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possible. In every search we have evaluated the first 20 hits 
in each of the search engines. The measures we have used 
are precision and cumulated gain. Precision is based on a 
binary scale and cumulated gain is calculated by means of a 
non-binary relevance scale. The relevance judgement in this 
thesis is based on a four-point relevance scale, which reaches 
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us the opportunity to compare how varying the result can be, 
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to decide where in the results page the relevant documents 
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precision and cumulated gain. Regarding precision Yahoo! 
got the lowest end result, but for cumulated gain MSN 
Search performed the worst. 
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1 INLEDNING 
 
Att söka, organisera, strukturera och presentera rätt information blir allt viktigare i det 
moderna samhället och informationssökningsprocessen har en central roll i våra dagliga 
liv. Bibliotekarieyrket handlar i mångt och mycket om att få fram rätt information till 
rätt användare. Det krävs att bibliotekarien ska kunna formulera en väl fungerande 
sökfråga och kunna hitta den mest relevanta informationen i det som återvinns. 
 
Vi har valt att under vår studietid vid Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan inrikta oss på kunskapsorganisation, något 
som beskriver dokument, strukturering och analys av information och kunskap i syfte 
att underlätta informationsåtervinning. Information retrieval, IR, är en viktig del i denna 
process då det handlar om hur kunskap och information återvinns. För att kunna 
återvinna och ta del av all information som finns runt omkring oss krävs det att 
informationen lagras på ett lämpligt sätt, till exempel med hjälp av sökmotorer. 
 
IR gör det möjligt att med en välformulerad sökfråga återvinna relevanta dokument från 
stora databaser och dokumentsamlingar och möjligheterna är oändliga. Inte ens Internet 
är för stort eller för invecklat för att hindra informationen från att hittas och nå ut till 
dem som behöver den. Här finns sökmotorer som letar upp och indexerar många av de 
miljarder sidor som har åtkomst via Internet och som låter användare världen över ta del 
av denna information. Allt som behövs är en bra sökmotor och en bra sökfråga.  
 
Varje dag använder människor världen över sig av sökmotorer på webben för att söka 
efter en viss information eller en viss webbplats. I en cyberrymd så stor, så stor krävs 
det väl fungerande söktjänster som kan organisera och återvinna all den information 
som varje sekund eftersöks av olika människor i olika länder. Om de hittar det de söker 
efter är helt upp till hur de formulerar sin sökfråga och vilken sökmotor de använder. 
Mest använd och känd är Google. Det har till och med konstruerats ett verb utifrån att 
söka med hjälp av Google, att googla. Men är Google så enastående gentemot andra 
sökmotorer? 
 
Vi beslutade oss för att ta reda på det. Med hjälp av två effektivitetsmått har vi gjort en 
evaluering av de tre webbaserade sökmotorerna Google, Yahoo! och MSN Search för 
att jämföra deras återvinningseffektivitet. Vi bestämde oss för att utvärdera Yahoo! 
eftersom den är och länge har varit en stor och känd söktjänst. Till sist valde vi MSN 
Search eftersom det är en relativt ny sökmotor med ambition att konkurrera med 
Google. De effektivitetsmått vi har valt är precision och cumulated gain, som vi 
hädanefter kommer att kalla CG-måttet och som beräknar den ackumulerade nyttan. 
Precision är ett binärt relevansmått medan CG räknas ut med hjälp av en ickebinär 
relevansskala. 
 
Vad vi har gjort är att med hjälp av diverse topics och queries försökt att utvärdera tre 
sökmotorer för att jämföra deras återvinningseffektivitet. De första 20 träffarna som 
kom upp efter varje sökning har vi relevansbedömt vilket resulterar i 1500 
bedömningar. För att inte komma in på allt för existentiella frågor och diskussioner 
omkring relevansens vara eller icke-vara har vi tagit hjälp av en färdigkonstruerad 
relevansskala, som är specialutformad för att gälla relevansbedömning av internetsidor. 
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Vid fem DCV-nivåer har vi beräknat en medelprecision och ett medelvärde för CG för 
varje sökmotor. DCV (Document Cut-off Value) innebär det antal träffar som granskas 
vid varje sökning. 
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka återvinningseffektiviteten hos tre webbaserade 
söktjänster. Med återvinningseffektivitet menas ett IR-systems förmåga att återvinna 
relevanta dokument samt att utesluta ickerelevanta dokument. Återvinningseffektivitet 
mäts med hjälp av olika mått, till exempel recall och precision. 
 

1.2 Frågeställningar  
 
(1) Skiljer sig de tre söktjänsterna åt med avseende på den ackumulerade nytta 
användaren erhåller? 
  
(2) Skiljer sig de tre söktjänsterna åt med avseende på precision? 
 
(3) Är den relativa ordningen mellan söktjänsterna konstant med avseende på 
frågeställningarna (1) och (2) ovan? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
För att en evaluering av söktjänster ska kunna gå att genomföra behövs det vissa 
avgränsningar. På grund av begränsning av tid och omfattning av uppsatsen har vi valt 
att avgränsa oss till att endast kontrollera de 20 första träffarna i varje sökning. Ett högre 
DCV hade varit att föredra för att kunna generalisera resultatet mer, men vi anser ändå 
att DCV 20 är tillräckligt högt för att kunna dra slutsatser av resultaten. 
 
Vi har avgränsat oss till två effektivitetsmått som på olika sätt beräknar 
återvinningseffektiviteten hos sökmotorer. Varför vi har valt just de två beror på att 
precisionen på ett enkelt och överskådligt sätt visar hur många av de återvunna 
dokumenten som är relevanta. CG är inget vanligt effektivitetsmått i evalueringsstudier, 
vilket gör det intressant att räkna med. Vi har valt att inte använda effektivitetsmåtten 
recall och täckning. Recall har vi valt bort då vi anser det omöjligt att veta hur många 
relevanta dokument en sökmotor återvinner givet en viss query. Av samma anledning 
har täckning uteslutits. 
 
Att låta undersökningen bestå av 25 topics är tillräckligt, sett till studiens omfattning. 
Det kan anses vara för litet antal för att kunna dra några egentliga slutsatser, men vi 
menar att det var det högsta antal vi skulle hinna med. 
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1.4 Disposition 
 
Kapitel 2 behandlar IR-ämnet. Centrala begrepp inom IR som förekommer i uppsatsen 
definieras och en övergripande introduktion ges till ämnet. Vi förklarar vad en sökmotor 
är och hur den fungerar och klargör för de tre klassiska IR-modellerna. 
 
I det tredje kapitlet återges tidigare forskning inom IR och utvärderingar. Vi har valt ut 
fem artiklar och en magisteruppsats som vi anser är relevanta och redogörande för 
evalueringsstudier. De har undersökt olika sökmotorer och evaluerat 
återvinningseffektiviteten med hjälp av olika mått. 
 
Fjärde kapitlet handlar om den metod vi har använt oss av i uppsatsen. Där beskrivs allt 
som har föregått vår undersökning; vilka sökmotorer vi har valt och en övergripande 
beskrivning hur de fungerar, hur topics och queries har konstruerats, hur våra sökningar 
har gått till. Här förklaras även de effektivitetsmått vi har använt samt den relevansskala 
som låg till grund för bedömningen. 
 
Kapitel 5 redovisar de resultat, som vi under vår undersökning har erhållit, i tabeller och 
diagram med tillhörande förklaringar. 
 
I sjätte kapitlet analyserar vi resultaten från det föregående kapitlet. Först går vi igenom 
varje topic och redovisar vilka resultat vi har fått, både i precision och CG. Sedan följer 
analyser av precision och CG vid olika DCV-nivåer. 
 
Sjunde kapitlet är vårt diskussionskapitel där vi diskuterar analysen och vad vi har 
kommit fram till. Vi drar slutsatser av vår undersökning och ger förslag på fo rskning 
som kan göras härnäst. 
 
Slutligen har vi ett kapitel där vi sammanfattar de olika kapitlen och hela uppsatsen. 
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2 IR 
 

2.1 Centrala begrepp 
 

• Dokument – ett objekt som innehåller data 
• IR-system – ett databaserat system som lagrar och återvinner dokument. 
• Query – en formell representation av ett informationsbehov i ett givet IR-

systems språk 
• Topic – Ett informationsbehov uttryckt i naturligt språk. (Ahlgren 2004a, s.14) 

 

2.2 Introduktion till IR 
 
IR inbegriper representation, lagring, organisering och tillgång till informationsobjekt. I 
princip finns det inga restriktioner för vad för slags föremål det rör sig om. Oftast är det 
berättande information, till exempel böcker, brev, tidnings- och forskningsartiklar. 
(Salton & McGill 1983, s. 1-2) 
 
Ett IR-system är ett databaserat system som används till att lagra informationsföremål 
som behöver bli bearbetade, sökta, återvunna och spridda till olika typer av användare. 
IR-system används vanligen till att hantera bibliografiska dokument och textdata. 
(Salton & McGill 1983, s. xi) 
 
IR-systemets användare måste översätta sitt informationsbehov till en query som förstås 
av systemet. Detta kallas att användaren söker efter information genom att utföra en 
sökfråga. Användaren kan antingen använda sig av sökning eller browsing. Skillnaden 
består i att man i browsing inte från början har ett mål med sitt sökande, utan mer 
bläddrar bland dokumenten för att hitta något av intresse. Vid sökning däremot, är man 
mer målinriktad och inställd på något specifikt. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
4) 
 
Dokumenten i en dokumentsamling representeras av ett antal indexeringstermer eller 
nyckelord (keywords). Dessa kan antingen tas direkt ur dokumentet eller bli bestämda 
av den som indexerar. Ett dokument kan representeras med alla sina ord. Om det 
handlar om väldigt stora samlingar kan det bli nödvändigt att minska antalet 
representativa nyckelord. Detta kan uppnås genom stemming, som reducerar distinkta 
ord till sin ordstam. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 5) 
 

2.2.1 Återvinningsprocessen 
 
Textdatabasen måste definieras innan återvinningsprocessen kan börja, det vill säga: 
 

• vilka dokument som ska användas 
• vad som ska utföras på texten, vilka åtgärder som ska göras 
• textmodellen – strukturen på texten och vad som kan återvinnas 
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Ett index görs över texten. Det finns olika typer av index, till exempel den inverterade 
filen. Den inverterade filen försäkrar en snabb tillgång till informationsobjekten 
eftersom det endast är indexet som genomsöks för att hitta de objekt som tillfredsställer 
sökfrågan. Den faktiska filen eller objektet genomsöks alltså inte. (Salton 1983, s. 17) 
 
När dokumentdatabasen är indexerad kan återvinningsprocessen börja. Allt börjar med 
ett användarbehov som specificeras av användaren. Innan själva queryn formuleras, kan 
queryoperationer användas, där man testar hur queryn fungerar innan den riktiga queryn 
utformas. Queryn utförs sedan och dokument återvinns. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 9) 
 
I många IR-system rankas de återvunna dokumenten efter sannolikheten att de är 
relevanta för användaren. Användaren får sedan själv granska dem i sin jakt på 
information. Användaren kan välja ut intressanta dokument och göra om sökningen som 
förhoppningsvis leder till en bättre återvinning för det aktuella behovet. (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 9) 
 

2.3 Sökmotorer 
 

2.3.1 Typer av sökmotorer 
 
Resultatet av en webbsökning beror i stort på vilken sökmotor man har använt sig av, då 
sökmotorer skiljer sig åt i hur de väljer, uppdaterar och indexerar dokument liksom i 
vilka sök- och återvinningskännetecken de har. Sökmotorer kan kategoriseras i många 
olika slag, till exempel på basis av hur deras index ser ut. (Chowdhury & Chowdhury 
2001, s. 18-19) 
 
Två breda kategorier är sökmotorer och metasökmotorer. Den senare tillåter användaren 
att genomföra sökningar i mer än en sökmotor, som antingen är förbestämda av 
metasökmotorn eller valda av användaren. Det finns även vissa speciella sökmotorer 
som låter användarna skriva in en fråga på samma sätt som de skulle ställa frågan till en 
människa och på så sätt inte behöver hålla reda på sökoperatorer och andra 
querystrukturer. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 28-29) 
 
En typ av söktjänst, som dock inte är en sökmotor är webbkatalogen, som innehåller 
varierade kategorier och underkategorier för att organisera webbplatser efter deras 
innehåll. Användaren väljer en kategori för att hitta de webbsidor som innehåller den 
eftersökta informationen. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 34) 
 

2.3.2 Hur fungerar en sökmotor? 
 
Det finns olika sätt att söka på webben: med hjälp av sökmotorer, genom att följa länkar 
i en speciellt designad lista, en katalog eller genom browsing. Sökmotorer tillåter 
användare att skriva in söktermer, keywords och/eller fraser, vilka körs mot en databas 
som innehåller information om webbsidor. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 15) 
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För att hitta information i de miljontals webbplatser som existerar använder en 
sökmotor ett speciellt program, kallat en spindel, för att bygga listor av termer som 
hittats på webbsidorna. Programmet hämtar automatiskt webbsidor till sökmotorn och 
använder länkar till andra sidor. Det besöker sidan, läser den och följer ytterligare 
länkar. Sidan återbesöks regelbundet, t ex varje vecka eller månad, för att förändringar 
ska hittas. Den vanligaste utgångspunkten är listor över tungt använda servrar och 
väldigt populära sidor. Spindeln börjar på en populär sida, indexerar orden på sidan och 
följer varje länk som hittats på sidan. På detta sätt genomsöker programmet fort 
systemet och sprider ut sig över stora delar av webben. (Chowdhury & Chowdhury 
2001, s. 16) 
 
Spindeln indexerar ord som förekommer i titeln, undertiteln, metataggar och andra 
relativt viktiga positioner i utvalda sidor. Genom metataggar kan en sidas ägare 
specificera nyckelord och koncept som ska indexeras. Vilka olika kriterier programmet 
har för att välja webbplatser varierar och leder till skillnader i sökresultat. Till exempel 
håller vissa program rätt på ord i titeln, underrubriker och länkar tillsammans med de 
mest frekventa orden på sidan och varje ord i de första raderna text etcetera. Vissa 
sökmotorer indexerar varje ord på en sida. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 16-17) 
 
Alla termer som har hittats av programmet hamnar i indexet. Vid ändring av innehållet 
på en webbsida hämtas den nya informationen hem och indexet uppdateras. Dock kan 
det ta ett tag innan ändringarna upptäcks och indexeras av en sökmotor, beroende på 
flera faktorer, till exempel hur ofta samma sida besöks, hur ofta indexet uppdateras 
etcetera. Inte förrän ändringarna upptäcks av programmet och hamnar i indexet tas de 
hänsyn till av sökmotorn. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 17-18) 
 
Sökmotorn återvinner webbplatser från sin databas som matchar användarens 
söktermer. Det är viktigt att poängtera att när en användare genomför en sökning i en 
sökmotor genomsöks inte hela webben utan endast en bestämd databas som innehåller 
information om utvalda webbplatser. Databasen uppdateras med regelbundna intervaller 
som bestäms av sökmotorn. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 15) 
 
Alla sökmotorer ska genomföra samma uppdrag, men de gör det på olika sätt och detta 
kan orsaka olika resultat. Faktorer som kan påverka sökresultatet är storleken på 
databasen, sökkapaciteten, hur ofta databasen uppdateras och vilka kriterier som finns 
för indexering av webbsidorna. Sökmotorer skiljer sig också i sökhastighet, designen av 
deras gränssnitt, hur de presenterar sökresultaten, hur mycket hjälp som finns att tillgå 
etcetera. (Chowdhury 2001, s. 15) 
 
Sökmotorer körs från speciella sidor på webben och är designade att hjälpa människor 
att hitta information som är lagrad på andra sidor. Det finns olikheter i hur olika 
sökmotorer fungerar, men alla utför följande tre saker: 
 
De söker igenom Internet, eller utvalda delar av Internet, baserat på en del kriterier. De 
håller ett index över de ord och fraser de hittar, med speciell information såsom var de 
hittades, hur många gånger de hittat dem etcetera. De tillåter användare att söka efter 
ord och fraser eller kombinationer av ord och fraser som hittats i indexet. (Chowdhury 
2001, s. 15-16) 
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2.3.3 Sökresultat 
 
Sökmotorer ska inte bara hitta webbsidor utan måste också på något sätt ranka dem. I 
databaser återvinns resultatet oftast praktiskt taget på måfå, men för att en sökmotor ska 
vara av någon nytta gäller det att tilldela sidan någon sorts relevans. Denna relevans går 
ett steg längre än att bara vara en enkel matchning av ord. Metoden för detta skiljer sig 
mellan olika sökmotorer. Den generella taktiken är att få fram ett numeriskt mått på hur 
relevant en sida troligen är och att använda detta mått för att ranka träffarna i ordning. 
Det exakta sättet på hur olika sökmotorer räknar ut det numeriska måttet är en väl 
bevarad hemlighet, men mätningen är beroende av följande aspekter: 
 

• Queryn: en sida tenderar att bli högre rankad om termerna i queryn återfinns 
högt upp i dokumentet eller i titeln eller rubriker. Om termerna dessutom står 
ihop i dokumentet, som de gör i queryn (i samma ordning), kan även detta höja 
dokumentets ranking. 

 
• Sammanhanget: ju fler andra sidor som länkar till den aktuella sidan, desto 

högre ranking får den. Varje länk till en sida kan sägas vara som en röst på den 
sidan, således får sidorna med flest röster högre ranking. Hos vissa sökmotorer 
är vissa röster mer värdefulla än andra. Till exempel om den röstande sidan har 
en hög ranking, då blir också den rösten värd mer. (Stacey & Stacey 2004, s. 
282-283) Detta fenomen kallas hos Google PageRank och hos Yahoo! webrank.  
 
PageRank använder sig av Internets väldiga länknät för att bedöma en enskild 
sidas värde. I grunden fungerar det genom att sökmotorn tolkar en länk från sida 
A till sida B som en röst, från sida A, på sida B. Sökmotorn analyserar också 
sidan som lägger rösten. Röster lagda av sidor som själva är "värdefulla" väger 
tyngre och hjälper andra sidor att bli mer "värdefulla". Viktiga sidor erhåller en 
högre sidrankning, vilket sökmotorn kommer ihåg varje gång den utför en 
sökning. (Google) 

 
• Möjligheten att köpa en högt rankad plats: detta innebär att sidan hamnar bland 

de obetalda länkarna men med en konstgjort hög ranking. Ibland kan dessa listor 
presenteras separat. (Stacey & Stacey 2004, s. 283) 

 
Konsekvenser av att sökmotorer rankar och värderar olika aspekter av sidan är att: 
 

• de värderar sidor olika, så en högt rankad träff i en sökmotor behöver inte vara 
högt rankad i en annan. 

• organisationer och företag kan dra fördel av sökmotorers ibland nyckfulla 
rankningssystem så att de försäkrar sig om att deras sida blir högt rankad. Hög 
ranking behöver inte nödvändigtvis vara synonymt med hög relevans eller 
kvalitet. 

• sökmotorernas rankningsfunktion lyder under speciella algoritmer som används 
av programmerarna, vilket kan snedvrida dem till fördel för vissa sidor på 
bekostnad av andra. Detta är vanligt vid så kallade ”paid listings”. (Stacey & 
Stacey 2004, s. 283) 
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2.4 Återvinningsmodeller 
 
De tre klassiska modellerna inom IR är den Booleska modellen, den probabilistiska 
modellen och vektormodellen. Dessa tre modeller utgår från att varje dokument i 
samlingen är representerade av indexeringstermer. Alla indexeringstermer är inte bra 
och att bestämma huruvida en term på ett bra sätt eller inte sammanfattar ett dokuments 
innehåll kan vara ett svårt uppdrag. Man kan dock tänka sig att en term som 
förekommer i en samlings alla dokument, till exempel tusen stycken, inte är en bra 
indexeringsterm. Den säger ingenting om det användaren söker efter. En term däremot 
som förekommer i tio dokument är mycket mer användbar. Med hjälp av detta kan man 
påstå att indexeringstermer har olika relevans, vilket kan uttryckas genom att ge dem 
olika vikt. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 24) 
 

2.4.1 Booleska modellen 
 
Den Booleska modellen är en enkel återvinningsmodell som baseras på mängdlära och 
Boolesk algebra. För en erfaren användare av IR-system är detta lätt, men kan upplevas 
som svårare för de som är mer oerfarna. Modellen utgår ifrån indexeringstermers vara 
eller icke vara i ett dokument, det vill säga en binär bedömning som inte ger utrymme 
för partiell matchning. En query konstrueras med hjälp av operatorerna AND, OR och 
NOT. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 25-27) 
 
Den Booleska modellen har nackdelar och begränsningar. En begränsning är att 
användaren inte kan formulera en exakt sökframställning med operatorerna AND, OR 
eller NOT, vilket gör att sökningen antingen blir för smal eller för bred. En annan 
nackdel är att användarna inte kan förutse hur många dokument som kommer att 
återvinnas av en given query. En alltför bred sökning kan ge alltför många träffar som i 
sin tur ger svårigheter att hitta exakt rätt information. Å andra sidan kan en alltför smal 
sökning ge för få träffar och därmed kanske också att av viktig information förbises. 
(Chowdhury 1999, s. 161) 
 
Ytterligare en nackdel med Boolesk sökning är dess avsaknad av relevansrankning i 
fallande ordning. Ett dokument anses relevant om querytermen förekommer i det och 
således anses alla dokument lika relevanta oavsett hur många gånger termerna 
förekommer. Det finns ingen funktion som bestämmer vikten av dokumentet. 
(Chowdhury 1999, s. 161) 
 

2.4.2 Probabilistiska modellen 
 
Kort sagt kan sägas att den probabilistiska modellen bygger på sannolikhetslära. Ett 
dokument återvinns av den probabilistiska modellen när ett nyckelord i dokumentet 
stämmer överens med queryns nyckelord. I detta fall antas det sannolikt att dokumentet 
är relevant. Man kan påstå att när dokument- och queryvektorerna är tillräckligt lika, är 
relevansen tillräckligt stor för att återvinna dokumentet som en respons på queryn. 
Därför skattar den probabilistiska modellen sannolikheten att ett dokument är relevant 
för en specifik användare. (Chowdhury 1999, s. 162) Modellen antar att denna 
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relevanssannolikhet enbart bygger på queryn och dokumentets framställning (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 31). 
  
Modellen antar att det finns en delmängd av dokument som användaren föredrar som 
svar på sin query. Detta ideal kallas R och dokument som passar in i R förutses vara 
relevanta för queryn. Dokument som inte passar in i R är således irrelevanta. Detta kan 
vara problematiskt då det inte säger tillräckligt tydligt hur sannolikheten för relevans 
ska beräknas. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30-31) Fördelen med den 
probabilistiska modellen är att dokumenten rankas i fallande ordning efter deras 
sannolika relevans gentemot queryn och dess användbarhet för användaren. Modellen 
tar också tydligt hänsyn till återvinningens osäkerhet. (Ahlgren 2004b) 
 
En ytterligare fördel är att användaren inte behöver konstruera Booleska 
sökformuleringar. Dock finns det även nackdelar med denna återvinningsmodell. Man 
måste till en början gissa sannolikheten för att en term förekommer i ett relevant 
dokument. Dessutom tar inte modellen hänsyn till hur många gånger en indexeringsterm 
förekommer i dokumentet. (Ahlgren 2004b) 
 

2.4.3 Vektormodellen 
 
Vektormodellen mäter graden av likhet mellan dokumenten i samlingen och queryn 
med hjälp av termvikter. Genom att sortera de återvunna dokumenten i fallande ordning 
gällande deras grad av likhet tar vektormodellen hänsyn till dokument som delvis 
matchar queryn. Den huvudsakliga effekten blir att den rankade träfflistan är mer precis, 
i den mening att det bättre matchar användarens informationsbehov, än den träfflista 
som återvinns av den Booleska modellen. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27) 
 
Vektormodellens största fördelar är att dess termviktningsschema förbättrar 
återvinningseffektiviteten. Dess strategi för partiell matchning tillåter återvinning av 
dokument som ungefär uppgår till queryförutsättningarna och slutligen rankas 
dokumenten sett till deras grad av likhet med queryn. Teoretiskt sett har vektormodellen 
nackdelen att indexeringstermerna antas vara ömsesidigt oberoende. Idag är 
vektormodellen en populär återvinningsmodell och många alternativa rankningsmetoder 
har blivit jämförda med den, men slutsatsen är att vektormodellen antingen är 
överlägsen eller nästan lika bra som dem. Dessutom är den enkel och snabb. (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

3.1 Chu och Rosenthal 
 
Heting Chu och Marilyn Rosenthal (1996) jämförde i sin studie AltaVista, Excite och 
Lycos med avseende på deras sökmöjligheter (Boolesk logik, trunkering, fältsökning 
och ord- och frassökning) och återvinningsprestation (precision och responstid). De 
ställde sig frågan om det finns någon av sökmotorerna som presterar bättre än de andra. 
 
10 queries användes varav nio av dem konstruerades utifrån frågor som tillhandahölls 
av bibliotekarierna på Long Island University. Dessa frågor valdes ut för att testa de 
olika sökmotorernas utmärkande drag som de säger sig ha, samt för att representera 
olika svårighetsgrader gällande sökning. Effektivitetsmåttet recall användes inte 
eftersom författarna anser det omöjligt att anta hur många relevanta dokument det finns 
för en specifik query då webben är väldigt stor och ständigt i förändring. 
 
Beroende på de tre sökmotorernas specifika syntax, konstruerade Chu och Rosenthal tre 
alternativ för varje query. Det upptäcktes genom dessa queries att Excite och Lycos har 
väldigt lika syntax. Hur detta upptäcktes förklaras dock inte av författarna. 
 
Båda författarna bedömde separat relevansen på de återvunna tio första dokumenten för 
varje query, men på grund av tidsbrist och bristande tillförlitlighet till länkarna läste de 
inte fulltextdokumenten. Att de bara undersökte de tio första dokumenten tror de inte 
har någon inverkan på studien då alla tre sökmotorer rankar efter fallande relevans. 
Förutom precisionen för varje query räknade de även ut medelprecisionen för alla tio 
sökningar på varje sökmotor. 
 
Hur dokumenten relevansbedömts framgår inte av studien, utan endast att en tregradig 
relevansskala använts: 
 

• 1 - relevant 
• 0,5 – ganska relevant 
• 0 – irrelevant 

 
Chu och Rosenthal fann ingen större skillnad mellan de olika sökmotorerna vad gäller 
responstiden. Dock var AltaVista snabbast överlag, följd av Lycos och Excite. 
Angående precisionen hade AltaVista den högsta (0,78) av de tre sökmotorerna. Lycos 
uppnådde precisionen 0,55 och Excite 0,45. 
 

3.2 Clarke och Willett 
 
Sarah Clarke och Peter Willett (1997) jämförde i sin artikel återvinningseffektiviteten 
hos söktjänsterna AltaVista, Excite och Lycos. De använde sig av en metod som gjorde 
det möjligt att ta hänsyn till både recall och precision vid en utvärdering. Vid sin studie 
undersökte de de 10 första träffarna i 30 olika queries.  
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Precisionen räknades ut efter att de hade relevansbedömt dokumenten efter en tregradig 
skala där 1 sattes på de relevanta sidorna, 0,5 på dem som var delvis relevanta och 0 för 
de ickerelevanta. Dubbletter och ej tillgängliga sidor fick relevanspoängen 0 medan 
spegelsidor räknades som unika och fick 1. Sidor med länkar till relevanta sidor 
bedömdes som 0,5. 
 
Relativ recall räknades ut genom att de slog ihop de relevanta träffarna i de tre 
sökmotorerna till en grupp. När det förekom överlappning gjorde de en andra sökning 
för de relevanta träffar som inte alla tre sökmotorer återvann. En query sattes ihop till 
den andra sökningen från delar av en text från en relevant sida som bedömts som 1 eller 
0,5 och som återvanns av en eller två av sökmotorerna . Den eller de sökmotorer som 
inte återvann dokumentet testades igen. Hittades sidan då bland de tio första träffarna 
betydde det att sidan var tillgänglig för återvinning men hade missats i den första 
sökningen. Hittades den däremot inte ansågs den inte vara tillgänglig i den berörda 
sökmotorn. Således var det möjligt att räkna ut antalet relevanta, återvunna dokument 
för en viss söktjänst och ett visst topic i förhållande till antalet relevanta, tillgängliga 
dokument (bland de relevanta dokument, som för topicet återvunnits av någon av 
söktjänsterna).  
 
Även täckningen räknades ut då de dividerade antalet tillgängliga relevanta dokument 
för en sökmotor med det totala antalet återvunna relevanta dokument för alla tre 
sökmotorer. Slutligen gjordes en uträkning av medeltalet där Excite visade på bäst recall 
medan AltaVista hade bäst precision och täckning. 
 

3.3 Dong och Su 
 
Xiaojing Dong och Louise Su (1997) beskrev kategorier och speciella funktioner i 
webbaserade databaser och jämförde dem med traditionella databaser såsom CD-ROM 
och Online-kataloger. De beskrev hur en webbaserad sökmotor är uppbyggd med 
spindel, databas och träfflista. Olika sökmotorer såsom kataloger och metasökmotorer 
beskrevs även och hur de skiljde sig från varandra. 
 
Vid jämförandet med traditionella databaser undersökte de vilka olika funktioner det 
finns och hur de skiljer sig. De tittade till exempel på indexeringen som är automatisk 
på webben men som görs för hand i traditionella databaser med hjälp av en tesaurus. 
Andra funktioner är bland annat vilka olika abstract-metoder det finns, olika söktekniker 
och rankningsmetoder. 
 
Sedan presenterade artikeln en översikt över litteratur som har testat och evaluerat 
söktjänster på webben. Dong och Su sammanställde vilka söktjänster det är som oftast 
hade testats (Lycos), och vad som hade evaluerats (mest gränssnitt, ingen hade testat 
recall). 
 
Slutligen drog de en slutsats av de studier som har gjorts tidigare då de kom fram till att 
ingen testad sökmotor visade på perfekt prestation och att ingen enstaka sökmotor 
täckte hela webben. Författarna föreslog framtida utredningar och speciella 
utvärderingar av webbaserade söktjänster från slutanvändarens perspektiv. De ställde 
upp en lista över saker som skulle kunna förbättra sökmotorerna och deras träfflistor. 
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De flesta av dessa saker är idag uppfyllda, bland annat att ta bort Booleska operatorer då 
många inte behärskar dem, ha högre precision och recall, snabbare responstid, färre 
dubbletter och inaktiva sidor. 
 

3.4 Gordon och Pathak 
 
Michael Gordon och Praveen Pathak (1999) mätte i sin undersökning effektiviteten hos 
sju populära sökmotorer och en ämneskatalog, samt i vilken utsträckning de återvinner 
samma webbsidor. Sökmotorerna som användes var AltaVista, Excite, Infoseek, Open 
Text, HotBot, Lycos och Magellan. Ämneskatalogen var Yahoo!. 
 
Alla sökningar utfördes av sökexperter som alla var mycket kvalificerade för att söka på 
webben och som alla hade en gedigen bakgrund gällande Internet och sökmotorer. 
 
36 av totalt 125 inbjudna personer deltog i experimentet och fick fylla i ett formulär i 
vilket deras informationsbehov kom fram, något som varierade kraftigt mellan de olika 
deltagarna. Tre deltagare plockades bort. Formuläret användes sedan av sökexperten för 
att få fram så relevanta träffar för varje enskild individ som möjligt. 
 
Sökexpertens uppgift var att uttrycka användarens informationsbehov i en query som 
skulle passa till en viss sökmotor. Då olika sökmotorer fungerar på olika sätt krävdes 
det nästintill alltid en ny query för varje sökmotor. Närmare bestämt blev sökexperten 
ombedd att konstruera en query som returnerade så många relevanta dokument som 
möjligt bland de 200 först återvunna. I vissa fall återvann en sådan query mindre än 200 
dokument. Sökexpertens uppgift ansågs avslutat när denne konstruerat en ”bästa 
möjliga” query för varje sökmotor. 
 
De tjugo första dokumenten i träfflistan skrevs ut och användaren fick bedöma 
relevansen på dem med hjälp av en fyrgradig skala; högrelevant, något relevant, något 
irrelevant och irrelevant. 
 
För att mäta återvinningseffektiviteten använde sig Gordon och Pathak av precision och 
recall. Precisionen för de första återvunna dokumenten varierade från 66,7 % (Open 
Text) till 12,1 % för Yahoo!. De andra sökmotorerna uppvisade precision mellan 20-40 
%. Även vid andra nivåer visade sig Yahoo! vara dålig, medan Open Text, AltaVista 
och Lycos uppvisade bäst resultat. Yahoo! tillsammans med HotBot var sämst gällande 
recall medan AltaVista, Open Text och Lycos var bäst.  
 
Överlag visade sig AltaVista och Open Text vara de bästa sökmotorerna och Yahoo! 
den sämsta. Det sistnämna kanske kan förklaras med att sidorna Yahoo! återvann ofta 
var förteckningar över URLer som gör det svårt för användaren att bedöma huruvida det 
är relevant information eller inte. 
 
Överlappning mättes dels mellan dokumenten som återvanns av de åtta sökmotorerna 
och dels mellan dokumenten som återvanns av de åtta sökmotorerna och ansågs vara 
relevanta. Resultatet blev att sökmotorerna hade väldigt låg överlappning. 
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3.5 Leighton och Srivastava 
 
Vernon Leighton och Jaideep Srivastava (1999) genomförde och jämförde 15 queries på 
AltaVista, Excite, HotBot, Infoseek och Lycos. Dessa sökmotorer valdes ut eftersom de 
var de mest rekommenderade att leverera relevanta träfflistor 1996. De mätte 
precisionen på de 20 första dokumenten i varje sökning och söktjänst för att evaluera 
deras rankingeffektivitet. Anledningen till att de valde att mäta precision var för att de 
ansåg att precision är viktigare för en användare än recall. 
 
Studien gjordes eftersom författarna ansåg att tidigare studier har varit oense om vilket 
sökmotor som har presterat bäst precision och många av dem har haft antingen små 
undersökningar för att kunna användas statistiskt eller har de inte rapporterat hur 
studien hade utförts. 
 
Studien använde en noga kontrollerad och dokumenterad design för att få ett gångbart 
resultat. Författarna anser att ett stort problem i utvärderingsstudier av söktjänster är att 
forskare relevansbedömer sidor utan att hemlighålla sidans källa. De menar att de i 
denna studie har minska utvärderarnas partiskhet genom att inte låta utvärderarna se 
från vilken sökmotor resultaten kommer. 
 
10 topics hämtade de från ett universitetsbibliotek och kompletterades med 5 queries 
från en annan studie. De blandade strukturerat och ostrukturerat språk, ostrukturerat, 
eller okontrollerat, användes i vanligaste fall medan det strukturerade endast förekom 
när topicet kunde tolkas på flera sätt. 
 
Sidorna sattes sedan in i olika relevanskategorier:  
 

• Dubbletter 
• Länkar 
• Kategori 0: (irrelevanta träffar då de inte uppfyller viktiga aspekter av queryn),  
• Kategori 1: queryn uppfylls men träffen är irrelevant då den antingen är för 

kortfattad eller inte handlar om topicet. 
• Kategori 2: relevant för en del av informationsbehove t och för åtminstone en del 

av användarna. Även träffar som har länkar till kategori 3-sidor. 
• Kategori 3: relevant för större delen av informationsbehovet. 

 
För att räkna ut precisionen konverterades kategorierna till binära värdena 0 och 1. De 
sidor som hamnade i kategori 1,2 och 3 fick värdet 1 medan de som hamnade i de 
övriga kategorierna fick värdet 0. Leighton och Srivastava delade in träfflistan i tre delar 
för att kunna analysera och jämföra precisionen bland de 20 första träffarna: de första 
tre träffarna, nästa 7 och de resterande 10. De översta tre träffarna brukar vara 
användarens första överblick, de följande 7 finns på första träffsidan och de resterande 
10 är andra träffsidan. 
 
Resultatet visar att AltaVista, Excite och Infoseek gjorde ett överlägset jobb med att 
återvinna relevanta sidor. Detta kan bero på att de hade enklare sökstrukturer och inte 
returnerade så många dubbletter och inaktiva länkar som HotBot och Lycos 
 



 14 

3.6 Breimark och Hagman 
 
Pererik Breimark och Per Hagman (1999) mätte och jämförde i sin magisteruppsats 
effektiviteten hos tre frågebaserade söktjänster, AltaVista, Excite och Lycos, med 
avseende på sökning i deras databaser med automatiskt indexerade webbresur ser. 
Författarna ville ta reda på vilken precision de tre söktjänsterna uppvisar utifrån deras 
sökfrågor, om det finns några skillnader söktjänsterna emellan och hur deras resultat 
förhåller sig till tidigare undersökningar. 
 
Anledningen till att just dessa söktjänster valdes var att de vid tiden för undersökningen 
räknades som de mest använda söktjänsterna för att hitta information på nätet. 
Dessutom fungerar de på ungefär samma sätt vilket ger utrymme för en rättvis 
jämförelse söktjänsterna emellan. 
 
För att genomföra sin undersökning konstruerade Breimark och Hagman 20 topics som 
behandlade ämnen som de hade tillräcklig kunskap om. DCV sattes till 20 och en 
tregradig relevansskala användes för att relevansbedöma träffarna: 
 

• 0: dubbletter, ej tillgängliga sidor 
• 0,5: delvis relevanta sidor, sidor med ytlig information, länkar till delvis 

relevanta sidor 
• 1: högrelevanta sidor, länkar till högrelevanta sidor 

 
Spegelsidor bedömdes som unika sidor och inte som dubbletter. 
 
Man använde sig av effektivitetsmåttet precision. Effektivitetsmåttet recall, uteslöts 
eftersom författarna ansåg att man inte kan veta antalet relevanta webbsidor en viss 
query kan återvinna. 
 
Resultatet redovisades i fyra tabeller med tillhörande kommentarer. Det man kan utläsa 
är att Excite visade sig vara den bästa söktjänsten med avseende på precision, följd av 
AltaVista och slutligen Lycos, även om skillnaderna är marginella. Den sistnämnda 
söktjänsten hade högst andel inaktiva länkar vilket Breimark och Hagman säger har 
effekt på återvinningsresultatet, vilket även har framkommit i tidigare studier. 
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3.7 Översikt 
 
 

 
Tabellen visar en översikt över tidigare forskning som använts i vår studie. Dong och Su 
har uteslutits då de inte gjort en egen evalueringsstudie utan endast en översikt över 
andra undersökningar. Precis ion mättes i samtliga studier. Alla har även använt sig av 
en icke-binär relevansskala. AltaVista, Excite och Lycos evaluerades i alla fem studier. 
 

 Chu & 
Rosenthal 
(1996) 

Clarke & 
Willett 
(1997) 

Gordon & 
Pathak 
(1998) 

Leighton & 
Srivastava 
(1999) 

Breimark & 
Hagman 
(1999) 

Söktjänster AltaVista 
Excite 
Lycos 

AltaVista 
Excite 
Lycos 

AltaVista 
Excite 
Lycos 
HotBot 
Infoseek   
Open Text 
Magellan 
Yahoo! 

AltaVista 
Excite 
Lycos 
HotBot 
Infoseek  

AltaVista 
Excite 
Lycos 

Vad har 
beräknats? 

Precision 
Responstid 

Precision 
Recall 
Täckning 

Precision 
Recall 
Överlappning 

Precision Precision 

Relevans- 
nivåer 

3 (0, 0,5, 1) 3 (0, 0,5, 1) 4 4 (0-3) 3 (0 0,5, 1) 

Antal 
queries 

10 30 33 15 20 

DCV 10 10 20 20 20 
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4 METOD 
 

4.1 Val av söktjänster 
 
Vi kommer att utvärdera de tre söktjänsterna Google, Yahoo! och MSN Search. En 
anledning till varför vi har valt just dessa tre är för att de är söktjänster med egna 
sökmotorer. En söktjänst behöver inte ha en egen sökmotor utan kan använda sig av 
någon annans, till exempel Alltheweb och AltaVista som använder sig av Yahoo!: s 
index (Wallin 2005).  
 
En annan anledning till varför vi har valt de här tre sökmotorerna är på grund av deras 
stora index. Calishain och Dornfest skriver i sin bok om Google att antalet indexerade 
sidor är 8 miljarder (Calishain & Dornfest 2005, s. xxvi). Google skriver själv på deras 
första sida hur många sidor de söker igenom, den 19 april 2005 var det 8 058 044 651 
stycken. Yahoo! har inte satt ut någon siffra över antalet indexerade sidor på sin 
hemsida men en översiktssida över söktjänster meddelar att 3 miljarder sidor ska vara 
indexerade av Yahoo! (Wallin 2005). På MSN Searchs hjälpavsnitt nämns siffran 5 
miljarder indexerade sidor, vilket gör MSN Search till en större söktjänst än Yahoo! 
med avseende på indexerade sidor (MSN Search). 
 
Dessa tre sökmotorer låter användare använda sig av liknande, enkla söktekniker vilket 
är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra queries och för att de ska bli 
bedömda efter samma kriterier och villkor. 
 

4.1.1 Google 
 
Google erbjuder ett antal sökmöjligheter som låter användaren begränsa sin sökning till 
sidor inom en viss webbplats eller på ett visst språk, exkludera webbsidor, hitta sidor 
som länkar eller relaterar till en given webbsida. 
 
När Google-sökmotorn undersöker en sida tittar den på hur andra sidor länkar till den 
aktuella sidan med hjälp av PageRank. Detta för att undersöka webbens länkstruktur 
och bestämma vilka sidor som är mest relevanta. Sidrankning kombineras med 
textjämförelsetekniker för att hitta sidor som är såväl viktiga som relevanta för 
sökningen. Google säger sig prioritera sidor där sökorden finns nära varandra. 
 
Man behöver inte inkludera ”och” eller Booleska AND mellan sökorden då detta görs 
automatiskt. Endast de sidor som innehåller sökorden returneras. Booleska OR används 
däremot för att utöka sökningarna. Ett ord kan exkluderas från sökningen genom att 
lägga till ett minustecken framför ordet som ska undvikas. NOT används alltså inte. 
 
Med Google kan man söka efter fraser genom att lägga till citationstecken. Ord mellan 
två citationstecken ("information retrieval") kommer att stå tillsammans i alla hittade 
dokument, på detta sätt kan även stoppord bli sökbara. Ett annat sätt att inkludera ett 
stoppord i sökningen är att använda sig av plustecknet. Stoppord, det vill säga vanliga 
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ord och tecken, ignoreras annars. När ett stoppord har exkluderats meddelar Google 
detta. 
 
Vid olika uttal och diakritiska markeringar görs ingen skillnad. En sökning efter 
Muenchen och München ger samma resultat. Vill användaren skilja mellan två sådana 
ord ska han eller hon använda ett plustecken, alltså +Muenchen och +München.  
 
När det är möjligt förekommer stemming. Vid vissa sökningar kommer alltså även 
variationer av söktermen att sökas på. De olika variationerna blir utmärkande på något 
sätt så inga missförstånd uppstår. För att endast söka efter en speciell domän eller sida 
används ”site:”-operatorn. (Google) 
 

4.1.2 MSN Search 
 
Vanliga ord som till exempel en/ett, den/det, eller och i, det vill säga stoppord, ignoreras 
automatiskt. Citattecken och parenteser kan användas för att begränsa en sökning. 
Sökord inom citattecken räknas som en fras och är användbart för sökuttryck som 
innehåller vanliga ord som annars ignoreras av sökmotorn. Detta kan även göras med ett 
plustecken framför sökorden. Sökord inom parentes räknas som en enhet. Parentesen 
kan kombineras med de booleska operatorerna AND, OR eller NOT. I MSN Search kan 
dessa operatorer även uttryckas med et-tecken (&), lodstreck (¦ ) och minustecken (-). 
Alla sökningar görs automatiskt med AND, det vill säga att alla ord ska vara med i 
resultatet. 
 
En sökning kan även begränsas till en viss domän eller webbplats med hjälp av ”site:”-
kommandot. 
 
Det förekommer inga uppgifter om stemming används i MSN Search. 
 
De faktorer som spelar in när sidinformationen ska sorteras i kategorier är hur ofta ett 
ord används på sidan, var det förekommer på sidan och vilka ord som används i sidans 
rubrik.  
 
Det används en unik uppsättning instruktioner i MSN Search för att ge varje sida en 
rankning i indexet. Det är många faktorer som har betydelse vid rankningen till exempel 
vilket språk webbplatsen är skriven på, hur många andra webbplatser som länkar till 
webbplatsen, innehållets kvalitet och mängd. 
 
I allmänhet får en webbsida högre rankning om den uppdateras regelbundet, om den har 
mycket innehåll och om många andra webbplatser länkar till den.  
 
Webbplatsrankningen ändras ständigt beroende på hur ofta webbplatserna uppdateras, 
vilka nya webbplatser som har hittats av MSNBot och vilken typ av innehåll som finns 
på de olika webbplatserna. Varje gång indexet sammanställs på nytt beaktas 
webbplatsernas aktuella rankning och indexet byggs upp på nytt med den senaste 
informationen om webbplatserna och deras rankning. 
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I MSN Search sker rangordningen av webbplatser helt automatiskt. 
Rangordningsalgoritmen i MSN Search analyserar faktorer som webbsideinnehåll, 
antalet och kvaliteten på de webbplatser som har länkar till sidan samt hur väl innehållet 
på webbplatsen motsvarar söktermerna. Algoritmen är komplex och utförs automatiskt 
utan inblandning av någon person. Man kan inte betala för att höja rangordningen för en 
webbplats, i stället erbjuds annonseringsalternativ för webbplatsägare. 
 
Varje gång indexet uppdateras kan webbplatsens rangordning ändras allteftersom nya 
webbplatser läggs till och gamla webbplatser blir inaktuella.  
 
Frågeservern parar ihop sökorden med webbplatsrankningen i indexet. Sökorden 
analyseras och analysen kombineras med sidrankningen för att avgöra hur relevanta 
olika sidor är för sökorden. Var användaren befinner sig när den gör en webbsökning tas 
hänsyn till, för att den ska hitta så relevant material som möjligt. 
 
Om MSN Search inte hittar det användaren sökte efter visar de några relaterade 
webbplatser som kanske kan hjälpa till att hitta den information som söks. 
 
Om till exempel www.micraseft.com skrivs in visas webbadressen www.microsoft.com 
som förslag. (MSN Search) 
 

4.1.3 Yahoo! 
 
Yahoo! säger sig bara returnera sidor som innehåller alla söktermer, undantaget väldigt 
vanliga ord som ”det” och ”hur”. Dessa ord förbättrar oftast inte sökningen. För att vara 
säker på att ett ord ska komma med i sökningen används ett plustecken innan det 
aktuella ordet. För att utesluta ett ord ur sökningen används ett minustecken på samma 
sätt. Detta innebär att de sidor som innehåller ordet inte kommer komma med i 
träfflistan. 
 
Genom OR kan man utöka sökningen. Exempelvis ger sökningen katt OR hund resultat 
med sidor som innehåller antingen ett av orden eller båda. AND läggs in automatiskt 
och behöver inte skrivas in. 
 
Citattecken gör att man kan söka på en exakt fras, till exempel ”to be or not to be”. 
 
Det finns ingen antydan till att stemming förekommer enligt Yahoo!:s hjälptext, snarare 
en uppmaning att söka efter så detaljerade termer som möjligt för att undvika att 
återvinna för stort antal dokument. Dock märks vid sökning att stemming används. 
 
Yahoo! har även en relateringsfunktion. Termer som relaterar till det man sökt efter 
kommer också stå på sidan. 
 
I Yahoo!:s avancerade sök finns fler möjligheter. Man kan antingen söka på alla ord 
man skriver ner i queryn, eller några av dem. Även här går det att söka på den exakta 
frasen och att utesluta ord från sökningen. I den avancerade sökfunktionen kan man 
också välja språk. 
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Yahoo! rankar sökresultatet beroende på dess relevans gentemot queryn genom att 
analysera titeln på webbplatsen, texten och beskrivningen av den, likväl som dess källa, 
länkar och andra karaktäristika som är unika för dokumentet. 
 
Även hos Yahoo! förekommer ”site:”-operatorn som låter användaren hitta allt inom en 
viss domän eller dess underdomäner. 
 
Databasen uppdateras dagligen för att fånga nya och uppdaterade sidor. 
 

4.2 Topics och queries 
 
Vi har på egen hand konstruerat 25 stycken topics med 2-3 aspekter för att utvidga 
ämnet och efter det gjort tillhörande queries. Topicsen har vi valt genom att försöka 
täcka så stora vetenskapliga och ickevetenskapliga områden som möjligt för att testa 
bredden på sökmotorerna. Det kan vara så att en sökmotor har bättre indexering av ett 
visst ämne och för att resultatet inte ska bli missvisande har vi försökt testa flera olika 
ämnen.  
 
De ämnen vi har valt är antingen ämnen som vi har en viss kunskap om, så att vi kan 
kontrollera sökmotorernas relevansbedömning eller ämnen där vi har varit nybörjare, 
men som vi ändå har haft ett intresse av. Vissa ämnen handlar om områden som är 
relativt lättöverskådliga medan andra har krävt en mer noggrann genomläsning av varje 
dokument. Vi har alltså inte bedömt ett dokument efter den korta beskrivning som 
träfflistan ger utan har läst igenom varje dokument för att göra en ordentlig 
relevansbedömning. 
 
Våra queries har vi konstruerat på engelska för att få det bästa resultatet då fler 
webbsidor förekommer på engelska än på svenska. Sökningarna har även genomförts på 
sökmotorernas engelska hemsida då vi vid ett test noterade att antalet returnerade 
dokument skilde sig vid en sökning på den svenska och den engelska sidan, med 
resultatet att den sistnämnda återvann fler sidor. Vi valde därför att utföra sökningarna 
där för att inte riskera att återvinna för få dokument. 
 
En tabell över topics och queries finns i bilagan. 
 

4.2.1 Val av termer 
 
Vi har valt att inte ta hänsyn till någon indexeringspolicy. 
 
På några sökningar gjorde vi tester först för att se om den engelska termen verkligen var 
den korrekta. För konsultens i det engelska språket vände vi oss till nätupplagan av 
Nationalencyklopedin, NE. I vissa fall insåg vi att queryn behövdes omkonstrueras för 
att stämma överens med den information vi var ute efter. Ett exempel är fråga 20, 
skötselråd för orkidéer, där NE först föreslog termen ”nursing” för skötsel av plantor. 
Vid en sådan sökning återfanns nästan enbart dokument om diverse sjukhus och 
sjuksköterskor vid namn Orchid. 
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Vid tre tillfällen var vi tvungna att helt ta bort och ersätta ett topic eftersom det inte gick 
att konstruera fungerande queries efter dem eller att det inte returnerades en relevant 
träff eller 20 dokument i träfflistan. 
 
I många fall har vi tagit med termerna i både singular och plural för att inte gå miste om 
dokument som behandlar våra topics men som kanske skulle ha gått oss förbi då vi 
använt oss av fel ändelser. Google använder sig av stemming men det gör inte de andra 
två sökmotorerna och därför valde vi att ta med olika ändelser i queryn. 
 
I fråga 16, angående mördarbins beteende, förekommer det två olika stavningar av 
beteende, ”behavior” och ”behaviour”, beroende på om det är amerikansk eller brittisk 
engelska. Vi var inte säkra på vilken som var vanligast och ville inte heller chansa på en 
av dem och då inte lyckas återvinna de kanske mest relevanta.  
 
I fråga 9 och 21 har vi sökt på synonymer eller varianter av termer. Frida Kahlos konst 
kan återvinnas både vid en sökning på ”art” och ”paintings” men för ett bättre resultat 
sökte vi på båda med booleska OR. 
 
Att endast söka på ”food”, vad gäller bältdjurets matvanor, kan returnera låg- eller 
ickerelevanta dokument. Blir ”eat” däremot också en sökterm ökar chanserna för att 
verkligen återvinna de dokument som eftersöks. 
  
I fråga 6 ville vi ta reda på aktuella flyg mellan London och Paris. Vi antog att vid en 
sökning skulle sökmotorerna automatiskt returnera sidor med aktuella flyg, vilket också 
stämde. Vi ansåg därför att det inte behövdes en term i queryn för ”aktuella”. 
 
Vid frågorna 5 och 24, där vi vill ha ingående förklaringar och information om 
ögonoperationer med hjälp av laser och om Kyotoavtalet, har vi valt att endast söka på 
en fras eftersom vi antog att det var så pass detaljerade och ingående fraser att det inte 
krävdes ytterligare termer.  
 
Vid sökningen om Bill Watterson ville vi inte återvinna sidor som bara handlade om 
Kalle och Hobbe där Bill Watterson endast nämndes som tecknare. I stället hoppades vi 
få upp dokument som handlade i första hand om Bill Watterson som person och hans 
karriär och tog därför inte med ”Calvin and Hobbes” i queryn. Detta kunde i och för sig 
leda till att dokument återvanns som inte handlade om den Bill Watterson som vi var ute 
efter. Hade vi exkluderat ”Calvin and Hobbes” från queryn med ett minustecken var det 
stor risk att ickerelevanta dokument skulle återvinnas och därför blev queryn rätt och 
slätt ”Bill Watterson”. 
 

4.3 Sökningen 
 
Internetsidor har en benägenhet att ständigt ändras, flytta eller försvinna och för att 
försöka förhindra en sådan detalj i vår undersökning har vi genomfört sökningen mellan 
2005-04-05 och 2005-04-10. En, vad vi tror, tillräckligt kort tid för att det inte ska 
kunna ske några större förändringar i sökmotorernas index, vilket skulle påverka 
resultatet. I stället för att evaluera sökmotor för sökmotor har vi gått igenom topic för 
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topic av den anledningen att kunna genomföra jämförelserna mellan sökmotorerna 
under samma dag så att så få skillnader som möjligt ska förekomma. 
 
Vid själva utvärderingen har vi satt DCVn till 20, det vill säga att vi har granskat de 20 
första träffarna i varje sökmotor och satt en relevanspoäng på varje träff. För varje 
sökmotor och topic har vi räknat ut precision och ett CG-mått. Vid utvalda DCV-nivåer 
har vi dessutom räknat ut medelvärdet för precision och CG för att på så sätt se hur 
sökmotorerna skiljer sig i hur tidigt de återvinner relevanta dokument.  
 
Vi har haft för avsikt att vara neutrala och objektiva till sökmotorerna och inte 
särbehandla någon. Det är att föredra att dölja vilken sökmotor det söks i för att inte 
gynna en det finns förväntningar på (Leighton & Srivastava 1999, s. 871). Detta har vi 
dock inte gjort men vi anser oss inte ha favoriserat eller förfördelat någon sökmotor. 
 

4.4 Relevansbedömning 
 
Vid relevansbedömningen har vi använt oss av Leighton och Srivastavas relevansskala 
som sträcker sig från 0-3. Vid den binära precisionsräkningen har vi räknat 0 som 
precision 0, alltså ickerelevant, och 1, 2 och 3 som precision 1, relevant. Vi diskuterade 
och övervägde ett tag att även ge Leightons 1 bedömningen 0 i precisionen. Detta för att 
en etta på Leighton och Srivastavas skala inte har någon egentlig ämnesrelevans utan 
oftast helt enkelt endast uppfyller queryn det vill säga att alla termer återfinns i 
dokumentet. Men slutligen bestämde vi oss för att den trots allt är tillräckligt relevant 
för att inte få 0. Dessutom skulle det bli missvisande i jämförelsen mellan precision och 
CG om en relevant 1 i CG skulle bli en ickerelevant 0. En tvåa handlar tillräckligt om 
ämnet för att anses relevant eller innehåller länkar till en relevant sida. 
 

4.4.1 Relevanspoängsfördelning 
 
0 – dubbletter, inaktiva länkar, irrelevanta länkar 
1 – tekniskt sett relevanta länkar (som uppfyller queryn) 
2 – möjligt relevanta länkar 
3 – högrelevanta länkar 
 

• 0 poäng: 
 
Om en träff visar sig vara en dubblett till en tidigare träff, ges den relevanspoängen 0, 
oavsett dess andra kvaliteter (att den är inaktiv, giltig eller relevant). Detta görs 
eftersom sökmotorn har möjligheten att matcha URL:er och därmed eliminera 
dubbletter. Vi har även räknat länkar till sidor som redan besökts som 0. 
 
Ett exempel på en dubblett är ”http://www.hb.se/” och ”http://www.hb.se/index.html”. 
Om något ord står med stora bokstäver i det ena exemplet, men inte i det andra, räknas 
det också som en dubblett. 
 
Spegelsidor, det vill säga sidor med samma innehåll men olika IP-adresser eller URL, 
räknas inte som dubbletter. Men de får ändå relevanspoängen 0. 
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Inaktiva sidor ges också relevanspoängen 0. Detta inkluderar 404 error-sidor, där 
servern kontaktas, men sökvägen inte hittas, fel som säger att man inte har tillgång till 
sidan, sidor som säger att den eftersökta sidan har flyttat och 603 error-sidor där servern 
inte svarar. 
 
Övriga träffar, det vill säga aktiva länkar och ”icke-dubbletter” graderas på skalan 0 – 3. 
 
0 poäng får de sidor som är irrelevanta för vår sökning. 
 

• 1 poäng får sidan om den uppfyller queryns behov, men inte är användbar. Två 
olika fall finns: 

 
- queryn blir tekniskt sett uppfylld eftersom termerna förekommer i 

dokumentet, men den återvunna sidan relaterar inte till det topic som queryn 
pekar på. 

- sidan handlar om rätt topic, men så lite att det är av liten eller ingen hjälp för 
oss. 

 
• 2 poäng får sidan om den är delvis användbar. Sidan tillgodoser en del 

användbar information om topic men är inte uttömmande. Här hamnar också 
sidor med länkar till andra sidor som bedöms med relevanspoängen 3. 
 

• 3 poäng får sidor som är absolut användbara och högrelevanta: 
 

- när sidan anses vara fullständig och uttömmande för ett specifikt topic.  
 
(Leighton & Srivastava 1997) 
 

4.5 Effektivitetsmått  
 

4.5.1 Precision  
 
Precision är andelen relevanta dokument av antalet återvunna dokument : 
 
 

      
U

Ru
    

 
 
Där |Ru| är antalet relevanta återvunna dokument i sökningen och |U| är antalet 
återvunna dokument i sökningen. 
 
När användaren går igenom träfflistan och undersöker de olika dokumenten, varierar 
precisionen allt eftersom. Detta beror på att dokumenten ökar, men de relevanta 
träffarna behöver inte nödvändigtvis göra det i samma utsträckning. 
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4.5.2 Ackumulerad nytta 
 
Järvelin och Kekäläinen skriver att användare kan få alldeles för mycket information 
återvunnen vid sökning. Eftersom inte alla dokument är av samma relevans är det 
nödvändigt att utveckla utvärderingsmetoder som krediterar de IR-tjänster som 
återvinner högrelevanta dokument. Den nuvarande användningen av en binär skala för 
bedömningen av relevanta topics ger lika mycket ära åt en återvinningsteknik som 
återvinner högrelevanta dokument, likväl till en som återvinner marginellt relevanta 
dokument. En mening som stämmer överens med queryn kan räcka för att göra ett 
dokument relevant, vilket leder till att ingen större skillnad görs mellan dålig och 
utmärkt återvinningsteknik gällande högrelevanta dokument. För att kunna belysa 
sådana skillnader krävs både flergradig relevans och en metod för att använda den. 
(Järvelin & Kekäläinen 2002, s.422- 423) 
 
Relevansbedömning är ett grundläggande problem när det gäller experiment inom IR. 
Oftast blir dokument ansedda vara antingen relevanta eller ickerelevanta beroende på 
queryn. Men, binär relevans visar inte på något sätt att dokument kan vara relevanta i 
olika grad, nämligen att en del dokument bidrar med mer information till queryn medan 
andra bidrar med mindre utan att för den skull vara irrelevanta. I vissa undersökningar 
använder man sig av en flergradig relevansskala, men bara en del av dem tar verkligen 
fasta på vad det innebär. Oftast sätter man samman relevansen till två kategorier i 
analysstadiet när precision och recall ska räknas ut. (Järvelin & Kekäläinen 2000, s. 41) 
 
Den så kallade gainvektorn (nyttovektorn) är en översättning av träfflistan som fås när 
en query körs mot någon av sökmotorerna. Varje dokument relevansbedöms enligt 
någon ickebinär relevansskala och tilldelas en viss poäng beroende på relevansgrad. 
Till exempel, antag att relevansskalan utgörs av poängerna 0-3. G = (3, 0, 1, 2, …) Det 
högst rankade återvunna dokumentet återfinns i position 1 och har tilldelats 3 poäng. 
Det näst högst rankade återvunna dokumentet återfinns i position 2 etc. Siffrorna visar 
hur de olika dokumenten relevansbedömts. 
 
Gainvektorn utgör utgångspunkten för CG-måttet, cumulated gain, som definieras enligt 
följande: 
 
 





+
=

=
annars     G[i]  1] - CG[i

1  i om                      G[i]
   CG[i]  

 
 
där CG[i] är den ackumulerade nyttan vid position i i gainvektorn G. I fortsättningen 
kommer vi att referera till cumulated gain som CG eller som den ackumulerade nyttan. 
För att få fram värdet i position 2 summeras värdet i den omedelbart föregående 
positionen och värdet i position 2 i gainvektorn G. I detta exempel får position 2 i CG 
värdet 3 + 0 = 3. G ger upphov till följande CG-vektor: CG = (3, 3, 4, 6, …) Det är lätt 
att utläsa den ackumulerade nyttan, vid till exempel position 4 är den 6. (Järvelin & 
Kekäläinen 2002, s. 424-425) 
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Cumulated gain kan utvecklas ytterligare till cumulated gain with discount, DCG, 
ackumulerad nytta med avdrag. Detta innebär att ju lägre ranking ett dokument har, 
desto mindre del av dess värde adderas till den ackumulerade nyttan. Ju längre ned i 
rankinglistan ett relevant dokument är, desto mindre värdefullt är det för användaren 
och mindre troligt att utforskas. En avdragsfunktion behövs som gradvis reducerar 
dokumentets värde när dess ranking ökar, även om detta avdrag inte ska ske alltför 
kraftigt. (Järvelin & Kekäläinen 2000, s. 42) 
 
Fördelar med CG-måttet: 
 

• Det kombinerar dokumentens relevansgrad och deras rankning på ett 
sammanhängande sätt. 

• Det är inte beroende av relevanta dokument som återfinns långt ner i 
rankinglistan, eftersom fokus ligger på den ackumulerade nyttan från början av 
resultatet och så långt man är intresserad av att titta. (Järvelin & Kekäläinen 
2000, s. 429) 
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5 RESULTATREDOVISNING 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i undersökningen. Resultaten 
presenteras i tabeller och diagram så att de ska vara lätta att följa och utläsa. 
 
 

  
GOOGLE 

 
YAHOO! 

 
MSN SEARCH 

Fråga CG Prec. CG Prec. CG Prec. 

1. 24 0,8 28 0,85 23 0,75 
2. 30 0,7 26 0,55 22 0,7 
3. 14 0,35 15 0,4 11 0,2 
4. 23 0,75 18 0,45 9 0,3 
5. 40 0,75 39 0,85 44 0,9 
6. 27 0,5 20 0,5 25 0,5 
7. 19 0,55 16 0,4 17 0,5 
8. 25 0,8 26 0,9 23 0,85 
9. 36 0,85 42 0,85 35 0,85 
10. 23 0,75 28 0,7 28 0,85 
11. 20 0,7 18 0,7 23 0,7 
12. 51 0,85 45 0,75 48 0,8 
13. 33 0,65 38 0,65 18 0,55 
14. 29 0,85 28 0,65 33 0,85 
15. 40 0,85 40 0,9 40 0,8 
16. 38 0,9 28 0,8 31 0,95 
17. 15 0,55 18 0,65 19 0,5 
18. 14 0,45 11 0,45 10 0,45 
19. 27 0,6 25 0,45 14 0,3 
20. 44 0,9 35 0,75 34 0,75 
21. 29 0,7 18 0,65 28 0,8 
22. 14 0,4 7 0,2 9 0,3 
23. 35 0,75 37 0,85 41 0,85 
24. 44 0,85 49 0,9 51 0,95 
25. 28 0,85 42 0,9 43 0,85 

Summa 722  697  679  

Medel 28,88 0,706 27,88 0,668 27,16 0,672 
 
Tabell 1.  Värdet för CG och precision för varje topic och sökmotor vid DCV 20. 
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Tabell 1 visar resultatet av CG- och precisionsmätningarna för varje topic och sökmotor 
vid DCV 20. Dessutom redogör tabellen för det sammanlagda CG-värdet för varje 
sökmotor. Medelvärdet av CG och precision för varje sökmotor presenteras längst ner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Medelvärdet av precisionen vid DCV 1, 5, 10, 15, 20 över alla queries. 
 
 
Tabell 2 visar precisionens medelvärde vid de utvalda DCV-nivåerna 1, 5, 10, 15 och 20 
för varje sökmotor. 
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Diagram 1. Medelvärdet av precisionen vid DCV 1, 5, 10, 15, 20 över alla queries. 
 
 
Diagrammet visar en kurva över värdena i Tabell 2. Här visualiseras den stora 
skillnaden i återvinningseffektivitet mellan DCV 1 och DCV 5. 
 
Y-axeln startar på 0,5 då inga uppmätta värden understiger 0,6. Detta påverkar på inget 
sätt resultatet utan gör endast diagrammet lättare att utläsa.  
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Tabell 3. Medelvärdet av CG vid DCV 1, 5, 10, 15, 20 över alla queries. 
 
 
Tabell 3 visar CG-medelvärdet vid de utvalda DCV-nivåerna 1, 5, 10, 15 och 20 för 
varje sökmotor.
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Diagram 2. Medelvärdet av CG vid DCV 1, 5, 10, 15, 20 över alla queries. 
 
 
Diagrammet illustrerar värdena som visas ovan i Tabell 3. Här syns det tydligt hur små 
skillnaderna är beträffande CG-värdena sökmotorerna emellan. Resultatet är mycket 
jämnt och sökmotorerna presterar approximativt lika vid DCV-nivåerna. 
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GOOGLE 
 

YAHOO! 
 

MSN SEARCH 

Topic Rel. tr. Högr. tr. Rel. tr. Högr. tr. Rel. tr. Högr. tr. 

1. 16 1 17 1 15 1 

2. 14 6 11 7 14 3 

3. 7 3 8 2 4 3 

4. 15 4 9 4 6 1 

5. 15 11 17 8 18 10 

6. 10 8 10 2 10 6 

7. 11 3 8 4 10 2 

8. 16 2 18 2 17 1 

9. 17 8 17 11 17 7 

10. 15 3 14 6 17 5 

11. 14 2 14 1 14 1 

12. 17 17 15 15 16 16 

13. 13 8 13 12 11 2 

14. 17 4 13 5 17 5 

15. 17 9 18 6 16 8 

16. 18 7 16 5 19 4 

17. 11 0 13 0 10 1 

18. 9 0 9 0 9 0 

19. 12 7 9 8 6 4 

20. 18 9 15 6 15 6 

21. 14 5 13 1 16 5 

22. 8 3 4 1 6 2 

23. 15 7 17 6 17 9 

24. 17 11 18 14 19 14 

25. 17 5 18 12 17 12 

Medel 14,12 5,72 13,36 5,56 13,44 5,12 

 
 
Tabell 4. Antalet relevanta och högrelevanta träffar för varje topic och sökmotor. 
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Tabell 4 visar relationen mellan antalet relevanta (1, 2, 3) och högrelevanta (3) träffar 
per topic och sökmotor. 
 
Längst ner i tabellen redovisas medelvärdet av de relevanta och högrelevanta träffarna i 
varje sökmotor. 
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6 ANALYS 
 
Vi har valt att i vår analys gå igenom resultaten topic för topic och redovisa dessa både 
gällande precision och CG under samma avsnitt. Alternativet var att dela upp det i ett 
precisionskapitel och ett CG-kapitel, men efter diskussion sinsemellan kom vi fram till 
att det var mer överskådligt att göra på det här viset, eftersom det blir tydligare och 
lättare att följa. Vi märkte att det oftast var svårt att skilja analysen av resultaten åt då 
resultaten hänger samman. 
 
Det är intressant att se hur ett topics precision förhåller sig till dess CG-värde och 
tvärtom, eftersom dessa i vissa fall kan vara helt olika och inte följa samma utveckling. 
Alla resultat redovisas också i uppsatsens föregående kapitel i form av tabeller eller 
diagram som ett komplement till denna analysdel, eftersom vi här inte tar upp alla 
effektivitetsvärden. 
 
Varje topic beskrivs först, vad de går ut på, vad vi har tagit fasta på när vi sökt och vad 
vi har haft för krav när det gäller relevansbedömningen. Sedan följer resultatet för 
precisionen och CG och tänkbara orsaker till varför resultatet blev som det blev. 
Precisionen och CG som avses i de olika topicsen nedan är värdet vi fick vid DCV 20. 
 

6.1 Analys av topics 
 
Topic 1 – Belle & Sebastians turnéschema 2002 
 
För att få högsta relevanspoäng krävdes det en sida med det fullständiga turnéschemat 
för hela 2002. Det förekom många dokument som tilldelades relevanspoäng 2 i denna 
sökning då många sidor innehöll stora delar av turnén, men inte det kompletta 
turnéschemat, till exempel enbart datum för spelningarna i USA. Det var endast tre 
dokument av 60 som tilldelades relevanspoäng 3 i denna sökning, ett i varje sökmotor. 
Till Google och MSN Searchs fördel var dessa treor placerade överst i träfflistan medan 
Yahoo! återvann sin trea långt ner i förteckningen. 
 
Precision 
Precisionen var väldigt jämn hos sökmotorerna. Bäst precision fick Yahoo! med både 
Google och MSN Search i tät följd efter.  
 
CG 
Även i CG-uträkningen presterade Yahoo! bäst. Här var det dock större glapp ner till 
Google och MSN Search. Anledningen till detta var att Yahoo! hade betydligt fler tvåor 
än de andra två sökmotorerna, vilket ökade värdet på CG. 
 
Topic 2 – virkbeskrivning på mössa 
 
Att hitta en virkbeskrivning på mössa var relativt enkelt och det var även enkelt att 
bedöma träffarna. Antingen fanns det en beskrivning på sidan eller inte. Träffarna som 
tilldelats relevanspoängen 2 är nästan uteslutande sidor med ett varierande antal länkar 
till sidor med beskrivningar. MSN Search och Google fick lika många nollor, på grund 
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av icke fungerande sidor eller tidigare besökta sidor, men den senare returnerade 
dubbelt så många högrelevanta träffar. Yahoo! returnerade för denna fråga i princip bara 
högrelevanta eller irrelevanta träffar. 
 
Precision 
Google och MSN Search fick båda precisionen 0,7 och var därmed lite bättre än Yahoo! 
som fick 0,55. 
 
CG 
I detta fall är situationen omvänd. Google har förvisso högst CG-värde, men Yahoo! är 
näst bäst. Det kan bäst förklaras med ett antal fler högrelevanta träffar än vad MSN 
Search mäktade med. Den sistnämnda har fått fler sidor bedömda med poängen 1 vilket 
inte ökar värdet på CG nämnvärt, men däremot precisionen. 
 
Topic 3 - Miami Dolphins laguppställning 2004 
 
Här krävdes det en fullständig laguppställning för att erhålla relevanspoäng 3. Det 
visade sig vara svårt att överhuvudtaget få upp dokument som var tillräckligt relevanta 
för att ens få relevanspoäng 1. De dokument som dock hittades var mestadels så pass 
ingående att de tilldelades en trea. Det blev därför en förhållandevis jämn fördelning av 
ettor och treor, men en övervägande majoritet av nollor.  
 
Precision 
Yahoo! presterade bäst precision, dock var Google inte långt efter. MSN Search var 
däremot betydligt sämre på grund av färre återvunna relevanta dokument. De flesta 
dokument med relevanspoäng 0 återfanns i MSN Search som hade väldigt låg precision 
då endast 4 av de återvunna dokumenten var relevanta. Google hade fler högrelevanta 
dokument än Yahoo! men Yahoo! hade fler relevanta dokument överhuvudtaget vilket 
gjorde att Yahoo!:s precision högre. Det kan tilläggas att både Google och MSN Search 
hade sina sämsta precisionsvärden på denna fråga. 
 
CG 
Ordningen vad gäller CG ser likadan ut som vid precisionen, med Yahoo! och Google 
på ungefär samma värde och MSN Search på efterkälken. Den höga andelen treor till 
trots hjälpte inte för att få Google att få ett högre värde än Yahoo! 
 
Topic 4 – huvudstäder i Europa 
 
För att en sida skulle bedömas med poängen 3 gällande detta topic krävdes att alla 
huvudstäder skulle stå med. Så var sällan fallet, utan oftast innehöll sidorna endast ett 
fåtal städer. Detta bedömdes oftare med 1 poäng än 2 poäng eftersom alltför få städer 
inte ger någon större information eller hjälp om topic. MSN Search presterade klart 
lägst av söktjänsterna och återvann bara sex varierande relevanta träffar. Dock var 
varken Google eller Yahoo! särskilt högpresterande heller. 
 
Precision 
Denna sökning gav stor skillnad i precisionen söktjänsterna emellan. Google fick 0,75, 
Yahoo! 0,45 och MSN Search 0,3. Anledningen till den stora skillnaden är att Google 
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bara återvann fem sidor som bedömdes som irrelevanta, medan motsvarande siffror för 
Yahoo! och MSN Search var 11 och 14. 
 
CG 
Den relativa ordningen mellan söktjänsterna för detta topic var lika även när det gällde 
CG. Dessutom var det lika stor skillnad mellan värdena. Googles 23 kan jämföras med 
MSN Search som bara återvann en högrelevant träff och därmed endast uppnådde CG-
värdet 9. 
 
Topic 5 - Vad innebär det att operera ögonen med hjälp av laser? 
 
Denna sökning återvann många högrelevanta dokument i alla tre sökmotorerna. Det 
finns tydligen ett stort behov och efterfrågan av information om ögonoperationer 
eftersom många sidor innehöll all information man kan tänka sig. Det var ytterst få sidor 
som fick relevanspoäng 1 eller 2 utan ofta var det antingen 3 eller 0. Antingen fanns all 
möjlig information på sidan eller så var den irrelevant eller inaktiv. 
 
Precision 
Det var överlag väldigt hög precision på den här frågan. MSN Search fick en mycket 
hög precision då den endast erhöll två dokument med relevanspoäng 0. Yahoo! hade tre 
dokument som bedömdes som 0 medan Google hade fem nollor och hamnade därför en 
bit efter. 
 
CG 
Högst CG-värde fick MSN Search. Google hade däremot ett högre värde än Yahoo! 
trots att precisionen var sämre. Detta på grund av att Yahoo! hade färre treor och fler 
tvåor. MSN Search hade endast ett dokument mer än Yahoo! som var relevant men hade 
ändå ett avsevärt högre CG-värde då dokumenten hade högre relevans. 
 
Topic 6 – aktuella flygresor mellan London och Paris 
 
Sidor där en flygresa mellan London och Paris kunde bokas direkt gavs 
relevanspoängen 3. Om man blev förflyttad till en annan sida eller fick följa en länk, 
fick sidan 2 poäng. Av Yahoo!:s returnerade relevanta träffar var mer än hälften sådana 
sidor, medan Google och MSN Search återvann fler sidor där bokningen kunde göras 
direkt. Alla söktjänster återvann också en hel del sidor, som inte gav någon hjälp alls. 
Sidor där både London och Paris nämndes, men där man inte kunde flyga mellan 
städerna, utan bara mellan dem och andra. 
 
Precision 
Alla tre söktjänster återvann 10 relevanta träffar vilket gav precisionen 0,5. 
 
CG 
På grund av att Yahoo! returnerade få sidor där man direkt kunde genomföra bokningen 
och därmed fick övervikt på tvåor istället för treor, blev CG-värdet något lägre, 20, än 
för Google, 27, och MSN Search, 25. 
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Topic 7 - Studentstaden Dublin 
 
De sidor som fick högst relevans var de som innehöll information om vad man som 
student kan göra i Dublin. Vilka studentförmåner finns det, vad finns det för aktiviteter, 
vilka föreningar kan man välja att gå med i? Helst skulle det vara en samlad lista över 
de alternativ som fanns. Detta visade sig vara svårt att hitta. I bästa fall innehöll sidan 
länkar till olika studentaktiviteter men oftast var det inte tillräckligt med information. 
Detta gav resultat i beräkningarna.  
 
Precision 
Google var obetydligt bättre än MSN Search gällande precision. Sist kom Yahoo! men 
inte så långt efter. Precisionen var inte särskilt låg utan höll sig kring hälften av det 
högsta värdet, 1. 
 
CG 
På grund av de låga värdena i relevansbedömningen, med många nollor och ettor, blev 
CG-värdena procentuellt lägre än precisionen, då den bästa sökmotorn, Google, inte ens 
hade en tredjedel av vad som kan erhållas. Till skillnad mot precisionsräkningen, som är 
binär, påverkas CG-värdet av olika nivåer av relevans. Många ettor i stället för tvåor 
och treor sänker CG-värdet, medan det inte spelar någon roll i precisionen. 
 
Topic 8 – information om Kalle och Hobbe-tecknaren Bill Watterson 
 
Få träffar bedömdes som högrelevanta i detta topic. Ofta nämndes författaren enbart vid 
namn eller också var sidornas information inte aktuell för oss. Vi var ute efter 
information om Bill Watterson och hans liv, inte om serier han ritat. En del träffar hade 
dock givande information även om den inte var helt uttömmande. 
 
Precision 
Alla tre söktjänsterna uppvisade hög precision på detta topic. Det var bara vid nio 
tillfällen totalt som en träff bedömdes med relevanspoängen 0, vilket resulterar i hög 
precision. 
 
CG 
Värdet på CG var nästan identiskt mellan söktjänsterna, Google, Yahoo! och MSN 
Search fick i tur och ordning 25, 26 och 23, vilket kan förklaras med att de i stor 
utsträckning återvann samma sidor. 
 
Topic 9 – Frida Kahlos konst 
 
En återvunnen sida som innehöll bilder och namn på Frida Kahlos målningar bedömdes 
som högrelevant för detta topic. Skillnaden mellan 2 och 3 poäng bestod i mängden 
bilder på sidan. Endast tre träffar hos varje söktjänst fick poängen 0. Yahoo! återvann 
klart flest högrelevanta träffar, medan Google och MSN Search var likvärdiga gällande 
detta och i större grad än Yahoo! returnerade sidor som bara behandlade Frida Kahlo, 
inte konsten. 
 
Precision 
Även här fick alla söktjänster samma och hög precision, 0,85. 
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CG 
Yahoo!:s många högrelevanta träffar är orsaken till dess högre CG-värde. Där Google 
och MSN Search i många fall blivit bedömda med 1 poäng, har Yahoo! istället tilldelats 
3 poäng. Dock har alla söktjänsterna uppnått relativt höga värden. 
 
Topic 10 - Napoleons krig 
 
Den högsta relevanspoängen erhöll de sidor där de krig Napoleon förde var ingående 
beskrivna, inte bara med årtal utan med olika händelser, slag och fältherrar. Väldigt få 
tvåor och nollor tilldelades i denna sökning, men desto fler ettor, då det förekommer 
och säljs en hel del böcker om Napoleon och hans krigsföring. Sådana sidor fick endast 
relevanspoäng 1 eftersom vi inte ansåg att detta var information vi egentligen hade 
användning av, trots att den behandlade ämnet och topicet. 
 
Precision 
Precisionen blev relativt hög på grund av frånvaron av nollor, valören på de relevanta 
sidorna är ju oviktig i ett binärt sammanhang. Högst precision fick MSN Search då de 
endast hade tilldelats tre nollor, följt av Google och Yahoo! 
 
CG 
Vad det gäller CG, så presterade Yahoo! och MSN Search bäst, båda med värdet 28. 
Googles ackumulerade nytta var lägre än de två då värdet blev 23. Det som är 
anmärkningsvärt är att Google hade en obetydligt bättre precision än Yahoo!, men ett 
sämre värde på CG. Detta beror på att Yahoo! överlag hade fler sidor med högre 
relevans, trots att de också hade fler sidor som hade tilldelats relevanspoäng 0. 
 
Topic 11 – SAABs nedläggning i Trollhättan 
 
Bara fyra av de totalt 60 bedömda träffarna fick relevanspoängen 3. Det var inte många 
av de återvunna sidorna som innehöll den informationen vi var ute efter, utan oftast 
bedömdes den vara knapphändig. Kravet för full relevanspoäng va r information om 
SAABs nedläggning i Trollhättan. MSN Search presterade något bättre resultat och 
nästan hälften av träffarna bedömdes vara delvis relevanta eller högrelevanta. 
 
Precision 
De olika relevansbedömningarna till trots uppvisar de tre söktjänsterna samma 
precision, nämligen 0,7. Alla tre återvann sex dokument som bedömdes som irrelevanta. 
 
CG 
Skillnaden på CG-värdet mellan söktjänsterna är inte överdrivet stort, men det finns 
ändå en viss skillnad. Av Yahoo!:s 14 relevant bedömda träffar har 11 av dem fått 1 
poäng och motsvarande siffra för Google är 10. Detta drar givetvis ner CG-värdet. För 
MSN Search däremot har bara sex träffar tilldelats relevanspoängen 1. 
 
Topic 12 - Recept på Shepherd’s pie 
 
I relevansbedömningen i den här sökningen förekom endast treor och nollor. Antingen 
fanns det ett recept på Shepherd’s pie på sidan eller inte. I de allra flesta fall fanns där 
ett recept, därav de höga värdena. De sidor som tilldelades relevanspoäng 0 var antingen 
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inaktiva eller spegelsidor, vilka vi ha r bedömt som irrelevanta sidor. Google, Yahoo! 
och MSN Search återvann i samma ordning 17, 15 och 16 relevanta sidor, av 20 
möjliga. 
 
Precision 
I precisionsberäkningen förekom inga konstigheter. Då Google återvann flest relevanta 
dokument var det den som erhöll högst precision. På samma sätt följdes den i fallande 
ordning av MSN Search och Yahoo! 
 
CG 
Inte heller här inträffade några märkligheter. Google hade ett mer relevant dokument än 
MSN Search och hade således tre poäng högre CG. Likadan var relationen mellan MSN 
Search och Yahoo! Google noterade sitt högsta CG-värde på detta topic. 
 
Topic 13 - Köp av Elvis Costellos Best Of-skiva 
 
Det behövdes en sida där det fanns möjlighet att beställa en best of-skiva av Elvis 
Costello för att få relevanspoäng 3. Det finns en del olika skivor med olika 
konstellationer, men vi hade inga krav på en viss cd-skiva. Bara att den skulle heta Best 
of och innehålla Elvis Costello- låtar. Resultatet sökmotorerna emellan blev väldigt 
varierande. Yahoo! returnerade nästan bara högrelevanta och irrelevanta sidor. Endast 
en träff bedömdes med en två och inga erhöll någon etta. Google blandade sina resultat 
något mer då alla relevanspoängen förekom i någorlunda jämn fördelning. I MSN 
Search sjönk antalet treor och tvåor och ettorna och nollorna ökade. 
 
Precision 
Både Google och Yahoo! hamnade på samma precisionsvärde. MSN Search kom endast 
en liten bit efter, vilket återigen visar att relevanspoängen inte påverkar den binära 
räkningen. Trots de många ettorna hos MSN Search skilde inte antalet nollor sig särskilt 
mycket sökmotorerna emellan. 
 
CG 
Det blev en större skillnad i CG-uträkningen. Här verkade de låga relevanspoängen till 
MSN Searchs nackdel och den blev rejält avhängd gentemot de andra två söktjänsterna. 
Yahoo! presterade bäst tack vare de många treorna, den enda tvåan och avsaknaden av 
ettor. Fastän Google hade samma precisionsvärde som Yahoo! fick den sämre CG, även 
om bara marginellt. 
 
Topic 14 - Hur många stenar består Stonehenge av? 
 
För att bedömas som högrelevant krävdes det av en sida att den innehöll exakta tal över 
de olika stenarna i Stonehenge. Att det förekom olika siffror i olika dokument kunde vi 
inte göra något åt, detta är ingen studie som kontrollerar internetsidors källkritik. 
Huvudsaken var att det fanns en siffra över antalet stenar i de olika cirklarna. Vissa 
sidor skrev ungefärliga siffror som tiotal eller hundratal och fick relevansbedömningen 
2. En uppfyllning av queryn gav en etta. 
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Precision 
MSN Search och Google fick samma höga precisionsvärde då båda returnerade 17 
relevanta dokument. Yahoo! återvann i förhållande endast 13 relevanta sidor och fick 
självfallet ett sämre precisionsvärde. 
 
CG 
Trots att MSN Search och Google fick lika högt precisionsvärde, fick MSN Search ett 
högre CG-värde. Yahoo!, som hamnade efter i precisionsmätningen, var däremot endast 
en poäng efter Google i den ackumulerade nyttan. Detta beror på att Yahoo!:s återvunna 
dokument hade högre relevans än Googles. 
 
Topic 15 - Ebola, vad är det, hur ser symptomen ut? 
 
En utförlig beskrivning av Ebola-viruset, det vill säga hur det uppkommer, hur det 
smittar, vilken inkubationstid det har, hur symptomen ser ut, kan det botas, vilka 
mediciner det finns etcetera krävdes av en sida för att tilldelas relevanspoäng 3. Många 
sidor innehöll denna information eller länkade till en annan sida med den upplysningen. 
 
Precision 
Höga precisionsvärden tilldelades alla tre söktjänster. Högst fick Yahoo! med 0,9, 
Google hade 0,85 och MSN Search hamnade slutligen på 0,8. 
 
CG 
Vid uträkningen av CG-värdena noterade vi något märkligt och faktiskt ganska 
osannolikt. Trots de olika precisionsvärdena och trots att sökmotorerna inte återvann 
lika många relevanta dokument (17, 18, 16) fick de exakt samma ackumulerade nytta. 
 
Topic 16 – mördarbins beteende 
 
Sidor med utförlig information om mördarbin och deras beteende bedömdes som 
högrelevanta och fick 3 poäng. Endast sju sidor totalt bedömdes som irrelevanta, varav 
Yahoo! återvann fyra av dem. Google återvann flest högrelevanta sidor. 
 
Precision 
Både Google och MSN Search uppvisade mycket hög precision för detta topic med 0,9 
respektive 0,95. Yahoo! var något sämre med 0,8 även om ”sämre” är relativt i detta 
fall. 
 
CG 
Då 13 av Googles 18 relevanta träffar bedömdes med poängen 2 eller 3, steg CG-värdet 
till 38 och blev i slutänden mycket högre än Yahoo!:s 28. Mer än hälften av Yahoo!:s 
återvunna relevanta sidor fick bara en relevanspoäng. Detsamma gäller för MSN Search 
vars CG-värde stannade vid 31 den höga precisionen till trots. 
 
Topic 17 – köp av digitalkamera för högst 300 dollar 
 
Det var svårt att hitta en sida där man kunde köpa en digitalkamera direkt och det visar 
sig även i resultatet. Bara MSN Search kunde återvinna en högrelevant träff, vilket 
naturligtvis inte är ett bra resultat. Dock återvann alla söktjänsterna sidor med länkar till 
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högrelevanta sidor med skiftande resultat. Av de relevanta sidor MSN Search återvann, 
blev nästan alla bedömda med relevanspoängen 2. För Yahoo! och Googles del 
däremot, fördelades de relevanta träffarna med övervikt för ettor snarare än tvåor. 
 
Precision 
Trots att MSN Search var den enda söktjänsten som kunde leverera en högrelevant träff, 
fick den sämst precision, 0,5. Google kom upp i 0,55 och Yahoo! var bäst med 0,65. 
 
CG 
CG-värdet var lågt för samtliga söktjänster, med 19 som högsta värde vilket uppnåddes 
av MSN Search. Det låga värdet är ett naturligt resultat då endast en högrelevant träff 
kunde återvinnas av de tre söktjänsterna. 
 
Topic 18 – när börjar och slutar Michael Jackson-rättegången? 
 
Ingen av söktjänsterna kunde för detta topic återvinna någon högrelevant träff. 
Anledningen är att vi krävde att både startdatum och slutdatum för rättegången skulle 
nämnas. Detta framgick inte i något av de returnerade dokumenten, utan bara att den ska 
pågå ”i några månader”, vilket är alltför ospecifikt. Dock innehöll en del dokument 
information om när rättegången började, vilket resulterade i att träffen tilldelades 2 
poäng. 
 
Precision 
0.45 blev precisionen för samtliga söktjänster, vilket kan räknas som lågt. 
 
CG 
Även värdet på CG blev lågt för alla söktjänsterna. Google uppnådde 14, Yahoo! 11 och 
MSN Search 10. Det är de många dokumenten som bedömts med poängen 0 eller 1 som 
är orsaken till detta. 
 
Topic 19 - texten till Danmarks nationalsång 
 
För att ett dokument skulle tilldelas 3 poäng för detta topic erfordrades att hela texten 
till sången stod på sidan. Dock återvanns inget dokument där bara delar av texten stod, 
utan snarare att den var översatt till ett ytterligare språk samt att den kunde lyssnas på. 
MSN Search visade sig vara sämst på att returnera relevanta dokument, medan det var 
förhållandevis jämnt mellan Yahoo! och Google. 
 
Precision 
Även om detta kändes som ett relativt lätt ämne att hitta information om, är precisionen 
tämligen låg. Google uppnådde 0,6, Yahoo! 0,45 och MSN Search 0,3. 
 
CG 
Gällande CG-värdet är det stor variation mellan söktjänsterna. Google och Yahoo har 
uppnått 27 respektive 25, medan MSN Search bara kommit upp i 14. Även om det inte 
är så stor skillnad i antalet relevanta träffar mellan Yahoo! och MSN Search, blir det en 
märkbar skillnad gällande CG-värdet eftersom Yahoo! återvunnit åtta treor av nio 
relevanta dokument och MSN Search fyra treor av sex relevanta dokument.  
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Topic 20 - Vård och skötsel av orkidéer 
 
Som tidigare nämnts hade vi vissa problem vid testsökningen med den här queryn. Efter 
omkonstruktionen av queryn krävde vi att en sida skulle innehålla detaljerad 
information om hur en orkidé ska omhändertas för att få den högsta relevanspoängen. 
Informationen kunde vara allmän eller beskriva de olika orkidéarterna och hur just de 
ska skötas om. Fanns det endast information om skötsel av en viss art, men ingående 
sådan, gavs relevansbedömningen 2. En kortfattad och allmän beskrivning fick en etta. 
 
Precision 
Google fick en jämförelsevis hög precision på 0,9 gentemot de andra tvås 0,75, vilket 
beror på att Google bara hade två träffar med poängen 0, medan både Yahoo! och MSN 
Search hade 5 stycken nollbedömda träffar.  
 
CG 
Även här uppvisade Google ett ordentligt övertag i antalet relevanta dokument. Förutom 
fler relevanta hade den dessutom fler högrelevanta, något som ökade dess CG-värde. 
Hela nio poäng efter Google hamnade Yahoo!, ett poäng före MSN Search. 
 
Topic 21 – Vad äter bältdjuret? 
 
En utförlig beskrivning över bältdjurets matvanor krävdes för att ett dokument skulle 
betraktas som högrelevant. Detta lyckades Google och MSN Search jämförelsevis bra 
med, medan Yahoo! återvann mestadels delvis relevanta dokument. En hel del sidor 
återvanns av alla tre söktjänsterna som antingen var irrelevanta eller tidigare besökta 
och som tilldelades 0 poäng. 
 
Precision 
Trots en del irrelevanta sidor lyckades MSN Search komma upp i precisionen 0,8. 
Google och Yahoo! fick 0,7 och 0,65. 
 
CG 
Yahoo!:s resultat att återvinna flest delvis relevanta dokument resulterade i det sämsta 
CG-värdet för detta topic, 18. Google fick bara en mer relevant träff än Yahoo!, men 
hade trots det ett CG-värde på 29. Det är de många högrelevanta träffarna som drar upp 
värdet. MSN Search kom inte långt efter Google med 28. 
 
Topic 22 - Vad står de olika avdelningarna i UDK för? 
 
Denna sökning var den som överlag presterade sämst. Både precisionen och den 
ackumulerade nyttan hos alla tre sökmotorerna var genomsnittligt sämre här än någon 
annanstans. Även om MSN Search till exempel har presterat sämre precision vid någon 
annan fråga har de andra sökmotorerna vägt upp det med bättre resultat. Men här var 
alla tre dåliga. Detta beror på att det i stort sett är en enda sida som visar UDKs alla 
avdelningar och resten är egentligen länkar till den, något vi har bedömt som 0. 
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Precision 
Precisionen på Yahoo! blev det låga 0,2. Endast 4 träffar bedömdes som relevanta hos 
Yahoo! Bäst var Google med precisionsvärdet 0,4 och 8 relevanta träffar. MSN Search 
gjorde en mellannotering med 6 relevanta träffar och precisionen 0,3.  
 
CG 
CG-värdena följer precisionsvärdena. Googles 8 relevanta sidor uppnådde till slut CG-
värdet 14, MSN Search och Yahoo! hamnade på 9 respektive 7. Ett genomgående dåligt 
resultat. 
 
Topic 23 - Vilka är hållplatserna på transsibiriska järnvägen? 
 
Det visade sig finnas flera olika sträckor i Asien som ingick i den transsibiriska 
järnvägen, något som förvirrade oss i början. Efter en del genomläsning av dokument 
kunde vi till slut utröna att en sträcka är den ursprungliga etappen, som senare utökats 
till nya järnvägar. Dock var det bara en sträcka som fick kalla sig den transsibiriska. 
Efter denna nya kunskap började relevansbedömningen där vi satte tre poäng om hela 
sträckan och alla dess stopp var utritade eller omskrivna. Många resedagböcker fanns att 
finna där ofta ett par hållplatser nämndes och dessa fick 2 poäng. 
 
Precision 
En genomgående hög precision vid alla sökmotorerna redovisas då väldigt få träffar fick 
relevansbedömningen 0. Både MSN Search och Yahoo! kom upp i en precision av 0,85 
och Google fick 0,75 
 
CG 
MSN Search erhöll högst CG trots samma precisionsvärde som Yahoo! Överlag 
presterade alla tre sökmotorer ett gott resultat. 
 
Topic 24 - Vad innebär Kyoto-avtalet? 
 
För att här erhålla relevanspoäng 3 behövdes en sida med all information man kan tänka 
sig om Kyoto-avtalet. När det kom till, vilka länder som har skrivit på, vilka länder som 
inte har skrivit på, vad går det ut på etc. Precis som Ebola-sökningen fanns här massor 
av information utan att för den skull få upp några dubbletter eller spegelsidor. Detta 
påverkade resultatet oerhört, MSN Search hade endast en träff som bedömdes som 
irrelevant. 19 stycken träffar fick alltså poängen 1 och uppåt. Liknande resultat ses även 
i de andra två sökmotorerna. 
 
Precision 
Som nämnts ovan blev det höga värden i både precision och CG. Precisionsvärdena höll 
sig mellan 0,85 och 0,95, där MSN Search fick det senare resultatet på grund av dess 
enda irrelevanta träff. 
 
CG 
CG-värdena som erhölls här var de högsta för både Yahoo! och MSN Search. Den 
senare kom upp i hela 51 av 60, där endast 9 poäng fattas upp till högsta möjliga CG-
värde. Yahoo! var inte heller så blygsam med 49. Även Google presterade bra med dess 
CG-värde på 44. 
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Topic 25 – förteckning över USAs presidenter 
 
Slutligen skulle vi söka reda på en förteckning över USAs presidenter. Kravet för att ett 
dokument skulle bedömas som högrelevant var att det skulle innehålla en fullständig 
förteckning över presidenterna och deras presidentperiod. Yahoo! och MSN Search 
visade sig vara mycket bra på detta, medan Google i högre grad återvann delvis 
relevanta dokument. Antalet irrelevanta dokument var få och var endast åtta stycken för 
de tre söktjänsterna. 
 
Precision 
På grund av de få irrelevanta dokumenten fick alla tre söktjänster mycket hög precision, 
0,85, 0,9 och 0,85 för, i tur och ordning, Google, Yahoo! och MSN Search. 
 
CG 
Google stack ut lite med sitt något sämre CG-värde på 28. MSN Search hade lika 
många relevanta träffar som Google, men ett betydligt bättre CG-värde, nämligen 43. 
Skillnaden ligger återigen i de många fler högrelevanta träffarna, i det här fallet för 
MSN Search. Yahoo! uppvisade också ett högt CG-värde och uppnådde 42. 12 av de 18 
respektive 17 relevanta dokumenten för Yahoo! och MSN Search bedömdes med 
relevanspoängen 3, därav de höga värdena. 
 

6.2 Analys av DCV-nivåer 
 
Vi har räknat ut medelvärdet för varje sökmotors precision och CG vid olika DCV. Vi 
valde nivåerna 1, 5, 10, 15 och 20 eftersom vi vill se hur värdena ändras och hur 
sökmotorerna återvinner relevanta dokument, om de påträffas högt eller lågt i träfflistan. 
 
Det optimala värdet för precision är 1 vid alla nivåer. Det innebär att alla hittills 
återvunna dokument är relevanta, eftersom precision räknas ut med en binär skala. Detta 
inträffar oftast inte, utan precisionen har snarare en benägenhet att sjunka ju högre DCV 
som räknas. Precisionen kan också öka när DCV ökar, om till exempel det första 
dokumentet är irrelevant och återstående 19 dokument är relevanta. Men, om 
precisionen gått under 1, kommer den inte upp till det värdet igen. 
 
För CG varierar det optimala värdet för varje nivå, då det räknas ut med hjälp av en 
ickebinär skala, i vårt fall en fyrgradig skala, 0-3. Vid DCV 1 är alltså det optimala 
värdet 3, vid DCV 5 är det 15, vid DCV 10 är det 30 och så vidare. Även detta är något 
sällan skådat, men till skillnad från precision kan inte värdet sjunka vid stigande DCV, 
utan bara öka eller vara konstant. 
 
Uträkningen har gjorts genom att summera varje värde för varje DCV-nivå vi valt ut i 
varje sökmotor och dividera denna summa med antalet topics. Alltså har alla DCV 1 hos 
Google adderats och dividerats med 25 för att räkna ut ett medelvärde för den DCV-
nivån. Samma sak har gjorts för de andra nivåerna och de andra sökmotorerna. Detta 
genererar fem olika medelvärden per sökmotor och effektivitetsmått som illustrerar 
sökmotorernas återvinningseffektivitet. 
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6.2.1 Precision vid olika DCV-nivåer 
 
Diagram 1 i kapitel 5 visar hur precisionen ändras vid fem utvalda stigande DCV-nivåer 
för varje sökmotor. Tabell 2 visar siffrorna för de olika värdena. 
 
Vid DCV 1 hade Yahoo! uppnått den bästa precisionen då endast en av 25 sökningar 
resulterade i en irrelevant första träff. De flesta frågorna returnerar en relevant sida på 
den första träffen i alla tre sökmotorer. Google återvann en irrelevant första träff vid två 
tillfällen och MSN Search gjorde det vid tre tillfällen.  
 
Vid nästa kontrollerade nivå, DCV 5, har precisionen sjunkit rejält hos alla tre 
sökmotorerna. Så mycket som den sjunker här, gör den inte mellan någon av de andra 
nivåerna. Precisionen är lika hög för Yahoo! och MSN Search, medan Google är 
marginellt bättre.  
 
Efter DCV 5 avtar skillnaderna i precisionen något, då minskningen inte är lika kraftig 
som mellan DCV 1 och DCV 5. Faktum är att Google och MSN Search bara minskar 
med 0,012 i precision till DCV 10 medan minskningen för Yahoo! vid samma avstånd 
är något större, 0,024.  
 
Google har en någorlunda stabil och liten minskning mellan DCV 10 till DCV 20, totalt 
0,042. Yahoo! däremot faller mer mellan DCV 10 och DCV 15 för att sedan plana ut. 
MSN Search gör tvärtom med ett fall i sista etappen. De sistnämnda sökmotorerna 
uppnår slutligen nästan samma precisionsvärde och skiljer sig åt med bara fyra 
tusendelar. 
 
Vi kan alltså notera att Yahoo! sett till vår undersökning återvinner lägst antal relevanta 
dokument mellan DCV 10 och DCV 15 av de tre sökmotorerna. MSN Search har sämst 
relevant återvinning mellan DCV 15 och DCV 20. Att ha sin sämsta återvinning vid de 
högsta DCV-nivåerna borde vara positivt, eftersom man vill ha de relevanta 
dokumenten högt upp i träfflistan. 
 
Resultatet blev att Google i den sista DCV-nivån fick högst precision. MSN Search och 
Yahoo! var väldigt jämna, dock fick MSN Search ett obetydligt högre värde, vilket 
alltså betyder att Yahoo! hamnade sist. 
 

6.2.2 CG vid olika DCV-nivåer 
 
Diagram 2 visar hur CG-värdet ändras vid fem utvalda stigande DCV-nivåer för varje 
sökmotor. Tabell 3 innehåller de värden som diagrammet bygger på. 
 
Vid ett snabbt ögonkast på diagrammet verkar det inte vara särskilt stora skillnader 
mellan de olika värdena vid DCV-nivåerna. Linjerna är mer konstanta än vid 
precisionen och inte lika oregelbundna. 
 
Vid DCV 1 skiljer sig inte de tre sökmotorerna särskilt mycket åt. Google har vid DCV 
1 med 2,36 uppnått det högsta CG-värdet, en trend som fortsätter över alla de andra 
DCV-nivåerna som vi kontrollerat. 
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Efter att ha haft sämst CG-värde vid DCV 1 går MSN Search om Yahoo! vid DCV-nivå 
5. Vid DCV 10 är ordningen återigen omkastad. Skillnaden dem emellan är inte särskilt 
stor vid de lägre DCV-nivåerna, men ökar i takt med att nivåerna blir högre. Likadant är 
det med skillnaden gentemot Google för Yahoo! och MSN Search, nämligen att 
avståndet till Google ökar när DCV-nivåerna ökar. 
 
Yahoo! står för den högsta ökningen mellan DCV 5 och DCV 10, även om det också 
här är marginella skillnader.  
 
Slutligen, vid DCV 20, hamnar Google ganska högt över de andras värden, med 1,0 
poängs marginal till Yahoo! och 1,72 poängs marginal till MSN Search. Då Yahoo! här 
presterade bättre än MSN Search är den relativa ordningen söktjänsterna emellan inte 
konstant. Google återvinner, sett till medelvärdet, flest antal hög- och delvis relevanta 
dokument än de andra två sökmotorerna.  
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7 DISKUSSION 
 

7.1 Allmän diskussion 
 
Alla dokument kan inte alltid bara bedömas vara irrelevanta eller relevanta, 0 eller 1. 
Kraven för att ett dokument ska betecknas som relevant kan i sådana fall bli väldigt 
låga. Ett delvis relevant dokument kan väl inte sättas som irrelevant vid en bedömning? 
Om möjligheten finns att bedöma dokumentet i form av en flergradig relevansskala kan 
värderingen göras på ett mer nyanserat sätt, då det inte bara är antingen eller. Dock 
måste man vid precisionsräkning räkna med en binär relevansskala och måste då ta 
ställning till hur man konsekvent ska bedöma dokumenten. 
 
En binär relevansskala säger inte lika mycket om dokumenten som returneras i en 
träfflista som en ickebinär relevansskala gör. Med den senare kan en mer nyanserad och 
rättvis bedömning göras. Det kan jämföras med en gråskala, som ju kan beskriva 
mycket mer än bara svart eller vitt. Då precision räknas ut med en binär skala, blir det 
väldigt intressant att i denna studie även mäta den ackumulerade nyttan som räknas ut 
med en ickebinär relevansskala. 
 
Vi måste på något sätt kunna jämföra de två effektivitetsmåtten. Vi började med att 
bedöma dokumenten efter Leighton och Srivastavas fyrgradiga relevansskala eftersom 
det inte hade fungerat att göra tvärtom, då den binära precisionsbedömningen inte säger 
något om graden av relevans och därför gör det omöjligt att översätta till en ickebinär 
skala. De irrelevanta dokumenten i den flergradiga relevansskalan, det vill säga de som 
erhållit relevanspoäng 0, översattes till irrelevanta även i den binära skalan. 
Dokumenten som bedömts som 1, 2 och 3 blev alla relevanta i precisionsbedömningen, 
eftersom de innehåller någon grad av relevans. Hade ettan bedömts som 0 hade 
jämförelsen blivit haltande. Det hade inte heller varit möjligt att göra en rent faktisk 
jämförelse mellan effektivitetsmåtten då förutsättningarna inte är de samma. 
 
I stället för teknisk uppfyllning av queryn, när det gäller relevanspoäng 1, skulle vi 
kanske ha övervägt att sätta en egen bedömning där betoningen mer låg på svag 
ämnesrelevans. Detta då de flesta dokument som har erhållit relevanspoäng 1 har fått 
den poängen på grund av att det endast är queryn som uppfylls. I översättning till en 
binär skala blir det orättvist och snett att även en sådan träff får en lika hög relevans 
som ett dokument som bedömts som högrelevant. Detta noterade vi under analysarbetet, 
men då var det för sent eftersom det inte fanns tid till att ändra sig. Vi var i så fall 
tvungna att göra om alla sökningar och relevansbedömningar, vilket tyvärr inte gick att 
genomföra. Vi är dock medvetna om att en sådan bedömning hade varit bättre för 
studien. 
 
Skillnaden mot precision är att man vid CG-värdet tydligare kan se huruvida den första 
träffen är högrelevant, delvis relevant eller mindre relevant. Genom att utläsa detta 
värde skulle man kunna säga lite mer om hur sökmotorerna rankar eftersom 
högrelevanta träffar är att föredra gentemot mindre relevanta. Ett högt CG-värde som 
ligger nära det optimala värdet i början av träfflistan visar på tidig hög relevans. Hög 
precision i början av träfflistan kan inte säga mer än att de träffarna är relevanta, inte 
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vilken grad av relevans de har. Till exempel kan de tio första träffarna som återvinns av 
en query endast ha låg relevans, vilket inte på något sätt påverkar precisionen, utan den 
blir lika hög som om träffarna istället hade varit högrelevanta.  
 
Det är de första DCV-nivåerna som säger mest om vilken sökmotor som presterar bäst 
gällande att returnera relevanta träffar. Eftersom det är svårt att fylla en träfflista med 
enbart relevanta träffar, är det i alla fall att föredra att de kommer i början. Allt för att 
underlätta för användaren så att denne slipper leta alltför mycket i irrelevanta dokument 
i sitt sökande efter information. 
 

7.2 Diskussion kring vår studie 
 
I vårt fall med en DCV på 20 är varje träff värd 0,05 vid precisionsuträkning. 
 
Skillnaden mellan den bästa och den sämst presterande sökmotorn vid DCV 20 är 0,038 
i precision. Vid DCV 5 är skillnaden endast 0,016, den minsta skillnaden vid alla 
nivåer. Den största skillnaden i precisionsvärde nivåerna emellan finns mellan DCV 1 
och DCV 5 i alla sökmotorer. 
 
Att precisionen sjunkit så kraftigt mellan DCV 1 och DCV 5 beror på att 
dokumentmängden i träfflistan ökat i högre grad än andelen relevanta dokument. Detta 
leder till att precisionen inte upprätthålls utan istället minskar. En förklaring till det 
stora raset är att det är svårare att pricka in fem relevanta dokument än ett. Det är därför 
inte konstigt att resultatet i början blir som det blir. Däremot kan man reflektera över 
om inte precisionen borde vara stabil just vid dessa första inledande nivåer? 
Sökmotorerna säger sig ju ranka efter relevans med de mest relevanta dokumenten 
överst och då borde ”raset” komma först senare, vid högre DCV-nivåer. 
 
Från att ha högst precision vid DCV 1, dalar värdet för Yahoo! och vid de resterande 
fyra DCV-nivåerna återfinns den på sista plats med sämst precision. 
 
Att varje träff är värd 0,05 gör att en träff mer eller mindre ger en märkbar skillnad i 
beräkningen. Om det skulle vara möjligt kunde vi ha satt DCV till 100. Varje träff är då 
bara värd 0,01, något som inte genererar så stora skillnader. Det är därför det ger ett mer 
rättvist resultat om man har ett högre DCV.  
 
Det tillkommer färre och färre högrelevanta dokument i träfflistan ju högre DCV som 
beaktas. Eftersom CG-värdet procentuellt sett minskar, kan man dra den slutsatsen. Om 
antalet högrelevanta dokument som tillkommer är konstant, skulle den procentuella 
delen av CG-värdets optimala värde inte minska. Den första träffen hos Google är ca 79 
% av det optimala värdet. Vid DCV 5 sjunker Google till ca 58 % av det värdet. Yahoo! 
och MSN Searchs procenttal för DCV 1 är 76 % respektive 72 % och för DCV 5 ca 54 
% respektive ca 55 %. Detta är enda DCV-nivån där MSN Search inte erhåller det 
sämsta CG-medelvärdet. Google presterade bäst rakt igenom hela undersökningen. 
 
Som tidigare nämnts är det inte troligt att man får högrelevanta träffar rakt igenom hela 
träfflistan, så det optimala CG-värdet på 60 vid DCV 20 är mycket svårt att uppnå. I vår 
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undersökning lyckades Google bäst med ca 48 % av det optimala värdet, medan Yahoo! 
nådde 46,5 % och MSN Search ca 45 %. 
 
Även om Google är bäst gällande precision och CG-värde i vår undersökning är det 
med mycket liten marginal. Skillnaderna är knappt anmärkningsvärda. Dessutom är vår 
undersökning relativt liten. Vi kan inte tidsmässigt hinna med att till exempel öka DCV 
till 100, även om en sådan ökning vore positiv då varje enskild träff inte skulle få lika 
stor inverkan på slutresultatet. 
 
Om en användare enbart är intresserad av att veta huruvida en sökmotor återvinner 
relevanta dokument eller inte är precisionsmätningen tillräcklig. Men om man däremot 
vill ta reda på graden av relevans för de återvunna dokumenten lämpar sig en flergradig 
bedömning bättre. 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Som kommande forskningsprojekt skulle det vara intressant att göra en evaluering av 
söktjänster och då använda sig av effektivitetsmåttet DCG, cumulated gain with 
discount, alltså ackumulerad nytta med avdrag. Detta mått tar hänsyn till, som tidigare 
nämnts, var i träfflistan de relevanta dokumenten hamnar. Ju längre ner i träfflistan ett 
relevant dokument påträffas, desto mindre del av sin relevanspoäng får det behålla, 
eftersom det blir mindre och mindre användbart för användaren. En sådan forskning 
skulle ännu mer visa vikten av var i träfflistan de relevanta dokumenten hamnar, än den 
studie vi nu gjort. 
 
Då vi konstaterat att en annan bedömning för att ett dokument ska erhålla relevanspoäng 
1 skulle ha varit bättre, kunde en sådan undersökning med den bedömningen vara 
rekommenderad att göra. Ett uppfyllande av enbart querytermerna skulle räknas som 
irrelevant, då det för relevanspoäng 1 skulle krävas någon slags ämnesrelevans. 
 
Eftersom en undersökning av detta slag endast omfattar tjugo veckors arbete, kunde vi 
inte ha gjort den större än vad den är. Men, om mer tid funnits skulle man med fördel 
kunnat utöka antalet topics, så att de på ett än mer omfattande sätt täcker de olika 
ämnesområden som finns. Ett högre DCV är också att föredra, eftersom ju fler nivåer 
som granskas, desto mindre betydelse och inverkan får varje enskild träff på 
slutresultatet. 
 
I vilken utsträckning återvinner sökmotorerna nya relevanta dokument? Man kan ta 
expanded queries till hjälp för att få reda på det. Det innebär att man efter en första 
sökning utökar queryn med nya termer för att därefter göra om sökningen. Genom att 
göra detta får man en bredare syn på sökmotorerna, vilket kan vara bra. 
 
Ett test som skulle vara intressant att göra, är att undersöka hur olika människor ser på 
och bedömer samma sidor och vad de tar hänsyn till i bedömningen. Man kan låta till 
exempel tio personer söka med hjälp av tio queries som vi konstruerat själva, detta för 
att de ska återvinna samma sidor. Sedan får försökspersonerna relevansbedöma sidorna 
med till exempel Leighton och Srivastavas relevansskala och se hur resultatet blir, om 
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de bedömer lika eller om det blir skillnader och vad dessa skillnader kan ha för orsak i 
så fall. 
 
Ett alternativ till ovanstående förslag är att låta en så kallad sökexpert och en oerfaren 
sökare utforma tio queries utifrån tio olika förutbestämda topics. Vi utför sedan 
sökningarna och relevansbedömer de återvunna träffarna. Det skulle vara intressant att 
se vilka skillnader det blir, om det blir några. Den förutfattade meningen borde vara att 
den så kallade sökexperten har en fördel gentemot den oerfarne sökaren eftersom den 
förstnämnde har vanan inne och säkert vet vilka knep som ska användas för att få en 
sökning så lyckad som möjligt. 



 49 

8 SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att utvärdera och jämföra de tre webbaserade söktjänsterna 
Google, Yahoo! och MSN Search med avseende på deras återvinningseffektivitet. Detta 
har räknats ut med hjälp av effektivitetsmåtten precision, som är ett binärt mått och CG, 
som använder sig av en ickebinär relevansbedömning. 
 
Det vi ville ta reda på: 
 
(1) Skiljer sig de tre söktjänsterna åt med avseende på den ackumulerade nytta 
användaren erhåller? 
  
(2) Skiljer sig de tre söktjänsterna åt med avseende på precision? 
 
(3) Är den relativa ordningen mellan söktjänsterna konstant med avseende på 
frågeställningarna (1) och (2) ovan? 
 
För att avgränsa undersökningen, på grund av den tid vi hade på oss och den omfattning 
den skulle ha, sattes DCV, de dokument som skulle granskas, till 20 och antalet topics 
begränsades till 25. Topics och queries konstruerade vi själva med avseende att försöka 
täcka så stora ämnesområden som möjligt. 
 
Efter inledningen följer en introduktion till information retrieval, IR, vad det innebär 
och hur det används. Vissa centrala begrepp för uppsatsen tas också upp och förklaras 
kortfattat, så att läsaren ska få lite kött på benen innan undersökningen börjar.  
 
Vi diskuterar olika typer av sökmotorer: vanliga sökmotorer, metasökmotorer och 
webbkataloger. Vi skriver även om hur de fungerar, hur de skiljer sig åt och hur de 
söker och indexerar sidor. Sökresultatet diskuteras också och en lista över olika 
rankningsbegrepp presenteras. 
 
De tre klassiska återvinningsmodellerna, den Booleska modellen, den probabilistiska 
modellen och vektormodellen beskrivs och förklaras hur de fungerar med sina fördelar 
och nackdelar. 
 
I kapitel 3 redogör vi för sex tidigare studier inom evaluering. De har valts ut eftersom 
de har gjort liknande studier som vi med varierande effektivitetsmått och sökmotorer. 
Fem av dem beskrivs med syfte, metod och vad de kommit fram till. Den sjätte studien 
är en översikt över andra artiklar som evaluerat sökmotorer. Alla de fem studierna som 
innehåller evalueringar av söktjänster har räknat med effektivitetsmåttet precision. Tre 
av dem har även räknat med ett eller två andra effektivitetsmått. Kapitlet avslutas med 
en översikt över fem av undersökningarna för att underlätta en snabb jämförelse dem 
emellan. 
 
I metodkapitlet som följer diskuterar vi vilka tre söktjänster vi valt, varför vi valt dem 
och dessutom beskrivs de ingående i varsitt eget underkapitel. I dessa kapitel, med 
information tagen direkt från respektive söktjänsts webbplats, står det bland annat hur 
återvunna dokument rankas, vilka olika alternativ det finns vid själva sökningen samt 
vilka finesser sökmotorerna använder sig av. 
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Metodkapitlet innehåller även kommentarer till de 25 topics vi har valt att undersöka 
och hur dessa topics uppkommit. Sedan följer kommentarer till en del av de queries vi 
konstruerat, varför vi valt att använda oss av de termer vi gjort och hur våra tankegångar 
gått under tiden vi resonerat. De queries vi har valt att kommentera är sådana som kan 
sägas representera vanliga problem som har uppkommit under formulerandet av våra 
queries och under sökningarna. 
 
Sökningarna genomfördes under en veckas tid eftersom Internet ständigt är i förändring. 
För att förekomma detta gjordes sökningarna topic för topic istället för sökmotor för 
sökmotor. På detta sätt hoppades vi att informationen för ett visst topic inte skulle hinna 
ändras märkbart under tiden det undersöktes. De 20 första återvunna dokumenten 
granskades för varje topic i varje sökmotor. 
 
För att bedöma dokumenten har en redan utarbetad fyrgradig relevansskala, 0-3, 
använts. 0 relevanspoäng fick de träffar som var irrelevanta, inaktiva, spegelsidor, 
dubbletter eller länkar till sidor vi redan hade besökt. 1 poäng gavs till en sida med 
ytterst liten relevans eller som endast innehöll querytermerna. 2 relevanspoäng erhöll de 
sidor med delvis användbar information eller som innehöll länkar till sidor med relevant 
information. Slutligen fick träffar med högrelevant innehåll 3 poäng. 
 
De effektivitetsmått som används, precision och CG, förklaras, illustreras med formler 
och det klargörs hur de räknas ut. Vi har även valt att ta upp varianter av måtten, såsom 
average precision och ackumulerad nytta med avdrag, för att visa på olika alternativ och 
andra förslag på effektivitetsmått som kan användas i evalueringsstudier. 
 
Resultatet av undersökningen redovisas i kapitel 5 i form av tabeller. Två tabeller 
illustreras med hjälp av diagram för att dess resultat ska vara enklare att utläsa. Två 
diagram över medelvärdet på precision respektive medelvärdet för CG vid utvalda 
DCV-nivåer presenteras. Tabellerna visar det sammanlagda CG-värdet för alla queries i 
varje sökmotor, medelvärdet av precision och CG i varje sökmotor, medelvärdet på CG 
vid olika DCV i varje sökmotor, medelvärdet på precision vid olika DCV i varje 
sökmotor och värdet för CG och precision för varje topic och sökmotor. Slutligen 
redovisas en tabell på hur många högrelevanta träffar varje query gav i varje sökmotor 
samt medelvärden på dessa. 
 
Utgången av vår undersökning visar att Google presterade bäst, både gällande precision 
och CG, även om skillnaderna mellan söktjänsterna inte var stora. Yahoo! lyckades näst 
bäst vad gäller precisionen och MSN Search kom tvåa i fråga om CG. Den relativa 
ordningen söktjänsterna emellan är alltså inte konstant. 
 
Resultaten vi erhållit analyseras och diskuteras i två kapitel. I analysen presenteras varje 
topic var för sig med en kort inledning som beskriver vad vi tagit fasta på när vi bedömt 
de återvunna träffarna och vilka krav det ställts för att uppnå de olika relevansnivåerna. 
Efter varje topics inledning följer dess resultat i precision och ackumulerad nytta där 
resultaten jämförs och orsakerna till dessa förklaras. 
 
Efter att alla topics har diskuterats, analyserar vi de olika DCV-nivåer vi valt att gå 
närmare in på, både gällande precision och CG. De optimala värdena tas upp och hur 
våra resultat förhåller sig till dessa. Det visade sig vara mycket svårt att nå de optimala 
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värdena då de kräver högrelevanta dokument träfflistan igenom. De värden vi erhöll 
visade sig också mycket riktigt ligga långt under de optimala vad gällande båda 
effektivitetsmåtten. 
 
I diskussionen för vi först ett allmänt resonemang om de båda effektivitetsmåtten, i det 
avseende att ett är binärt och det andra bygger på en ickebinär relevansbedömning. Det 
visade sig vara aningens besvärligt att översätta den ickebinära bedömningen till en 
binär skala efter det sätt vi hade bedömt relevanspoäng 1 i den ickebinära skalan, något 
vi tar upp och diskuterar. 
 
Sedan diskuterar vi de resultat vi erhöll i studien och försöker förklara varför de ser ut 
som de gör. Vi jämför våra resultat med de högst möjliga värdena och noterade att de 
värden vi fått fram inte når upp till idealen, utan ligger kring hälften av dessa.  
 
Vi poängterar att det är mycket små marginaler i våra resultat mellan sökmotorerna och 
menar att det är svårt att riktigt bestämma att en sökmotor är bättre presterande än 
någon annan. 
 
Slutligen ger vi förslag på vidare forskning som vi, eller någon annan, skulle kunna 
tänkas göra i framtiden. 
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BILAGA 

Topics och queries 
 

Fråga TOPIC QUERY 
1. Belle & Sebastians turnéschema 

2002 
”Belle and Sebastian” tour 2002 

2. Virkbeskrivning på mössa crochet cap pattern 
3. Miami Dolphins laguppställning 

2004 
“Miami Dolphins” 2004 line-up 

4. Huvudstäder i Europa Europe (“capital city” OR “capital 
cities”) 

5. Vad innebär det att operera 
ögonen med hjälp av laser? 

”laser eye surgery” 

6. Aktuella flygresor mellan London 
och Paris 

flights London Paris 

7. Studentstaden Dublin Dublin student information 
8. Information om Kalle och Hobbe-

tecknaren Bill Watterson 
”Bill Watterson” 

9. Frida Kahlos konst ”Frida Kahlo” (paintings OR art) 
10. Napoleons krig Napoleon war 
11. SAABs nedläggning i Trollhättan SAAB (Trollhättan OR Trollhattan) 

(close-down OR ”closing down”) 
12. Recept på Shepherd´s pie recipe ”shepherd’s pie” 
13. Köp av Elvis Costellos Best Of-

skiva 
”Elvis Costello” ”best of” buy 

14. Hur många stenar består 
Stonehenge av? 

”stonehenge” number (stone OR 
stones) 

15. Ebola, vad är det, hur ser 
symptomen ut? 

ebola virus symptoms 

16. Mördarbins beteende (”killer bee” OR ”killer bees”) 
(behaviour OR behavior) 

17. Köp av digitalkamera för högst 
300 dollar 

”digital camera” ”300 dollar” 

18. När börjar och slutar Michael 
Jackson-rättegången? 

”Michael Jackson” trial last 

19. Texten till Danmarks nationalsång Denmark ”national anthem” lyrics 
20. Vård och skötsel av orkidéer (orchid OR orchids) ”care 

instructions” 
21. Vad äter bältdjuret? armadillo food eat 
22. Vad står de olika avdelningarna i 

UDK för? 
”universal decimal classification” 
(outline OR content) 

23. Vilka är hållplatserna på 
transsibiriska järnvägen? 

Trans-siberian (railway OR railroad) 
stops 

24. Vad innebär Kyoto-avtalet? ”Kyoto protocol” 
25. Förteckning över USAs 

presidenter 
(president OR presidents) USA 

 


