen utgick från hela samlingen och baserades på termers samförekomst. Flera 
olika algoritmer undersöktes för att kons truera och använda klustren. 59 Sparck Jones 
studier visade på en viss förbättring av återvinningsresultatet om klustren var 
välkonstruerade, men den efterföljande forskningen presenterade inte lika positiva 
resultat. Problemet med termklustring sades vara termers flertydighet, att ett kluster med 
flertydiga termer gör en sökfråga ännu mer flertydig eftersom termernas olika 
betydelser många gånger innefattas i klustret.60 En senare global teknik som presenterat 
relativt bra återvinningsresultat är Phrasefinder som utvecklades av Jing och Croft 
1994.61  Denna metod hanterar problemet med termers flertydighet genom att välja 
expansionstermer utifrån deras samförekomst med alla söktermer istället för en enda. På 
så sätt blir en expansion av en sökfråga baserad på hela sökfrågan när termer som 
samförekommer med fler termer i sökfrågan prioriteras framför termer som endast 
samförekommer med ett fåtal. Phrasefinder arbetar med koncept som vanligtvis består 
av substantivfraser. Varje koncept c representeras av en uppsättning tiplar enligt 

{ },...,,, 2211 atatc =    

                                                 
59 Sparck Jones K. 1971. Automatic keyword classification for Information Retrieval . 
60 Xu, Jinxi &Croft, Bruce 2000. Improving the Effectiveness of Information Retrieval with Local Context 
Analysis, s. 81. 
61 Jing & Croft 1994. An association thesaurus for information retrieval, s. 146-160. 
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Där it  står för en term som samförekommer med c, och ia  står för antalet 
samförekomster mellan c och it . Varje uppsättning av tiplar blir ett pseudodokument till 
koncept c. Varje pseudodokument för alla koncept c rankas enligt en given sökfråga q, 
och de högst rankade används till expansion. 62  
Återvinningseffektiviteten för Phrasefinder är blandad men enligt Xu och Croft ändå en 
av de bättre globala tekniker, dock inte lika effektiv som vissa lokala tekniker. 
 
2.7.2 Lokala tekniker 
  
Idén att endast analysera de topprankade dokumenten för query expansion kommer till 
stor del från en artikel av Attar och Fraenkel från 1977.63 Eftersom de olika 
klustringsmetoderna i föreliggande studie delvis har sitt ursprung i denna artikel 
kommer den att presenteras mer ingående senare i detta kapitel.  
 
En annan lokal teknik är Local feedback (även kallad pseudofeedback) som arbetar på 
liknande sätt som Relevance feedback64, där en query expansion sker utifrån 
relevansbedömningar av de återvunna dokumenten. Relevance feedback expanderar en 
sökfråga med termer som förekommer ofta i de relevanta dokumenten och viktar om 
söökfrågan med information om termernas frekvenser hämtad från de återvunna 
relevanta och icke-relevanta dokumenten. Local feedback efterliknar denna teknik 
genom att anta att de topprankade dokumenten är relevanta. Expansionstermerna är 
därför frekventa termer från de topprankade dokumenten. Local feedback som metod 
har använts flitigt inom bland annat TREC-konferenserna.65 Local feedback har visat sig 
vara en enkel och effektiv teknik för query expansion men samtidigt oberäknelig när ett 
återvinningsresultat kan försämras kraftigt om de topprankade dokumenten inte är 
relevanta.  
 
2.7.3 Attar och Fraenkel 1977 
 
Syftet med denna studie var att undersöka en metod för automatisk query expansion 
med analys av den lokala dokumentmängden. Olika algoritmer användes för klustring 
av termer från den lokala dokumentmängden. Klustren användes sedan för expansion. 
Studiens resultat var positivt men eftersom testkollektionen var så pass begränsad, både 
till antalet sökfrågor och storleken på testdatabasen så kunde inga generella slutstater 
dras om huruvida en lokal strategi som denna skulle ge ett lika positivt 
återvinningsresultat i en större databas.  
 
I studien påpekades att klustring kan vara iterativ, dvs. den kan upprepas flera gånger 
innan ett slutgiltigt återvinningsresultat presenteras. I studien användes dock endast två 
itereringar per sökning.  
 
De empiriska undersökningarna utfördes i en databas bestående av 76 US Patent i 
elektronik från National Bureau of Standards. Till databasen hörde 7 sökfrågor. Inga 
egna sökfrågor formulerades när man istället syftade till att undersöka dessa sju i flera 
                                                 
62 Xu & Croft 2000, s. 82. 
63 Attar & Fraenkel 1977, s. 397-417.  
64 Salton, G & Buckley, C. 1990. Improving retrieval performance by relevance feedback. s. 288-297. 
65 TREC (Text Retrieval Conference) är årligen återkommande konferenser och forskningsprojekt inom 
utvärdering av IR-system. Känt för att bland annat försöka efterlikna verkliga förhållanden och den så 
kallade pooling- metoden.  
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olika riktningar. För att möjliggöra en mätning av recall relevansbedömdes varje 
dokument med avseende på dessa 7 sökfrågor. Relevansbedömningarna utfördes av en 
ingenjör i elektronik. De personer som medverkade i studien hade inte tillgång till själva 
dokumenten utan arbetade med en mängd relevanta dokumentnummer för varje 
sökfråga. 
 
För undersökningen konstruerades ett enkelt ad-hoc program för stemming, vilket 
resulterade i att ungefär 50 procent av texten försvann. De kvarvarande stammarna 
placerades i ett stamlexikon. 
 

Undersökningens testdatabas:  
• Antal dokument 76=gD  

• Antal former (distinkta ord) 7479=gF  

• Antal förekomster av alla former 978309=gW  

• Antal stammar som representerar mer än en form av ett ord: 1315 
• Antal stammar totalt i lexikonet: 4438 
• Vanliga stammar som togs bort: 328 
• Antal ord som härleddes från de 4110 kvarvarande stammarna: 153 924 

 
Utgångspunkt och hypotes för studien baserades på tidigare undersökningar kring olika 
strategier för termklustring. Dessa undersökningar hade visat det mest positiva resultatet 
för klustring som tog hänsyn till avståndet mellan termer, så kallad metrisk klustring. 
 
I studien presenteras fyra olika klustringstekniker, varav de tre Local association 
matrix, Metric correlation samt Scalar product cluster är de som används i föreliggande 
studie. Den fjärde klustringstekniken, Local relative frequencies genererade listor på 
alla stammar rankade efter deras närhet med de givna stammarna i sökfrågan. Efter 
initiala experiment visade inte denna strategi några tydliga förbättringar jämfört med de 
tre andra strategierna så den utelämnades sedermera från vidare sökningar.  
 
Studien indikerade att lokala klustringsstrategier som anpassats för en aktuell specifik 
sökning genom en lokal analys förefaller ge ett bättre återvinningsresultat än tidigare 
globala metoder. Dessa lokala metoder ter sig också mer effektiva när de kombineras 
med adekvata avståndsrestriktioner och viktning med hänsyn till avstånd mellan termer. 
Studiens resultat pekade på en lovande fortsatt forskning och vidare utveckling i de 
lokala metoder som undersökts och sammanfattade att lokal klustring kan utvecklas till 
ett praktiskt verktyg för att förbättra återvinningseffektiviteten i ett IR-system.  
 
Från denna artikel till föreliggande studie hämtades, som tidigare nämnts, algoritmerna 
för de tre olika klustringsstrategierna: associationsklustring, metrisk klustring samt 
skalärklustring. Ytterligare en del detaljer och begränsningar såsom att en lokal 
associationsmatris endast består av ett tiotal rader (dokument) men kan ha betydligt fler 
kolumner (stammar). Detta är således en riktlinje för hur många dokument som kan ingå 
i den lokala dokumentmängden. Den metriska korrelationen tar vidare inte hänsyn till 
ett avstånd mellan två ord som är längre än 20 ord, då returneras värdet noll och ingen 
korrelation beräknas. En sista detalj är att en terms omgivning i skalärklustring inte 
omfattar mer än 20 ord före termen och 20 ord efter termen. 
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2.7.4 Xu och Croft 1996 
 
I Xu och Crofts artikel från 199666 undersöktes återvinningseffektiviteten hos tre olika 
strategier för automatisk query expansion. De tre strategierna var: Global analys, Local 
feedback samt Local Context Analysis.  
 
Den första strategin med den globala metoden använde en komponent i IR-systemet 
InQuery kallad Phrasefinder. Phrasefinder har bland annat använts i evalueringar inom 
TREC. Grundidén i den globala analysen är att ett koncepts globala kontext kan 
användas för att bestämma likhet mellan två koncept. I Phrasefinder är ett koncept en 
grupp av ett till tre substantiv. En kontext är de koncept som finns inom ett bestämt 
avstånd (window) från detta koncept. Ett sådant avstånd omfattar 1-3 meningar. 
Koncepten samlas i en konceptdatabas, där både hög och lågfrekventa ord utesluts. Vid 
en query expansion söker systemet i konceptdatabasen och återvinner och rankar de 
koncept som är mest lika termerna i sökfrågan. I undersökningen expanderades varje 
sökfråga med 30 nya koncept som tagits fram med Phrasefinder. Varje sökfråga 
viktades ned i proportion till konceptens rankning. De koncept som endast innehöll 
termer i den initiala sökfrågan erhöll en högre vikt än de koncept som inte bestod av 
termer från den initiala sökfrågan. 
 
I den andra strategin, Local feedback, expanderades sökfrågan med de 50 mest 
frekventa termerna och 10 mest frekventa fraserna (två närstående ord, ej stoppord) från 
de topprankade dokumenten. Termerna stammades ned och sökfrågan viktades om 
enligt Rocchio’s formel. 
 
Den tredje strategin, Local Context Analysis, tar tillvara en global tesaurs sätt att 
behandla termer i deras kontext och tillämpar det i den lokala analysen, på så sätt är 
denna strategi en kombination av global och lokal analys. Liksom tekniken bakom 
Phrasefinder så används grupper av substantiv, så kallade koncept. Expansion av 
sökfrågan sker med koncept som samförekommer med söktermerna. Precis som i lokal 
analys kommer koncepten från de högst rankade dokumenten i det första sökresultatet. 
Dokumenten delas in i förbestämda längder så kallade passager på exempelvis 300 ord, 
och samförekomsten mellan termerna beräknas i dessa passager istället för i hela 
dokumentet. Indelningen i passager motiveras bland annat genom att ett långt dokument 
kan behandla flera olika ämnen och begrepp på olika ställen i dokumentet.  
 
Denna strategi kan beskrivas i tre steg: 

1. Återvinn de n högst rankade passagerna för sökfråga q. Passagerna rankas sedan 
med avseende på q precis som om de var enskilda dokument.  

2. Ta varje koncept c i de topprankade passagerna och beräkna ett likhetsvärde med 
hela sökfrågan. Likhetsvärdet beräknas med en variant av idftf modellen. 67 

3. De m topprankade koncepten, framtagna av ( )cqsim ,  används som expansion till 
den initiala sökfrågan q. I undersökningen expanderades sökfrågan med 70 
koncept. 

                                                 
66 Xu, Jinxi & Croft, Bruce W. 1996. Query Expansion Using Local and Global Document Analysis. s. 4-
11. 
67 För en utförligare genomgång av termviktningsmetoden tf/idf se: Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, 
kap. 2.5.3. 
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Undersökningen med de tre olika strategiernas jämförelse utfördes i olika kollektioner 
och med olika topics.  
 

Testkollektion TREC 3 TREC 4 WEST 
Antal topics 50 49 34 
Antal dokument 741856 567529 11953 
Medellängd dokument 260 ord 299 ord 1970 ord 
Antal relevanta dokument per 
sökfråga 

196 133 29 

Ordförekomster i kollektionen exkl. 
stoppord 

192684732 169682351 23516042 

Tabell 1.  Sammanställning över undersökningens testkollektioner 

Enligt tabellen är WEST den minsta kollektionen med färre topics och mindre antal 
relevanta dokument per topic, men jämfört med TREC kollektionerna innehåller WEST 
de längre dokumenten. TREC3 och TREC4 är mer heterogena än WEST. TREC3 är 
mindre än TREC4. 
 
Resultat av undersökningen: 
De flesta sökningarna evaluerades med genomsnittlig precision.  
 
Local Context Analysis gav ett bättre återvinningsresultat på de båda TREC-
kollektionerna än på WEST kollektionen. Återvinningseffektiviteten påverkades av 
antalet passager och blev upp till en viss nivå bättre desto fler passager som användes 
för att sedan minska. Antalet passager påverkades av kollektionernas olika storlekar, för 
TREC3 och 4 beräknades det optimala antalet passager vara kring 100 och för WEST 
kring 20. Local Context Analysis påverkades dock inte av antalet passager i de stora 
TREC-kollektionerna, återvinningseffektiviteten blev densamma även när antalet 
passager ökades från 30 till 300. 
 
Vid jämförelse mellan Local Context Analysis och global analys visade Local Context 
Analysis en bättre återvinningseffektivitet i alla TREC-kollektioner. När den globala 
analysen försämrade precisionen så presterade Local Context Analysis en bättre 
precision. Detta berodde delvis på att vissa bra söktermer uteslöts av Phrasefinder på 
grund av att de var högfrekventa. En ytterligare förklaring var svårigheten att hitta 
huvudkonceptet, när expansionstermerna samförekommit med många koncept men inte 
med huvudkonceptet kan återvinningseffektiviteten försämras. Här påpekades att 
operatorfunktioner är viktiga, och en operator som försvårar för en operand (sökterm) 
att dominera över de andra fungerar bättre.  
 
Vid jämförelsen mellan Local Context Analysis och Local feedback gav den sistnämnda 
ett bra återvinningsresultat på båda TREC-kollektionerna, men fungerade inte alls på 
WEST-kollektionen. Vidare så påverkades Local feedback mer av antalet dokument i 
feedbacken på TREC4 än på TREC3. När antalet dokument ökade så minskade 
precisionen markant. En förklaring till detta var att det berodde på antalet relevanta 
dokument för ett topic, ju fler relevanta dokument desto sämre återvinningsresultat.  
Local Context Analysis återvinningseffektivitet påverkades inte av antalet passager i 
någon av de tre kollektionerna. 
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De sammanfattande slutsatserna för undersökningen var att lokala strategier, vilka här 
inbegrep Local feedback och Local Context Analysis, var en effektivare metod för 
automatisk query expansion än en global analys med Phrasefinder. Local Context 
Analysis gav vidare ett bättre återvinningsresultat än Local feedback.  
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3 Metod 
 
För att söka svar på frågeställningarna genomförs en empirisk studie i laboratoriemiljö. 
Återvinningseffektiviteten uttryckt i relativ recall och genomsnittlig precision, hos 
sökfrågor expanderade med termer från olika klustringstrategier, ställs i relation till 
återvinningseffektiviteten i grundstrategin. En jämförelse görs och följs av en slutlig 
analys och diskussion om huruvida de presenterade strategierna kan anses lämpliga som 
en metod för automatisk query expansion.  
 
3.1    Testmiljö 
 
Studiens testmiljö består av verktyget QPA (Query Performance Analyser) med 
tillhörande databas GP_HDINF. 68 IR-systemet InQuery69 samt ett program för 
klusteranalys.  
 
3.1.1 QPA  
 
För att kunna evaluera de olika strategiernas återvinningseffektivitet används det 
webbaserade verktyget QPA med dess tillhörande databas GP_HDINF. QPA är ett 
verktyg för analys, visualisering och jämförelse av effektivitet hos olika sökfrågor. QPA 
innehåller ett antal olika databaser med dokumentsamlingar på bland annat finska, 
engelska och svenska. Till varje databas finns en mängd olika topics. En sökning i QPA 
utförs genom att välja ett topic och formulera en initial sökfråga efter det 
informationsbehov som uttrycks i ett topic. Återvinningsresultatet av en sökning 
presenteras i form av listor över de återvunna dokumenten samt diagram över precision 
och recall. QPA är ett värdefullt verktyg vid förståelsen av hur olika sökstrategier 
påverkar en sökning bland annat på grund av dess relativt enkla utformning och 
lättfattlighet.  
 
Studien genomförs i QPA’s svenska databas, (GP_HDINF). Den består av 161 336 
artiklar ursprungligen publicerade i Göteborgsposten och Helsingborgs Dagblad 1994. 
Artiklarna är fulltextindexerade och relevansbedömda av en testgrupp i en fyrgradig 
skala, 0-3. I en binär relevansbedömning blir dock de dokument med relevans 0-1 
bedömda som icke-relevanta och de med relevanspoäng 2-3 bedömda som relevanta. 
Denna studie kommer att använda den binära relevansskalan. GP_HDINF består av 52 
olika topics som är formulerade informationsbehov i 1-2 meningar. Till varje topic hör 
ett antal relevansbedömda dokument, detta antal sträcker sig från 1 till 84 dokument. 
  

                                                 
68 QPA (Query Performance Analyser) utvecklat vid Institutionen för Informationsstudier vid 
Tammerfors Universitet, Finland. 
69 InQuery (version 3.1) skapat vid Department of Computer Science, University of Massachusetts, USA. 
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Beroende på typ av IR-system och den information det innehåller så varierar 
indexeringsprocessen. Detta är en viktig aspekt eftersom det påverkar utformningen av 
sökfrågan. Den indexeringsteknik som tillämpats specifikt på databasen GP_HDINF är 
följande:  

• Databasen har ett böjningsindex, dvs. termerna som finns representerade i index 
är inte normaliserade på något vis utan har den form de har i dokumenten. 

• Alla stora bokstäver (versaler) har konverterats till små (gemener). 
• Tecken som ”å, ä, ö” har konverterats till ”ASCII scands”, här tecknen { | } 
• Ord sammansatta med bindestreck har indexerats med sina beståndsdelar, dvs. 

bindestrecket tas bort och det blir två enskilda ord. 
• Ord innehållande siffror har delats upp, ingen term i index innehåller en 

blandning av bokstäver och siffror, exempelvis så blir HV71, hv 71. 
 
3.1.2 IR-systemet InQuery 
 
Ett av de mest använda IR-systemen bakom QPA är det probabilistiska systemet 
InQuery. 70 Tekniken bakom InQuery baseras på bayesianska nätverk.71 Till skillnad 
från ett booleskt system där dokumenten givet en viss sökfråga antingen är relevanta 
eller icke-relevanta så är InQuery’s återvinningsteknik partiell. En rankning av 
dokumenten sker alltså efter gradvis likhet mellan sökfråga och 
dokumentrepresentation. 
 
3.1.2.1 Termviktningsmetod 
 
InQuery använder termen belief-value (bv ) för en terms vikt. Detta värde beräknas med 
en modifiering av vektormodellens idftf beräkningar. Ett bv beräknas både för en 
enskild term och en hel sökfråga q relativt ett dokument jd . Ett bv för q blir således 

likhetsvärdet för jd  med avseende på q. Detta värde är det värde som ligger till grund 

för dokumentens inbördes rankning. Bv för en term ik i dokument jd  ges av ekvation: 
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I ekvationen står jitf  för ik :s frekvens i jd , jdl  för jd :s längd räknat i antalet ord. adl  
står för den genomsnittliga dokumentlängden i kollektionen, N står för antalet 
dokument i kollektionen, idf  står för antalet dokument som ik  förekommer i. 
För att förstå den bakomliggande logiken i ekvationen kan en förenklad ekvation fås 
genom att ta bort en del numeriska värden samt vissa konstanter och logaritmer. 
Observera dock att denna förenklade ekvation inte används för att beräkna bv  för ik  
utan endast för att tydliggöra logiken bakom. Detta markeras genom att skriva vb ′  
istället för bv  där bvvb ≠′ . 
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70Genomgången av InQuery kap 3.1.2, till viss del baserad på: Ahlgren, Per & Eklund, Johan. Manual för 
Query Performance Analyser.  
71 Principen bakom bayesianska nätverk är komplicerad och ligger långt utanför denna studie, önskas mer 
information se tex: Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, kap. 2.8. 
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där jitf  är ik :s frekvens i jd . idf  antalet dokument som innehåller ik . adl den 

genomsnittliga dokumentlängden i samlingen, räknat i antalet ord. jdl  längden på jd , 
räknat i antalet ord.   
 
Ekvationen visar att ett högt bv  för term ik  med avseende på jd  nås genom att: 

• Term ik  har stor frekvens i dokument jd  

• Dokument jd  är ett kort dokument i förhållande till snittlängden i 
dokumentsamling D 

• Term ik  förekommer i ett litet antal dokument i dokumentsamling D. 
 
Ett högt bv  indikerar att ik  har stor betydelse i jd och är därmed en bra 
indexeringsterm. En bra indexeringsterm antas vara en bra sökterm. 
 
3.1.2.2 Operatorer för sökning 
 
InQuery erbjuder att flertal olika operatorer, operatorerna som används i denna studie 
redovisas nedan: 
 
• #sum  
En sökfråga Q formulerad med operatorn #sum denoteras: ( )ntttsumQ ...# 21=  där t 
står för varje operand (term) i sökfrågan. För varje operand beräknas ett bv. Sökfrågan 
kan förenklat sägas bestå av en uppsättning bv : ( )npppsumQ ...# 21=  där p står för 
varje bv. Värdet för hela #sum-sökfrågan med avseende på jd  är medelvärdet för alla 

operanders bv enligt: ( )
n

ppp
dQbv n

j

...
, 21 ++

=  

 
• #syn  
Inom #syn-operatorn placeras termer som anses vara instanser av samma begrepp. 
Dessa kan tex. vara synonymer, stavningsvarianter eller böjningsvarianter av en term. 
Ett uttryck formulerat med operatorn #syn denoteras: ( )ntttsynS ...# 21=  För varje 

term inom operatorn summeras dess frekvenser i dokument jd  enligt: ∑
∈

=
Sk

jij
i

tfσ . 

Formeln uttrycker att varje term inom #syn-uttrycket i praktiken betraktas som samma 
term. Termernas frekvenser summeras och ett enda bv uppnås. Detta leder till att ett bv 
för ett #syn-uttryck beräknas på samma vis som ett bv för en enda term, genom 
ekvation: 

( ) ( )
( )( )

( )0.1log
/5.0log

/5.15.0
6.04.0,

+
+

⋅










⋅++
⋅+=

N
dfN

adldl
dSbv S

jj

j
j σ

σ
 

Där S står för #syn-uttrycket och Sdf  för antalet dokument i kollektionen som innehåller 
minst en av termerna iS . Genom att förenkla ekvationen enligt samma metodik som 
ovan konstrueras följande ekvation som tydliggör logiken bakom. Observera att 

bvvb ≠′ .  

 ( )
jS

j
j dl

adl
df

dSvb ⋅=′
σ
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• #od1  
Inom närhetsoperatorn placeras två termer som eftersöks i angränsande och angiven 
ordning. Denna används vid fraser som tex. ”query expansion”. Operatorn kan 
förekomma både inom en #sum eller en #syn-operator. Operatorn används i denna 
studie om en expansionsterm är ett sammansatt ord med bindestreck. Exempelvis ordet 
fotbolls-vm blir: #od1(fotbolls vm). 
 
3.1.3 Klusteranalysprogram 
 
Programmet är webbaserat och konstruerades för denna studie av Johan Eklund.72 
Indata i programmet består av en textfil med dokumenttexter kallad ”docs.txt”. I denna 
studie består indata av den lokala dokumentmängden från varje grundstrategi. Vid sidan 
av indata läser programmet in en stoppordlista. Termerna i indatan stammas ned enligt 
Porters stamalgoritm för svenska. Gränssnittet i programmet är enkelt och de 
valmöjligheter som ges är: 

• Klustringsmetod 
• Storlek på klustret, dvs. antalet nya termer 
• Normaliserade eller onormaliserade kluster  

Programmet indexerar dokumenten i textfilen och analyserar dem enligt en vald 
klustermetod. Därefter presenteras en lista med de n stammar som har de högsta 
korrelationsvärdena med söktermen. Tillsammans med stammarna presenteras också 
stammens härledda termer.  
Två varianter av programmet används i denna studie, dels en som endast genererar de 
termer som härletts från stemming av den lokala dokumentmängden, dels en som 
stödjer trunkering.  
 
3.2    Studiens genomförande 
 
Genomförandet beskriver ingående hur studien utformats, urvalet av topics och 
utformningen av både grundstrategier och expanderade sökfrågor. Vidare beskrivs 
klusteranalysens förfarande samt två viktiga variabler som tillämpats och påverkat 
studien; stoppordlistan och stemming. 
 
3.2.1 Pilotstudie 
 
Denna typ av undersökande studie med relativt obeprövade strategier och konstruerande 
av program kräver naturligtvis en del experimenterande innan den reella empiriska 
undersökningen kan ta vid. Detta delvis för att kontrollera att programmen och 
testmiljön fungerar som de ska men också för att bli förtrogen med de olika moment 
som undersökningen innehåller. Detta experimenterande har sammanförts under 
begreppet pilotstudie. 
 
För att åskådliggöra en del av de olika vändningar som denna studie tagit och därmed 
öka förståelsen för varför utformningen av studien blev som den blev, beskrivs några av 
de iakttagelser som gjordes i pilotstudien, vilka i sin tur bidrog till beslut kring 
utförandet av studien och utformningen av bland annat klusteranalysprogrammet.  
 

                                                 
72 Handledare vid Institutionen för Biblioteks och Informationsvetenskap, Högskolan i Borås. 
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Trunkeringsstrategin fanns från början inte med i studien. Men efter diskussion och 
överväganden togs den med som ett intressant komplement och ytterliggare jämförelse 
med de tre andra strategierna. Detta till stor del för att den på ett bra sätt kan visa hur 
mycket ett återvinningsresultat kan gynnas av trunkerade söktermer, i synnerhet med det 
morfologiskt rika svenska språket.  
 
I de experimenterande sökningarna upptäcktes att sökfrågor expanderade med termer 
från skalärklustring resulterade i ett sämre återvinningsresultat än de två andra 
klustringsmetoderna. En diskussion fördes kring huruvida skalärklustring skulle 
utelämnas ur studien till förmån för den fjärde strategin med trunkering som hade visat 
förvånansvärt bra resultat. Det ansågs dock intressant att se skillnad mellan vilka termer 
som skalärklustring genererade i jämförelse med de andra så skalärklustringsstrategin 
behölls i studien.  
 
Själva utformningen av de expanderade sökfrågorna var från början av studien inte 
självklar. Val av operatorer begränsades till #sum, #syn och #od1 men hur dessa skulle 
kombineras återstod att undersöka. I de första sökningarna grupperades de olika 
expansionstermerna var för sig med operatorn #syn. Tanken bakom detta förfarande var 
att de termer som genererades ur klusteranalysprogrammet skulle vara just synonymer 
och betraktas som searchonymer med söktermerna i grundstrategin. Vid provsökningar 
uppvisade dock dessa expanderade sökfrågor ofta en försämring av 
återvinningseffektiviteten jämfört med grundstrategin. Detta motiverade ett byte av 
operator från #syn till #sum i kombination med #syn. Bytet av operator visade sig vara 
mycket positivt när återvinningseffektiviteten förbättrades avsevärt och resulterade 
sedermera också i en ingående förklaring om varför.  
 
För att begränsa storleken på klustren och därmed antalet expansionstermer så utfördes 
experimentsökningar med fem respektive tre stammar. När det visade sig att 
återvinningsresultatet inte förändrades nämnvärt när antalet expansionstermer 
reducerades från fem till tre, så begränsades storleken på klustren till tre termer. Detta 
gjordes också av praktiska skäl, helt enkelt för att underlätta det många gånger 
omfattande och tidskrävande manuella arbetet med studien. 
 
En tidigt upptäckt var att ett stort antal högfrekventa och icke-betydelsebärande termer 
genererades ur klusteranalysprogrammet. Det är meningslöst att formulera en sökfråga 
med ord som ”att” och ”den” och det föll sig naturligt att en stoppordlista var lösningen 
på detta problem. Senare upptäcktes dock att även andra mindre betydelsebärande ord 
som verb och ett och annat adjektiv genererades ur klusteranalysen. Verb eller adjektiv 
är inte alltid effektiva som söktermer eftersom när de tas ur sitt sammanhang eller 
kontext förlorar en del av sina betydelser och blir för breda som söktermer. Verben 
inkluderades på försök i stoppordlistan, vilket ledde till återvinningseffektiviteten 
ökade. Den slutliga stoppordlistan innehöll följaktligen alla högfrekventa och icke-
betydelsebärande termer tillsammans med de verb som under undersökningen dök upp i 
klustren. Konstruktion av stoppordlistan skedde manuellt men det bör påpekas att i ett 
reellt system kan en identifiering av verb ske automatiskt med en ordklasstaggare som 
genom lingvistisk analys identifierar en terms ordklass, så kallad POS-tagging.  
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Porters stamalgoritm för svenska implementerades i klusteranalysen samtidigt som 
stoppordlistan. Tanken var att ett återvinningsresultat borde gynnas av att orden 
stammades ner och stamvarianterna sedan placerades inom #syn operatorn. 73    
 
Frågan kring om klustringen skulle ske med normaliserade eller onormaliserade kluster 
visade sig vara enkel. De två faktorerna syftar som redan nämnts främst till att jämföra 
korrelationsvärden och eftersom denna studie inte tar denna jämförelse i anspråk så 
beslutades att genomföra klustringen konsekvent med onormaliserade kluster. Det 
visade sig också att de två faktorerna inte nämnvärt påverkade vilka termer som 
klustrades. 
 
3.2.2 Val av topics 
 
Ur testdatabasen GP_HDINF’s 52 olika topics skedde ett urval på 24 stycken. Detta 
urval gjordes på basis av antalet relevanta dokument för varje topic. De topics som hade 
mindre än tio relevanta dokument togs inte med i studien. Detta på grund av att det 
ansågs föga meningsfullt att utföra en expansionsstudie med så få relevanta dokument.  
 
3.2.3 Formulering av grundstrategier 
 
Ett flertal dokument i GP_HDINF är relativt kortfattade och består bara av ett par 
meningar. Vidare så finns det många topics som innehåller egennamn och andra 
specifika söktermer. Detta gör det tämligen lätt att erhålla ett bra återvinningsresultat 
vid en initial sökning med en grundstrategi.  
 
En utgångspunkt för formulering av grundstrategier var att en sökfråga i den initiala 
sökningen (DCV 200) skulle återvinna ett antal relevanta dokument men inte samtliga 
relevanta dokument. Om alla relevanta dokument återvunnits vore en expansionsstrategi 
nästintill meningslös, i synnerhet med tanke på recall. För att erhålla detta relativt 
medelmåttiga återvinningsresultat för grundstrategier ligger det ett subjektivt drag över 
dessas utformning. De har modifierats för att kunna uppfylla studiens syfte, vilket i 
vissa fall lett till att en till synes självklar sökterm som exempelvis ett egennamn i vissa 
fall utelämnats ur grundstrategin. Det konsekvenskrav man ibland stöter på vid IR-
studier, bland annat om att formulering av en grundstrategi ska ske så konsekvent som 
möjligt, är således i denna studie inte prioriterat och inte heller riktigt nödvändigt. Det 
ska påpekas att studiens huvudsyfte inte är att ta reda på om dessa expansionsstrategier 
fungerar, utan en jämförelse mellan de olika expansionsstrategierna. Dessa strategier 
kräver vissa förutsättningar för att fungera och speciellt i en så pass begränsad testmiljö 
som QPA och GP_HDINF.  
 
En grundstrategi utformas utifrån det formulerade informationsbehovet i de 24 utvalda 
topics. Generellt så representeras varje nyckelbegrepp i topic av en sökterm i 
grundstrategin. Termerna kombineras med operatorn #sum och blir en så kallad 
facetterad sökfråga. En grundstrategi konstrueras med få undantag enbart med termer 
som finns representerade i topic. En terms böjningsform kan dock skilja sig åt i topic 
och sökfråga eftersom en terms böjningsform i ett topic är anpassat för en fråga i ett 
informationsbehov och inte för en formulering av en sökfråga enligt söksyntax. En del 
av de sammansatta orden i topic har också splittrats upp. 

                                                 
73  Porters stamalgoritm för svenska hämtad från Institutionen för lingvistik vid Stockholm Universitet. 
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Exempel på topic och grundstrategi:  

 
Topic 10 
Sök dokument om prästvigning av kvinnor inom de europeiska kyrkorna.  
#sum(kvinnliga präster) 
 

3.2.4 Lokal analys och klustringsstrategier 
  
Den lokala analysen innefattar den lokala dokumentmängden lD  för varje topic. lD  för 
varje topic är de 30 högst rankade dokumenten från varje sökning med grundstrategier. 
Dessa 2430× dokument kopieras av praktiskttekniska skäl utan rubrik, från databasen 
GP_HDINF och klistras in i filer. Således skapas 24 filer med 30 dokument i varje. 
Dessa filer är klusteranalysprogrammets indata. 
Den lokala dokumentmängden bearbetas i klusteranalysprogrammet och resulterar i tre 
olika termkluster: associationskluster, metriskt kluster och skalärkluster. Från dessa 
kluster hämtas termer till expansion av grundstrategin.  
 
Valet att innefatta 30 dokument i den lokala analysen beror delvis på arbetsbördan samt 
att artiklarna många gånger är korta. Om artiklarna varit längre och mer omfattande är 
sannolikheten stor att en lokal analys kunnat utföras på endast 10 av de högst rankade 
dokumenten. 

 
3.2.5 Formulering av expanderade sökfrågor 
 
Termer till expansion hämtas från klusteranalysprogrammet. Varje term i grundstrategin 
matas in i programmet och tre termer tas fram. Analysprogrammet använder 
stemming74. Varje term stammas ned och de olika böjningsvarianterna som är 
närvarande i den lokala analysen härleds.  

 
Exempel från grundstrategi (topic 10): 

#sum(kvinnliga präster) 
Från sökterm ”kvinnliga” genererades dessa termer ur analysprogrammet (metriskt 
kluster): 
 
Stam Härledda termer 
kvinn kvinna kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnor 

kvinnorna 
präst präst prästen präster prästerna prästernas 
kolleg kollega kolleger kollegerna kollegor kollegorna 
prästv prästviga prästvigas prästvigda prästvigdes prästvigt 

 
Från sökterm ”präster” genererades dessa termer ur analysprogrammet: 
 

                                                 
74 Se vidare och utförligare i kap. 3.3 
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Utifrån dessa tabeller med termer konstrueras en expanderad sökfråga. Varje term 
grupperas med en #sum-operator, där böjningsvarianterna av termerna grupperas med 
en #syn-operator. 
 
Exempel på expanderad sökfråga (topic 10): 

#sum(#syn(kvinna kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnor kvinnorna)#syn(kollega 
kolleger kollegerna kollegor kollegorna)#syn(prästviga prästvigas prästvigda 
prästvigdes prästvigt)#syn(präst prästen präster prästerna prästernas)#syn(manlig 
manliga manligt)#syn(stift stiften stiftet)) 

 
Denna sökfråga uttrycker att böjningsvarianterna av termerna placerade inom #syn-
operatorn betraktas som synonyma och, för att återknyta till genomgången av 
operatorerna ovan, instanser av samma begrepp. Dessa härledda termer har konsekvent 
placerats inom operatorn även om de i vissa fall inte skulle betraktas som synonymer i 
strikt semantisk mening.  
 
Vid de tillfällen där söktermerna i grundstrategin tar fram samma termer till expansion 
så placeras de i sökfrågan endast en gång.  
 
När en stam inte genererar några stamvarianter placeras det ensamt inom #sum-
operatorn (utan #syn-operator). 
 
Vid sammansatta ord med bindestreck används närhetsoperatorn #od1, antingen inom 
#sum-operatorn eller inom #syn-operatorn. 
 
Formulering av expanderade sökfrågor när trunkeringsstrategin användes skiljer sig lite 
från den övriga. En expanderad sökfråga består här endast av de härledda termerna från 
termerna i grundstrategin. Antalet härledda termer blir många gånger mycket större än 
när de som härletts från stemming, som i exemplet nedan: 
 
Exempel från grundstrategi (topic 10): 

#sum(kvinnliga präster) 
 
Expanderad sökfråga med trunkering (topic 10):  

#sum(#syn(kvinna kvinnan kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnodominans 
kvinnofrågor kvinnoförespråkare kvinnokraft kvinnopräster kvinnoprästerna 
kvinnoprästfrågan kvinnoprästmotståndare kvinnoprästmotståndarna 
kvinnoprästmotståndarnas kvinnoprästmotståndet kvinnor kvinnorna kvinnors) 
#syn(präst prästen präster prästerna prästernas prästers prästerskap prästlönerna 
prästmöte prästmötena prästmötesavhandling prästmötesberedningens 
prästmötesdagens prästmötet prästmötets prästtjänster prästviga prästvigas 
prästvigda prästvigdes prästvigningen prästvigt prästämbeten prästämbetet)) 

 
  

Stam Härledda termer 
präst präst prästen präster prästerna prästernas 
kvinn kvinna kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnor kvinnorna 
man manlig manliga manligt 
stift stift stiften stiftet 
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3.3    Evalueringsmetoder 
 
Återvinningsresultatet från sökningarna evalueras med recall och precisionsvärden. 
Recallvärdet är relativt och ges efter DCV 200, och avser alltså att visa hur stor del av 
de relevanta dokumenten som återvunnits. När recall uppnår 100 % betyder det således 
att bland de 200 första dokumenten återfinns alla relevanta dokument för givet topic. Ett 
genomsnittligt precisionsvärde räknas ut efter ett DCV på 30 och visar hur de återvunna 
relevanta dokumenten placerat sig i träfflistan fram till position 30. När precisionsvärdet 
här är 100 % betyder det att bland de 30 första träffarna är samtliga relevanta. 
 
Återvinningsresultatet för de tre klustringsstrategierna kommer vidare att jämföras med 
ett mått på likhet sinsemellan, kallad kvadrerad avvikelse. En redogörelse för detta mått 
kommer i resultatavsnittet kap. 5.1.   
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4 Resultatredovisning 
 
Detta kapitel presenterar de resultat som uppnåtts vid sökningarna. För samtliga 24 
topic och för varje strategi har relativ recall vid DCV 200 samt genomsnittlig precision 
vid DCV 30 beräknats. Därefter har medelvärdet och medianvärde beräknats för 
samtliga strategier och mått. Resultaten redovisas i form av diagram och kompletterande 
tabeller. För att visualisera återvinningsresultatet hos ett specifikt topic görs en närmare 
granskning av topic 20. Detta topic redovisas med sedvanligt precision- recall diagram, 
där återvinningsresultatet för de olika strategierna visualiseras. De resultat som här 
presenteras kommer sedan analyseras och diskuteras i följande kapitel. För att underlätta 
konstruktion av tabeller och diagram har de olika strategiernas namn förkortats i 
resultatredovisningen. Förkortningarna är: grs, ass, met, ska samt trunk. 
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Tabell 2 visar recallvärdet i varje topic för grundstrategier och samtliga 
expansionsstrategier.  Recallvärdet är beräknat på DCV 200. Medelvärdet för varje 
strategi tyder på små skillnader mellan de olika strategierna, med undantag för 
skalärklustring, vars medelvärde är ungefär 10 procent lägre. Alla strategiers 
medelvärde är dock högre än medelvärdet för grundstrategin. Medianvärdet är ungefär 
10 procent högre än medelvärdet.  
 

Recallvärde %  

Topic grs ass met ska trunk 

Topic 1  67 52 69 58 62 

Topic 2 58 62 69 62 77 

Topic 3 45 100 91 45 45 

Topic 4 66 98 87 47 89 

Topic 5 52 63 44 44 78 

Topic 6 100 100 95 100 100 

Topic 7 13 16 58 10 12 

Topic 8 29 43 14 36 71 

Topic 9 57 95 86 95 97 

Topic 10 89 100 85 88 97 

Topic 11 94 91 96 81 96 

Topic 12 94 94 94 83 100 

Topic 13 100 95 95 90 100 

Topic 14 98 100 93 90 100 

Topic 15 71 46 43 39 32 

Topic 16 40 100 100 69 65 

Topic 17 33 61 83 61 83 

Topic 18 33 90 90 95 90 

Topic 19 90 100 100 95 100 

Topic 20 76 100 100 95 100 

Topic 21 38 67 95 95 100 

Topic 22 93 100 100 100 93 

Topic 23 91 100 100 91 100 

Topic 24 34 20 40 23 43 

Medelvärde 65 79 80 71 80 

Medianvärde 67 95 91 82 92 

Tabell 2. Relativ recall i procent vid DCV 200 över 24 topic samt medel och medianvärde. 
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Diagram 1 visualiserar medelvärdet för samtliga strategier från tabell 2. De tre 
strategierna: associationsklustring, metrisk klustring och trunkering uppnår närapå 
samma recall medan skalärklustring presterar en något sämre recall. Alla expansioner 
uppnår dock en bättre recall än grundstrategin, dvs. de återvinner i snitt fler dokument 
än den initiala sökningen. 
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Diagram 1. Relativ recall för grundstrategi och expansionsstrategier DCV 200 
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I tabell 3 redovisas för varje topic den genomsnittliga precisionen för grundstrategi och 
samtliga expansionsstrategier. Den genomsnittliga precisionen är beräknad vid DCV 30. 
Skillnaden mellan varje strategis medelvärde och medianvärde pendlar mellan 2 och 4 
procent. Skillnaden mellan de olika strategiernas medelvärde är upp till 5 procent. 
Skillnaden mellan de olika strategiernas medianvärde är upp till 10 procent. Alla 
strategiers medelvärde ligger dock ungefär 10 procent högre än grundstrategin. Topic 15 
i den metriska klustringen uppnådde inget precisionsvärde inom aktuellt DCV. 
 

Precisionsvärde %  

Topic grs ass met ska trunk 

Topic 1 55 68 58 70 54 

Topic 2 31 79 53 56 85 

Topic 3 100 96 80 68 100 

Topic 4 54 72 59 40 42 

Topic 5 27 33 23 38 36 

Topic 6 50 75 61 46 65 

Topic 7 87 16 91 26 88 

Topic 8 29 26 5 40 36 

Topic 9 28 51 38 46 41 

Topic 10 43 65 48 31 52 

Topic 11 35 49 21 33 55 

Topic 12 40 15 31 28 29 

Topic 13 26 40 36 27 19 

Topic 14 50 78 55 26 62 

Topic 15 17 42  24 16 

Topic 16 46 95 94 91 88 

Topic 17 8 27 13 19 5 

Topic 18 19 74 89 70 67 

Topic 19 54 50 54 79 66 

Topic 20 49 63 65 47 57 

Topic 21 56 33 35 63 68 

Topic 22 95 91 92 91 82 

Topic 23 18 34 46 80 17 

Topic 24 44 47 21 54 64 

Medelvärde 44 55 51 50 54 

Medianvärde 44 51 53 46 56 
 
Tabell 3. Genomsnittlig precision i procent vid DCV 30 över 24 topic samt medelvärde och 
medianvärde för grundstrategi och 3 expansionsstrategier. 
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Diagram 2 visualiserar medelvärdet från tabell 3. Associationsklustring och trunkering 
uppnår det bästa precisionsvärdet medan metrisk klustring och skalärklustring ligger 
något efter. Samtliga strategier uppnår dock en bättre precision jämfört med 
grundstrategin, dvs. de relevanta dokumenten återfinns högre upp i träfflistan än i den 
initiala sökningen.  
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Diagram 2. Medelvärde över genomsnittlig precision DCV 30 för grundstrategi och samtliga 
expansionsstrategier 

Tabell 4 är en sammanställning över samtliga strategiers medelvärden för genomsnittlig 
precision och relativ recall.  
 

 grs ass met ska trunk 
Genomsnittlig precision 44 % 55 % 51 % 50 % 54 % 

Relativ recall 65 % 79 % 80 % 71 % 80 % 

Tabell 4. Medelvärden över genomsnittlig precision DCV 30 och relativ recall DCV 200 över 
grundstrategi och samtliga expansionsstrategier 
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I tabell 5 och dess tillhörande diagram 3 görs en närmare granskning av topic 20. För 
varje strategi presenteras ett precisionsvärde för varje recallnivå, till exempel för 
recallnivå 19 i associationsklustring är precisionsvärdet 57. Detta betyder att 19 % av de 
relevanta dokumenten har hittats (4/21) och precisionen är 57 %, dvs. fyra av sju 
dokument är relevant (4/7). Medelvärdet visar att samtliga strategier presterar bättre än 
grundstrategin samt att medelvärdet för associationsklustring och metrisk klustring är 
ungefär 15 procent högre än medelvärdet för skalärklustring och trunkering. Grovt 
räknat råder samma förhållande mellan de olika expansionsstrategiernas medianvärde. 
 

Recallnivå %  grs ass met ska trunk 

5 100 100 100 50 100 

10 67 100 100 50 100 

14 43 100 100 50 100 

19 21 57 57 57 31 

24 17 63 63 62 36 

29 14 60 55 55 27 

33 12 54 58 39 28 

38 13 53 57 35 31 

43 13 53 47 36 21 

48 14 37 45 34 21 

52 13 38 46 20 20 

57 14 40 46 21 20 

62 12 39 42 20 20 

66 12 24 28 20 21 

71 9 25 29 17 21 

76 9 23 27 18 17 

81  24 28 18 18 

86  23 28 16 17 

90  22 28 16 17 

95  20 25 14 15 

100  18 20  15 

Medelvärde 24 46 49 32 33 

Medianvärde 14 39 46 28 21 
 
Tabell 5. Genomsnittlig precision över genererade recallnivåer DCV 200 för topic 20 
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Diagram 3 är en visualisering av tabell 5. På dess X-axel visas recallnivåer i procent och 
på Y-axeln visas precisionsvärden i procent. De tre strategierna: associationsklustring, 
metrisk klustring och trunkering presterar lika bra fram till recallnivå 20. 
Skalärklustring visar en relativt jämn kurva med några procents ökning efter recall nivå 
20. Grundstrategin sjunker kraftigt efter recallnivå 10.  
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Diagram 3. Visualisering av tabell 5. På X-axeln visas recallnivåer i procent och på Y-axeln 
precisionsvärden i procent. 
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5 Analys av resultat 
 
Med utgångspunkt i de forskningsfrågor som ställdes i början av uppsatsen analyseras 
här de ovan redovisade resultaten av den empiriska undersökningen. En mer utförlig 
diskussion kommer i nästa kapitel.  
Den första forskningsfrågan var: 
 

• Hur presterar de olika strategierna i förhållande till grundstrategin med avseende 
på recall? 

 
Genom att studera tabell 2 samt diagram 1 kan en slutsats dras att samtliga 
expansionsstrategier visar på en tydlig förbättring av relativ recall jämfört med den 
initiala sökningen. Medelvärdet ökar från grundstrategin med 14 procent för de tre bästa 
strategierna och med 6 procent för den svagare skalärklustringen. Ett ännu bättre 
resultat fås vid jämförelse av medianvärdet. Där uppvisar de tre bästa strategierna en 
procentuell ökning på 28, 24 och 25 procent. Detta tyder på att återvinningsresultatet 
med avseende på recall är mycket högt för de olika strategierna. De sökfrågor som 
expanderats med termer från de olika strategierna återvinner överlag mellan 80 och 90 
procent av de relevanta dokumenten.  
 
De olika strategiernas resultat är synnerligen jämnt med undantag av skalärklustring 
som i snitt återvinner färre relevanta dokument. Endast topic 15 uppvisar en sänkning 
av recall i alla strategier jämfört med grundstrategin. Dessa sökfrågor har expanderats 
med termer som inte var relevanta för informationsbehovet i topic. Den expanderade 
sökfrågan har då fått en ny vikt som leder till att sökfrågan återvinner fler icke-relevanta 
dokument, vilket gör att de relevanta dokumenten placerar sig utanför DCV 200. I topic 
16-21 samt topic 2 och 9 ökar recall i samtliga strategier, i vissa fall med så mycket som 
60 procent. Här har sökfrågor expanderats med termer som återvinner fler relevanta 
dokument än grundstrategin. En del strategier vid vissa topics presterar ett plus minus 
noll resultat, dvs. ingen ökning eller minskning av recall sker. Detta gäller exempelvis i 
en del strategier i topic 3,6,12,13,22 och 23. I många av dessa är dock recallvärdet i 
grundstrategin redan högt, och det är inte lika väsentligt att öka ett recallvärde som 
redan ligger kring 95 procent.  
 
Tabell 5 och diagram 3 ger en kompletterande bild av redogörelsen ovan, även om den 
endast gäller för topic 20. Recallkurvorna för de fyra strategierna ligger alla över kurvan 
för grundstrategin, och när grundstrategin återvinner endast 76 procent av de relevanta 
dokumenten så återvinner associationsklustring, metrisk klustring samt trunkering 100 
procent av de relevanta dokumenten.  
 

• Hur presterar de olika strategierna i förhållande till grundstrategin med avseende 
på precision? 

 
Den genomsnittliga precisionen visar på liknande tendenser som resultatet för relativ 
recall, förutom att skillnaderna mellan de olika strategierna är lite tydligare jämfört med 
deras prestation i relativ recall. Enligt medelvärden i tabell 4 så förbättrar samtliga 
strategier den genomsnittliga precisionen i förhållande till grundstrategin. Av de olika 
strategierna uppnår associationsklustring bäst precision med en ökning på 11 procent 
från grundstrategin. Skalärklustring visar den minsta ökningen från grundstrategin med 



 53 

6 procent. Skillnaden mellan medel och medianvärde är inte lika tydlig som den var i 
recall, vilket tyder på att spridningen av precisionsvärden för varje strategi inte är lika 
stor. I topic 2,9,10,16 och 18 ökar precisionen i alla strategier, i vissa fall upp till 70 
procent. Topic 12 och 22 är ensamma om en minskning av precision i alla strategier. 
Grundstrategin i topic 22 har dock redan en precision på 95 procent varav en minskning 
inte är så allvarlig. En minskning av precisionen i topic 12 får dock större konsekvenser 
eftersom grundstrategin där har ett precisionsvärde på 40 procent. Topic 15 metrisk 
klustring uppnådde 0 precision med DCV 30, dvs. inga relevanta dokument påträffades 
inom de första 30 träffarna. Detta är anmärkningsvärt eftersom associationsklustringen i 
samma topic redovisar en ökning av precision med 25 procent och skalärklustring en 
ökning på 7 procent. Topic 15 var en aning problematisk eftersom ingen ökning av 
recall förekom i någon av strategierna.     
  

• Finns det skillnader i recall och precision mellan de olika strategierna? Och 
viken strategi presenterar i så fall det bästa återvinningsresultatet? 

 
Skillnaderna mellan de olika strategierna är små, och omfattar endast några procent mer 
eller mindre. På grund av studiens begränsning så är det en aning vanskligt att dra några 
slutsatser kring vilken av strategierna som ger det bästa återvinningsresultatet. Just i 
denna studie uppvisar dock skalärklustring ett svagare resultat än de tre andra 
strategierna, både gällande precision och recall. Orsakerna till dessa små skillnader 
mellan strategierna kan vara testkollektionens egenskaper, men också att studien är så 
pass begränsad som den är.  
 
Även om skillnaderna mellan strategierna är små så går det med en närmare granskning 
hitta resultat som bryter mot mönstret. I topic 8 visar trunkeringsstrategin en stor ökning 
av recall, jämfört med de andra strategierna. När trunkeringsstrategin här expanderade 
en sökfråga med termer härledda från ”flygplan”, ”flygplats” och ”olyckor” så innehöll 
de andra strategiernas expanderade sökfrågor termer som ”häst”, ”artilleribeskjutning” 
och ”allvar”. Dessa termer har sannolikt bidragit till en sänkning av recall eftersom de 
hade ett högre bv för andra dokument. Den expanderade sökfrågan i metrisk klustring 
innehöll dessutom egennamn som ”andreasson” och ”vänersborg” vilka inte kan ses 
som bra söktermer för just detta topic.  
 
Topic 7 tabell 3 visar en tydlig minskning i associationsklustring och skalärklustring, 
detta kan bero på att klustringen i dessa fall inte hittade termen ”ees”, en term som kan 
anses relevant för topic: ”Sök dokument om europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet”. Här hade dessutom termen ”ees” medvetet utelämnats ur 
grundstrategin eftersom det gav ett för bra återvinningsresultat.  
 
Topic 12 ”Sök rapporter som innehåller namnen på de huvudförhandlarna till det 
fredsfördrag som undertecknats i Mellanöstern mellan Israel och Jordanien samt 
dessutom dokument som ger detaljerad information om fördraget” har en tydlig 
minskning av precision i alla strategier i förhållande till grundstrategin, detta trots att 
recall har ett relativt bra värde. Detta topic är på sätt och vis en specifik fråga i ett brett 
ämne samtidigt som det bara har 18 relevanta dokument knutna till sig. 
Klustringsstrategierna tar fram många bra söktermer men dessa har också ett högt bv för 
andra dokument. När dessa dokument återvinns så minskar precisionen. 
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Skalärklustring har över lag den sämsta återvinningseffektiviteten jämfört med de andra 
strategierna, trots detta så uppnår skalärklustring högre precisionsvärden än de andra i 
topic 1,5 8,19 och 23. Detta visar att skalärklustring ändå har en viss förmåga att hitta 
bra termer, när den uppenbart klustrat bra söktermer som inte de andra strategierna 
klustrat.     
 
Ett stickprov ur de topics som undersökts ger en närmre granskning av topic 20. Valet 
av detta topic beror på att det kan med viss reservation ses som karakteristiskt för de 
andra i den bemärkelsen att dess precision och recall-värden följer medelvärdet skapligt, 
även om recallvärdet får anses som väldigt högt. Studien är dock alltför begränsad för 
att utifrån ett topic dra generella slutsatser för alla topics och alla strategier. Den 
närmare granskning av topic 20 ska endast ses som en illustrering av hur ett 
återvinningsresultat kan se ut just för denna studie, utförd i den givna testmiljön med de 
givna strategierna. I tabell 5 presenteras för varje strategi ett precisionsvärde för varje 
recallnivå. Tabellen och diagrammet visar att grundstrategin presterar sämre än 
expansionsstrategierna, genom att dess kurva ligger lägst. Vidare så är skalärklustring 
den strategi som skiljer sig mot de andra. Här därför att den endast har en precision på 
femtio upp till recallnivå 29 procent, jämfört med de andra som visar en precision på 
100 procent upp till recallnivå 19 procent. I diagram 3 syns tydligt att skillnaderna 
mellan strategierna ass, met och trunk inte är stora när deras kurvor korsar varandra på 
många punkter och följs åt.  
 
5.1 Kvadrerad avvikelse 
 
För att göra en parvis jämförelse av de olika strategierna och undersöka hur de olika 
strategierna presterar sinsemellan för varje topic används en metod från den deskriptiva 
statistiken. 
   
Den formel som används mäter och jämför en variabel under olika betingelser. De 
variabler som kommer att beräknas i denna studie är relativ recall samt genomsnittlig 
precision utifrån de resultatlistor som de tre betingelserna; associationsklustring, 
metrisk klustring och skalärklustring gett. Trunkeringsstrategin har medvetet uteslutits 
ur denna jämförelse eftersom dess metod skiljer sig mot de tre andra, i den mening att 
den inte tar fram termer med statistiska beräkningar. 
Funktionen dev (”deviation”, avvikelse) såsom den konstruerats för syftet kan formellt 
uttryckas som:  

( )∑ −=
i

ii YXYXdev 2),(  

Där X och Y står för de två betingelser som ska jämföras. Beräkningen utförs genom att 
de två betingelsernas mätvärden subtraheras, differensen av dessa kvadreras och 
slutligen summeras kvadraterna. Storleken på det erhållna värdet kan minskas genom att 
motverka de tidigare kvadreringarna och beräkna kvadratroten ur den erhållna summan. 
Exempel: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 72.442000,

200010505040403030202010),( 22222

≈=

=−+−+−+−+−=

BAdev

BAsqdev
 

Beräkningen utförs för varje par som jämförs och resulterar i ett värde för varje 
jämförelse. Detta värde är större ju större avvikelse som finns mellan de två betingelser 
som jämförs, dvs. mellan de olika strategierna.  
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5.1.1 Resultat 
 
Beräkningarna av dev enligt formeln ovan gav resultatet: 
 

 dev(ass,met) dev(ass,ska) dev(ska,met) 

Relativ Recall DCV 200 74,75 92,5 95,26 

Genomsnittlig Precision DCV 30 112,41 112,09 113,78 

Tabell 6.  dev-värden för de tre olika jämförelserna 
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Diagram 2. Visualisering av tabell 6, dev-värden för strategierna som jämförts. 

Resultatet visar att den minsta avvikelsen gällande recall råder mellan strategierna 
associationsklustring och metrisk klustring. Dessa strategier kan då sägas vara mest lika 
varandra i hur de presterar i varje topic. Den största avvikelsen gällande både recall och 
precision råder mellan skalärklustring och metrisk klustring. De tre strategierna avviker 
mer från varandra när det gäller recall jämfört med precision. Detta betyder att det är 
större skillnad i antalet relevanta dokument de olika strategierna återvinner i varje topic 
än hur de olika strategierna rankar de relevanta dokumenten i varje topic. 
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6 Diskussion 
 
I arbetet med uppsatsen har en rad problem och reflektioner kring dess innehåll dykt 
upp. I detta kapitel berörs några av dem.  
 
Begränsningen i en studie som denna är alltid ett problem som är viktigt att ha i åtanke 
när eventuella slutsatser dras eftersom den mer eller mindre påverkar de resultat som 
genereras. Det kan tex. vara osäkert att från ett medelvärde över 24 topics dra slutsatsen 
att den ena strategin presterar bättre än den andra, en antydan att det kan vara så är mer 
korrekt. Skillnaden mellan de olika strategierna visade sig vara små, med undantag från 
skalärklustring vars återvinningseffektivitet låg något under de andra. Men vad dessa 
små skillnader beror på är intressant att försöka hitta svar på. Eftersom många av de 
problem som uppstod under studiens gång har att göra med testmiljön och 
testkollektionen så presenteras de närmare. 
 
Fördelen med att arbeta i en laboratoriemiljö som denna är bland annat att 
relevansbedömningen av dokumenten redan är gjord. Detta brukar i IR-studier annars 
orsaka en del problem när själva begreppet relevans är så komplext som det är. Men att 
utföra denna studie i en mer komplex testmiljö som exempelvis en operationell 
fulltextdatabas med artiklar ur vetenskapliga tidskrifter, skulle sannolikt generera en hel 
del intressanta resultat. 
  
I efterhand kan databasen GP_HDINF inte ses som ett optimalt val för denna typ av 
expansionsstudie. Innehållet i GP_HDINF är begränsat till artiklar ur två dagstidningar. 
Genom att momentet att klippa ut dokumenten i den lokala dokumentmängden utförts 
manuellt har karaktären på artiklarna generellt kunnat fastställas. En tidningsartikel kan 
vara en enkel notis på två meningar eller en något längre rapport från en aktuell 
händelse, men generellt sett så är det dock sannolikt att artiklarna i GP_HDINF är en 
aning för kortfattade för att en bra statistik över termers samförekomst ska kunna 
framställas.  
 
Att uppnå ett relativt bra återvinningsresultat i GP_HDINF visade sig vara lätt i vissa 
topics och utformningen av expanderade sökfrågor blev styrd. Resonemanget var att det 
inte är fruktbart att utföra en expansionsstudie på ett redan bra återvinningsresultat. Den 
svaga punkten hos lokala klustringsstrategier; att återvinningsresultatet skulle försämras 
kraftigt om den lokala dokumentmängden inte innehöll några relevanta dokument, har 
således inte undersökts i denna. Detta på grund av att alla grundstrategier formulerades 
för att återvinna ett antal relevanta dokument. Om studien utformats annorlunda med 
mer konsekvent formulerade grundstrategier hade möjligtvis denna aspekt på en lokal 
analys kunnat presenteras. 
 
Det delvis manuella utförandet av studien har gett en stor förståelse för de olika 
grundläggande moment som automatisk query expansion kan innefatta. Det som studien 
gjort har dock kunnat utföras helt automatiskt, utan någon som helst medverkan av en 
informationssökare. Samtidigt så skulle vissa moment i studien kunna vara interaktiva 
och kräva en medverkan av informationssökaren. Val av söktermer från klusteranalysen 
skulle exempelvis kunna ske interaktivt.  
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InQuery är som tidigare nämnts ett probabilistiskt IR-system, vilket jämfört med det 
booleska systemet fungerar annorlunda. I det probabilistiska systemet är det inte säkert 
att de dokument som återvunnits med en grundstrategi återvinns av en expanderad 
sökfråga, även om den expanderade sökfrågan till synes innehåller fler bra och relevanta 
söktermer. Både recall och precision kan alltså minska när en sökfråga expanderas med 
fler termer om termerna inte anses vara tillräckligt relevanta för den formulerade 
sökfrågan. Detta beror på att det probabilistiska systemet inte arbetar med en binär 
relevansbedömning som det booleska systemet gör. I det probabilistiska systemet rankas 
alla dokument inom aktuellt DCV efter gradvis likhet med sökfrågan. Likheten mellan 
sökfråga och dokument utgörs av ett bv som beräknas efter termernas frekvens i 
dokumentet och i hela samlingen. I det booleska systemet sker ingen inbördes rankning 
bland de relevanta dokumenten. De dokument som innehåller termerna i sökfrågan 
anses som relevanta, så när sökfrågan expanderas med fler termer så återvinns de 
dokument som då innehåller dessa termer expansionstermer. Om studien utförts i ett 
booleskt system skulle resultatet ha blivit helt annorlunda. I InQuery finns möjligheten 
att använda booleska operatorer såsom #band och #or. Genom att gruppera termer med 
en #band-operator så återvinns dokument som innehåller alla termerna inom operatorn. 
Används #or-operatorn så kommer dokument som innehåller minst en av termerna att 
återvinnas.   
 
Den upptäckt som gjordes i pilotstudien att användande av operatorn #sum istället för 
#syn gav ett mycket bättre återvinningsresultat, resulterade i en förklaring och 
redogörelse för hur de olika operatorerna fungerar och påverkar ett sökresultat. När ett 
#syn-uttryck innehåller två termer betraktas de som synonyma och termernas frekvenser 
summeras och utgör bv för hela #syn-uttrycket. Två termer inom ett #syn-uttryck 
betraktas i praktiken som en och samma term. Det har därför ingen betydelse om den 
ena termen är högfrekvent och den andra lågfrekvent. Ett #syn-uttryck tar således inte 
hänsyn till om de båda termerna är ”olika”, dvs. har högt bv för olika dokument och var 
för sig inte alls återvinner samma dokument. När två termer istället grupperas inom ett 
#sum-uttryck så summeras inte termernas frekvenser utan ett medelvärde över 
termernas bv beräknas. Detta missgynnar sannolikt dokument som innehåller den ena 
”dåliga” termen men inte den andra ”bra” termen.  
  
Exempel: 
Topic 24: Sök dokument som beskriver användningen av eller inställningen till ”grön” 
energi, dvs. energi från förnyelsebara energikällor. 
 
Grundstrategi: 

#sum(förnyelsebara energikällor) 
 
Grundstrategin återvinner ett antal dokument som innehåller termen ”energi” vilken har 
hög korrelation till termen ”energikällor”. När de båda termerna anses vara semantiskt 
relaterade till varandra så kan en möjlig expansion av grundstrategin te sig såhär: 
 

#sum(förnyelsebara #syn(energi energikällor)) 
 
Här betraktas således ”energi” och ”energikällor” som synonyma och frekvenserna för 
de båda termerna summeras och utgör grunden för he la #syn-uttryckets bv. Värdet blir 
större desto högre frekvens någon av termerna har. En sannolik effekt av detta är att en 
mängd dokument som har en högfrekvent förekomst av termen ”energi” men 
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lågfrekvent eller ingen förekomst av termen ”energikällor” återvinns. Denna sökfråga 
återvinner följaktligen en mängd dokument som handlar om energi men inte om 
förnyelsebara energikällor. 
Om den expanderade sökfrågan istället formuleras som: 
 

#sum(förnyelsebara energi energikällor) 
 
Så beräknas medelvärdet för de tre termernas bv, vilket leder till att termerna ”energi” 
och ”energikällor” balanserar varandra och dokument som innehåller energi men inte 
energikällor missgynnas. 
 
Utifrån detta resonemang kan en slutsats dras att när termer inte är strikta synonymer, 
som de inte var när de grupperades med #syn-operatorn i pilotstudien, är det olämpligt 
att gruppera dessa med #syn eftersom detta gynnar förekomsten av ”dåliga” 
expansionstermer i dokumenten. Dessa dåliga expansionstermer kan inte balanseras av 
andra termer i #syn-uttrycket.   
 
Detta resonemang kan delvis också återfinnas i Xu och Crofts studie. De resonerade 
kring problemet med att hitta huvudkonceptet och att en sökfråga som expanderas med 
termer som inte samförekommer med huvudkonceptet kan försämra 
återvinningseffektiviteten. Huvudkonceptet kan för resonemanget ovan likställas med 
termen ”energikällor”, eftersom de termer som inte samförekommer med ”energikällor” 
men med ”energi” är mindre bra expansionstermer. Xu och Croft diskuterade kring hur 
olika funktioner bidrar till hur potentiella expansionstermer rankas och för genom det 
ett resonemang som till stor del kan likställas med #sum-operatorn. Att funktioner och 
operatorer som försvårar för en operand (sökterm) att dominera över de andra fungerar 
bättre, genom att de ger samtliga söktermer samma betydelse för beräkningen.  #sum-
operatorn är en sådan operator, eftersom termerna inom #sum balanserar varandra.  
 
Det är anmärkningsvärt att expansion med termer härledda från trunkering resulterade i 
ett lika bra återvinningsresultat som de tre klustringsstrategierna, i synnerhet eftersom 
trunkeringsstrategin utformades så att en expansion endast skedde med 
trunkeringsvarianterna till söktermerna i grundstrategin, alltså inga ytterligare termer 
framtagna ur klustringen. Detta visar tydligt hur rikt det svenska språket är på 
böjningsvarianter och sammansatta ord, eftersom en trunkerad term ofta genererade ett 
stort antal nya termer till expansion. En vidare expansionsstrategi kan vara att 
kombinera denna trunkeringsstrategi med klustrade termer som i sin tur trunkeras. Det 
är möjligt att återvinningseffektiviteten då hade blivit ännu bättre. Att 
trunkeringsstrategin fungerat så pass bra i denna svenska testkollektion är givetvis ingen 
garanti för att det skulle fungera lika bra i en databas vars dokument är på ett språk med 
en mindre rik morfologi, men det är värt att undersöka. 
 
Ett problem i formuleringen av sökfrågorna och klusteranalysen var att de olika 
söktermerna i grundstrategierna ofta genererade samma termer i klustringen. 
Förmodligen så betyder detta att termerna i grundstrategierna kan sägas vara 
searchonymer som i hög grad samförekommer med och i närheten av varandra. Man 
kan då fråga sig om återvinningseffektiviteten hade förändrats något om 
grundstrategierna endast formulerats med en enstaka term och sedan ökat storleken på 
klustret, eftersom den ena söktermen ofta klustrade den andra och tvärtom. 
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I studien av Xu och Croft från 1996 undersöktes om återvinningsresultatet hade något 
samband med om antalet relevanta dokument för varje topic var litet eller stort. Detta 
har av begränsningsskäl inte undersökts närmare i denna studie men en hastig och enkel 
analys av denna aspekt fann dock inga tydliga samband mellan uppnått 
återvinningsresultat och antal relevanta dokument. Det vore emellertid en intressant 
aspekt att undersöka närmare.   
 
Utformningen av metoden och tillvägagångssättet för studien har utvecklats efterhand. 
Detta är ett vedertaget tillvägagångssätt men motivationen har många gånger varit att 
åstadkomma ett relativt bra återvinningsresultat för de olika strategierna. De tidiga 
sökningarna som utfördes inom pilotstudien innefattade varken stoppordlista eller 
stemming och gav heller inte några positiva resultat. Om inte denna motivation funnits 
så är det inte helt självklart att en implementering av stamalgoritm eller stoppordlista 
hade skett. Det är dock möjligt att om antalet expansionstermer utökats ordentligt 
kanske det genererat ett positivt resultat även utan stoppordlista, eftersom det stora 
antalet expansionstermer förhoppningsvis även innefattat bra expansionstermer och inte 
bara så kallade stoppord eller mindre betydelsebärande verb. Implementeringen av 
stoppordlista och stamalgoritm gav förutom ett mycket bättre återvinningsresultat också 
en ökad förståelse för hur stor påverkan dessa faktorer kan ha på ett IR-systems 
återvinningseffektivitet.  
 
Att placera verb i stoppordlistan kan och bör diskuteras. Speciellt eftersom de infogades 
där allt eftersom de dök upp i klustringen. När återvinningseffektiviteten ändå ökade 
efter att verben infogats i stoppordlistan så ansågs det värt att fortsätta på denna linje. 
Även om det kan ha påverkat sökresultaten så finns det inget som tyder på att det kan ha 
missgynnat den inbördes jämförelsen av strategierna. Det finns dock ingen garanti att 
placering av verb i stoppordlistan alltid ökar återvinningseffektiviteten i andra IR-
system och databaser. Ett återvinningsresultat blir ju självklart lidande om en 
informationssökare söker på ett verb när verben är placerade i stoppordlistan. Vidare 
undersökningar kring vilka ord och ordklasser som en stoppordlista kan innefatta är 
verkligen att uppmuntra.  
 
För denna uppsats kan, med viss reservation, en slutsats dras att en klustringsstrategi 
baserad på en lokal analys av en dokumentsamling ger ett bra återvinningsresultat. Den 
empiriska undersökningen visar att återvinningseffektiviteten hos de evaluerade 
klustringsstrategierna är bra, samtliga expansionsstrategier visar på en tydlig förbättring 
av återvinningsresultatet jämfört med grundstrategin, både gällande relativ recall och 
genomsnittlig precision. Medelvärdet över recall ökar från grundstrategin med 14 
procent för de tre bästa strategierna och med 6 procent för den svagare 
skalärklustringen. Medelvärdet för precision ökar från grundstrategin med 11 procent 
för den bästa strategin och med 6 procent för den svagare skalärklustringen.  
 
Studien visar dock på för alltför små skillnader mellan de tre bästa strategierna för att 
kunna fastställa vilken strategi som generellt ger det bästa återvinningsresultatet. Just i 
denna studie uppvisar dock skalärklustring ett svagare resultat än de tre andra 
strategierna, både gällande precision och recall. De parvisa jämförelserna mellan 
strategierna visade inte heller på några större skillnader i hur strategierna presterar i 
varje topic, emedan de inte var stora skillnader mellan de värden jämförelserna gav. 
Värdena visade dock att strategierna avvek mer från varandra när det gällde recall 
jämfört med precision. Således var det alltså större skillnad i antalet relevanta dokument 
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de olika strategierna återvinner i varje topic än hur rankningseffektiviteten var för de 
olika strategierna i varje topic. Orsakerna till dessa små skillnader mellan strategierna 
kan vara testkollektionens egenskaper, men också att studien är så pass begränsad som 
den är. Ett förslag på vidare studier för att detektera eventuella skillnader mellan 
strategierna vore att undersöka vilka dokument som återvanns och om detta skilde sig åt 
bland de olika strategierna. 
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7 Sammanfattning 
 
Query expansion är ett forskningsområde inom IR som syftar till att förbättra 
återvinningsresultatet vid ett andra söktillfälle genom att med olika metoder expandera 
en initial sökfråga. Vid automatisk query expansion expanderas sökfrågan med hjälp av 
systemets algoritmer.  
 
Denna komparativa studie syftade till att jämföra olika strategier för automatisk query 
expansion med termer framtagna ur en lokal analys av dokumentsamlingen. De olika 
strategiernas återvinningseffektivitet ställdes i relation till en initial sökning med 
grundstrategier och jämfördes sedan sinsemellan.  
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen formulerades följande forskningsfrågor: 

• Hur presterar de olika strategierna i förhållande till grundstrategin med avseende 
på recall? 

• Hur presterar de olika strategierna i förhållande till grundstrategin med avseende 
på precision? 

• Finns det skillnader i recall och precision mellan de olika strategierna? Och 
vilken strategi presenterar i så fall det bästa återvinningsresultatet? 

 
En del av svårigheterna vid informationssökning och översättning av ett 
informationsbehov till en sökfråga beror på lingvistiska fenomen som homonymi och 
synonomi. Inom IR refererar synonymiproblemet till att ett begrepp ofta kan beskrivas 
med fler än ett ord. Homonymiproblemet refererar vidare till att många ord kan skrivas 
likadant men ha en betydelse som skiljer sig. Query expansion används huvudsakligen 
som metod att överkomma problemet med synonymer vid sökningar.  
 
Det tvärvetenskapliga forskningsområdet NLP syftar till att ta tillvara och implementera 
den kunskap som finns inom lingvistiken i dataprogram. Inom IR kan en lingvistisk 
analys av texter som indexeras vara användbar för att förbättra 
återvinningseffektiviteten i många IR-system. En metod som baseras på en lingvistisk 
analys och används i denna studie är stemming.  
 
I en lokal analys analyseras de dokument som initialt återvunnits av en sökfråga och 
termer för expansion utses genom olika tekniker. Den lokala strategin baseras på ett 
antagande att en mängd av de initialt återvunna dokumenten är relevanta. Dessa 
potentiellt relevanta dokument antas vidare innehålla termer som fungerar som en 
beskrivning av en större samling relevanta dokument. Genom att expandera den initiala 
sökfrågan med dessa relaterade termer antas återvinningsresultatet innehålla denna 
större samling relevanta dokument, och därmed förbättras återvinningseffektiviteten.  
 
Klustring som metod går ut på att sammanföra en mängd ”inbördes lika objekt”. 
Klustringsteknikerna kan antingen utgå från hela samlingen (globala) eller från de 
initialt återvunna dokumenten (lokala). Lokal klustring baseras på expansion av 
sökfrågan med termer som är korrelerade till söktermen/erna. Dessa korrelerade termer 
är de som är närvarande i lokala kluster konstruerade av termerna i de initialt återvunna 
dokumenten. I denna studie beskrevs tre strategier för att bygga lokala kluster: 
associationskluster, metriska kluster och skalärkluster.  
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Ett associationskluster bygger på termernas samförekomst och klustrar de termer som 
förekommer ofta tillsammans med söktermen. Ett metriskt kluster tar hänsyn inte bara 
till termernas samförekomst med söktermen utan också deras inbördes avstånd. 
Skalärklustret klustrar termer som förekommer i liknande sammanhang som söktermen. 
 
I denna studie undersöktes trunkering som ytterligare en expansionsstrategi. Genom att 
trunkera en sökterm förlängs en ordstam till att omfatta ett eller flera tecken och sökning 
sker alltså på alla de termer i index som har samma ordstam som söktermen.  
 
Tekniker och metoder för automatisk query expansion har länge varit föremål för 
forskning. De olika undersökningar som gjorts presenterar ofta varierande resultat. Från 
tidigare forskning har idéerna till denna studie hämtats, främst avseende metod och 
genomförande.   
 
För att söka svar på forskningsfrågorna genomfördes en empirisk studie i 
laboratoriemiljö. Återvinningseffektiviteten för sökfrågor expanderade med termer från 
olika klustringsstrategier, jämfördes med återvinningseffektiviteten i grundstrategier.  
Studiens testmiljö var verktyget Query Performance Analyser med tillhörande svenska 
databas GP_HDINF. Databasen består av 161 336 tidningsartiklar i fulltext samt 52 
olika topics, formulerade som informationsbehov i 1-2 meningar. IR-systemet som 
användes är det probabilistiska systemet InQuery. För studien konstruerades även ett 
program för klusteranalys som också innefattade implementering av en stoppordlista 
och en algoritm för stemming samt trunkering. 
  
Urvalet av topics gjordes på basis av antalet relevanta dokument för varje topic. 24 
topics valdes ut. En facetterad initial sökfråga utformades utifrån det formulerade 
informationsbehovet i utvalda topics och sökningar gjordes. Den lokala 
dokumentmängden innefattade 30 av de högst rankade dokumenten från varje initial 
sökning. Den lokala dokumentmängden bearbetades i klusteranalysprogrammet och 
termer hämtades till expansion av grundstrategin.  
 
För samtliga 24 topics och för varje strategi beräknades återvinningseffektiviteten med 
relativ recall DCV 200 samt genomsnittlig precision DCV 30. Därefter beräknades 
medelvärde och medianvärde för samtliga strategier och mått. Resultaten redovisades i 
form av diagram och kompletterande tabeller med tillhörande analys och diskussion. 
 
Undersökningen visade att återvinningseffektiviteten hos de evaluerade 
klustringsstrategierna var bra, samtliga expansionsstrategier visade på en tydlig 
förbättring av återvinningseffektiviteten jämfört med grundstrategin, både gällande 
relativ recall och genomsnittlig precision. Skillnaderna mellan strategiernas 
återvinningseffektivitet var små, endast skalärklustringen visade generellt ett sämre 
resultat än de tre andra. Orsakerna till dessa små skillnader mellan strategierna kan bero 
på testkollektionens egenskaper, men också att studien är så pass begränsad som den är.  
 
Anmärkningsvärt för studien var att trunkeringsstrategin gav ett lika bra 
återvinningsresultat som de tre andra klustringsstrategierna, detta kan ses som exempel 
på hur återvinningseffektiviteten gynnas när en sökfråga expanderas med de 
böjningsvarianter och sammansatta ord som härletts från den trunkerade termens stam.  
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Resultatet av parvisa jämförelser mellan strategierna visade att den minsta avvikelsen 
gällande recall råder mellan strategierna associationsklustring och metrisk klustring. 
Dessa strategier kan då sägas vara mest lika varandra i hur de presterar i varje topic. 
Den största avvikelsen gällande både recall och precision råder mellan skalärklustring 
och metrisk klustring. Samtliga tre strategier avviker mer från varandra när det gäller 
recall jämfört med precision.  
 
Undersökningen visade också på möjliga utvidgningar av studien, främst att utföra 
studien i en annan typ av testmiljö och med en annan testkollektion.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Porters  stamalgoritm för svenska 
 
Definition A  
The following letters are vowels:  
    a   e   i   o   u   y   å   ä   ö  
 
Definition B  
The region definition R1 is defined as follows:  
R1 is the region after the first non-vowel following a vowel, or is the null region at the 
end of the word if there is no such non-vowel.  
Below, R1 is shown for a number of Swedish words:  
    s   k   ö   n   h   e   t 
            v 
                c 
                  |<--------->| R1 
The character n is the first non-vowel following a vowel (ö) in "skönhet", so R1 is "het".  
    s   k   ö   n   a 
            v 
                c 
                  |<->| R1 
In "sköna", the last character is a vowel. As in the example above, The character n is the 
first non-vowel following a vowel, so R1 is just the last character (a).  
    s   k   ö   n 
            v 
                c 
                ->|<-   
In "skön" R1 is null.  
 
Definition C  
Define a valid s-ending as one of  
    b   c   d   f   g   h   j   k   l   m   n   o   p   r   t   v   y  
 
Algorithm:  
Do each of steps 1, 2 and 3.  
 
Step 1: 
 
Search for the longest among the following suffixes in R1, and perform the action 
indicated. 
    (a) andes andet arens arnas ernas heten heter ornas aren ades ande 
    arna arne aste erna erns orna ade are ast ens ern het ad ar at as 
    en er es et or a e 
 
    action: delete 
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    (b) s 
 
    action: delete if preceded by a valid s-ending 
 
Step 2: 
 
Search for one of the following suffixes in R1, and if found delete the last letter.  
    dd   gd   nn   dt   gt   kt   tt  
 
Step 3: 
 
Search for the longest among the following suffixes in R1, and perform the action 
indicated. 
    els   lig   ig 
 
    action: delete 
 
    löst 
 
    action: replace with lös 
 
    fullt 
 
    action: replace with full 
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Bilaga 2 
 
Topics och sökfrågor som använts i studien 
 
238 Topic 1: 84 relevanta 
Undersök attityderna hos icke-medlemsländer beträffande framtida medlemskap i 
Europeiska Gemenskapen eller Europeiska Unionen. 
 
Grundstrategi: #sum(medlemskap europeiska unionen) 
 
Ass: #sum(#syn(medlemskap medlemskapet) eu #syn(europeisk europeiska europeiskt) unionen) 
  
Met: #sum(#syn(medlemskap medlemskapet) #syn(svensk svenska svenskar svenskarna svenskt) eu 
#syn(europeisk europeiska europeiskt) unionen) 
 
Ska: #sum(#syn(medlemskap medlemskapet) olägenheter sven heurgren #syn(europeisk europeiska 
europeiskt) frågan slutsiffrorna #syn(allmänheten allmänna) unionen familjehem #syn(stat stater) 
#syn(utbildning utbildningen)) 
 
Trunk: #sum(#syn(medlemskap medlemskapet)#syn(europeiska europeisk europeiskt)#syn(union 
unionen)) 
 
239 Topic 2: 26 relevanta 
Sök dokument om dopinganvändning inom fotbollen. 
 
Grundstrategi: #sum(doping fotboll) 
 
Ass: #sum(#syn(doping dopingen) hansson lars #syn(elev elever eleverna) #syn(fotboll fotbollen 
fotbollens) iok fifa #syn(pengar pengarna)) 
 
Met: #sum(#syn(doping dopingen) cyklist cyklister temavecka #syn(risker riskerna) #syn(fotboll 
fotbollen fotbollens) #syn(dopingtest dopingtesta dopingtestades dopingtester) #syn(argentinsk 
argentinska) spelarorganisationen) 
 
Ska: #sum(#syn(doping dopingen) stereoider anabola #syn(gymnastikläraren gymnastiklärarna) 
#syn(fotboll fotbollen fotbollens) spelarstrejk strejk torsdagen) 
 
Trunk: #sum(#syn(doping dopingaffär dopingavstängde dopingavtal dopingboken dopingbruk dopingen 
dopingexperimenten dopingexpert dopingfall dopingfällor dopingförseelse dopinginfo dopingkontroll 
dopingkontroller dopinglistan dopingmedel dopingmisstänkta dopingpreparat dopingproblemen 
dopingregler dopingsport dopingtest dopingtesta dopingtestades dopingtester) #syn(fotboll fotbollen 
fotbollens fotbollförbundet fotbollförbundets #od1( fotbolls vm) fotbollsförbund fotbollsspelare 
fotbollsspelaren fotbollsstjärna)) 
 
242 Topic 3: 11 relevanta 
Sök dokument om Soltempelorden och mordet eller självmordet på dess 
medlemmar. 
 
Grundstrategi: #sum(soltempelorden mord) 
 
Ass: #sum(soltempelorden jouret #syn(sekten sektens) #syn(polis polisen polisens poliser) #syn(mord 
morden mordet) #syn(mörda mördad mördade mördades mördar mördaren mördarna mördas mördat) 
#syn(stockholm stockholms)) 
 
Met: #sum(soltempelorden #syn(sekten sektens) joseph cbc #syn(mord morden mordet) skånska #syn(åtal 
åtalad åtalade åtalades åtalas åtalat åtalet) #syn(medhjälp medhjälparen)) 
 



 69 

Ska: #sum(soltempelorden #syn(religiös religiösa) #syn(led ledande ledare ledarna) jaquemet #syn(mord 
morden mordet) karin kvarn skåne) 
 
Trunk: #sum(#syn(soltempelorden) #syn(mord mordbrännaren morden mordet mordgåtor mordplatsen 
mordredskapen mordtalet)) 
 
243 Topic 4: 47 releva nta 
Vilka diskussioner fördes och vilka resolutioner antogs vid befolkningskonferensen 
om familjeplanering i Kairo? 
 
Grundstrategi: #sum(befolkningskonferens kairo) 
 
Ass: #sum(befolkningskonferens fn #syn(abort abortens aborter aborterna) kairo #syn(konferensen 
konferensens)) 
 
Met: #sum(befolkningskonferens fn september kairo) 
 
Ska: #sum(befolkningskonferens öde serie depoprovera kairo brittisk familjeplaneringsorganisation 
uppgift) 
 
Trunk: #sum(#syn(befolkningskonferens befolkningskonferensen befolkningskonferenserna) #syn(kairo 
#od1(kairo deklarationen) #od1(kairo konferensen) kairodelegationen kairokonferensen kairomötet 
kairomötets)) 
 
244 Topic 5: 27 relevanta 
Vilka faktorer undergräver den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden? 
 
Grundstrategi: #sum(europeiska industrin konkurrenskraft världsmarknad) 
 
Ass: #sum(#syn(europeisk europeiska) #od1(eu kommissionen) #od1(eu kommissionens) #syn(svensk 
svenska svenskarna svenskt) #syn(industrin industrins) #syn(sverige sveriges) #syn(jobb jobba jobben) 
#syn(konkurrenskraft konkurrenskraften konkurrenskraftig) #syn(företag företagen företagens företaget) 
världsmarknad skåne #syn(fisk fisken fisket) nordiska) 
 
Met: #sum(#syn(europeisk europeiska) #syn(länder länderna) #syn(filmer filmerna) #syn(industrin 
industrins) #syn(svensk svenska svenskarna svenskt) #syn(konkurrenskraft konkurrenskraften 
konkurrenskraftig) #syn(sverige sveriges) världsmarknad #syn(subventionerad subventionerat) etablering 
exportstöd) 
 
Ska: #sum(#syn(europeisk europeiska) #syn(nationell nationella) oecd diskussionen #syn(industrin 
industrins) #syn(europa europas europe) #syn(utveckling utvecklingen) eu #syn(konkurrenskraft 
konkurrenskraften konkurrenskraftig) #syn(utbildning utbildningarna utbildningen) procent 
#syn(medlemmar medlemmarna medlemmarnas) världsmarknad ekologi #syn(inriktad inriktade) 
jordbruk) 
 
Trunk: #sum(#syn(europeisk europeiska) #syn(industrin industrination industrins) #syn(konkurrenskraft 
konkurrenskraften konkurrenskraftig) #syn(världsmarknad världsmarknaden världsmarknadspriser)) 
 
245 Topic 6: 19 relevanta 
Vilken omfattning hade skogsbränderna utanför Sydney och hur allvarligt var läget? 
 
Grundstrategi: #sum(skogsbränder sydney) 
 
Ass: #sum(#syn(skogsbränder skogsbränderna) #syn(brända bränder bränderna) #syn(brand branden) 
#syn(sydney sydneys) #syn(svensk svenska svenskar svenske svensken) #syn(hus huset)) 
 
Met: #sum(#syn(skogsbränder skogsbränderna) #syn(rasade rasar rasat) svåra #syn(brända bränder 
bränderna) #syn(sydney sydneys) #syn(norr norra) #syn(förort  förorten förorter förorterna)) 
 



 70 

Ska: #sum(#syn(skogsbränder skogsbränderna) khios sydeuropa #syn(australisk australiska australiskt) 
#syn(sydney sydneys) #syn(australien australiens) barnflicka #syn(brinna brinnande brinner)) 
 
Trunk: #sum(#syn(skogsbränder skogsbränderna) #syn(sydney sydneyborna sydneyområdet sydneys)) 
 
248 Topic 7: 67 relevanta 
Sök dokument om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
 
Grundstrategi: #sum(europeiska ekonomiska samarbetsområdet) 
 
Ass: #sum(#syn(europeisk europeiska europeiskt) emu eu #syn(ekonomisk ekonomiska ekonomiskt) 
#syn(sverige sveriges) samarbetsområdet #syn(svensk svenska svenskar svenskarna svenske svenskhet 
svenskt)) 
 
Met: #sum(#syn(europeisk europeiska europeiskt) #syn(union unionen) #syn(råd rådande råder rådet) 
#syn(ekonomisk ekonomiska ekonomiskt) #syn(politik politiken politikens politiker politikerna) 
samarbetsområdet ees) 
 
Ska: #sum(#syn(europeisk europeiska europeiskt) #syn(väst västliga) handelshindren #syn(allmänheten 
allmänna) #syn(ekonomisk ekonomis ka ekonomiskt) #syn(arbetsmarknaden arbetsmarknader 
arbetsmarknaderna) #syn(bakgrund bakgrunden) #syn(återhämtning återhämtningen) samarbetsområdet 
#syn(väg vägar vägen) #syn(europa europas) #syn(betecknade betecknas)) 
 
Trunk: #sum(#syn(europeisk europeiska europeiskt) #syn(ekonomiska ekonomisk ekonomiska 
ekonomiskt #od1(ekonomiskt politiskt)) #syn(samarbetsområdet)) 
 
249 Topic 8: 14 relevanta 
Sök exempel på flygplansolyckor som inträffat på start- eller landningsbanan 
under pågående flygning. 
 
Grundstrategi: #sum(olyckor flygplan flygplats) 
 
Ass: #sum(olyckor #syn(hästar hästarna) buller #syn(flygplan flygplanet) #syn(plan planen planet) 
#syn(serbisk serbiska serbiskt) flygplats) 
 
Met: #sum(olyckor #syn(flyg flygande flygen flyger flyget) #syn(hästar hästarna) andreasson 
#syn(flygplan flygplanet) #syn(serbisk serbiska serbiskt) saab #syn(passagerare passagerarna) flygplats 
#syn(kiruna kirunas) #syn(sarajevo sarajevos) vänersborgs) 
 
Ska: #sum(olyckor airbus #syn(hästar hästarna) artilleribeskjutningen #syn(flygplan flygplanet) #syn(tid 
tiden tidigt) staden flygplats #syn(trafik trafiken) #syn(allvarliga allvarligare allvarligt) hangaren) 
 
Trunk: #sum(#syn(olyckan olyckor) #syn(flygplan flygplanet flygplanets flygplansindustri 
flygplansindustrin flygplanstillverkare flygplanstillverkaren flygplanstypen flygplansugn) #syn(flygplats 
flygplatschef flygplatsen flygplatsens flygplatser flygplatsområdet flygplatspersonalen)) 
  
252 Topic 9: 37 relevanta 
Ge exempel på användning av vindkraft. 
 
Grundstrategi: #sum(vindkraft användning) 
 
Ass: #sum(#syn(vindkraft vindkraften vindkraftens) #syn(vindkraftverk vindkraftverken vindkraftverket) 
energi #syn(bygga byggande byggas bygge byggen bygger byggs byggt) #syn(användning användningen) 
#syn(kärnkraft kärnkraften) #syn(avveckling avvecklingen) #syn(förnyelse förnyelsen)) 
 
Met: #sum(#syn(vindkraft vindkraften vindkraftens) #syn(länsstyrelse länsstyrelsen länsstyrelsens) 
#syn(kärnkraft kärnkraften) #syn(vindkraftverk vindkraftverken vindkraftverket) #syn(användning 
användningen) biobränslen kvicksilver förbud) 
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Ska: #sum(#syn(vindkraft vindkraften vindkraftens) #syn(vindkraftverk vindkraftverken vindkraftverket) 
#syn(verk verken verket verklighet) #syn(miljövän miljövänlig miljövänliga miljövänlighet miljövänligt 
miljövänner) #syn(användning användningen) #syn(regering regeringen regeringens) #syn(kärnkraft 
kärnkraften) #syn(tid tiden)) 
 
Trunk: #sum(#syn(vindkraft vindkraftaggregat vindkraftanläggningarna vindkraftel vindkraften 
vindkraftens vindkraftetablering vindkraftförening vindkraftkommun vindkraftkommunen 
vindkraftproducerad vindkraftsbyggen vindkraftskommun vindkraftsområdet vindkraftutbyggnaden 
vindkraftverk vindkraftverken vindkraftverket vindkraftverkets) #syn(användning användningen)) 
 
254 Topic 10: 33 relevanta 
Sök dokument om prästvigning av kvinnor inom de europeiska kyrkorna.  
 
Grundstrategi: #sum(kvinnliga präster) 
 
Ass: #sum(#syn(kvinna kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnor kvinnorna) #syn(kyrkan kyrkans) 
#syn(biskop biskopar biskoparna biskopen biskops) #syn(präst prästen präster prästerna prästernas)) 
 
Met: #sum(#syn(kvinna kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnor kvinnorna) #syn(kollega kolleger kollegerna 
kollegor kollegorna) #syn(prästviga prästvigas prästvigda prästvigdes prästvigt) #syn(präst prästen präster 
prästerna prästernas) #syn(manlig manliga manligt) #syn(stift stiften stiftet)) 
 
Ska: #sum(#syn(kvinna kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnor kvinnorna) #syn(manlig manliga manligt) 
vigts #syn(allvarlig allvarligaste) #syn(präst prästen präster prästerna prästernas) #syn(kollega kolleger 
kollegerna kollegor kollegorna) #syn(inställning inställningen)  
 
Trunk: #sum(#syn(kvinna kvinnan kvinnlig kvinnliga kvinnligt kvinnodominans kvinnofrågor 
kvinnoförespråkare kvinnokraft kvinnopräster kvinnoprästerna kvinnoprästfrågan kvinnoprästmotståndare 
kvinnoprästmotståndarna kvinnoprästmotståndarnas kvinnoprästmotståndet kvinnor kvinnorna kvinnors) 
#syn(präst prästen präster prästerna prästernas prästers prästerskap prästlönerna prästmöte prästmötena 
prästmötesavhandling prästmötesberedningens prästmötesdagens prästmötet prästmötets prästtjänster 
prästviga prästvigas prästvigda prästvigdes prästvigningen prästvigt prästämbeten prästämbetet)) 
 
259 Topic 11: 54 relevanta 
Sök dokument om FN-/USA-truppers invasion på Haiti. 
 
Grundstrategi: #sum(haiti usa) 
 
Ass: #sum(#syn(haiti haitier haitierna haitiernas) #syn(militär militära militäre militären militärens 
militärer militärerna militärs) #syn(clinton clintons) usa #syn(amerikansk amerikanska amerikanske 
amerikanskt)) 
 
Met: #sum(#syn(haiti haitier haitierna haitiernas) #syn(amerikansk amerikanska amerikanske 
amerikanskt) #syn(militär militära militäre militären militärens militärer militärerna militärs) usa 
#syn(aristide aristides)) 
 
Ska: #sum(#syn(haiti haitier haitierna haitiernas) #syn(fredag fredagen fredags) fn #syn(länder länderna) 
usa #syn(clintonregeringen clintonregeringens) #syn(situation situationen) #syn(kris krisen kriser)) 
 
Trunk: #sum(#syn(haiti #od1(haiti besök) #od1(haiti debatten) #od1(haiti politik) #od1(haiti polit iken) 
haitier haitierna haitiernas haitiflyktingar haitikrisen haitipolitiken haitis haitisk haitiska haitiske 
haitistrategi)) #syn(usa #od1(usa invasion) #od1(usa ledd) #od1(usa ledda) #od1(usa medborgares))  
 
261 Topic 12: 18 relevanta 
Sök rapporter som innehåller namnen på huvudförhandlarna till det fredsfördrag 
som undertecknats i Mellanöstern mellan Israel och Jordanien samt dessutom 
dokument som ger detaljerad information om fördraget. 
 
Grundstrategi: #sum(fredsfördrag israel jordanien) 
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Ass: #sum(#syn(fredsfördrag fredsfördraget) #syn(syrien syriens syrierna) assad #syn(israel israeler 
israelerna israels) #syn(hussein husseins) #syn(jordanien jordaniens jordanier jordanierna) #syn(kung 
kungen)) 
 
Met: #sum(#syn(fredsfördrag fredsfördraget) #syn(underteckna undertecknade undertecknades 
undertecknande undertecknandet undertecknar undertecknas undertecknat) #syn(historisk historiska 
historiskt) #syn(israel israeler israelerna israels) #syn(premiärminister premiärministern 
premiärministerns) #syn(syrien syriens syrierna) #syn(jordanien jordaniens jordanier jordanierna) 
#syn(kung kungen) #syn(hussein husseins)) 
 
Ska: #sum(#syn(fredsfördrag fredsfördraget) #syn(avtal avtalet) #syn(vecka veckor veckorna) 
gazaremsan #syn(israel israeler israelerna israels) #syn(dag dagar dagen dagens) jerusalem 
#syn(förhandlingar förhandlingarna) #syn(jordanien jordaniens jordanier jordanierna) #syn(fred freden 
fredens fredlig fredliga) #syn(fredssamtal fredssamtalen fredssamtalet) #syn(arabiska arabiske arabiskt)) 
 
Trunk: #sum(#syn(fredsfördrag fredsfördraget) #syn(israel #od1(israel jordanien) israeler israelerna 
israelisk israeliska israeliske israelockuperade israels) #syn(jordanien jordaniens jordanier jordanierna)) 
 
262 Topic 13: 20 relevanta 
Vilka effekter har FN:s handelsblockad haft på det irakiska folkets tillvaro? 
 
Grundstrategi: #sum(handelsblockad irak) 
 
Ass: #sum(handelsblockad usa kuba fn #syn(irak iraks) kuwait #syn(sanktion sanktioner sanktionerna)) 
 
Met: #sum(handelsblockad kuba usa nyerere #syn(irak iraks) kuwait  #syn(sanktion sanktioner 
sanktionerna) södra) 
 
Ska: #sum(handelsblockad isolerad kuba #syn(president presidentens) #syn(irak iraks) landet #syn(reträtt 
reträtten) bagdad) 
 
Trunk: #sum(#syn(handelsblockad) #syn(irak irakier irakierna irakisk #od1(irakisk kuwaitiska) 
#od1(irakisk rysk) #od1(irakisk svenska) irakiska irakiskt iraks)) 
 
263 Topic 14: 41 relevanta 
Vilka skäl finns det för den ryska militära interventionen i Tjetjenien?  
 
Grundstrategi: #sum(intervention tjetjenien) 
 
Ass: #sum(intervention haiti #syn(president presidenten presidentens) #syn(tjetjenien tjetjeniens 
tjetjenier) #syn(rysk ryska ryske ryskt) #syn(dudajev dudajevs) #syn(ryssland rysslands)) 
 
Met: #sum(intervention #syn(militär militära) divine haiti #syn(tjetjenien tjetjeniens tjetjenier) 
#syn(ryssland rysslands) #syn(president presidenten presidentens) utbrytarrepubliken) 
 
Ska: #sum(intervention #syn(ny nyligen) warren #syn(söndagen söndags) #syn(tjetjenien tjetjeniens 
tjetjenier) #syn(republik republiken republikens republikerna) #syn(moskva moskvas) delegater) 
 
Trunk: #sum(#syn(intervention) #syn(tjetjenien tjetjeniens tjetjenier tjetjeniska)) 
 
264 Topic 15: 28 relevanta 
Skäl för tillbakadragandet av FN:s fredsbevarande styrkor ur Bosnien. 
 
Grundstrategi: #sum(fn styrkor bosnien) 
 
Ass: #sum(fn #syn(serber serberna serbernas) #syn(muslimer muslimerna muslimernas) #syn(styrka 
styrkor styrkorna) #syn(bosnien bosniens)) 
 



 73 

Met: #sum(fn #syn(skyddstyrka skyddstyrkor) #syn(styrka styrkor styrkorna) #syn(serbisk serbiska 
serbiske serbiskt) #syn(muslimska muslimske mulimskt) #syn(bosnienserbisk bosnienserbiska 
bosnienserbiske bosnienserbiskt) #syn(bosnien bosniens) #syn(norr norra)) 
 
Ska: #sum(fn rose #syn(chef chefen) #syn(#od1(fn soldater) #od1(fn soldaterna) #od1(fn soldaternas)) 
#syn(styrka styrkor styrkorna) #syn(ledande ledare ledaren ledarens ledarna leder) #syn(civil civila) 
#syn(område områden området) #syn(bosnien bosniens) väg #syn(sarajevo sarajevos)) 
 
Trunk: #sum(#syn(fn #od1(fn aktion) #od1(fn ambassadör) #od1(fn befälhavare) #od1(fn flygplan) 
#od1(fn fordon) #od1(fn fordonet) #od1(fn frågor) #od1(fn hjälpen) #od1(fn konvojerna) #od1(fn källa) 
#od1(fn källan) #od1(fn källor) #od1(fn observatörer) #od1(fn officerare) #od1(fn personal) #od1(fn 
soldat) #od1(fn soldater) #od1(fn soldaterna) #od1(fn soldaternas) #od1(fn styrkan) #od1(fn styrkans) 
#od1(fn styrkor) #od1(fn styrkorna) #od1(fn styrkornas) #od1(fn talesman) #od1(fn talesmannen) #od1(fn 
tjänstemän)) #syn(styrka styrkeförhållandena styrkor styrkorna) #syn(bosnien #od1(bosnien hercegovina) 
#od1(bosnien hercegovinas) #od1(bosnien konflikten) bosnienkroatiska bosniens bosnienserber 
bosnienserberna bosnienserbernas bosnienserbisk bosnienserbiska bosnienserbiske bosnienserbiskt 
bosnisk bosniska bosniskserbiske bosniskt)) 
 
265 Topic 16: 48 relevanta 
Sök dokument om indianernas uppror i Chiapas (Mexico). 
 
Grundstrategi: #sum(indianer uppror) 
 
Ass: #sum(#syn(indian indianer indianerna indianernas) #syn(mexiko mexikos) chiapas #syn(regering 
regeringen regeringens) uppror #syn(roman romanen ro maner romanerna) #syn(berättelse berättelsen 
berättelser berättelserna berättigad berättigande) #syn(kinesisk kinesiska)) 
 
Met: #sum(#syn(indian indianer indianerna indianernas) #syn(mexiko mexikos) chiapas utställningen 
uppror #syn(politiska politiskt) individuella #syn(nong nongs)) 
  
Ska: #sum(#syn(indian indianer indianerna indianernas) #syn(städer städerna) san #syn(mexikanska 
mexikanske mexikanskt) uppror #syn(samhällen samhället) #syn(kinesisk kinesiska) symboliserar) 
 
Trunk: #sum(#syn(indian indianbefolkningen indianer indianerna indianernas indiangruppen indianism 
indiankvinnorna indianliv indianreservat indianrevolten indiansk indianska indianske indianspråk 
indianstammar indiantransport indianuppror) #syn(uppror upproret upproriska upprorsledaren 
upprorsmakarna upprorsmän upprorsmännen)) 
 
266 Topic 17: 18 relevanta 
Sök dokument om slutspelet i 1994 års världsmästerskap i fotboll. 
 
Grundstrategi: #sum(fotboll världsmästerskap slutspel) 
 
Ass: #sum(#syn(fotboll fotbollen fotbollens) #syn(spel spelade spelades spelar spelare spelarna spelas 
spelat) #syn(match matchen matcher matcherna) usa #syn(världsmästerskap världsmästerskapet) 
#syn(amerikansk amerikanska) #syn(slutspel slutspelet) #syn(kval kvalar kvalet) #syn(sverige sveriges) 
#od1(sverige brasilien)) 
 
Met: #sum(#syn(fotboll fotbollen fotbollens) #syn(amerikansk amerikanska) #syn(kinesisk kinesiska) 
#od1(vm slutspel) #od1(vm slutspelet) #syn(världsmästerskap världsmästerskapet) #syn(framgångsrikaste 
framgångsrike framgångsrikt) #syn(helsingborg helsingborgs) #syn(slutspel slutspelet) #syn(kval kvalar 
kvalet) #syn(sverige sveriges) #od1(sverige brasilien)) 
 
Ska: #sum(#syn(fotboll fotbollen fotbollens) #syn(spel spelade spelades spelar spelare spelarna spelas 
spelat) #syn(tränare tränaren tränat) nässjö #syn(världsmästerskap världsmästerskapet) vm 
förbundskapten #syn(sommar sommaren sommarens) #syn(slutspel slutspelet) #od1(sverige ungern) 
#od1(sverige schweiz) #od1(sverige västtyskland)) 
 
Trunk: #sum(#syn(fotboll fotbollen fotbollens fotbollförbund fotbollförbundet #od1(fotbolls vm) 
fotbollsdilemma fotbollsfederation fotbollsfester fotbollskarriären fotbollsklubb fotbollskväll fotbollslag 
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fotbollsmatcher fotbollsspelare fotbollsspelares fotbollsstolthet fotbollsvärld) #syn(världsmästerskap 
världsmästerskapet) #syn(slutspel slutspelet slutspelsmatch slutspelsmatcher slutspelsmatcherna 
slutspelsupplevelse)) 
 
267 Topic 18: 21 relevanta 
Vilka gener har identifierats som är upphov till eller bidrar till att orsaka 
sjukdomar eller utvecklingsstörningar hos människor? 
 
Grundstrategi: #sum(gener utvecklingsstörningar sjukdomar) 
 
Ass: #sum(#syn(gen genen gener generna) #syn(forskare forskaren forskarna) #syn(ärftlig ärftliga 
ärftligheten) #syn(sjukdom sjukdomar sjukdomarna sjukdomen) #syn(frisk friska friskare fris kt) 
psoriasis) 
 
Met: #sum(#syn(gen genen gener generna) #syn(frisk friska friskare friskt) bröstcancer företaget 
#syn(sjukdom sjukdomar sjukdomarna sjukdomen) #syn(ärftlig ärftliga ärftligheten) #syn(allvarlig 
allvarliga) #syn(barn barnen barnens barnet barns)) 
 
Ska: #sum(#syn(gen genen gener generna) new psoriasis #syn(sjukdom sjukdomar sjukdomarna 
sjukdomen) insjukna #syn(anlag anlagen anlaget) överlever) 
 
Trunk: #sum(#syn(gen genamplifiering genen gener generation generna genetik genetiker genetisk 
genetiska genforskningen genial genmanipulerad genmanipulerade genome genomet genomförbart 
genomfört genomgå genomsnittligt genteknik gentekniken genterapi genuppsättning genuppsättningen 
genväg) #syn(sjukdom sjukdomar sjukdomarna sjukdomen sjukdomsanlag sjukdomsanlaget 
sjukdomsframkallande sjukdomsgener sjukdomstillstånd)) 
 
274 Topic 19: 21 relevanta 
Sök rapporter och diskussioner om ryska truppers tillbakadragande från 
Lettland. 
 
Grundstrategi: #sum(trupper lettland) 
 
Ass: #sum(#syn(trupp truppen trupper trupperna) #syn(rysk ryska ryske ryskt) #syn(ryssland rysslands) 
#syn(lettland lettlands) #syn(lettisk lettiska lettiske lettiskt)) 
 
Met: #sum(#syn(trupp truppen trupper trupperna) #syn(rysk ryska ryske ryskt) #syn(lettisk lettiska 
lettiske lettiskt) #syn(lettland lettlands) #syn(ryssland rysslands) #syn(estland estlands)) 
 
Ska: #sum(#syn(trupp truppen trupper trupperna) #syn(befolkning befolkningen) armen #syn(soldater 
soldaterna) #syn(lettland lettlands) #syn(avtal avtalet) moskva #syn(sovjetrepubliken sovjetrepubliker 
sovjetrepublikerna)) 
 
Trunk: #sum(#syn(trupp truppen trupper trupperna truppfrågan trupphemtagandet truppkoncentrationen 
truppreträtt truppreträtterna trupptillbakadragande trupptillbakadragandet trupputtåg trupputtåget) 
#syn(lettland lettlands)) 
 
276 Topic 20: 21 relevanta 
Sök dokument som ger biografisk information om Kim Il Sung, Nordkoreas 
president som dog 1994. 
 
Grundstrategi: #sum(sung nordkorea president) 
 
Ass: #sum(#syn(sung sungs) kim #od1(il sung) #od1(il sungs) #syn(nordkorea nordkoreas) usa 
#syn(president presidenten presidentens presidenter presidenterna)) 
 
Met: #sum(#syn(sung sungs) il kim #syn(nordkorea nordkoreas) usa #syn(president presidenten 
presidentens presidenter presidenterna) #od1(il sung) #od1(il sungs)) 
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Ska: #sum(#syn(sung sungs) överlagt långa blomstringstid #syn(nordkorea nordkoreas) #syn(samtal 
samtala samtalade samtalen samtalet) kärnkraftanläggningar #syn(lördagen lördagens lördags) 
#syn(president presidenten presidentens presidenter presidenterna) #syn(ledare ledaren ledarens ledarna 
leder) konfuciansk tradition) 
 
Trunk: #sum(#syn(sung sungs #od1(sung joo)) #syn(nordkorea nordkoreaner nordkoreanerna 
nordkoreanernas nordkoreansk nordkoreanska nordkoreanske nordkoreas) #syn(president presidenten 
presidentens presidenter presidenterna presidenttalesman)) 
 
283 Topic 21: 21 relevanta 
Dokument som innehåller information om hungerstrejksaktioner som satts i gång 
för att dra uppmärksamheten till en sak. 
 
Grundstrategi: #sum(hungerstrejk uppmärksamhet) 
 
Ass: #sum(#syn(hungerstrejk hungerstrejka hungerstrejkade hungerstrejkar hungerstrejkat 
hungerstrejken) #syn(regering regeringen regeringens) #syn(göteborg göteborgare göteborgaren 
göteborgarna göteborgarnas göteborgs) #syn(beslutade beslutet) uppmärksamhet #syn(elva elver) jonsson 
#syn(annonsen annonsens)) 
 
Met: #sum(#syn(hungerstrejk hungerstrejka hungerstrejkade hungerstrejkar hungerstrejkat 
hungerstrejken) #syn(vecka veckas veckorna) arbetsnedläggelse #syn(patienter patienterna) 
uppmärksamhet ungdomars #syn(barn barnen barnens) cirkusartisten) 
 
Ska: #sum(#syn(hungerstrejk hungerstrejka hungerstrejkade hungerstrejkar hungerstrejkat 
hungerstrejken) måndagskvällen protestledarna #syn(protest protester protesterna) uppmärksamhet 
tidningen #syn(fånga fångar fångarnas) kedjeförsedda) 
 
Trunk: #sum(#syn(hungerstrejk hungerstrejka hungerstrejkade hungerstrejkar hungerstrejkat 
hungerstrejken) #syn(uppmärksam uppmärksamhet uppmärksammas)) 
 
284 Topic 22: 14 relevanta 
Sök dokument som beskriver terroristaktioner utförda av den irländska 
republikanska armén (IRA) på europeiska flygplatser. 
 
Grundstrategi: #sum(ira flygplatser) 
 
Ass: #sum(ira #syn(nordirland nordirlands) #syn(politisk politiska) #syn(london londons) 
#syn(flygplatsen flygplatsens flygplatser flygplatserna) heathrow #syn(granaten granater granaterna)) 
 
Met: #sum(ira #syn(armen armens) #syn(politisk politiska) #syn(nordirland nordirlands) #syn(flygplatsen 
flygplatsens flygplatser flygplatserna) heathrow #syn(världen världens) #syn(internationell 
internationella)) 
 
Ska: #sum(ira #syn(brittisk brittiska brittiske) #syn(dag dagar dagarna dagens) #syn(storbritannien 
storbritanniens) #syn(flygplatsen flygplatsens flygplatser flygplatserna) #syn(vecka veckor) 
#syn(granaten granater granaterna)) 
 
Trunk: #sum(#syn(ira #od1(ira aktion) #od1(ira attack) #od1(ira attacker) #od1(ira cell) #od1(ira enheten) 
#od1(ira fångar) #od1(ira försäkran) #od1(ira grupp) #od1(ira kretsen) #od1(ira ledningen) #od1(ira 
meddelande) #od1(ira medlemmar) #od1(ira medlemmarna) #od1(ira män) #od1(ira männen) #od1(ira 
partiet) #od1(ira plan) #od1(ira politikern) #od1(ira strategin) #od1(ira taktik) iran irans iranska) 
#syn(flygplats flygplatsanställda flygplatschefen flygplatsen flygplatsens flygplatser flygplatserna 
flygplatshotell flygplatskioskerna flygplatsområdet flygplatsterminalerna)) 
 
285 Topic 23: 11 relevanta 
Sök detaljerad information om operation "Turquoise", den franska humanitära 
aktionen i Rwanda. 
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Grundstrategi: #sum(turquoise rwanda frankrike) 
 
Ass: #sum(turquoise #syn(flyktingar flyktingarna) kigali goma #syn(rwanda rwandas) #syn(fransk 
franska franske franskt) #syn(frankrike frankrikes) #od1(fpr gerillan) #od1(fpr gerillans)) 
 
Met: #sum(turquoise #syn(operation operationen) ur #syn(soldater soldaterna) #syn(rwanda rwandas) 
#syn(fransk franska franske franskt) sydvästra #syn(frankrike frankrikes) #syn(anklagade anklagar 
anklagas anklagat anklagelserna)) 
 
Ska: #sum(turquoise #syn(vägspärr vägspärren) turkos eftertanke #syn(rwanda rwandas) #syn(hutu hutuer 
hutuerna hutuernas) #syn(fransmän fransmännen fransmännens) #syn(president presidentens presidenter) 
#syn(frankrike frankrikes) #syn(fransmän fransmännen fransmännens) #syn(belgien belgiens belgierna) 
fn) 
 
Trunk: #sum(#syn(turquoise) #syn(rwanda rwandas rwandier rwandierna rwandiers rwandisk rwandiska 
rwandiskt) #syn(frankrike frankrikes)) 
 
286 Topic 24: 35 relevanta 
Sök dokument som beskriver användningen av eller inställningen till "grön" 
energi, d.v.s. energi från förnyelsebara energikällor. 
 
Grundstrategi: #sum(energi förnyelsebar) 
 
Ass: #sum(energi #syn(göteborg göteborgarnas göteborgs) #syn(oslo oslos) ab förnyelsebar #syn(kriterier 
kriterierna) anders) 
 
Met: #sum(energi #syn(göteborg göteborgarnas göteborgs) #syn(oslo oslos) ab förnyelsebar 
#syn(energikälla energikällor) råvara) 
 
Ska: #sum(energi hemlighetsmakeri #syn(vecka veckor) vice fönyelsebar lrf #syn(projekt projekten 
projektet) #syn(användning användningen)) 
 
Trunk: #sum(#syn(energi energiaffärer energianvändning energianvändningen energiavgifter energibehov 
energibolag energibolagen energibolaget energikälla energikällor energileverantörer energin energipris 
energipriset energiproduktionen energis energiskatt energiskatten energiskog energisnåla energiverk 
energiverken energiåtgången) #syn(förnyelsebar)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


