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Abstract: This thesis evaluates and compares the retrieval effectiveness of 

the two search engines Google Scholar and Scirus, which both 
specialises in indexing scholarly material on the web as well as 
journal articles. Thirty search queries are used and the first twenty 
retrieved documents for each query are examined for topical rele-
vance and scholarly content. The search queries are based on le-
gitimate information needs taken from a scientific questionbox on 
the web. Queries are expressed with advanced search operators and 
are the same for both search engines. Precise relevance criteria are 
set up and a binary scale is used when judging. Inactive, duplicate, 
and mirror links are all considered non-relevant, as well as docu-
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Scholar provides slightly higher results for all precision measures 
as well as being the best in retrieving scholarly material. However, 
Scirus is the better at retrieving relevant documents at DCV = 1 
and DCV = 2, as showed by average precision at each DCV for all 
search queries. 
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1. INLEDNING 
En av de primära anledningarna till att Internet skapades var att det skulle ge främst forskare 
och universitetsstuderande en möjlighet att ta del av vetenskaplig information över hela värl-
den. World Wide Web1 började som ett projekt för att enklare kunna ta del av, och återvinna, 
informationen. (Voss 2001) Tillväxten av Internet och speciellt www har sedan starten gått i 
rasande fart och miljontals människor världen över tar nu del av materialet. Mycket av det 
material som idag finns tillgängligt på webben, är dock oftast av mindre vetenskaplig karak-
tär. När tillväxten är så intensiv uppstår problem med effektiv och tillförlitlig informations-
återvinning. Detta relaterar till både materialet samt de söktjänster som erbjuder sig att åter-
vinna materialet åt dig. 
 
Att material av vetenskapligt intresse faktiskt finns på webben är dock klart. Steve Lawrence 
och C. Lee Giles menar vidare att delar av detta material ofta inte finns i traditionella databa-
ser. De räknar i detta sammanhang upp: vetenskapsmäns egna webbsidor, universitets webb-
platser, webbsidor tillägnade specifika projekt, förhandstryck, tekniska rapporter, konferens-
presentationer, utbildningsresurser och olika databaser över t.ex. gensekvenser och molekyl-
strukturer. (1999, s. 107) 
 
Söktjänster på webben har utvecklats i takt med webben och det finns flera att välja mellan 
och alla säger sig vara bättre än de övriga. Den söktjänst som för tillfället är populärast är 
Google (Search Engine Watch 2005). Google blev mycket uppskattad bland användare när 
den kom 1998 med ett nytt, enkelt och lättförståeligt gränssnitt och en ny rankingalgoritm 
baserad på länkanalys (Medeiros 2002, s. 121-122). Många akademiska bibliotekarier känner 
sig dock frustrerade över att Google och andra liknande söktjänster används för att söka mate-
rial i ett vetenskapligt syfte. Argumenten baseras till stor del på att andra funktioner än de 
som de generella söktjänsterna erbjuder behövs för att effektivt kunna återvinna bra veten-
skapligt material. (Library Journal 2004) 
 
Behovet av en söktjänst som kan hitta vetenskapligt material på webben fanns följaktligen. 
Med detta i åtanke skapade förlaget Elsevier söktjänsten Scirus, en söktjänst som endast in-
dexerar vetenskapligt material på webben tillsammans med artiklar från det egna förlagets 
databas över tidskrifter, ScienceDirect. Amanda Spiteri, marknadschef för ScienceDirect, me-
nar att Scirus är överlägset bättre än Google och andra söktjänster när det gäller att indexera 
och återvinna vetenskapligt material och hon uppmanar användare att testa båda och ”se för 
sig själva” (Library Journal 2004). Trots att många personer använder Google för att finna 
vetenskapligt material anser vi att en sådan jämförelse skulle vara något orättvis då Google 
inte är inriktad på en vetenskaplig specialisering. I november 2004 lanserade dock företaget 
Google en betaversion2 av en ny söktjänst – Google Scholar – som även den specialiserar sig 
på vetenskapligt material.  Scirus administrativa chef Ammy Vogtlander säger angående Go-
ogle Scholar att inte he ller den är någon riktig konkurrent till Scirus. Hon säger att det finns 
flera faktorer som skiljer Scirus från både traditionella söktjänster och Google Scholar. Dessa 
faktorer är: Scirus unika innehåll, en överlägsen indexerings- samt klassificeringsteknik och 
söktjänstens avancerade sökmöjligheter. (Hane 2004) Måhända kan man få tro att Vogtlan-
ders jämförelse är något partisk och vi anser att en oberoende jämförelse av de båda veten-

                                                 
1 Även webben eller www. 
2 Detta innebär att systemet inte ännu är färdigutvecklat men har kommit så pass långt att personer utanför det 
utvecklande företaget får testa det. 
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skapligt inriktade söktjänsterna Google Scholar och Scirus avseende återvinningseffektivitet 
är av intresse. 

1.1 Problemformulering och ämnesrelevans 

Att hitta vetenskapligt material på webben är inte alltid så lätt. Ofta finns detta material dock 
tillgängligt för allmänheten vid olika bibliotek, såväl akademiska som andra. Dokumenten är 
ofta lagrade i databaser som finns tillgängliga där. Det är dock många som inte känner till 
denna möjlighet eller föredrar att utföra sökningar hemifrån eller från sin arbetsplats. Andra 
kanske inte orkar eller kan ta sig till ett bibliotek. Nu träder det kända företaget Google även 
in på detta område med söktjänsten Google Scholar som vänder sig till användare som vill ha 
enklare åtkomst till vetenskapligt material på webben. 
 
Google Scholar är än så länge bara en betaversion. Kan den tillföra något på detta område? 
Både positiva och negativa röster hörs i debatten som t.ex. kan följas på Search Engine 
Watch. 3 Flera befarar att många ska kasta sig över den eftersom namnet Google är så känt och 
menar att det ju faktiskt finns andra mycket bra vetenskapliga söktjänster på webben såsom 
t.ex. Scirus (Våge 2004). Andra säger att det är på tiden att något händer och är förvånade 
över att inte någon inom t.ex. biblioteks- och informationssektorn tagit steget tidigare (Ken-
nedy & Price 2004). Kan Google Scholar mäta sig med Scirus, som har samma inriktning och 
som funnits sedan 2001? Scirus har varje år sedan starten fått en utmärkelse vid Search Engi-
ne Watchs årliga prisutdelning för söktjänster.4 År 2001 och år 2002 valdes den till ”Best 
Speciality Search Engine” (Sullivan 2002a, 2003a). År 2003 och år 2004 fick Scirus ett he-
dersomnämnande som bästa specialiserade söktjänst (Sullivan & Sherman 2004, Sullivan 
2005). Enligt användarna verkar dock Google Scholar vara en välkommen söktjänst, vid den 
senaste prisutdelningen för år 2004 fick även den ett hedersomnämnande. 
 
En av de aspekter som debatten om Google Scholar ofta berör och som många oroar sig över 
är kvalitén på dokumenten som indexeras av Google Scholars sökmotor. Materialet sägs vara 
endast vetenskapligt, vilket inte genererar några direkta problem rörande tidskriftsmaterial, 
men desto mer angående webbdokument. Detta är befogad kritik. Google Scholars utvecklare 
ger ingen förklaring till vad de anser vara vetenskapligt eller hur sökmotorn gör denna be-
dömning med hänvisning till att söktjänsten än så länge är under utveckling (Price 2004). På 
Scirus webbplats berättar man å andra sidan klart och tydligt vad som anses utgöra vetenskap-
ligt material på webben och även hur sökmotorn kan göra dessa bedömningar (se vidare av-
snitt 4.1.2). Dock ska man veta att även Scirus utsattes för liknande kritik när den lanserades 
(Jacsco 2001). 
 
Trots att webbaserade söktjänster överlag ofta kritiseras på ovanstående sätt används de ändå 
av väldigt många människor och är numera till stor del ”godkända” av informationsspecialis-
ter och bibliotek som ofta ger kurser i, eller hjälper till med, hur man söker i dessa (Medeiros 
2002). Michael Bergman presenterar material som visar att 85 % av de, som använder webben 
för att söka information, gör det genom att använda någon söktjänst. Nästan lika många menar 
att den största frustrationen med söktjänster är att man inte hittar den information man söker 
eller så är informationen inte relevant. (2001) Sålunda kan en utvärdering av webbaserade IR-
system vara användare till hjälp i valet av söktjänst samtidigt som det upplyser de som ut-
vecklar varan, algoritmerna etc. vad som med fördel skulle kunna förbättra söktjänsten. 

                                                 
3 Google launches search for scholars http://forums.searchenginewatch.com/showthread.php?threadid=2812 
4 Användare röstar, men det slutgiltiga beslutet tas av Sullivan och Sherman, redaktörer för webbplatsen. 
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Flera studier har gjorts som utvärderar och jämför webbaserade söktjänsters återvinningsef-
fektivitet. Den största delen av dessa berör dock söktjänster med en allmän inriktning, dvs. 
som behandlar det mesta. Det intressanta i att jämföra Google Scholar och Scirus är att båda 
specialiserar sig på vetenskapligt material, som finns att hämta ifrån vetenskapliga tidskrifter 
och dokument på www. Vidare är båda söktjänsterna breda ifråga om ämnesområden som 
behandlas. Det kan kanske tyckas orättvist att jämföra Google Scholar med Scirus som har 
haft tid på sig att utvecklas, men det är ju intressant att se om Google Scholar kan mäta sig 
med Scirus så här i inledningsstadiet. Baserat på ovanstående genomgång finner vi det lämp-
ligt att utvärdera och jämföra de två söktjänsternas återvinningseffektivitet samt dokumentens 
vetenskaplighet för att se om de håller vad utvecklarna lovar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att mäta och jämföra återvinningseffektiviteten hos de två webbase-
rade söktjänsterna Google Scholar och Scirus som båda specialiserar sig på att indexera och 
återvinna vetenskapliga dokument. Betoningen avseende effektivitet ligger på precision och 
vetenskapligt material. 
 
För att uppfylla syftet med studien har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilken precision uppvisar Google Scholar och Scirus med avseende på våra sök-
frågor? 

• I vilken utsträckning återvinner Google Scholar respektive Scirus vetenskapligt 
material? 

1.3 Begrepp 

Vetenskaplig – (för engelskans scholarly). Det engelska begreppet innefattar även akade-
misk, vi rör oss således inom den vetenskapliga och akademiska miljön, vilken omfattar t.ex. 
professionella organisationer och universitet. Vetenskapligt material är material som kan vara 
av intresse och användning för personer inom denna miljö. Vetenskapligt material känneteck-
nas av pålitlighet och noggrannhet samt är underbyggt med referenser. Målgruppen är lägst 
högskolenivå. 
 
Informationsbehov – en förfrågan uttryckt i naturligt språk. 
 
Sökfråga – (för engelskans ”query”). Representerar informationsbehovet uttryckt i system-
språk. 
 
Sökmotor – (för engelskans ”search engine”) Avser själva programvaran, dvs. den del av 
söktjänsten som tar emot en sökfråga och ifrån indexet återvinner relevanta webbsidor som 
sammanställs och presenteras i en resultatlista. Flera olika söktjänster kan använda sig av 
samma sökmotor. (Svenska Datatermgruppen 2004) 
 
Söktjänst – (för engelskans ”search engine”). Tjänst som erbjuds på en webbplats och som är 
inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter. Består huvudsakligen av en robot, en databas, en 
sökmotor och ett gränssnitt. Exempel på söktjänster är AltaVista, Google, Lycos och Yahoo!. 
(Svenska Datatermgruppen 2004) 
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Webbsida – information som motsvarar så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller 
genom att rulla bilden (Svenska Datatermgruppen 2004). 
 
Webbplats – en eller en grupp sammanlänkade webbsidor som har samma utgivare. En ty-
pisk webbplats brukar röra ett visst ämne, ett visst företags varor och tjänster eller en viss or-
ganisations verksamhet. Sådana webbplatser kan omfatta hundratals webbsidor men kan ock-
så bestå av endast en eller ett fåtal webbsidor. (Svenska Datatermgruppen 2004) 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 – Teoretisk bakgrund. En presentation av den teoretiska grund i vilken vår studie är 
förankrad. Först kommer en genomgång av IR och IR-system samt ett avsnitt om de tre klas-
siska IR-modellerna. Sedan följer en del om utvärdering av IR-system, med en genomgång av 
Cranfield och TREC, vilket följs av stycken om relevansbegreppet och effektivitetsmått. Ka-
pitlet avslutas med IR och webben med en inriktning på söktjänster, indexering, återvinning 
och ranking. 
 
Kapitel 3 – Tidigare forskning. Här presenteras sju tidigare utvärderingsstudier av söktjänster 
på webben och deras återvinningseffektivitet. De har valts för att belysa vad som gjorts inom 
forskningsområdet samt för att de har en eller flera beröringspunkter gemensamma med vår 
studie. 
 
Kapitel 4 – Metod. I detta kapitel presenteras de två söktjänsterna Google Scholar och Scirus. 
Avsnittet följs av en redogörelse för vilka informationsbehov som använts och varför och hur 
sökfrågorna utformats. Sedan presenteras de kriterier som gäller för att dokumenten ska vara 
relevanta samt vilka riktlinjer som följts angående vetenskapligt material. Vi redogör även för 
det praktiska utförandet av studien samt de effektivitetsmått som använts. 
 
Kapitel 5 – Resultatet presenteras i fyra tabeller och en figur i form av ett diagram. 
 
Kapitel 6 – Tolkning av resultat. Med utgångspunkt i frågeställningarna tolkas resultaten, 
först genom en övergripande jämförelse och utvärdering och sedan för utvalda enskilda sök-
frågor. 
 
Kapitel 7 – Diskussion. Diskussionen omfattar studien som helhet. Här berörs bl.a. olika 
aspekter av metoden och dess genomförande, resultat, perspektiv på återvinningseffektivitet 
och vetenskaplighet. Vi avslutar kapitlet med förslag på vidare studier. 
 
Kapitel 8 – Sammanfattning av studien. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
För att sätta in vår studie i ett vidare sammanhang presenteras i följande avsnitt bakgrundsin-
formation relaterat till utvärderingsstudier av söktjänsters återvinningseffektivitet. Först redo-
gör vi för olika aspekter av IR och IR-system vilket följs av utvärdering av IR-system. Rele-
vansbegreppet och effektivitetsmåtten precision och recall diskuteras. Därefter läggs fokus på 
IR och webben då vi går igenom söktjänster, indexering, återvinning och ranking. 

2.1 IR och IR-system 

1951 introducerades termen information retrieval (IR) av Calvin Mooers i sammanhanget att 
förbättra indexeringssystem. De studier och den forskning inom IR som startade på 50-talet 
koncentrerades på den tekniska biten med fokus på att förbättra IR-systemens algoritmer så 
att mer information skulle kunna lagras och återvinnas. Området har vidgats och kan idag 
sägas behandla representation, lagring, organisation av samt åtkomst till informationskällor. 
Information syftar här på flera medier eller multimedier och inte endast text. (Kagolovsky & 
Moehr 2003a, s. 402-403) 
 
Ett IR-systems huvudsakliga syfte är att återvinna alla relevanta dokument för en viss sökfrå-
ga, samtidigt som icke relevanta dokument utesluts från resultatlistan. Ett IR-system kan såle-
des sägas fungera som en bro mellan de som skapar information och användarna av denna 
information. Med detta i åtanke delar G. G. Chowdhury in ett IR-system i tre stora områden: 
en dokumentsamling, användares sökfrågor och matchning av dessa sökfrågor med doku-
mentsamlingen. Han menar att de tre områdena alla hjälper till att underhålla flera av de funk-
tioner som finns hos ett IR-system: 
 

• att identifiera informationskällor som är relevant för de användare som IR-
systemet riktas mot, 

• att analysera innehållet i informationskällorna, 
• att representera innehållet av de analyserade informationskällorna på ett sätt som 

lämpar sig för matchning med användarnas sökfrågor, 
• att analysera användarnas sökfrågor och skapa representationer av dem som läm-

par sig för matchning med databasen, 
• att matcha sökfrågan med databasen, 
• att återvinna den information som är relevant, 
• att göra nödvändiga korrigeringar i systemet baserat på feedback från användar-

na. (Chowdhury 1999, s. 2-3) 
 
En av de viktigaste funktionerna i IR-system är således att matcha användarnas sökfrågor mot 
dokumentsamlingen. Detta görs med hjälp av ett index som består av surrogat för varje do-
kument i samlingen. (Chowdhury 1999, s. 92) Indexet är en betydande datastruktur eftersom 
det möjliggör snabb genomsökning av stora volymer av information. Olika indexstrukturer 
kan användas, men den inverterade filen är den vanligaste. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 9) En inverterad fil består av två delar, dels en lista över termer som finns i doku-
mentsamlingen, dels för varje sådan term pekare som visar på var termen finns i dokument-
samlingen (Chowdhury 1999, s. 92). Termer från en sökfråga matchas i återvinningsprocessen 
mot termerna i indexet och de dokument som IR-systemet bedömer som relevanta presenteras 
i en lista för användaren. 
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2.1.1 IR-modeller 

En central aspekt gällande IR-system är att de ska kunna förutse vilka dokument som är rele-
vanta för en sökfråga och vilka som inte är det. Det är dessutom önskvärt om de återvunna 
dokumenten är rankade efter någon sorts grad av relevans. För att IR-system ska kunna fatta 
sådana beslut är de beroende av en rankingalgoritm som skapar ordning bland de återvunna 
dokumenten. Ricardo Baeza-Yates och Berthier Ribeiro-Neto menar att rankingalgoritmen är 
kärnan i ett IR-system och att det är den som fastställer förutsättningarna för IR-modellerna. 
(1999, s. 19-23) En IR-modell bestämmer även den indexerings- och sökteknik som används 
av ett IR-system (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 111). 
 
I detta avsnitt presenterar vi de tre klassiska IR-modellerna, den booleska modellen, vektor-
modellen samt den probabilistiska modellen. Vi redogör dock inte för deras exakta matema-
tiska uppbyggnad utan mer för deras karakteristiska drag. 5 
 
Den booleska modellen baseras på mängdlära och boolesk algebra. Om ett system stödjer den 
booleska modellen har man möjlighet att utöka eller avgränsa sin sökfråga med hjälp av de 
booleska operatorerna AND, OR eller NOT. 
 
Den booleska modellen har främst fått kritik för att den baseras på en binär skala, dvs. ett do-
kument anses antingen vara relevant eller inte. Det finns således ingen partiell matchning och 
de återvunna dokumenten rankas inte. Annan kritik som framförts är att det kan vara proble-
matiskt att översätta ett informationsbehov till en sökfråga i ett system som använder sig av 
boolesk logik.6 Trots denna kritik anses den booleska modellen ändå vara enkel att förstå och 
är den IR-modell som dominerar i kommersiella dokumentdatabaser. (Baeza-Yates & Ribei-
ro-Neto 1999, s. 25-27) 
 
Vektormodellen tar, till skillnad från den booleska modellen, hänsyn till om ett dokument 
endast matchar sökfrågan partiellt. Detta är möjligt genom att termer i dokument och sökfrå-
gor tilldelas vikter som inte är binära. Dessa termvikter ska spegla graden av likhet mellan 
dokumenten i systemet och användarens sökfråga. Dokumenten sorteras sedan i fallande skala 
i förhållande till hur väl de matchar sökfrågan. På detta sätt får man en resultatlista med do-
kument som mer precist matchar en sökfråga än om den booleska modellen hade använts och 
återvinningseffektiviteten blir således bättre. Dessa faktorer tillsammans med det faktum att 
vektormodellen är både enkel och snabb gör den mycket konkurrenskraftig. Modellen an-
vänds av många IR-system på webben. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27-30) 
 
Den probabilistiska modellen bygger på sannolikhetslära, dvs. den försöker estimera sanno-
likheten för att ett dokument är relevant för en sökfråga. Grundtanken bakom modellen är att 
numeriska värden för hur troligt det är att ett dokument är relevant för en viss sökfråga kan 
beräknas genom att man betraktar hur systemets indexeringstermer fördelar sig i relevanta och 
icke relevanta dokument. Genom upprepande rankingprocesser ökar sannolikheten för att de 
dokument som bäst matchar ett informationsbehov återvinns. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 31) 
 
Den probabilistiska modellens fördelar är att dokumenten rankas i fallande ordning efter hur 
stor sannolikheten är att dokumentet är relevant för sökfrågan. En annan fördel är att använda-

                                                 
5 För en mer ingående genomgång av dessa modeller, se Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, kap 2. 
6 Detta gäller främst användandet av operatorn AND i tron att det ska utöka sökfrågan istället för att smalna av 
den, dvs. så som ordet ”and” fungerar i dagligt språkbruk (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 279). 
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ren slipper formulera sökfrågor som innehåller booleska operatorer. En nackdel är dock att 
ingen hänsyn tas till hur ofta en indexeringsterm förekommer i ett dokument utan alla vikter 
är binära. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 34) 

2.2 Utvärdering av IR-system 

En anledning till att IR-system utvärderas är för att fastställa prestationsförmåga. I detta sam-
manhang är jämförelser av två eller flera system vanligt. Utvärderingar görs även för att un-
dersöka om IR-system behöver förbättras. Enligt Chowdhury finns det två parame trar vid 
mätning av IR-systems prestanda: ”effectiveness” och ”efficiency”. 7 Effectiveness syftar på 
hur väl IR-system uppfyller de mål som är uppsatta. Dessa mål kan t.ex. vara hur bra ett sy-
stem är på att återvinna relevanta dokument medan icke relevanta dokument hålls tillbaks. 
Detta i sig är direkt relaterat till måttet precision, vilket mäter just hur bra ett system är på att 
undanhålla icke relevanta dokument. Efficiency syftar på hur ekonomiskt IR-system uppfyller 
de mål som är uppsatta. Detta kan t.ex. inkludera ett IR-systems svarstid, dvs. hur lång tid det 
tar för systemet att presentera en resultatlista för användaren. Även hur mycket tid användaren 
måste lägga ner för att kunna använda och förstå systemet för att få den information som söks 
ingår här. (Chowdhury 1999, s. 200) 
 
Chowdhury skiljer på två miljöer när det kommer till utvärderingsstudier av IR-system, expe-
rimentella och operationella. De experimentella utförs i laboratorium där alla variabler som 
mäts är under kontroll. Operationella studier däremot, utförs i en verklig miljö där variablerna 
inte kan kontrolleras. Experimentella studier var den typ som gjordes först och som fick fram 
mycket specifik information om IR-system och deras återvinningsmekanismer. Studier av 
operationell karaktär är mer populära idag och ger snarare en helhetsbild över IR-system. 
(Chowdhury 1999, s. 209-210) 
 
Chowdhury presenterar 6 punkter rörande utvärdering av IR-system vilka kan sägas gälla än 
idag. Dessa är: 
 

• Recall – systemets förmåga att presentera alla relevanta dokument.  
• Precision – systemets förmåga att presentera endast de dokument som är releva n-

ta. 
• Systemets svarstid – tiden från det att en sökfråga är ställd tills ett resultat presen-

teras.  
• Användarens ansträngning – den fysiska och intellektuella ansträngning som 

krävs för att användaren ska få ett svar på sitt informationsbehov. 
• Presentation av resultat – presenteras resultatet på ett lättillgängligt sätt för an-

vändaren. 
• Coverage – i vilken utsträckning systemet täcker olika ämnesområden. (Chowd-

hury 1999, s. 203) 
 
Punkt nummer 3 är den punkt som inte gäller till så stor grad längre, speciellt inte för dagens 
söktjänster på webben som ofta presenterar en resultatlista på mindre än en sekund. När det 
gäller just utvärderingar av söktjänster på webben presenterar Monica Landoni och Steven 
Bell följande aspekter som de anser att en utvärderingsstudie bör innehålla: 
 

                                                 
7 Ett extra problem tillkommer när man skall översätta vissa engelska ord till svenska eftersom ingen speciellt 
bra översättning finns. När detta är fallet har vi valt att behålla det engelska uttrycket. 
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• Precision – kan beräknas på olika sätt. Producerar ett konkret kvantitativt värde 
som är lätt att använda vid jämförelser. 

• Relativ recall – ett ungefärligt värde, men kan användas på samma sätt som ovan. 
• Relevansranking – de mått man använder bör beakta rankingfunktionen, dvs. ge 

större vikt åt högt placerade relevanta dokument. 
• Coverage – hur mycket som indexeras av söktjänster. 
• ”Directory assessment” – kvalitativ bedömning av hur resultaten presenteras och 

hur pass användbara de är. 
• Brus – hur man behandlar inaktiva länkar, dubbletter och spegelsidor. De föreslår 

att alla tre bör bedömas som icke relevanta. 
• Tillgänglighet – hur ofta felmeddelanden förekommer.  
• En beskrivning av söktjänsten och dess databas – storlek, uppdatering, vad som 

indexeras och hur djupt samt sökmöjligheter.  
• Sökfrågor bör baseras på riktiga  informationsbehov. Så många sökfrågor som 

möjligt bör användas.  
• Relevanskriterier ska vara klara och fastställas innan bedömningarna görs.  
• Bedömningarna bör om möjligt göras av upphovspersonerna till informationsbe-

hoven. Annars bör tillräckligt med information angående behovet inskaffas så att 
en bedömning kan göras i alla fall. 

• Ett DCV på 20. (2000, s. 126-128) 
 
Det är viktigt att utföra utvärderingsstudier på ett noggrant sätt så att resultaten ger informa-
tion som inte är snedvriden eller partisk. Med hjälp av ovanstående punkter är man en bra bit 
på väg. Det är även en fördel om alla utvärderingsstudier av söktjänster på webben görs enligt 
samma standard eftersom de då kan jämföras med varandra. 
 
I följande två avsnitt presenteras en betydande studie, Cranfield, och en betydande konferens, 
TREC, där IR-system har utvärderats. Dessa ligger till stor del som grund för utvärderings-
studier idag. 

2.2.1 Cranfield 

De första signifikanta studier som utvärderade IR-system, och som alla senare studier på nå-
got sätt baseras på, var Cranfield experimenten. Dessa studier ligger bland annat till grund för 
metodologin för studier som utvärderar återvinningseffektiviteten hos IR-system, samt för 
effektivitetsmåtten precision och recall och deras inverterade förhållande. (Chowdhury 1999, 
s. 215-216) Modellen fordrar en testkollektion bestående av dokument, ett antal sökfrågor och 
relevansbedömningar angående förhållandet mellan dokument och sökfråga (Kagolovsky & 
Moehr 2003b, s. 414). 
 
De första Cranfield testen inleddes redan 1957 i England under ledningen av Cyril W. Cle-
verdon. Det är dock den andra serien av studier som påbörjades 1963 som utgör det ledande 
exemplet för experimentell utvärdering av IR-system. Avsikten med studierna var att utvärde-
ra effektiviteten hos indexeringssystem samt vilken effekt dessa kan ha på informationsåter-
vinning. Eftersom indexeringssystem är kombinationer av recall och precisionsinstrument 
ville man testa dessa på olika vis. De recall och precisionsinstrument som åsyftas är helt en-
kelt olika söktermer tagna från naturligt eller kontrollerat språk och olika kombinationer av 
dessa. Testkollektionen bestod av 1400 dokument och 279 sökfrågor som utformats av förfa t-
tare till utvalda forskningsartiklar. Relevansbedömningarna gjordes med en binär skala. Hy-
potesen som undersökningen ville bevisa var att ju mer komplexa recall och precisionsinstru-
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ment som användes desto högre effektivitetsresultat borde uppvisas, dvs. en indexeringspro-
cess som använder tesauri borde prestera bättre än en som använder naturligt språk. Detta 
antagande visade sig dock vara fel. (Kagolovsky & Moehr 2003b, s. 415) 

2.2.2 TREC 

1992 startade TREC (the Text REtrieval Conference), ett forskningsprojekt som är sponsrat 
av NIST (National Institute of Standards and Technology) och USA:s försvarsdepartement. 
Syftet med TREC är att stödja IR-forskning och tillhandahålla den infrastruktur som behövs 
för storskalig utvärdering av metoder för textåtervinning. TREC är idag de största pågående 
utvärderingsexperimenten. Målen med deras workshop är följande: 
 

• att uppmuntra IR-forskning baserat på stora testkollektioner, 
• att öka kommunikationen mellan industrin, den akademiska världen och staten 

genom att skapa ett öppet forum för utbyte av forskningsuppslag, 
• att driva fram överföringen av teknologiska framsteg från forskningslaboratorier 

till kommersiella produkter genom att påvisa avsevärda förbättringar inom meto-
dologin för informationsåtervinning knutet till verkliga problem, 

• att öka tillgängligheten av lämpliga utvärderingsmetoder som kan användas av 
industrin och den akademiska världen, samt även utveckla nya utvärderingsme-
toder som kan tillämpas på nuvarande system. 

 
TREC växer för varje år och 2003 deltog 93 grupper som representerade 22 länder. TREC har 
varit framgångsrika i att tillfredställa målen i den tredje punkten. (TREC 2000)  
 
TREC:s omfattande dokumentsamling (mer än 1 miljon) möjliggör för olika tester av IR-
system som motsvarar förhållanden när systemen är i drift. Man testar t.ex. informationssök-
ningsmetoder, återvinningseffektivitet och metoder för relevansbedömningar. Företrädesvis 
används de traditionella måtten precision och recall, men även alternativa mått prövas. 
TREC:s testkollektion består av dokument, informationsbehov och en uppsättning av relevan-
ta dokument för varje informationsbehov. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 85-88, 91) 
 
Den uppsättning av relevanta dokument som finns för varje informationsbehov erhålls från en 
pool av eventuellt relevanta dokument. Poolen skapas genom att man samlar de första, oftast 
100, dokumenten från alla resultatlistorna som de olika IR-systemen återvunnit för ett info r-
mationsbehov. Dessa dokument relevansbedöms sedan av människor och det antal dokument 
som bedöms vara relevanta får motsvara det totala antalet relevanta dokument i samlingen för 
det givna informationsbehovet. Metoden kallas pooling och baseras på antagandena att de 
flesta relevanta dokumenten verkligen samlas i poolen samt att de dokument som inte åter-
finns i poolen kan anses vara icke relevanta. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 89) 
 
TREC-testerna är indelade i två huvudsakliga återvinningsuppgifter, ”routing” och ”ad hoc”, 
som ska likna vanliga söksituationer. I routing antas det att samma sökfråga används men att 
användaren letar efter nya dokument. De relevanta dokumenten är här kända för varje ämne. I 
ad hoc uppgiften ställs nya sökfrågor till en statisk samling av data och till skillnad från rou-
ting vet man inte vilka de relevanta dokumenten är innan testet utförs. (Kagolovsky & Moehr 
2003b, s. 417) Ad hoc situationen kan liknas med en sökning i ett bibliotek och routing med 
tjänster som filtrerar och väljer ut relevant information, t.ex. nyhetsurklipp (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 89). 
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2.3 Relevansbegreppet 

Historiskt sett är relevans ett nyckelbegrepp inom IR och utvärdering av IR-system som står 
sig än idag (Landoni & Bell 2000, s. 126). Detta är inte så konstigt om man betänker vilken 
funktion relevans har inom IR. Saracevic skriver att grunden för alla informationssystem är 
någon form av tolkning av relevansbegreppet. Han menar att relevans i den mest fundamenta-
la betydelsen avser kommunikationseffektivitet. Då är relevans ett mått som mäter effektivite-
ten av ett möte mellan en källa och en destination i en kommunikationsprocess. (1975, s. 321) 
Dock har problem uppstått i och med de olika tolkningar som relevans kan ha. Begreppets 
innebörd är ett mycket omdiskuterat fenomen och ingen eller lite enighet tycks uppnås röran-
de dess tolkning. Stefano Mizzaro menar att det faktiskt finns flera nivåer av relevans och 
pekar ut att Vickery redan 1958 presenterade distinktionen me llan ”relevans till ett ämne”, 
vilket syftar på ett IR-systems bedömning av relevans, och ”användarrelevans”, vilket syftar 
på användarens behov. Dessa två har utvecklats och flera nivåer har successivt tillkommit 
sedan dess. Problemet är således snarare relaterat till en inkonsekvent användning av termino-
login runt relevans än till en oförenlig tolkning av relevans som begrepp. Mizzaro pekar t.ex. 
ut att flera författare likställer systemrelevans med ”topical” relevans vilket inte är korrekt. 
(1998, s. 303–305) Systemrelevans är den bedömning av relationen mellan en sökfråga och 
ett dokument som sökmotorn gör när den skall bestämma vilka dokument att återvinna för en 
sökfråga. Topical relevans kräver att någon bedömer innehållet i de återvunna dokumenten för 
att se om de är relevanta i förhållande till sökfrågan. 
 
Mizzaro skriver att det är allmänt accepterat att relevans är ett samband mellan två variabler 
från två grupper, vilka han beskriver som informationsresurser respektive representation av 
användares informationsbehov. Den första gruppen består av: 
 

• dokumentsurrogat, 
• dokument, 
• information, dvs. vad en användare får ut av att läsa ett dokument. 
 

Den andra gruppen består av: 
 

• problemsituation där informationsbehovet inte behöver vara identifierat, 
• varseblivet informationsbehov, dvs. en representation av problemsituationen i 

användarens medvetande, 
• förfrågan där användarens informationsbehov är muntligt uttryckt, oftast i natur-

ligt språk, 
• sökfråga, vilken representerar informationsbehovet och är uttryckt i systemspråk. 
 

De tolv binära samband som kan uppstå mellan dessa båda grupper utgör således olika rele-
vansnivåer där relationen mellan ”information” och ”problemsituation” utgör den mest an-
vändarorienterade och mellan ”dokumentsurrogat” och ”sökfråga” som den mest systemorien-
terade. Mizzaro kallar dessa två extremer för högsta och lägsta relevans vilket korresponderar 
till subjektiva respektive objektiva bedömningar. Han menar även att de representerar de svå-
raste respektive enklaste relevansnivåerna att mäta i utvärderingsstudier. (1998, s. 305-308) 
 
Utvärderingsstudier som inte utnyttjar sig av ”riktiga” användare vare sig i konstruktionen av 
sökfrågor eller i relevansbedömningarna av återvunna dokument är naturligt objektiva. Objek-
tiv syftar här på antagandet att en sökfråga adekvat representerar en användares informations-
behov samt att en tillhörande relevansbedömning kan göras av vem som helst (Kagolovsky & 
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Moehr 2003b, s. 418). Den relevansnivå man brukar förhålla sig till här kallas topical relevans 
och det som åsyftas är en slags ämnesrelevans. Ämnet som ett dokument handlar om ska helt 
enkelt överensstämma med det igenom sökfrågan efterfrågade ämnet. Det är dock här viktigt 
att vara extra noggrann vid utformningen av relevanskriterierna, dvs. vad som måste finnas 
med i ett återvunnet dokument för att det skall bedömas behandla ämnet i sökfrågan. 
 
När man låter användare själva relevansbedöma de återvunna dokumenten blir situationen 
mycket mer subjektiv. Två relevansnivåer som tillkommer och ofta används i dessa fall bör 
nämnas, nämligen pertinent och ”utility”. Chowdhury har väl sammanfattat relationen mellan 
de tre relevansnivåerna i en mening: ”A document may be regarded as relevant if it deals with 
the topic of the user’s interest but it may not be pertinent if the user is already acquainted with 
its contents” (1999, s. 208). Pertinent innefattar topical relevans samt hur pass lämpligt och 
användbart dokumentet är för användaren. Användaren ska kunna förstå och använda innehå l-
let. Den sista delen av meningen syftar på utility, att ett dokument är pertinent men dessutom 
okänt för användaren. (Mizzaro 1998, s. 313) Dessa två relevansnivåer visar på hur subjektiv 
relevans faktiskt kan vara, att det är något som kan ändras från användare till användare och 
för samme användare vid olika tillfällen. 
 
När man utvärderar söktjänster på webben finns det några ytterligare faktorer att tänka på i 
förhållande till relevans. Dessa är specifika för just webbdokument och Landoni och Bell un-
derstryker vikten av att även definiera relevans i förhållande till dem. De är av mer praktisk 
karaktär och sättet man väljer att behandla dem på kan ha stor inverkan på utvä rdering av 
webbaserade söktjänster. Faktorerna identifieras som: 
 

• dubbletter av webbsidor, 
• spegelsidor, 
• inaktiva länkar, 
• länksidor som leder till relevanta dokument,  
• språk på texten. (2000, s. 126) 

2.4 Effektivitetsmått 

Precision och recall är de mest kända och använda måtten när man ska mä ta återvinningsef-
fektivitet. De definieras som: 
 

Precision = 
dokumentåtervunnaantalet

dokumentrelevantaåtervunnaantalet
 

 
 

Recall = 
samlingenidokumentrelevantaantalet
dokumentrelevantaåtervunnaantalet

 

 
Dessa mått utgår ifrån antagandet att användaren är intresserad av att återvinna en stor mängd 
relevanta dokument (hög recall) samtidigt som mängden icke relevanta dokument hålls nere 
(hög precision). (Salton 1992, s. 441-442) Det kan dock vara svårt att få både hög recall och 
hög precision eftersom de båda måtten tenderar att ha ett inverterat förhå llande – när man vill 
ha hög recall, dvs. återvinna fler relevanta dokument, sänks ofta precisionen, dvs. man åter-
vinner fler icke relevanta dokument. (Chowdhury 1999, s. 206) 
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Det har växt fram alternativa metoder för att räkna ut precision och recall eftersom det kan 
finnas ytterligare aspekter som man vill undersöka vilka de traditionella uträkningssätten inte 
tillfredställer. En aspekt som Landoni och Bell tar upp är att titta på precision i förhållande till 
hur de relevanta återvunna dokumenten rankas (2000, s. 126). Det är intressant att titta på 
denna aspekt eftersom det numera anses viktigt att sökmotorer klarar av att placera relevanta 
dokument högt upp i resultatlistan. Speciellt med tanke på att andelen användare som tittar på 
ett högt rankat dokument är mycket större än andelen som tittar på ett dokument placerat långt 
ner i en resultatlista (Sherman 2005). Detta kan göras genom att man fastställer ett DCV (do-
cument cutoff value) på t.ex. 20, vilket betyder att endast de 20 första träffarna i resultatlistan 
relevansbedöms. Återvinningseffektiviteten kan då mätas genom att man beräknar precision 
vid olika DCV-nivåer, t.ex. 5, 10, 15 och 20 och på så sett kan man se hur rankingen påverkar 
resultatet.8  (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 78) 
 
Gällande recall finns det ett uppenbart problem, nämligen att man inte vet hur många relevan-
ta dokument för en sökfråga som finns i samlingen. På webben är det omöjligt att veta exakt 
hur många relevanta dokument som finns i svar till en sökfråga, vilket gör det svårt att mäta 
recall. Huruvida recall är ett viktigt mått i dessa situationer har dock ifrågasatts. Chowdhury 
anser att i verkliga situationer är det nästan endast i patentsökningar som användare eftersträ-
var hög recall (allt måste finnas). I vanliga söksituationer vill användare egentligen bara ha 
några få dokument som svar på sin fråga, vilket betyder att en recall på cirka 60 % duger bra. 
(1999, s. 206-207) 
 
Chowdhury nämner att man dock kan använda relativ recall som är antalet relevanta doku-
ment funna av systemet delat med antalet dokument som användaren vill finna. Ett problem 
som uppstår här är att användaren ofta inte vet hur många dokument han eller hon vill ha. 
(1999, s. 208) Det har även gjorts försök att beräkna recall på alternativa sätt, t.ex. när man 
utvärderar söktjänster på webben. Sarah J. Clarks och Peter Willetts studie 1997 är ett sådant 
exempel. De påpekar dock att: ”the recall values obtained are hence relative, rather than abso-
lute, in nature” (s. 186). Hur de gick tillväga går vi igenom i kapitel 3. 
 
Precision och recall baseras på antagandet att det för en sökfråga finns en uppsättning av rele-
vanta dokument som alltid är samma, ingen hänsyn tas till användaren. Här kan det uppstå 
problem eftersom alla användare inte gör samma bedömning om vad som är relevant eller 
inte. Detta har lett till att det har skapats alternativa mått såsom t.ex. användarorienterade. 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 83) Vi går dock inte igenom dessa eftersom de inte 
används i denna studie och inte heller till någon stor utsträckning i de tidigare utvärderings-
studier vi studerat.9  

2.5 IR och webben 

World Wide Web uppfanns 1989 på forskningslaboratoriumet CERN av Tim Berners-Lee. 
Det är ett publicerings- och navigeringssystem som gör det enkelt att lägga ut och koppla ihop 
information. (Våge, Dalianis & Iselid 2003) Det är just denna enkelhet som gör att så många 
väljer att publicera information på webben, vilket visas i den ständigt ökande mängden av 
dokument. Idag består webben av flera biljoner dokument och det skulle vara helt omöjligt att 
själv kunna finna den information man vill ha. Förutom svårigheter relaterat till den ofantliga 

                                                 
8 Se vidare vårt eget exempel i avsnitt 4.7 där vi tittar på precisionen vid DCV-nivåer 1 – 20. 
9 För den intresserade hänvisar vi att läsa om alternativa mått i t.ex. Baeza -Yates & Ribiero-Neto (1999) eller 
Chowdhury (1999). 
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massa av information som finns, kan man lägga till bristen på traditionella publiceringskrite-
rier såsom upphovsuppgifter, publikationstid, språk etc. Som svar på behovet att kunna åter-
vinna relevant material ifrån webben utvecklades söktjänster (Clarke 2000). 
 
Webbaserade söktjänster kom 1994 (Chu & Rosenthal 1996, s. 127) och kan delas in i fyra 
huvudkategorier: robotdrivna söktjänster, katalogtjänster, metasöktjänster och ”software to-
ols” (Oppenheim et al. 2000, s. 191). 
 
Den första och populäraste kategorin utgörs av robotdrivna söktjänster. Dessa söktjänster ge-
nererar sina index helt automatiskt med hjälp av datorprogram. Ett program som ofta kallas 
spindel eller robot lokaliserar och samlar in dokument genom att automatiskt följa länkar från 
webbsidor. Alla webbsidor som lokaliseras hämtas ner för att sedan analyseras och indexeras. 
Dessa extraherade data förvaras i söktjänstens databas tillsammans med webbsidornas 
URL:er. (Clarke 2000, s. 82) Databasen innehåller även cachade versioner av webbsidor, vil-
ket är kopior av hur webbsidorna såg ut när de hämtades ner av roboten. Det är det cachade 
dokumentet som används för att utarbeta KWIC (Key Word in Context), vilket är ett extrakt 
av omgivningen runt söktermerna och som återfinns under varje träff i en resultatlista. (Våge, 
Dalianis & Iselid 2003, s. 119) 
 
En söktjänst kan vara heltäckande, som de större traditionella är, eller specialiserad. Att den är 
specialiserad betyder att den fokuserar på något specifikt, som t.ex. ett ämne (medicin), en 
företeelse (shopping) eller dokumenttyp (vetenskapliga artiklar) (Våge, Dalianis & Iselid 
2003, s. 14). Exempel på större traditionella söktjänster är AltaVista, Google och MSN Se-
arch. Exempel på specialiserade söktjänster är PSIGATE, AlltheWeb News, Scirus och Goog-
le Scholar. 
 
Katalogtjänster består av en samling länkar till relevanta webbsidor. Länkarna är klassificera-
de i olika kategorier och är oftast utvalda av ämnesspecialister, vilket ger större trovärdighet 
på kvalitén på materialet. (Oppenheim et al. 2000, s. 192) Indelningen är oftast efter ämne och 
uppställningen är hierarkisk. När det är människor som samlar in och katalogiserar webbsidor 
blir antalet med nödvändighet mycket mindre än i en traditionell söktjänst vilket betyder att 
det inte alltid finns någon information att få angående det man söker. Den största svagheten 
rörande katalogtjänster är dock enligt Våge, Dalianis och Iselid det höga antalet inaktiva län-
kar som ofta kan förekomma (2003, s. 24). Precis som de robotdrivna söktjänsterna kan kata-
logtjänster vara av olika karaktärer, t.ex. breda kommersiella eller akademiska. Det finns även 
speciella webbkataloger som inriktas på material som finns på osynliga webben, t.ex. Profu-
sion (om osynliga webben se vidare avsnitt 2.7.1). (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 25-27) 
Exempel på kommersiella katalogtjänster är Yahoo!, Galaxy och Looksmart. Exempel på 
akademiska katalogtjänster är Infomine, Librarians Index to the Internet och SUNETs webb-
katalog. 
 
Metasöktjänster bygger inte upp egna index över webbsidor utan använder sig av flera andra 
söktjänsters databaser. En användares sökfråga ställs mot alla dessa och de returnerade träf-
farna bearbetas av metasöktjänsten för att presenteras till användaren. På så sätt slipper an-
vändaren själv utföra sökningar i de olika söktjänsterna. (Oppenheim et al. 2000, s. 192) En 
del metasöktjänster redovisar de olika söktjänsternas träffar separat medan andra, mer avance-
rade, redovisar alla söktjänsters träffar i en sammanställd resultatlista. De metasöktjänster 
som sammanställer alla träffar bör även kunna sortera bort dubbletter som uppstår mellan de 
olika söktjänsterna. En del metasöktjänster skapar vidare en egen ranking av träffarna i den 
sammanställda resultatlistan. Ett problem med metasöktjänster är kopplat till den varierande 
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söksyntaxen som kan förekomma hos olika söktjänster. I praktiken betyder detta att mer 
avancerade sökningar (booleska operatorer, fältsökningar etc.) är svåra att genomföra och 
därför är metasöktjänster bäst vid sökning med enstaka termer. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, 
s. 28-30) Exempel på metasöktjänster är MetaCrawler, Ixquick och Mamma. 
 
Den fjärde kategorin är s.k. software tools, nedladdningsbara program som måste installeras 
på användarens egna dator. De fungerar som metasöktjänster. Dessa tjänster erbjuder ofta en 
sparfunktion för sökresultaten och förhindrar att inaktiva länkar och dubbletter återvinns, 
dock får man oftast betala för tjänsten. (Oppenheim et al. 2000, s. 193) Våge, Dalianis och 
Iselid kallar dessa skrivbordsmetasöktjänster och nämner några ytterligare funktioner som 
dessa kan ha, som t.ex. att utföra schemalagda sökningar samt möjlighet att söka i databaser 
inom den osynliga webben (2003, s. 29-30). Exempel på software tools är Websleuth, Coper-
nic och VisIT. 

2.6 Indexering  

Webbaserade söktjänsters index är som tidigare nämnts automatiskt genererade med hjälp av 
datorprogram. Webbsidor samlas in av en robot och hämtas ned för att sedan indexeras. Det 
finns två sätt att samla in URL:er på: antingen kan en upphovsperson till en webbsida själv 
skicka in adressen till sin webbsida via de formulär som många söktjänster har för detta än-
damål eller så samlar roboten in URL:er genom att den från varje webbsida som besöks gör 
en lista på de länkar som finns i dokumentet. Roboten besöker sedan de korresponderade 
webbsidorna i tur och ordning. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 19) Sidor som saknar in-
kommande länkar måste skickas in av författarna för att kunna läggas till söktjänstens index. 

Det har gjorts utvärderingsstudier av söktjänster på www som uppvisar påtagligt låg öve r-
lappning mellan olika söktjänster (Ding & Marchionini 1996, Gordon & Pathak 1999). Steve 
Lawrence och C. Lee Giles gjorde även en undersökning som tyder på att ingen söktjänst in-
dexerar hela webben, och att flera söktjänster tillsammans inte indexerar mer än cirka 60 % av 
hela webben (1999, s. 107). Det finns flera orsaker till detta som är relaterade till indexering. 
En uppenbar anledning är att alla robotar inte utgår från samma dokument när de samlar in 
länkar vilket leder till att de indexerar olika delar av webben (Oppenheim et al. 2000, s. 192). 

Söktjänsterna följer vidare olika policy gällande indexeringsdjup, dvs. hur mycket av en 
webbplats som ska indexeras. En del söktjänster har begränsat hur många webbsidor från en 
webbplats som skall indexeras. I andra fall gäller att man endast hämtar dokument ner till ett 
visst antal underkataloger i filstrukturerna på webbplatser, dvs. en URL får inte innehålla hur 
många snedstreck som helst.10 (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 19-20) Danny Sullivan på 
Search Engine Watch menar att en del robotar är bättre på att indexera djupt än andra. Det 
betyder att ju större index en söktjäns t har, desto troligare är det att flera webbsidor från varje 
webbplats som besöks indexeras. (Sullivan 2002b) En del söktjänster indexerar inte he ller 
hela webbsidor utan endast ett visst antal kb text från filen (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 
20). 

Söktjänster uppdaterar sina index olika ofta vilket också är en anledning till olikheter emellan 
deras resultatlistor (Sullivan 2002b). Webbsidor som ofta förändras besöks oftare av roboten 
än andra, men i genomsnitt sägs att söktjänster presenterar en bild av hur webben såg ut för en 

                                                 
10 Exempelvis skulle URL: en http://searchenginewatch.com/awards/article.php/2155921 indexeras som 
http://searchenginewatch.com/awards/ om indexeringsdjupet var endast en katalog.    
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månad sedan. Det kan även vara så att en webbsida har besökts och hämtats ner av roboten 
men ännu inte indexerats, vilket betyder att den inte finns tillgänglig att återvinnas av sökmo-
torn. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 21) En robot som besöker de webbsidor som finns i 
databasen med jämna mellanrum är bra eftersom informationen då hålls aktuell och inaktiva 
länkar kan sorteras bort. 
 
Själva indexeringsprocessen, då ord extraheras från texten, har effekt på vilka sökmöjligheter 
som söktjänsten kan erbjuda. Varje ordförekomst i dokumenten förtecknas i ett inverterat in-
dex där det för varje ord finns en pekare till i vilka dokument ordet förekommer. För att möj-
liggöra fras- eller närhetssökning måste även ordets position i dokumenten registreras i index-
et. Dessutom måste alla stoppord indexeras för att det skall fungera. Ska vidare sökning i oli-
ka fält stödjas måste uppgifter samlas huruvida ett ord förekommer i titeln av ett dokument, i 
ett metadatafält eller i brödtexten. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 22) Även huruvida ett ord 
är i fet stil eller är taggat som titelord sparas i indexet (ibid., s. 120). 
 
Webben kan delas in i två delar, synliga och osynliga webben, i relation till vad söktjänster 
kan och inte kan indexera, vilket leder oss till nästa avsnitt. 

2.6.1 Osynliga webben 

Den synliga webben brukar man kalla det som kan ses i traditionella webbaserade söktjänsters 
resultatlistor och nästan alla ämneskataloger. Detta material består av innehå llet i statiska 
webbsidor som söktjänsternas robotar samlat in genom att följa länkar mellan webbsidorna. 
Statiska webbsidor identifieras av unika URL:er och de lagras på servrar ifrån vilka de kan 
återvinnas genom sina URL:er. “Invisible web” (osynliga webben) myntades 1994 av Dr Jill 
Ellsworth, och syftar på det material som är osynligt för traditionella söktjänster (Bergman 
2001). Detta material utgörs främst av innehållet i specialiserade databaser men även särskilda 
webbsidor vilka det är policy att exkludera för de flesta söktjänsterna. (Barker 2004) 
 
Bright Planet, ett amerikanskt Internetföretag, gjorde en undersökning för att kvantifiera stor-
leken och relevansen av materialet på den osynliga webben. Resultaten som de kom fram till 
tyder på att den osynliga webben är 550 gånger större än www (550 biljoner dokument mot en 
biljon) samt att det har den snabbaste tillväxten av ny information på Internet. Jämfört med 
den synliga webben är innehållet mer specificerat och där finns material av högsta relevans 
för alla informationsbehov, marknader och domäner.11 (Bergman 2001) 
 
Mycket av materialet på den osynliga webben utgörs, som tidigare nämnts, av innehållet i 
olika databaser. För att få tillgång till detta material måste man söka direkt i dessa databaser. 
Anledningen till att traditionella söktjänster inte har tillgång till detta material beror på tek-
niska barriärer i deras robotars program. Dessa robotar kan varken tänka eller skriva så alla 
dokument som bara är åtkomliga via sökformulär eller lösenord och därmed kräver någon 
form av skriftlig identifikation för att kunna ses är låsta för dem. (Barker 2004) Detta gäller 
givetvis alla de webbaserade databaser vars dokument som Scirus och Google Scholar tillåtits 
indexera, men även mängder av material inom t.ex. akademiska domäner och företag. Även 
webbplatser som inte är privata eller kräver betalning kan dock ligga dolda bakom lösenord. 

                                                 
11 Det är osäkert om siffrorna kan sägas vara representativa för förhållandet mellan synliga och osynliga webben 
idag med tanke på att webben hela tiden växer samt att söktjänsternas tekniska mö jligheter har förbättras. De kan 
nu indexera andra format än html, t.ex. pdf, ppt och jpg, vilka tidigare var del av osynliga webben. Vi har dock 
inte funnit några aktuella siffror, men menar att dessa ändå visar på att en ofantlig skillnad föreligger mellan 
synliga och osynliga webben. 
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Deras resurser är gratis men de vill att man registrerar sig innan man använder dem, t.ex. 
ChemWeb. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 47) 
 
Även material från databaser som det är gratis att använda är oåtkomligt för söktjänsternas 
robotar, t.ex. materialet i den medicinska referensdatabasen PubMed. När man söker i databa-
ser genereras svar i form av resultatlistor med tillhörande länkar till dokumenten på dynamis-
ka webbsidor. Till skillnad från statiska webbsidor som är manuellt skapade och alltid visar 
samma innehåll för alla användare är dynamiska webbsidor datorgenererade. Det betyder att 
de skapas enkom som svar på en användares unika fråga, och sparas sedan inte någonstans. 
Dessa webbsidor är ofta skapade via skript, en form av programmeringsspråk som innehåller 
instruktioner eller kommandon. Webbsidor skapade på detta sätt kännetecknas av ett fråge-
tecken (?) i URL:en. De flesta sökmotorer är programmerade att inte samla in sådana webbsi-
dor eftersom frågetecken även finns i webbsidor som är en typ av fällor där robotar riskerar 
fastna. (Barker 2004) Andra tecken i en URL som en robot undviker är dollartecken ($), li-
kamed-tecken (=), et-tecken (&) och semikolon (;) (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 52). 

2.7 Återvinning och ranking  

En av de viktigaste funktionerna som söktjänster på webben erbjuder angående återvinning av 
dokument är de rankade resultatlistorna. De fungerar på så sätt att det dokument som bäst 
överensstämmer med sökfrågan presenteras först och sedan följer resten i fallande ordning 
baserat på relevans. Bedömningen av dokument görs av sökmotorn baserat på en matematisk 
algoritm. Varje söktjänsts specifika rankingalgoritm är en välbevarad affä rshemlighet, men 
Danny Sullivan säger att de i stort sätt följer några generella regler såsom termers placering, 
termfrekvens och länkanalys (2003b). 

Termers placering i ett dokument är av största vikt för ranking. Om en term från en sökfråga 
förekommer i ett dokuments html- tagg för titel anses i allmänhet det vara mer relevant ifråga 
om ämne än andra. Termer som förekommer i webbsidans titel, i fet stil eller i de första para-
graferna rankas också högre. (Sullivan 2003b) Innehåller sökfrågan flera termer beaktar en del 
sökmotorer närheten dem emellan och rankar dokument då de förekommer nära högre än do-
kument där de återfinns långt ifrån varandra. Vissa söktjänster rankar även träffar olika utifrån 
termernas ordning i sökfrågan. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 92-93) 

Termfrekvens är den andra stora faktorn som sökmotorer använder sig av för att ranka de 
återvunna dokumenten. Här avses hur många gånger en sökterm förekommer i förhållande till 
andra ord i ett dokument. De med högre frekvens anses ofta mer relevanta än andra dokument. 
(Sullivan 2003b) En algoritm kan även beakta hur pass vanlig en term är i förhållande till alla 
dokument i databasen. En term som förekommer i väldigt många av dokumenten får då lägre 
värde. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 93) 

Länkanalys är ett tredje element som sökmotorer utnyttjar för att bestämma rankingen på de 
återvunna dokumenten. Det började med att man räknade inkommande länkar till en webbsida 
och den webbsidan som hade fler än en annan ansågs mer populär och rankades således hög-
re. Det var söktjänsten Google som introducerade en ny version av länkanalys där varje in-
kommande länk får ett visst värde. Det är någon form av denna länkanalys som de flesta sök-
motorer använder idag eftersom den har visat sig vara en av de än så länge bästa rankingtek-
nikerna. Den vanligaste kritiken riktad mot länkanalys är att nya webbsidor utan många in-
kommande länkar kan komma rankas orättvis lågt. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 94-97) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel går vi igenom sju studier som undersöker och jämför återvinningseffektiviteten 
hos olika söktjänster på webben. Vi valde dessa eftersom de behandlar metodaspekter som är 
relevanta för vår egen studie såsom antal sökfrågor, mått och relevanskriterier. Varje studie 
redogörs separat och en sammanfattande tabell avslutar kapitlet. 
 
Heting Chu och Marilyn Rosenthal (1996) kallar själva sin studie ett preliminärt försök i liten 
skala för att utveckla en ny utvärderingsmetodologi anpassad för söktjänster på webben. De 
avser att resultaten skall kunna hjälpa användare att välja rätt söktjänst för sina behov samt 
vara utvecklare av söktjänster till nytta när de designar och förbättrar sina söktjänster. 
 
Chu och Rosenthal utvärderade och jämförde AltaVista, Excite och Lycos beträffande deras 
sökmöjligheter, dvs. om tjänsterna tillåter boolesk sökning, trunkering, fält- och frassökning, 
samt återvinningseffektivitet ifråga om precision och svarstid. Måttet recall användes inte 
eftersom författarna menar att det är omöjligt att beräkna hur många potentiellt relevanta do-
kument som finns på webben för en specifik sökfråga baserat på webbens storlek och förän-
derlighet. 
 
De använde sig av tio sökfrågor och relevansbedömde var för sig de tio först återvunna do-
kumenten. Sökfrågorna var baserade på riktiga informationsbehov och utformades efter varje 
söktjänsts specifika syntax, vilket genererade tre olika alternativ för varje sökfråga. På så sätt 
utnyttjas varje söktjänst till max och resultaten blir mer verklighetstrogna. Tre relevansnivåer 
användes, dock berättar författarna aldrig vilka relevanskriterier som använts i bedömningen, 
trots att de själva nämner att detta är en mycket viktig och svårhanterlig del av en utvärde-
ringsstudie. Dessutom gjordes relevansbedömningarna endast på informationsuppgifter i re-
sultatlistorna, inga länkar till dokument följdes även om länkar till dessa fanns. Resultaten 
visade att AltaVista presterade bäst gällande återvinningseffektivitet. Ifråga om tiden det tog 
sökmotorerna att returnera sina resultatlistor mättes inga påfallande olikheter. 
 
Nicholas Tomaiuolo och Joan Packer (1996) utvärderade och jämförde fem webbaserade sök-
tjänsters återvinningseffektivitet: Magellan, Point, Lycos, InfoSeek samt AltaVista.  De kriti-
serar starkt tidigare studier för det fåtal sökfrågor som använts (de som nämns använde alla 
under tio sökfrågor) för att utvärdera söktjänsters återvinningseffektivitet. Således utfö rde de 
själva mellan september 1995 och januari 1996 200 sökfrågor på de fem söktjänsterna för att 
försäkra pålitligare resultat. De 10 först återvunna dokument mättes för precision. 
 
Ämnena på sökfrågorna tycks däremot vara ägnade mindre tanke. De sägs vara relevanta för 
universitetsstuderande men vilka ämnen det är nämns aldrig. Inte heller hur sökfrågorna var 
konstruerade, dock antyds att varje söktjänsts specifika sökmöjligheter utnyttjades för att få så 
pass specifika träffar som möjligt. Speciellt mycket angående relevans nämns inte heller. Att 
en binär skala använts och att det är ämnesrelevans som tillämpats får man utläsa själv. Dock 
berättas att dubbletter och spegelsidor anses icke relevanta. Relevansbedömningar gjordes i 
första hand på information i resultatlistorna, om det behövdes gick man dock till dokumentet. 
 
AltaVista och InfoSeek uppvisar bäst precisionsvärden med AltaVista i topp. Alla söktjänster 
visar sig ha problem med dubbletter; Lycos är den som återvinner flest sådana. Författarna 
märker även att nästan ingen överlappning förekommer mellan de fem söktjänsterna vilket de 
finner överraskande. 
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Wei Ding och Gary Marchionini (1996) utvärderade och jämförde InfoSeek, Lycos och 
OpenText gällande olika egenskaper såsom gränssnitt och sökoperationer samt sökprestation. 
Detta gjordes genom att mäta olika slags precision, dubbletter, inaktiva länkar samt överlapp-
ning mellan söktjänsterna. De använde fem sökfrågor och mätte de 20 första träffarna. 
 
Tre av sökfrågorna var baserade på övningsfrågor till Dialog, slumpmässigt dragna, och två 
baserades på författarnas egna intressen. Sökfrågorna utformades sedan efter de olika sök-
tjänsternas specifika syntax för att utnyttja deras specifika möjligheter. Samma termer behölls 
dock i sökfrågorna till de olika söktjänsterna. 
 
Inaktiva länkar med meddelandet ”file not found” bedömdes som icke relevanta, ”server not 
responding” gick författarna tillbaka till senare. Dubbletter klassades som icke relevanta me-
dan spegelsidor relevansbedömdes. En skala på sex relevansnivåer (0-5) användes för att be-
döma dokumentens innehåll med fem som mest relevant. Nivåerna relaterade till ämnesrele-
vans och var specifika för varje sökfråga. Bedömningarna gjordes på dokumenten snarare än 
bara resultatlistan. Tre olika precisionsmått samt två andra mått användes i utvärderingen. 
 
Resultaten visade på låga nivåer av överlappning och att skillnader i resultaten berodde på 
sökfrågans syntax, främst i förhållande till hur många koncept som var inkluderade. Ingen 
söktjänst uppvisade speciellt bra resultat i fråga om precision, alla låg under 55 %. För övrigt 
uppmättes ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de tre söktjänsterna vilket gällde för 
alla tre precisionsmått. Ding och Marchionini pekar själva ut de största bristerna i sin studie 
och nämner då att de använt få sökfrågor och faktumet att sökfrågorna, tillsammans med rele-
vansbedömningarna, var subjektiva. Vidare nämner de att måtten som användes var försöks-
mått vilket innebär att resultaten inte går att jämföra med andra studier. 
 
Sarah J. Clark och Peter Willett (1997) undersökte AltaVista, Excite och Lycos gällande åter-
vinningseffektivitet. Eftersom man i nästan inga tidigare utvärderingsstudier av webbaserade 
söktjänster använt sig av måttet recall ville Clark och Willett utveckla en metod så att de kun-
de inkludera detta mått. För att kunna räkna ut recall använde författarna sig av pooling meto-
den som tidigare använts i TREC. De gick tillväga på följande sätt för att få en pool. Först 
samlade de alla relevanta dokument som de tre sökmotorerna återvunnit och noterade den 
överlappning som fanns mellan dem. Sedan genomfördes en andra sökning för att finna de 
relevanta dokument som inte återvunnits av alla tre sökmotorerna första gången. Vid den 
andra sökningen tog författarna termer från dokumenten som tidigare återvunnits av bara en 
eller två av söktjänsterna för att se om dokumenten även gick att hitta i den söktjänst som inte 
tidigare funnit dokumenten. Hittades då inte ett specifikt dokument av en söktjänst så antog 
författarna att det dokumentet inte gick att finna i just den söktjänsten.  
 
Clark och Willett använde 30 olika sökfrågor som var hämtade från forsknings- och uppsats-
ämnen vid universitetet i Sheffield. Vid relevansbedömningen av de återvunna dokumenten 
användes en tregradig skala och de första tio dokumenten bedömdes. Ett dokument som mat-
chade sökfrågans ämne väl fick 1 poäng medan länkar till andra användbara sidor fick 0,5 
poäng. Dubbletter och spegelsidor ansågs icke relevanta. Inaktiva länkar kontrollerades igen 
och var webbsidan fortfarande inaktiv fick den noll poäng. Dokument på andra språk än eng-
elska ersattes av påfö ljande dokument. 
 
Clark och Willett räknade ut ett medelvärde över precision, recall och coverage (totala antalet 
tillgängliga relevanta webbsidor för en sökmotor delat med det totala antalet relevanta webb-
sidor som samtliga tre sökmotorer återvunnit) och resultaten som de kom fram till var att Al-
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taVista presterade bäst gällande precision. Gällande recall presterade Excite bäst och AltaVis-
ta var återigen bäst vid coverage. 
 
Vernon Leighton och Jaideep Srivastava (1997) utvärderade fem söktjänsters återvinningsef-
fektivitet vilka hade rekommenderats i tidigare studier eftersom de återvann relevanta doku-
ment. Dessa var AltaVista, Excite, HotBot, Infoseek och Lycos. Författarna använde sig av 
frågor som ställts till personalen på ett universitetsbibliotek och dessutom tog de fem sökfrå-
gor från en annan studie för att minska den partiskhet som kan uppstå vid val av sökfrågor. 
För att än mer reducera potentiell partiskhet fick relevansbedömarna inte veta vilka resultat 
som kom från vilken söktjänst. De använde sig av 15 sökfrågor som kategoriserades i tre 
grupper; strukturerade, enkla och personnamn. De understryker även vikten av att utföra sök-
frågorna på alla söktjänster inom en så kort tidsram som möjligt så att inte för mycket föränd-
ring på webben ska kunna påverka resultaten. Därför skickades en sökfråga till alla sökmoto-
rer under en dag och oftast skickades samma sökfråga inom en halvtimme. Deras mål var 
även att titta på träffarna så snabbt som möjligt eftersom det annars kunnat vara så att doku-
ment som var aktiva vid sökningen sedan blivit inaktiva. Leighton och Srivastava använde 
fyra relevanskategorier, 0-3. Dubbletter och inaktiva länkar placerades i kategori 0 som är 
icke relevanta träffar. De utvecklade ett mått som de kallar ”first twenty precision” vilket vi-
sar sökmotorns rankingeffektivitet. Resultaten visade att AltaVista, Excite och InfoSeek är de 
tre söktjänster som ligger i toppen. Lycos presterade bättre på enkla sökfrågor och HotBot var 
bättre på strukturerade sökfrågor. HotBot hade problem med att det ofta förekom dubbletter. 
 
Författarna är kritiska till flertalet tidigare studier, vilka de anser inte beskriver sina metoder i 
tillräckligt stor utsträckning. Vidare ställer de sig kritiska mot att många studier använder sig 
av för få sökfrågor vilka dessutom ofta inte redovisas. De menar även att ett stort problem i 
utvärderingsstudier inom IR är partiskhet vid relevansbedömningar av dokument. 
 
Michael Gordon och Praveen Pathak (1999) undersökte i sin studie hur effektivt sju söktjäns-
ter och en ämneskatalog återvann relevant information. De undersökte även om det fanns nå-
gon överlappning mellan dem. De sju söktjänsterna var AltaVista, Excite, HotBot, InfoSeek, 
Lycos, Magellan, OpenText och Yahoo! som är en ämneskatalog. 
 
Det var experter som utförde sökningarna. Informationsbehoven kom dock från verkliga an-
vändare och det var även de som avgjorde om ett dokument var relevant eller inte. Använda-
ren fick fylla i ett formulär som beskrev informationsbehovet och sedan tog experten använ-
darens informationsbehov och omvandlade det till den bästa möjliga sökfrågan för varje sök-
tjänst. 33 sökfrågor konstruerades. Experternas mål var att finna så många relevanta doku-
ment som möjligt bland de 200 första och man testade och ändrade sökfrågorna många gånger 
för att finna den optimala sökfrågan för varje informationsbehov. Användarna bedömde sedan 
de 20 första dokumenten efter en fyrgradigskala (highly relevant, somewhat relevant, some-
what irrelevant eller highly irrelevant). Gordon och Pathak använde sig av måtten precision 
och recall, vilket räknades ut vid varje DCV-nivå och som sagts tidigare tittade man även på 
överlappningen mellan söktjänsterna vilken visade sig vara låg. Överlag uppvisade Yahoo! 
lägst resultat och AltaVista och OpenText högst i fråga om återvinningseffektivitet. 
 
David Hawking (2001) och hans medarbetare baserade stora delar av sin studie på, samt jäm-
förde sina resultat när möjligt med, Gordons och Pathaks studie. De jämförde även sina resul-
tat med dem från TREC-8 Large Web Task. Vid den senare fann man att de tjugo söktjänster-
na som grupp presterade sämre än de i TREC-8. Resultaten var däremot likvärdiga de som 
Gordon och Pathak uppmätt ett år tidigare vilket de ansåg vara anmärkningsvärt med tanke på 
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webbens dynamiska natur och söktjänsters utveckling. Vidare uppmättes statistiskt signifikan-
ta skillnader mellan de högst och lägst presterande söktjänsterna samt mycket hög korrelation 
mellan olika mått vilket tyder på att precision vid DCV = 20 till stor del var förutsägbart base-
rat på precisionen vid DCV = 5. 
 
Tjugo webbaserade söktjänsters återvinningsprestation utvärderades med hjälp av TREC- 
inspirerade metoder. Alla mått relaterade till precision, ingen recall mättes. 54 sökfrågor an-
vändes och de sju första resultaten relevansbedömdes med en binär skala. Alla sökfrågor var 
likadant utformade över alla söktjänster, nämligen enkla och i naturligt språk. De togs från två 
söktjänsters loggböcker över riktiga sökfrågor och är därför, enligt författarna, representativa 
för faktiska användarbehov. Bedömningarna gjordes efter ämnesrelevans och utfördes av sex 
utomstående personer. Personerna fick inte reda på vilka resultat som kom från vilken sök-
tjänst. För att kunna göra en rättvis jämförelse med TREC studier hoppade de över inaktiva 
länkar, dock menar författarna att dessa i andra studier bör bedömas som icke relevanta. De 
nämner även att samma innehåll inte ska upprepas vilket verkar avse att både dubbletter och 
spegelsidor bedömdes som icke relevanta. Vidare nämns att relevansbedömningen på länkar 
som leder till relevanta dokument är något som bör beaktas. 
 
Anledningen till att de första sju dokumenten relevansbedömdes och inte tjugo som i Gordon 
och Pathaks studie, var att man råkat ut för ett programfel när de samlat in sitt material. Detta 
betydde att de för nio av söktjänsterna inte kunde få tillgång till mer än tio resultat för alla 
sökfrågor som innehöll ett frågetecken. Detta märktes först långt senare och kunde inte åtgär-
das. Dock menar Hawking och hans medarbetare att tidigare studier pekat på att användare 
ofta bara tittar på ett fåtal dokument när de gjort en sökning, vilket gör att studien fortfarande 
ligger inom en verklighetsram. Likväl erkänner de att statistisk signifikans kan bli svårare att 
uppnå baserat på dessa resultat. 
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Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 
 
 

Söktjänster 
Antal 

sökfrågor 
Söksyntax DCV 

Relevans 
nivåer 

Effektivitetsmått 
och 

utvärderings-
variabler 

Chu & 
Rosenthal 
(1996) 

AltaVista, 
Excite, 
Lycos 

10 
Specifik för 
varje sök-

tjänst 

 
10 

 
3 

Precision, 
Response time 

Tomaiuolo & 
Packer 
(1996) 

Magellan, 
Point, 
Lycos, 
InfoSeek, 
AltaVista 

 
 

200 
Specifik för 
varje sök-

tjänst 

 
 

10 

 
 
2 Precision 

Ding &  
Marchionini 
(1996) 

InfoSeek, 
Lycos, 
OpenText  

 
 
5 

Specifik för 
varje sök-

tjänst 

 
 

20 

 
 
6 

3 olika typer av 
precision, Salience, 
Relevance concen-
tration, Överlapp-
ning 

Clarke & 
Willett 
(1997) 

AltaVista, 
Excite, 
Lycos 

 
30 

Samma för 
alla sök-
tjänster 

 
10 

 
3 

Genomsnittlig 
precision, Recall, 
Coverage 

Leighton & 
Srivastava 
(1997) 

AltaVista, 
Excite, 
HotBot, 
InfoSeek, 
Lycos 

 
 

15 
Samma för 
alla sök-
tjänster 

 
 

20 

 
 
4 

First twenty preci-
sion 

Gordon & 
Pathak 
(1999) 

AltaVista, 
Excite, Hot-
Bot, InfoSeek, 
Lycos, 
Magellan, 
OpenText, 
Yahoo! 

 
 
 

33 
Specifik för 
varje sök-

tjänst 

 
 
 

20 

 
 
 
4 

Precision, Recall, 
Överlappning 

Hawking et 
al. (2001) 
 

ANZwers, 
AltaVista, 
DirectHit, 
EuroFerret, 
EuroSeek, 
Excite, Exci-
teaus, Fast, 
Google, Hot-
Bot, InfoSeek, 
Inquirus, 
LookSmart, 
Lycos, MetaC-
rawler, Micro-
soft,  Northern 
Light, Snap, 
WebWombat, 
Yahoo! 

 
 
 
 
 
 
 
 

54 
Samma för 
alla sök-
tjänster 

7 2 

Precision vid olika 
DCV-nivåer, mean 
reciprocal rank of 
first relevant 
document, TREC-
style average preci-
sion. 
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4. METOD 
Vi har utfört en jämförande utvärderingsstudie av återvinningseffektiviteten hos de två webb-
baserade söktjänsterna Google Scholar och Scirus. Studien utfördes i en operationell miljö, 
sökfrågorna genomfördes på Högskolan i Borås. I detta kapitel redogör vi för de olika metod-
delarna vilka innefattar en genomgång av de två söktjänsterna, upphov till informationsbehov, 
utformning av sökfrågor, relevanskriterier, vetenskapliga riktlinjer, den praktiska undersök-
ningen samt effektivitetsmåtten vi använt vid uträkningar. 

4.1 Söktjänster 

I december 2004 fick vi reda på att Google just hade lanserat en ny söktjänst, Google Scholar, 
som inriktar sig på att endast återvinna vetenskapligt material och vi tyckte det skulle vara 
intressant att utvärdera dess återvinningseffektivitet. I detta avseende fann vi det intressant att 
jämföra och se om Google Scholar kan mäta sig med en på området redan väletablerad sök-
tjänst. Vi fann det lämpligt att jämföra med Scirus eftersom Scirus har samma breda ämnesin-
riktning. Dessutom har Ammy Vogtlander, administrativ chef för Scirus, uttalat att Scirus är 
den bästa webbaserade söktjänsten för att återvinna vetenskapligt material och att detta skulle 
uppenbaras vid en jämförelse med just Google Scholar (Hane 2004). De båda söktjänsterna 
skiljer sig från traditionella söktjänster genom att de får indexera tidskriftsmaterial, som är 
låst för traditionella webbaserade söktjänster. 

4.1.1 Google Scholar 

Google Scholar är en söktjänst som specialiserar sig på vetenskapligt material från både web-
ben och flera online databaser vars material traditionella webbaserade söktjänster inte kan 
indexera. Google Scholars robot har alltså tillåtits indexera dessa dokument i fulltext. Detta 
betyder dock inte att användaren alltid kan få tillgång till dessa dokument, många kräver en 
prenumeration för att kunna ses. Tillstånd mot betalning erbjuds dock för vissa artiklar eller 
tidskrifter och Google Scholar understryker att de inte får någon kompensation ifall användare 
bestämmer sig för att betala för detta (Google Scholar 2004a). 
 
Google Scholar utvecklades av främst Anurag Acharya (Price 2004) och betaversionen lanse-
rades i november 2004. Söktjänsten finns fortfarande enbart i betaversion och utvecklas såle-
des hela tiden. Nya funktioner har exempelvis tillkommit sedan vi först började med studien 
och när vi utförde själva sökningarna. De sökoperationer som nämns här är de som fanns till-
gängliga när vi genomförde våra sökfrågor under vecka 10-11, år 2005 (Google Scholar 
2005). 
 
Det faktum att Google Scholar fortfarande är en betaversion används som ursäkt för att inte 
ge all den information rörande söktjänsten som det kan sägas vara brukligt att ge. Således får 
vi inte reda på databasens storlek eller dess uppdateringsfrekvens. Till den senare uppgiften 
har Acharya angett periodvis som frekvens, och förklarar att det är något som man studerar i 
betaversionen och således inte är fastställt ännu. Vidare vill eller kan inte Acharya svara på 
hur mycket av en webbsida Google Scholar indexerar. Price menar att det verkar vara runt 
500-800kb, men får inget definitivt svar angående siffran. Dock sägs att nuvarande gränser 
troligen kommer att ändras men att inget datum är satt för ett beslutstagande angående detta. 
(Price 2004) 
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Google Scholar definierar inte vad de avser med vetenskapligt material, vilka tidskrifter eller 
vilken typ av webbsidor de indexerar, vilket utgör en stor del av den kritik som de utsatts 
för.12 På söktjänstens “About sida” kan man läsa att de behandlar: “scholarly literature, in-
cluding peer-reviewed papers, theses, books, preprints, abstracts and technical reports from all 
broad areas of research. Use Google Scholar to find articles from a wide variety of academic 
publishers, professional societies, preprint repositories and universities, as well as scholarly 
articles available across the web.” (Google Scholar 2004a), mer specifikt än så blir det inte. 
På frågan om vilka kriterier som används för att bestämma om ett webbdokument är veten-
skapligt fås samma svar som ovan, att de är under utveckling i betaversionen (Price 2004). 
Angående material kan dock exempel ges från en artikel av Peter Jacsco angående tester som 
han utfört på Google Scholar. Han skriver att han då fann träffar från bl.a.: ACM, Blackwell, 
the Institute of Physics, Nature Publishing Group, Wiley Interscience, Springer, IEEE, NASA 
Astrophysics Data System, RePEc repository och PubMed. (2004) 
 
Google Scholar indexerar dokument i fulltext. När Google Scholars robot indexerar en artikel 
separerar den ut författare, titel och andra dokument som citerar just den artikeln. Dessa cite-
ringar utgör en nyckelroll av Google Scholars rankingalgoritm. För att de mest relevanta do-
kumenten till en sökfråga ska hamna högt upp i resultatlistan beaktas förutom hela texten av 
en artikel samt i denna söktermernas position, även författaren av artikeln, tidskriften som 
publicerar artikeln och hur ofta artikeln citerats i annan vetenskaplig litteratur. Genom att ta 
hänsyn till citeringarna, som ofta inte finns som länkar utan endast i artikelns text, görs analy-
ser angående vilka dokument som bör hamna först i en resultatlista. (Google Scholar 2004a) 
 
Google Scholar erbjuder både enkel och avancerad sökning och stöder booleska operatorer. 
Den automatiskt inställda operatorn är "AND" vilket betyder att Google Scholar endast retur-
nerar de webbsidor som innehåller alla dina sökord. Dock stöder söktjänsten endast 10 sök-
termer i en sökfråga. Vanliga ord och tecken kända som stoppord ignoreras. Vidare är sök-
ningar inte känsliga för stora eller små bokstäver utan alla bokstäver tolkas som gemener. 
Google Scholar använder inte stemming, vilket de menar inte ger exakta sökresultat. (Google 
Scholar 2004b) 
 
Avancerade operatorer som Google Scholar delar med Google är: 
 

• ”+” operatorn sätts direkt före ett ord och säkrar på så sätt att det medtages i sök-
frågan. Används för ord som Google Scholars teknologi normalt bortser ifrån, så-
som stoppord. 

• ”-” operatorn (finns som sökfältet ”without the words”) sätts direkt före ett ord 
för att på så sätt hindra att dokument innehållande ordet återvinns. 

• Frassökning (finns som sökfältet ”with the exact phrase”) återvinner resultat med 
exakt fras, insatt inom citationstecken, t.ex. ”as you like it”. 

• ”OR” operatorn (finns som sökfältet ”with at least one of the words”) används 
mellan två eller flera termer för att återvinna minst ett av dem. 

• ”intitle:” operatorn (finns som sökfält) återvinner endast resultat med söktermer-
na i titeln på dokument. (Google Scholar 2004b) 

 
Operatorer och sökmöjligheter specifika för Google Scholar är: 
 

                                                 
12 Se t.ex. Kennedy & Price (2004), Sullivan (2004), Jacsco (2004).  
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• Author search. Enklast är att inkludera författarens efternamn i sökfrågan; om 
även initialer eller hela namnet önskas användas sätter man citationstecken runt. 
När ett efternamn även kan vara ett vanligt ord används bäst ”author:” operatorn. 
Sätt direkt (utan mellanslag) framför termen så berörs endast den. 

• Publication restrict, finns endast på den avancerade söksidan. Återvinner endast 
material från specificerade tidskrifter. Betänk dock att inget kontrollerat språk 
används och att olika stavningar kan finnas, t.ex. Journal of Biological Chemistry 
eller J Biol Chem. Vidare så avslöjar Google Scholar ännu inte vilka tidskrifter 
de samarbetar med, så det får man gissa sig fram till själv. 

• Date restrict, finns endast på den avancerade söksidan. Vid användande av denna 
sökmöjlighet bör man tänka på att inte alla webbresurser inkluderar publicerings-
datum. Detta betyder att nya artiklar där sökmotorn inte kunnat fastställa ett da-
tum inte heller kommer att återvinnas om restriktionen används. (Google Scholar 
2004b) 

 
Under varje träff i Google Scholars resultatlista får man ett KWIC från den hittade webbsidan 
med sina söktermer i fetstil. Dessa utdrag låter dig se i vilket sammanhang dina söktermer står 
på webbsidan, innan du klickar på länken. Oberoende om en artikel finns åtkomlig på webben 
eller är låst bakom prenumeration, ska ett abstrakt alltid finnas tillgängligt. (Google Scholar 
2004a) När en artikel finns på flera ställen väljer Google Scholar den version som anses bäst 
till titelträff13 och länkar till de andra (Sullivan 2004). På så sätt kan fortfarande en ve rsion 
finnas tillgänglig om en annan av någon anledning inte är det. Samma sak gäller för webbdo-
kument som är cachade. Om den riktiga länken till webbsidan inte fungerar kan man fortfa-
rande titta på den cachade versionen av webbsidan och kanske hitta den eftersökta informa-
tionen där. Söktermer är markerade i den cachade ve rsionen. (Google 2002) 
 
En del träffar i en resultatlista utgörs av [citation] och går inte att klicka på. Detta är doku-
ment som Google Scholar påträffat i form av referenser i andra dokument men som inte har 
hittats online av sökmotorn. De finns med eftersom de genom citeringsanalysen anses rele-
vanta och ju faktiskt fortfarande kan hittas offline. (Google Scholar 2004a)  
 
Google Scholars automatiska analys av citeringar gör även att den fungerar som en form av 
citationsdatabas. Vid varje träff står angivet hur många som har citerat dokumentet. Där finns 
vidare en länk, ”cited by”, vilket leder till en separat lista av alla dessa. Den kan bestå av både 
offline och online material, där dock tillgång till de senare ofta finns som direkta länkar. 
 
Om ett resultat utgörs av en bok så erbjuder Google Scholar en “Library Search” för att se 
vilka bibliotek som har boken. 14 Denna tjänst sträcker sig över bibliotek från flera länder 
(dock ej Sverige). Även en ”Web Search” erbjuds, vilket använder Googles sökmotor, för att 
hitta mer information, som t.ex. en online bokaffär för ovanstående situation. (Google Scholar 
2004a) 
 
Google Scholar erbjuder även en ordboksfunktion. De termer som är understrukna i sökfrågan 
när resultatet presenteras, t.ex. (birds  OR bird) "nest building" (instinct OR instinctive ), kan klickas 
på för att få en definition i ”dictionary.com”. Google Scholar ger även alternativa stavnings-
förslag när man stavat fel. 

                                                 
13 Den översta, klickbara titeln för en träff. Övriga versioner återfinns sist i varje träff. 
14 Detta är möjligt genom ett samarbete med OCLC’s Open WorldCat library locator service. 
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4.1.2 Scirus  

Scirus är en söktjänst som är inriktad på att endast återvinna vetenskapligt material och man 
anser sig vara den mest omfattande söktjänsten på webben med denna inriktning. Scirus in-
dexerar vetenskapligt material som är tillgängligt för alla på webben tillsammans med doku-
mentinnehåll som ägs av förlaget Elsevier och deras samarbetspartners (Scirus 2005a). Scirus 
söker igenom över 167 miljoner webbsidor med vetenskaplig inriktning och mer än 18 miljo-
ner fulltext artiklar och abstrakt (Hane, 2004). Search Engine Watch har som tidigare nämnts 
två gånger utsett Scirus till ”Best Speciality Search Engine” (Sullivan 2002a, 2003a). 
 
Scirus lanserades 2001 och är ett samarbete mellan Elsevier och det norska sökmotorföretaget 
FAST. Elsevier har jobbat med FAST för att skapa en unik process som garanterar att Scirus 
ska vara den söktjänst som har det mest omfattande indexet inriktat på vetenskapligt materi-
al.15 (Scirus 2005a) Det nämns dock inte hur ofta Scirus index uppdateras. 
 
Scirus indexerar dokument i fulltext och roboten separerar ut ord som förekommer i titeln och 
URL:en från de som förekommer i texten. Scirus återvinner dokument från hela webben, in-
klusive lösenordsskyddade sidor som andra söktjänster inte har tillgång till. Följande områden 
täcker Scirus för närvarande in: 

 
• Universitetswebbplatser (domän som slutar på edu, ac.uk, och sidor med liknande 

karaktär fast baserade i andra länder). 
• Vetenskapliga organisationers webbplatser (org) och konferens papers. 
• Företagswebbplatser med R&D (reaserch & development) information eller in-

formation som är relevant för forskare (com). 
• Statliga webbplatser som behandlar vetenskap (gov). 
• Vetenskapsmäns och författares webbsidor. (Scirus 2004)  

 
Scirus indexerar utöver dessa webbsidor även material från MEDLINE, ScienceDirect, US 
Patent Office, arXiv.org, BioMed Central, NASA, Project Euclid,  Crystallography Journals 
Online och Scitation (Scirus 2005a). Flera av dessa är en del av den osynliga webben som inte 
kan återvinnas av de traditionella söktjänsterna (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 39). 
 
Scirus är automatiskt inställd att ranka resultaten efter relevans men det finns även en möjlig-
het att ranka efter datum. Scirus rankingalgoritm baseras på termernas position och frekvens i 
ett dokument samt på antalet länkar till en webbsida. Ju oftare en webbsida länkas till av 
andra webbsidor ju högre ranking får den. (Scirus 2005a) 
 
Scirus erbjuder enkel och avancerad sökning och stöder booleska operatorer. Scirus avancera-
de sökning erbjuder en rad olika operatorer och möjligheter: 
 

• Operatorn ”+”, vilket betyder att alla dokument i resultatlistan ska innehålla den-
na term. 

• Operatorn ”-”, betyder att ingen träff ska innehålla denna term. 
• Frassökning, där termer inom citationstecken uppfattas som en fras och alla åter-

vunna dokumenten ska innehålla denna fras. 
• Avgränsa sökningen till ett visst område som t.ex. astronomi, matematik, medicin 

med flera. 

                                                 
15 För en utförlig beskrivning av hela denna process se Scirus (2004). White Paper 
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• Avgränsa tidsmässigt. 
• Val av informationstyp, såsom konferenser, abstrakt och patent. 
• Sökning i olika informationskällor, t.ex. BioMed Central eller NASA.  
• Att göra sökningen snävare genom att söka på t.ex. tidskriftstitel, artikeltitel eller 

författarnamn. 
• Val mellan filformaten PDF och HTML. 
• Att spara sökningar. (Scirus 2005d) 

 
Det går även att välja olika inställningar innan man börjar söka vilket Scirus kallar ”search 
preferences”. Här kan man välja hur många träffar som ska visas i resultatlistan (10, 25, 50 
och 100) och om man vill att resultatlistan ska visas i ett nytt fönster. Det går även att välja 
”result clustering” vilket betyder att endast en webbsida från en webbplats visas i resultatlis-
tan. Om fler relevanta dokument finns på webbplatsen erbjuds man under titelträffen funktio-
nen ”more hits from” denna webbplats. (Scirus 2005c) Vidare kan man välja att Scirus auto-
matiskt ska omformulera sökfrågan till vad Scirus anser vara en bättre sökfråga. Detta görs 
genom att t.ex. skriva ihop två enskilda termer till en fras. (Scirus 2004) 
 
Resultatlistan visar hur många av träffarna som är hämtade från webben och hur många som 
kommer från tidskrifter. Det visas även en lista med relaterade termer som kan användas för 
att precisera eller utöka sökningen man gjort. Varje träff i resultatlistan består av ett KWIC 
från webbsidan som innehåller de termer man sökt på i fetstil. Det finns även möjlighet att 
klicka på ”similar results” som leder till en lista med liknande träffar som den man valt. 

4.2 Informationsbehov  

Vid val av informationsbehov ställs man framförallt inför ett beslut, nämligen om man ska 
konstruera informationsbehoven själv eller basera dem på verkliga frågor som t.ex. ställts till 
en informationsdisk på ett bibliotek. Gordon och Pathak lyfter fram att det finns en risk när 
man konstruerar egna sökfrågor att de kan komma gynna en söktjänst framför en annan 
(1999, s. 146). Även Landoni och Bell anser att det är en fördel om man väljer verkliga in-
formationsbehov eftersom alla resultat på så sätt blir mer förankrade i verkligheten (2000, s. 
128). Vi instämmer i dessa tankegångar och menar att studien i helhet blir mer intressant om 
riktiga informationsbehov används som bas.  
 
Sålunda valde vi att följa ovanstående råd och letade därför upp en frågelåda på webben för 
att få tag på verkliga informationsbehov. Vi hittade en frågelåda på en webbplats som heter 
MadSci Network (2005a). Där kan vem som helst ställa frågor inom 26 olika vetenskapliga 
områden såsom bio logi, kemi, fysik, astronomi, anatomi med flera. Frågorna besvaras av sak-
kunniga personer världen runt. De har ofta höga examina och är verksamma inom de berörda 
områdena som de frågor de svarar på behandlar. Svaren på frågorna är därmed på en veten-
skaplig nivå samt ofta mycket uttömmande. Dessutom granskas svaren av ytterligare en sak-
kunnig person, en så kallad ”moderator”, för att på så sätt försäkra tillförlitligheten på info r-
mationen än mer. (MadSci 2005b) Alla dessa faktorer utgör anledningar till varför vi valde 
just denna frågelåda. Eftersom vi själva utför bedömningarna och inte är experter på de äm-
nesområden som berörs, menar vi att de utförliga, samt den höga nivån på svaren hjälper oss 
att göra en kvalificerad bedömning angående topical relevans av de återvunna dokumenten. 
En annan anledning till att vi valde MadScis frågelåda är språket. Eftersom vi ställer våra sök-
frågor på engelska anser vi att det är en stor fördel att frågorna redan är på engelska, främst 
för att undgå problem som kan uppstå vid översättning. 
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Vi valde ut fem områden som vi anser att vi har en viss ämneskunskap i, vilket underlättar vid 
relevansbedömningarna av dokument både i form av kännedom av ämnet samt förmåga att 
förstå innehållet i berörda texter. Områden vi valde är följande: ”biology”, ”earth science”, 
”environment & ecology”, ”medicine”, och ”zoology”. Dessutom valde vi en sjätte kategori, 
”other”, där alla möjliga sorters frågor finns som frågeställaren inte har kunnat placera in un-
der ett specifikt område. Anledningen till att vi valde ”other” som sista kategori var att intro-
ducera en större spridning bland resultaten. Vi väljer att använda frågor ifrån flera olika äm-
nen så att en söktjänst inte ska gynnas eller missgynnas ifall den är bra inom ett ämne men 
kanske svagare inom ett annat. Vi anser att om man väljer fler ämnen så är i alla fall risken 
mindre för att detta ska påverka resultaten. För övrigt täcker båda söktjänsterna många äm-
nesområden vilket vi vill utnyttja. Om endast frågor inom ett specifikt ämne skulle användas 
kunde en ämnesspecialiserad söktjänst användas istället. 
 
För att kunna avgöra vilka informationsbehov som var användbara följde vi dessa kriterier: 
 

• Frågan måste vara giltig samt ha ett giltigt svar, en del frågor baserades t.ex. på 
felaktiga uppfattningar hos frågeställaren och svaret blev då en redogörelse för 
detta. 

• Spekulerande frågor användes ej (vad skulle hända om jordens gravitationskraft 
försvann etc.). 

• Frågan får inte ha endast ett ja eller nej svar. 
• Vi måste förstå frågan och svaret. 
• Frågor som inte hamnade inom vetenskapliga ramar (förfrågningar efter recept 

fanns) bortsågs ifrån. 
• Yrkesspecifika frågor användes inte (hur hög lön etc.). 

 
Listan med informationsbehov och sökfrågor återfinns i Bilagan. 

4.3 Sökfrågor 

Antalet sökfrågor är en viktig aspekt av metoden. Det bör vara tillräckligt många för att inte 
resultaten skall kunna påverkas orimligt mycket av enskilda sökfrågor dvs. att några få myck-
et bra resultat höjer upp medelvärdet. Med detta i åtanke har vi valt att använda 30 sökfrågor, 
fem för varje ämnesområde. Att just detta antal är godtaget kan stärkas med att det även anses 
vara det minsta antalet som går att använda i statistiska tester (Körner & Wahlgren 1998, s. 
96). 
 
Vår ambition var att optimera sökfrågorna till de båda söktjänsterna och på så sätt utnyttja alla 
sökmöjligheter som Scirus och Google Scholar individuellt erbjuder, vilket även gjordes i 
Gordon och Pathaks (1999) studie. Detta skulle betyda att sökfrågorna till de båda tjänsterna 
kunde se olika ut. Vi syftar här på booleska operatorer, närhetsoperatorer samt trunkering. Det 
visade sig dock att de båda söktjänsterna inte skiljer sig åt ifråga om dessa sökmöjligheter. 
Vidare avsåg vi inte heller att avgränsa våra sökfrågor till något speciellt fält eller område 
utan vi ville söka i alla tidskrifter och alla webbresurser. Detta innebar att sökfrågorna istället 
var identiska. 
 
För att få fram så pass relevanta sökresultat som möjligt använde vi oss av ”building blocks” 
metoden. Vi började således konstruera sökfrågor med endast en eller ett fåtal representativa 
termer vilka vi kunde ta direkt från de frågor och svar på MadSci som utgjorde informations-
behoven.  Sedan utökade vi sökfrågorna med fler termer och operatorer tills vi ansåg att resul-
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taten verkade relevanta vid en skanning av resultatlistorna. Nya termer togs till stor del från 
frågelådans svar men även Scirus ”refine search” var till stor hjälp i denna fas. Termer som 
togs från refine search testades uteslutande i båda söktjänsterna för att försäkra att inte endast 
Scirus resultat skulle bli bättre om de användes. Operatorer valdes främst efter att ha skannat 
och analyserat de initiala resultatlistorna för att se om snävare (”NOT”, fras) eller bredare 
(”OR”) resultat tycktes behövas. Denna process gjordes med hjälp av båda söktjänsterna för 
att inte gagna den ena eller andra. 

4.4 Relevanskriterier 

Vi använder en binär relevansskala, antingen är ett dokument relevant eller så är det inte rele-
vant. Vi valde en binär skala eftersom vi själva gör relevansbedömningarna. Flera nivåer skul-
le ge för stort utrymme åt subjektiva bedömningar, speciellt eftersom vi inte har tillräckligt 
stor ämnesexpertis. Vi har valt att hålla oss så nära topical relevans som möjligt snarare än då 
pertinens, eller utility. Det betyder att det återvunna dokumentet specifikt ska beröra det ämne 
som sökfrågan frågar efter. Dokumenten måste även vara av vetenskaplig karaktär för att be-
dömas som relevanta eftersom båda söktjänsterna säger sig indexera endast vetenskapligt ma-
terial. Detta betyder att dokument som behandlar det efterfrågade ämnet men inte är veten-
skapliga bedöms som icke relevanta. Som nämndes i avsnitt 2.4 bör man även beakta ett antal 
faktorer som påverkar relevans och är specifika för webbdokument. 
 
Följande kriterier användes vid bedömningarna: 
 

• Dubbletter – om ett dokument har samma innehåll och URL som ett tidigare 
återvunnet dokument bedöms det som icke relevant.  

• Spegelsidor – om ett dokument har samma innehåll som ett tidigare dokument 
men en annan URL bedöms det som icke relevant. 

• Inaktiva länkar – om ett meddelande ”File not found” kommer upp för ett doku-
ment bedöms det som icke relevant. Om meddelande är ”There was no response. 
The server could be down or is not responding” görs ett senare försök då doku-
mentet bedöms enligt sagda kriterier. Om dokumentet fortfarande inte går att nå 
bedöms det som icke relevant. 

• Sidor med länkar till andra dokument – om länkarna genom ett steg leder till re-
levanta dokument (bedömt efter sagda kriterier) bedöms webbsidan som relevant.  

• Språk – Dokument skrivna på ett annat språk än svenska, norska, danska och 
engelska bedöms inte utan hoppas över och ersätts med påföljande dokument. 

• Abstrakt – vissa dokument finns inte tillgängliga i fulltext men om en relevans-
bedömning kan göras utifrån ett abstrakt görs detta. 

• Lösenordsskyddat – om inte nog med information finns för att göra en relevans-
bedömning av ett dokument, och detta kräver betalning/prenumeration för att bli 
tillgängligt bedöms dokumentet som icke relevant. 

• Bokreferenser – om nog med information finns angående bokens innehåll och 
den kan relevansbedömmas enligt våra kriterier bedöms dokumentet, annars inte. 

• ”citation only” – (endast i Google Scholar) refererar till dokument som endast 
finns offline men som nämns i dokument online som Google Scholars sökmotor 
indexerat. Eftersom relevansen på dessa blir omöjliga att mäta för oss i denna 
studie, och för att inte ”straffa” Google Scholar för en funktion som trots allt kan 
vara användbar, har vi bestämt att hoppa över och ersätta dessa med påföljande 
dokument. Samma sak gäller för böcker. 
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4.5 Vetenskapliga riktlinjer 

Alla dokument, både relevanta och icke relevanta, har bedömts huruvida de är vetenskapliga 
eller inte. Vi har i denna studie valt att bedöma alla tidskriftsartiklar som vetenskapligt mate-
rial eftersom alla artiklar trots allt går igenom en redaktionell process. Detta är inte fallet med 
mycket av det material som publiceras på webben. Vidare finns det alltid en ansvarig utgivare 
för en tidskrift som kan kontaktas angående materiale t i tidskriften. Således är det de doku-
ment som återfinns på webben som vi koncentrerar den vetenskapliga bedömningen på. När 
vi har bedömt om ett dokument är vetenskapligt eller inte har vi använt oss av källkritiska 
aspekter. Vi har valt att sätta upp och följa fyra centrala riktlinjer vilka vi baserar på Janet E. 
Alexanders och Marsha Ann Tates Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information 
Quality on the Web (1999). Alla nedanstående aspekter beaktas för att kunna göra en bedöm-
ning av ett dokument. Alla aspekter behöver på intet sätt uppfyllas för att ett dokument ska 
bedömas vara vetenskapligt, utan de används som ett hjälpmedel för att kunna göra en he l-
hetsbedömning av ett dokument. 
 

• Upphov/Ansvar: huruvida ett dokument är skapat av en inom området auktoritär 
institution eller privatperson. Det bör alltid klart framgå vem som är upphovsper-
son eller ansvarig för webbsidans innehåll. Finns kontaktmöjligheter så att infor-
mationen kan verifieras? Indikeras vilka kvalifikationer, såsom titel, ställning och 
organisationstillhörighet upphovspersonen har? Göran Leth och Torsten Thurén 
påpekar att vilken institution som helst kan kalla sig ”institut”, men ingen borde 
våga kalla sig ”universitet” utan att vara det. Detta gäller även för titlar, vem som 
helst kan kalla sig doktor men inte ”fil dr”, ”med dr” eller PhD. Har man dessut-
om en riktig titel kallar man sig troligen inte för endast doktor. (2000, s. 24) 

• Objektivitet: huruvida ett dokument innehåller information som inte är vinklad 
efter egna intressen. Är avsändaren trovärdig? Är det en etablerad myndighet, in-
stitution eller sakkunnig person som står för uppgifterna? Vad är deras syfte? Av-
sändaren kan ofta utläsas i toppdomänen i URL:en, såsom gov (statlig), mil (vil-
ken krigsmakten står bakom), edu eller ac.uk (knuten till ett universitet), org (in-
dikerar en ideell organisation), eller com (i stort sett vem som helst). Beteckning-
arna i sig utgör ingen kvalitetsgaranti men kan ändå vara till hjälp vid bedömning 
av dokumentinnehåll, t.ex. anses ofta webbplatser med edu som mer tillförlitliga 
än com. Webbplatser med gov, mil eller org i URL:en är ofta, men inte alltid, 
vinklade till egna intressen. Organisations- och statligt knutna webbplatser har 
dock ofta ett uttalat syfte vilket kan hjälpa till vid en bedömning av objektivitet. 

• Aktualitet: huruvida material uppdateras regelbundet. När uppdaterades webbsi-
dan senast? Finns det överhuvudtaget ett datum? Har det betydelse om informa-
tionen uppdateras eller inte? 

• Ämne, omfång och målgrupp: huruvida informationen är pålitlig och felfri; huru-
vida informationen är ytlig eller går på djupet. Är det tydligt vilken målgrupp 
materialet riktar sig till? Finns referenser och är dessa korrekt använda? Är språ-
ket bra eller finns stav- eller grammatiska fel? Är titeln tydlig och säger den nå-
got om innehållet? Finns det fungerande länkar till ytterliggare webbsidor inom 
ämnet? 

4.6 Praktisk undersökning 

Den praktiska delen av studien genomfördes under perioden 2005-03-07 – 2005-03-18 på 
Högskolan i Borås. Sökfrågorna behandlades en efter en och arbetet runt en sökfråga avsluta-
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des på samma dag som den påbörjades. Först skickades samma sökfråga till de båda söktjäns-
terna och de 20 första dokumenten för respektive söktjänst relevansbedömdes innan vi gick 
vidare till nästa sökfråga. Detta gjorde vi för att de båda söktjänsterna skulle ha samma förut-
sättningar vid varje sökfråga vilket är viktigt när man ska jämföra två söktjänster så att inte 
den ena kan sägas ha gagnats genom att t.ex. ha längre tid på sig att uppdatera sitt index. Vi 
har valt ett DCV = 20 efter Landoni och Bells rekommendationer (2000, s 128). Som kunde 
ses i kapitel 3 har även flertalet av de tidigare studierna vi tittat på använt DCV = 20. 
 
Bedömningarna av topical relevans och vetenskaplighet gjorde vi enskilt efter att vi noggrant 
diskuterat igenom informationsbehoven för att få fram vad som skulle innefa ttas i ett relevant 
dokument. Sedan jämförde vi resultaten med varandra och våra bedömningar överensstämde 
med 97,7 %.16 De dokument som fått olika bedömningar gick vi igenom tillsammans för att få 
fram en gemensam bedömning. Fulltext utgicks alltid ifrån om möjligt eftersom vi anser att 
det inte går att bedöma om dokument är relevanta eller vetenskapliga utifrån att endast titta på 
informationen i resultatlistan. Ett dokument kan se relevant ut där men sedan inte vara det. 
Om endast ett abstrakt eller en sammanfattning har funnits har de som innehåller nog med 
information bedömts. 
 
Angående bedömningar huruvida ett dokument är vetenskapligt eller inte var vi ofta tvungna 
att förflytta oss ifrån den aktuella återvunna webbsidan för att finna behövlig information. 
Detta inkluderade t.ex. att genom länkar klicka oss fram till en webbplats förstasida för att få 
information om en organisation och dess syfte. Vi har även trunkerat URL:er genom att korta 
av en del i taget för att komma fram till vem som är upphovsperson. Vid t.ex. denna URL, 
http://www.missouri.edu/~hortds/homehort/develop.html, kapade vi både filen develop.html 
och sökvägen homehort/ innan vi fick tag på vem som var upphovsperson samt hans titlar och 
ställning. 
 
Vi utförde uteslutande sökningarna i det enkla sökformuläret där vi skrev in både termer och 
operatorer. Operatorn AND användes aldrig eftersom den utgör grundinställning i båda sök-
motorerna. Scirus erbjuder några extra inställningar, vilket inte Google Scholar gör, nämligen 
sökning i ”all journal sources” och ”all web sources”(Scirus 2005b), ”results clustering” och 
”query rewriting” (Scirus 2005c). Vi valde att söka i alla resurser, att samla ihop resultaten 
(klustring) så att inte flera webbsidor från en webbplats återvinns samt att inte ha automatisk 
omformulering av sökfrågorna eftersom detta kan ge upphov till nya betydelser av sökfrågan. 
Inaktiva länkar kontrollerades igen efter en vecka och om de fortfarande var inaktiva bedöm-
des de som icke relevanta. I Google Scholars fall som samlar flera versioner av samma artikel 
under en titelträff har det räckt om en av dem är tillgänglig. Angående webbdokument och de 
tillfällen då länkar varit inaktiva, har om möjligt en cachad version använts. 

4.7 Effektivitetsmått 

En viktig aspekt med att utvärdera IR-system berör mått och vikten av att använda tillämpliga 
mått för de IR-system som utvärderas. Med detta i åtanke har vi valt att använda två olika 
metoder för att beräkna precision. Dessa är genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå för 
varje sökfråga och genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå över alla sökfrågor. Angående 
användandet av endast måttet precision på olika sätt, så är det just hög precision som använ-
dare i vardagliga situationer eftersträvar – man vill ha några, mycket relevanta dokument och 

                                                 
16 2 av sökfrågornas resultatlistor bedömdes tillsammans pga. svårighetsgrad och är därför ej medräknade. 
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så få icke relevanta dokument som möjligt (Chowdhury 1999, s. 206). Just därför blir detta 
mått så viktigt och intressant att använda. 
 
Dessutom finns heller ingen egentlig mening att använda recall när man utvärderar just sök-
tjänster på webben eftersom flera personer17 menar att ingen sökmotor indexerar hela webben 
vilket gör det omöjligt att veta eller potentiellt beräkna hur många relevanta dokument som 
finns för en specifik sökfråga. Det faktum att webben hela tiden i snabb takt växer och föränd-
ras försvårar det hela ytterligare. 
 
I denna studie finner vi det av intresse att se hur pass bra Google Scholar och Scirus är på att 
placera relevanta dokument högt upp i resultatlistan. Detta gör vi eftersom söktjänster på 
webben ofta återvinner flera tusentals dokument för en sökfråga och det skulle vara när omöj-
ligt för en användare att själv titta igenom alla för att hitta de mest relevanta. Sålunda är ran-
king av resultaten en mycket viktig funktion. Båda söktjänsterna använder dessutom ranking-
algoritmer för just detta ändamål. För att beräkna detta har vi valt att räkna ut precision vid 
DCV 1, 2, …, 20 för varje sökfråga. Vi beräknar därefter medelvärdet av detta. Vi åskådlig-
gör detta med följande exempel: 
 
Vid ett DCV = 20 var de 5 första träffarna relevanta för söktjänst A och för söktjänst B var 
träffarna 16-20 relevanta. 
 
Söktjänst A får följande värden: 
 
(1/1)+(2/2)+(3/3)+(4/4)+(5/5)+(5/6)+(5/7)+(5/8)+(5/9)+(5/10)+(5/11)+(5/12)+(5/13)+(5/14)+
(5/15)+(5/16)+(5/17)+(5/18)+(5/19)+(5/20) = 11,572 
Ett medelvärde av precision över dessa 20 nivåer blir då 11,572/20 = 0,5786 = 57,86 % 
 
Söktjänst B får följande värden: 
 
(0/1)+(0/2)+(0/3)+(0/4)+(0/5)+(0/6)+(0/7)+(0/8)+(0/9)+(0/10)+(0/11)+(0/12)+(0/13)+(0/14)+
(0/15)+(1/16)+(2/17)+(3/18)+(4/19)+(5/20) = 0,80734 
Ett medelvärde av precision över dessa 20 nivåer blir då 0,80734/20 = 0,040367 = 4,04 % 
 
Som jämförelse kan man titta på precision som är uträknat på det traditionella sättet, vilket i 
detta fall skulle bli 5/20 = 0,25 = 25 % för båda söktjänsterna. 
 
Vid uträkning av precision vid varje DCV-nivå för varje sökfråga kan man dock inte på ett 
överskådligt sätt se om det föreligger några skillnader vid specifika DCV-nivåer angående 
ranking för de två söktjänsterna. För detta ändamål har vi valt att beräkna genomsnittlig preci-
sion vid varje DCV-nivå över alla sökfrågor. Det räknas ut genom att man för varje DCV-nivå 
summerar antalet relevanta återvunna dokument över de 30 sökfrågorna och därefter dividerar 
denna summa med det totala antalet bedömda dokument vid varje DCV-nivå. Vi åskådliggör 
detta med följande exempel: 
 
För DCV-nivå 1 har sökmotorn A återvunnit 20 relevanta dokument över 30 sökfrågor dvs. 
för de 30 sökfrågorna finns det relevanta dokument på första platsen i resultatlistan vid 20 
tillfällen. Det totala antalet bedömda dokument är 30. 
Värdet blir då fö ljande, 20/30 = 0,67 = 67 %. 

                                                 
17 Se t.ex. Lawrence & Giles (1999), Chu & Rosenthal (1996), Dahn (2000), Hawking et al.(2001). 
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För DCV-nivå 2 har sökmotorn A återvunnit 10 relevanta dokument över 30 sökfrågor. Det 
totala antalet bedömda dokument är 2*30 = 60 (första och andra träffen på varje resultatlista). 
Värdet blir då följande, (20+10)/60 = 0,5 = 50 %. 
Sedan fortsätter man på samma sätt för de resterande DCV-nivåerna. 
 
När vi räknar ut i vilken utsträckning Google Scholar och Scirus återvinner vetenskapligt ma-
terial har vi valt att presentera det i procentenheter. Materialet omfattar både relevanta och 
icke relevanta dokument (vad beträffar ämne) eftersom ett dokument som inte behandlar äm-
net fortfarande kan vara vetenskapligt. 
 
Angående dubbletter, spegelsidor och inaktiva länkar har vi i uträkningen valt att betrakta 
dessa som icke vetenskapliga. Detta överensstämmer med bedömningen av topical relevans 
och syftar på att söktjänsten som helhet skall vara effektiv, dvs. dessa dokument bör inte åter-
vinnas alls. Det faktum att de återvinns visar på ineffektivitet hos söktjänsten och därför tas de 
med i uträkningarna. Vi åskådliggör detta med följande exempel: 
 
Bland 20 återvunna dokument finns: 
 
5 relevanta 
6 som är vetenskapliga men ej topic 
4 icke vetenskapliga 
2 spegelsidor 
3 inaktiva länkar 
 
Antalet vetenskapliga dokument: 5+6 = 11. 
Sammanlagt antal icke vetenskapliga dokument: 4+2+3 = 9 
Andelen vetenskapliga återvunna dokument: 11/20 = 0,55 = 55 %. 
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de resultat vi kommit fram till och dessa presenteras i fyra tabeller 
och en figur i form av ett diagram. 
 
I tabell 2 redovisas den genomsnittliga precisionen vid varje DCV-nivå för varje sökfråga och 
söktjänst samt medelvärdet av dessa precisionsvärden. Som man kan se uppvisar Google 
Scholar högst medelvärde, 59,63 %, jämfört med Scirus medelvärde, 53,35 %. Skillnaden är 
således inte så stor och man kan även se att Google Scholar inte presterar bäst vid varje sök-
fråga. Vidare ser man att Google Scholar uppvisar ett absolut sämsta värde (0 %) likväl som 
ett absolut bästa värde (100 %) medan Scirus alltid lyckas återvinna åtminstone ett relevant 
dokument men aldrig alla tjugo. 
 
Tabell 2. Genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå för varje sökfråga och söktjänst samt 
medelvärdet av dessa precisionsvärden. 
 

Sökfråga Google Scholar (%) Scirus (%) 

Biology                       1 48,16 32,30 
2 55,86 17,99 
3 64,17 75,50 
4 100,00 87,42 
5 61,79 52,46 

Earth Science             6 32,99 45,16 
7 45,84 75,74 
8 34,69 68,60 
9 61,76 61,15 

10 38,56 32,14 
Environment &         11 72,58 67,06 
Ecology                    12 60,04 22,48 

13 0,00 53,17 
14 55,78 74,79 
15 87,69 61,17 

Medicine                   16 88,46 51,41 
17 48,83 21,47 
18 23,07 29,40 
19 89,61 51,26 
20 74,53 13,36 

Zoology                    21 40,10 34,25 
22 59,05 72,59 
23 62,03 40,33 
24 82,56 32,33 
25 44,90 86,57 

Other                         26 83,58 75,00 
27 50,55 52,96 
28 93,18 84,81 
29 64,80 72,95 
30 63,73 54,53 

Medelvärde (%) 59,63 53,35 
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I tabell 3 redovisas den genomsnittliga precisionen för varje söktjänst vid varje DCV-nivå 
över alla sökfrågor. Tabellens värden redovisas även i diagrammet i figur 1. Som man kan se 
uppvisar Scirus högst värden vid DCV-nivåerna 1 och 2. Vid DCV-nivå 3 är det istället Go-
ogle Scholar som uppvisar högst värde för att sedan konstant fortsätta att ligga högre. 
 
Tabell 3. Genomsnittlig precision för varje söktjänst vid varje DCV-nivå över alla sökfrågor 
 

DCV Google Scholar (%) Scirus (%) 

1 66,67 76,67 
2 68,33 75,00 
3 73,33 65,56 
4 69,17 63,33 
5 70,00 58,67 
6 67,22 56,67 
7 63,33 54,76 
8 61,67 52,50 
9 59,26 51,85 
10 58,33 51,00 
11 56,67 49,09 
12 55,56 47,50 
13 54,87 47,44 
14 54,29 47,86 
15 53,78 46,89 
16 52,92 46,04 
17 52,16 45,49 
18 51,48 44,07 
19 51,58 43,51 
20 51,00 43,00 

 
 
Figur 1. Genomsnittlig precision för varje söktjänst vid varje DCV-nivå över alla sökfrågor 
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I tabell 4 redovisas antalet inaktiva länkar, dubbletter, spegelsidor och icke vetenskapliga do-
kument som Google Scholar och Scirus återvunnit för varje sökfråga. Som man kan se har 
Scirus återvunnit flera dokument i alla fyra kategorier med den största skillnaden i kategorin 
icke vetenskapliga dokument, 116 stycken jämfört med 11 stycken.   
 
 Tabell 4. Antal inaktiva länkar, dubbletter, spegelsidor och icke vetenskapliga dokument för 
varje sökfråga och varje söktjänst 
 

 
 

 
Google Scholar 

 
Scirus  

Sökfråga 
Inaktiva 
länkar Dubbletter 

Spegel-
sidor 

Icke 
veten-

skapliga 

Inaktiva 
länkar Dubbletter 

Spegel-
sidor 

Icke 
veten-

skapliga 
Biology            1       0 0 1 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 2 0 2 1 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 2 2 1 0 5 Earth               6 
Science            7 0 0 0 3 2 0 0 4 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 1 0 0 3 

10 0 0 0 1 1 0 3 10 
Environment  11 0 0 0 0 1 0 1 4 
& Ecology     12 0 0 0 0 1 0 1 3 

13 0 0 0 0 0 0 3 0 
14 0 0 1 0 5 0 1 0 
15 0 0 0 0 0 1 0 4 

Medicine       16      0 0 0 0 0 0 0 10 
17 0 0 0 0 3 0 1 5 
18 0 0 0 0 0 0 1 4 
19 0 0 0 0 0 0 1 5 
20 0 0 0 4 1 0 0 15 

Zoology         21 0 0 0 0 1 0 0 5 
22 0 0 0 0 0 0 1 0 
23 1 0 0 0 0 0 0 5 
24 0 0 0 0 0 0 0 7 
25 0 0 1 0 0 0 0 1 

Other             26 0 0 1 0 0 0 2 6 
27 0 0 0 0 0 1 0 3 
28 0 0 0 0 0 1 0 1 
29 0 1 0 0 0 0 0 7 
30 0 0 0 0 0 0 0 7 

Summa 1 1 4 11 21 5 19 116 
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I tabell 5 redovisas andelen vetenskapliga återvunna dokument för varje sökfråga och varje 
söktjänst samt medelvärdet av dessa värden. Som man kan se återvinner Google Scholar ve-
tenskapligt material i större utsträckning än Scirus, vilket visas med ett medelvärde på 97 % 
mot 73 %. Skillnaden är således mycket stor och som man kan se presterar Scirus endast bätt-
re än Google Scholar vid endast en sökfråga (sökfråga 8). 
 
Tabell 5. Andelen vetenskapliga återvunna dokument för varje sökfråga och varje söktjänst 
samt medelvärdet av dessa värden 
 

Sökfråga Google Scholar (%) Scirus (%) 

Biology                      1 95 95 
2 100 75 
3 100 85 
4 100 100 
5 100 95 

Earth Science             6 90 60 
7 85 70 
8 95 100 
9 100 80 

10 95 30 
Environment &        11 100 70 
Ecology                   12   100 75 

13 100 85 
14 95 70 
15 100 75 

Medicine                 16            100 50 
17 100 55 
18 100 75 
19 100 70 
20 80 20 

Zoology                   21                        100 70 
22 100 95 
23 95 75 
24 100 65 
25 95 95 

Other                       26 95 60 
27 100 80 
28 100 90 
29 95 65 
30 100 65 

Medelvärde (%) 97  73  
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6. TOLKNING AV RESULTAT 
I detta kapitel redogör vi för de resultat vi fått samt tänkbara bakomliggande orsaker. Först 
utvärderas och jämförs resultaten för Google Scholar och Scirus på ett öve rgripande sätt och 
sedan för enskilda sökfrågor. I det senare avsnittet redogör vi inte för alla 30 sökfrågor efter-
som flera uppvisade snarlika resultat utan vi har valt ut de mest intressanta. 

6.1 Övergripande utvärdering och jämförelse 

Vår uträkning av genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå över alla sökfrågor (tabell 3 och 
figur 1) visar att Scirus uppnått högst värden vid DCV-nivåerna 1 och 2, dvs. har återvunnit 
flest relevanta dokument på första och andra plats i samtliga 30 resultatlistor. Vid DCV-nivå 3 
går Google Scholars precisionsvärden om Scirus för att sedan konstant fortsätta att ligga hö g-
re. Google Scholar uppvisar således sin effektivaste återvinning först vid DCV-nivå 3 för att 
sedan minska igen vid DCV-nivå 4. Sen går kurvan upp igen vid DCV-nivå 5 för att sedan 
successivt minska (förutom en liten uppgång vid DCV-nivå 19). Det är dock inte förrän vid 
DCV-nivå 7 som precisionsvärdena blir lägre än för DCV-nivå 1. Detta indikerar att relevans-
rankingen inte helt fungerar på effektivast sätt. Vad detta beror på är svårt för oss att säga 
något om eftersom vi inte exakt vet hur Google Scholars rankingalgoritm fungerar. Detta 
gäller både vilka variabler som ingår i algoritmen samt vilken betydelse de har i uträkningen. 
Scirus precisionsvärden däremot går successivt neråt från DCV-nivå 1 förutom en liten upp-
gång vid DCV-nivå 14, vilket tyder på att relevansrankingen fungerar. 
 
Medelvärdet av precisionsvärdena i tabell 2 visar att Google Scholar uppnått ett något högre 
värde jämfört med Scirus, 59,63 % och 53,35 %. Den största anledningen till varför preci-
sionsvärdena inte var högre för Google Scholar är antalet dokument som vi inte ansåg oss 
kunna bedöma eftersom inte nog med information att grunda en bedömning på fanns. Dessa 
utgjorde 87 dokument varav 32 stycken bestod av endast en titel. På Google Scholars “About 
sida” kan man läsa att oberoende av källa ska alla tidskriftsartiklar ha ett abstrakt (2004a), 
vilket då inte stämmer ännu. Detta är något man på Google Scholar är medvetna om eftersom 
man ber användare meddela om sådana fall och man får anta att det är något de försöker rätta 
till under betaversionen. Hade alla artiklar haft abstrakt eller sammanfattning hade resultaten 
säkerligen blivit något bättre. Det är dock inte alltid ett abstrakt innehåller nog med informa-
tion för att göra en bedömning, speciellt om den eftersökta informationen är väldigt specifik 
och ett dokument behandlar flera olika områden, vilket inte alltid speglas i ett abstrakt. Så var 
fallet med de resterande 55 dokumenten som inte kunde bedömas i Google Scholar. Google 
Scholars siffror kan jämföras med Scirus 17 dokument där inte nog med information fanns, 
varav 3 bestod av bara en titel.   
 
Den största anledningen till varför Scirus precisionsvärden inte var högre är antalet icke ve-
tenskapliga återvunna dokument. Det sammanlagda antalet icke vetenskapliga dokument var 
161 stycken (tabell 4). Detta kan jämföras med Google Scholars mycket lägre summa av 17 
stycken icke vetenskapliga dokument. Av de 161 dokumenten utgjorde 21 inaktiva länkar, 5 
dubbletter, 19 spegelsidor och hela 116 icke vetenskapliga dokument. Google Scholars 17 
dokument består av 1 inaktiv länk, 1 dubblett, 4 spegelsidor och 11 icke vetenskapliga doku-
ment. Att Google Scholar får så få dubbletter och spegelsidor borde bero på att de samlar alla 
versioner av en artikel under samma titelträff. Det låga antalet inaktiva länkar för båda sök-
tjänsterna tyder på att de håller sina databaser uppdaterade.  
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Angående i vilken utsträckning de två söktjänsterna återvinner vetenskapligt material visar sig 
Google Scholar än en gång vara effektivast (tabell 5). Jämfört med precisionsvärdena är skill-
naden här mer markant med ett medelvärde på 97 % mot 73 %. Sålunda kan Google Scholar 
sägas hålla vad de lovar avseende återvinning av vetenskapligt material medan Scirus anseen-
de på denna punkt kan ifrågasättas. Flera större skillnader finns. Vid 19 av de 30 sökfrågorna 
uppnår Google Scholar 100 % jämfört med 2 gånger för Scirus. Google Scholars lägsta värde 
är 80 % jämfört med Scirus sämsta värde på 20 %. Vidare till Google Scholars förmån uppnås 
det lägsta värdet 80 % bara en gång, medan Scirus ligger under 80 % vid 20 sökfrågor. Orsa-
kerna till de stora skillnaderna kan vara flera. Exempelvis återvinner Scirus konstant fler do-
kument för varje sökfråga än Google Scholar vilket kan tyda på att Google Scholar är mer 
selektiv i sin bedömning av vetenskapligt material. Mycket av det material som Scirus åter-
vinner är dessutom publicerat på webben och inte i tidskrifter vilket är fallet med de flesta 
dokument som Google Scholar återvinner. Webbdokument är dock inte nödvändigtvis av 
sämre kvalité men ibland är detta fallet. Material på www kan även vara svårare att bedöma. 
Scirus har dock återvunnit några exempel på dokument som utan tvekan kan sägas vara icke 
vetenskapliga, t.ex. återvanns bilder på frimärken (sökfråga 10), ett manus för filmen Natural 
Born Killers (sökfråga 18) och flera rollspelsäventyr (sökfråga 30). Google Scholar återvann 
inga dokument som var tveklöst icke vetenskapliga. Av de elva icke vetenskapliga dokumen-
ten fanns de flesta inom toppdomänen edu, och de kunde inte godkännas efter våra riktlinjer.  
 
Sammanfattningsvis visade sig sålunda Google Scholar hela tiden prestera bäst resultat avse-
ende återvinningseffektivitet. Angående genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå över alla 
sökfrågor visade sig dock detta stämma först vid DCV-nivå 3. Vid de första två DCV-
nivåerna var det istället Scirus som återvann mer relevant material. 

6.2 Utvärdering och jämförelse av resultat för enskilda sökfrågor 

Både Google Scholar och Scirus presterade bäst för sökfråga 4, om interferons.18 Google 
Scholar har här ett resultat på 100 % medan Scirus får 87,42 %. Denna sökfråga är även den 
enda då båda söktjänsterna återvinner 100 % vetenskapligt material (tabell 5). Angående Sci-
rus högsta värde 87,42 % kan det påpekas att Google Scholar presterar högre värden vid fem 
tillfällen, nämligen: 87,69 % på sökfråga 15, 88,46 % på sökfråga 16, 89,61 % på sökfråga 
19, 93,18 % på sökfråga 28 samt den tidigare nämnda 100 %. Här kan vi alltså se att Google 
Scholars näst bästa resultat är för sökfråga 28, angående effekter av födelseordning. Sökfråga 
28 är den som Scirus återvunnit flest dokument för, 16 stycken, men genererar först det tredje 
bästa resultatet för Scirus, 84,81 %. Det beror på att de relevanta dokumenten i denna sökfrå-
ga är lägre rankade än i de andra två. Scirus näst bästa resultat genererades för sökfråga 25, 
där värdet ligger på 86,57 %. Informationsbehovet bakom sökfrågan relaterade till de kriterier 
en djurart måste uppnå för att komma med på listan över utrotningshotade arter. Intressant 
nog är detta Google Scholars sjunde sämsta resultat, med ett värde på 44,90 %. Endast fem 
relevanta dokument återvanns. Av de 15 icke relevanta dokumenten var ett en spegelsida och 
resten behandlade annat. Flera utgjorde t.ex. artiklar som argumenterade för nya kriterier eller 
kriterier för att ta bort en djurart från listan. Sökfråga 25 är ett exempel på när Scirus lämpar 
sig bättre än Google Scholar eftersom den återvinner mer material från webben och den efter-
sökta informationen verkar enklast att finna där. 
 
När det gäller sökfrågan där Google Scholar och Scirus presterade sina sämsta resultat, öve r-
ensstämmer söktjänsterna inte längre med varandra. Google Scholar uppvisar sämst resultat 

                                                 
18 Vi utgår hela tiden ifrån precisionsvärdena i tabell 2. 
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för sökfråga 13 då den inte återvinner ett enda relevant dokument. Google Scholar lyckas helt 
enkelt inte återvinna dokument som behandlar fåglar och deras beteende vid byggandet av 
bon, utan återvinner dokument som i olika situationer nämner fåglar som exempel. Detta kan 
tänkas bero på att vi inte lyckats formulera en sökfråga som visar på den eftersökta aspekten. 
Fast å andra sidan lyckas Scirus återvinna relevanta dokument vilket kan betyda att Google 
Scholars databas inte innehåller något material om just detta ämne.  
 
Scirus sämsta resultat återfinns för sökfråga 20, om ögonoperationer, då ett precisionsvärde på 
13,36 % uppnås. Endast fyra relevanta dokument återvanns och de var lågt placerade i resul-
tatlistan (5, 8, 19, 20). Scirus har vid sökfråga 2, om amfibier, återvunnit endast ett relevant 
dokument men uppvisar ändå ett högre värde, 17,99 %. Detta beror på att dokumentet åter-
finns på första plats. Här kan man diskutera hur pass rättvist detta sätt att beräkna precision är, 
dvs. har för mycket vikt getts åt rankingen. Detta kan relateras till hur många dokument man 
vill ha och hur många icke relevanta dokument man är villig att leta igenom innan man hittar 
ett som är relevant. Vi menar dock att det i detta sammanhang inte spelar så stor roll eftersom 
skillnaden mellan de två värdena trots allt inte är så stor och båda i vilket fall som helst är 
dåliga. 
 
Anledningen till det låga antalet relevanta dokument för sökfråga 20 var det höga antalet icke 
vetenskapliga dokument (tabell 4). Av de 16 icke relevanta dokumenten utgjorde 15 icke ve-
tenskapligt material. Många av dessa var kommersiella webbplatser där företag ville sälja 
tjänsten att utföra LASIK operationer, och var således även vinklade för detta ändamål. Även 
Google Scholar återvann minst vetenskapligt material för denna sökfråga. Sökfråga 20 var 
även den där de båda söktjänsterna skiljde sig mest åt. Google Scholar hade här ett resultat på 
74,53 % medan Scirus fick 13,36 %. Ytterligare på sökfråga 10 samt sökfråga 16 återvann 
Scirus mycket icke vetenskapligt material, 10 dokument för båda sökfrågorna, vilket inte är 
bra. För sökfråga 10, om molnformationer, utgjordes flera av de icke vetenskapliga dokumen-
ten av anteckningar eller läroplaner riktade till årskurser 1-6. För sökfråga 16, fördelar med 
grönt te, rörde det sig återigen om kommersiella webbplatser, där hälsopreparat såldes. Goog-
le Scholar hade däremot inga problem med att återvinna vetenskapligt material för dessa sök-
frågor, endast ett icke vetenskapligt dokument återvanns för sökfråga 10. 
 
Vid sökfråga 2 då Scirus bara återvann ett relevant dokument, var de 19 dokumenten icke 
relevanta främst p.g.a. topical relevans, precis som i fallet med Google Scholars sämsta resul-
tat (sökfråga 13). Istället för att återvinna dokument angående amfibier och hur de reglerar 
salt och vatten i kroppen fick vi dokument som på olika sätt behandlade vatten och vatten-
drag. Amfibier var med i den aspekt att de lever i dessa. Även här skulle man kunna säga att 
vår sökfråga inte är bra nog, men Google Scholar lyckades för samma sökfråga återvinna 12 
relevanta dokument. Ett exempel på en kanske mindre bra sökfråga eller kanske ett för speci-
fikt ämne, är sökfråga 18, om hur ormgift sprids i kroppen. Google Scholar återvann 15 icke 
relevanta dokument, varav tre inte hade nog med information för att kunna bedömas. Scirus 
återvann 17 icke relevanta dokument, där fyra var icke vetenskapliga och en var en spegels i-
da. 12 dokument för varje söktjänst handlade om andra saker, främst om hur giftiga ormbett 
skulle behandlas. 
 
Det är intressant att se hur medtagandet av ranking i uträkningen av precision har påverkat 
resultaten, på vad vi anser, ett rättvist sätt. Vid sökfråga 11 har Google Scholar och Scirus 
båda återvunnit 12 relevanta dokument vilket skulle ge ett precisionsvärde på 60 % uträknat 
på traditionellt vis. Värdena i tabell 3 är dock 72,58 % för Google Scholar och 67,06 % för 
Scirus vilket visar att Google Scholar rankat de 12 relevanta dokumenten högre upp i resultat-
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listan än vad Scirus gjort. Vid sökfråga 22 har Google Scholar återvunnit 16 relevanta doku-
ment och Scirus 13 stycken. Trots detta har Scirus ett högre värde i tabell 2, 72,59 % mot Go-
ogle Scholars 59,05 %, eftersom Scirus rankat sina dokument högre. Precision uträknat på 
traditionellt vis skulle generera värden på 65 % för Scirus och 80 % för Google Scholar. Jäm-
fört med dessa värden har Scirus värden höjts och Google Scholars sänkts. Sänkningen kan 
anses som stor i Google Scholars fall men 11 av de 16 återvunna dokumenten återfinns på 
DCV-nivå 10 – 20 vilket betyder att många användare inte skulle se det som effektiv återvin-
ning. 
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7. DISKUSSION 
I detta kapitel tar vi upp resonemang som gäller hela studien och dess genomförande. Vi dis-
kuterar sådant som kan anses som brister i studien och förklarar våra tankegångar runt dessa. 
Vi avslutar med några förslag på vidare stud ier som vi anser skulle vara av intresse.   
 
Vi har i vår studie valt att jämföra och utvärdera Google Scholars och Scirus återvinningsef-
fektivitet. Då de båda söktjänsterna specialiserar sig på att återvinna vetenskapligt material är 
även detta en aspekt som vi undersöker. Måttet vi använder är precision uträknat på två olika 
sätt. Vår bedömning av relevans är objektiv och syftar på ämnet samt att ett dokument är ve-
tenskapligt. Den objektiva inriktningen valdes eftersom vi själva gör relevansbedömningarna. 
Att låta informationsbehovets upphovsperson själv göra bedömningarna hade varit mer opti-
malt främst eftersom vi inte kan veta vad materialet skall användas till eller huruvida mycket 
eller lite information behövs. Detta problem speglas även i vårt precisionsmått. Varje nytt 
dokument anses lika viktigt även om i stort sett samma innehåll redan påträffats i tidigare do-
kument (undantag dubbletter och spegelsidor). Måttet beaktar inte heller när nog antal doku-
ment återvunnits som uppfyller informationsbehovet. Precisionsmått som i beräkningen tar 
hänsyn till ranking kan i detta sammanhang därför sägas vara mer rättvisa eftersom de ger 
mer värde åt träffar högt upp i resultatlistan. 
 
Användandet av en binär relevansskala kan kritiseras, speciellt med tanke på att olika doku-
ment innehåller mer eller mindre information. Det vill säga en del dokument behandlar ett 
specifikt ämne medan andra endast nämner samma ämne. Denna distinktion skulle dock kun-
na visas om en flergradig relevansskala använts. Vi anser likväl att en binär skala är adekvat 
och dessutom överkommer problem med subjektiva bedömningar, dvs. en användare kan anse 
ett dokument mycket relevant medan en annan användare anser samma dokument något rele-
vant. Därtill så undviker vi problem som kan uppstå angående var gränsen me llan de olika 
relevansnivåerna går. Detta kan hända även om kriterierna man satt upp är tydliga. Tydliga 
kriterier för relevansbedömningarna är emellertid alltid av högsta vikt. Vi anser att de kriterier 
vi satte upp var klara och enkla att följa och att vi undvikit partiskhet i våra bedömningar. 
Detta stärks av den höga överensstämmelse vi uppnådde mellan våra bedömningar (97,7 %). 
 
Det kan anses negativt att vi använt avancerad syntax i sökfrågorna med tanke på att den van-
lige användaren i stor utsträckning använder enkla sökfrågor. De består oftast av enstaka ter-
mer utan några avancerade operatorer. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 56) Vi ser dock inget 
problem med det eftersom vår ambition var att få så många relevanta dokument som möjligt 
för varje sökfråga vilket bäst görs med hjälp av operatorer. Funktionerna finns där ju trots allt 
för att kunna ge mer effektiv återvinning. Vidare anser vi att informationsbehoven var så pass 
komplexa att det varit svårt att översätta dem till enkla sökfrågor som kunnat ge relevanta 
dokument. Själva hade vi gärna sett att flera operatorer funnits vilka vi tror skulle ha förbättrat 
resultaten. Vi syftar här främst på närhetsoperatorer. Många av de dokument som återvanns 
var långa och det hände upprepade gånger att termerna i sökfrågan återfanns i helt olika delar 
av texten. De kunde ha tusentals ord emellan sig och hade således inget inbördes samband. 
Vid dessa exempel var det inte heller lämpligt att använda en fras för att komma runt proble-
met. Ett exempel är sökfråga 13 där vi sökte dokument angående fåglars instinkt att bygga bo. 
Här hade det varit optimalt att få precisera att termen ”bird” skulle återfinnas nära frasen ”nest 
building”. Som det var fick vi flera dokument om andra djurs byggande av bon. Som jämfö-
relse kan sägas att vid sökning i forskningsdatabaser är närhetsoperatorer ett mycket använt 
och ofta nödvändigt verktyg (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 58). Visserligen sägs både Go-
ogle Scholar och Scirus ranka dokument där termer återfinns nära varandra högre än de där 
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termerna återfinns långt ifrån varandra, vilket är ett steg i rätt riktning. Dock måste sägas att 
det i detta fall inte var nog. 
 
Effektiv återvinning relaterar till en söktjänsts huvudsakliga syfte att återvinna så många rele-
vanta dokument för en viss sökfråga som möjligt, samtidigt som så få icke relevanta doku-
ment återvinns. Detta är således den mest fundamentala faktorn man undersöker i studier som 
utvärderar återvinningseffektivitet. Med detta i åtanke valde vi att bedöma inaktiva länkar, 
dubbletter och spegelsidor som icke relevanta i förhållande till både topical relevans och ve-
tenskapligt material. Vi anser helt enkelt att inget nytt relevant material tillkommer när sådana 
återvinns, och detta ser vi som en ineffektivitet hos söktjänsten. Att bedöma just spegelsidor 
som icke relevanta går emot flertalet studier, t.ex. Ding och Marchionini (1996) där författar-
na menar att det kan vara fördelaktigt att ha tillgång till olika URL:er om en av de servrar där 
dokumentet lagras inte svarar. Idén kan vi hålla med om eftersom det händer att länkar inte 
fungerar. Dock kan vi inte säga att vi tycker det är bra om en resultatlista består av endast 
spegelsidor, speciellt inte om alla faktiskt är tillgängliga. Vi anser att Google Scholar löst det-
ta problem på ett bra sätt genom att samla alla versioner av ett dokument under en titelträff. 
Att detta fungerar visar vår studie på eftersom Google Scholar återvunnit endast fyra spege l-
sidor. 
 
Det svåraste i vår studie var relaterat till vetenskapligt och hur detta skulle bedömas. Vi anser 
att våra riktlinjer kunde ha varit både striktare och mildare, t.ex. kan valet att bedöma allt tid-
skriftmaterial som likvärdigt anses vara en förenkling av verkliga förhållanden. Vi anser dock 
att allt tidskriftsmaterial trots allt har alla de upphovsdetaljer som krävs samt en tidskrift har 
alltid en ansvarig utgivare som kan kontaktas angående materialet. Riktlinjerna för vetenskap-
ligt material som vi satte upp relaterades således till dokument som återfinns på www. De 
baserades på Alexanders och Tates Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information 
Quality on the Web (1999), men vi har även sett dylika i andra källor.19 Detta förstärker att 
riktlinjerna var adekvata och vi anser att de var väl utformade. Trots detta var det ibland svårt 
att avgöra om ett dokument skulle bedömas som vetenskapligt eller inte. Man får dock kom-
ma ihåg att det är riktlinjer, inte krav, och att en helhetsbedömning görs. 
 
Angående söktjänsterna och deras syn på vetenskapligt material finns det några oenigheter. 
Det finns hos Scirus explicit information om vilka källor som används samt länkar till alla 
samarbetspartners egna webbplatser där ingående information om dessa finns. Att ange va r-
ifrån de indexerade dokumenten kommer, samt vad som avses med vetenskapligt anser vi 
vara faktorer som stärker trovärdigheten på söktjänsten. Google Scholar har däremot inte 
denna information utskriven på sin webbplats, men som huvudutvecklaren Acharya säger är 
detta beroende på att Google Scholar för närvarande är en betaversion. Vi hoppas att informa-
tionen kommer senare eftersom det skulle tyda på att de tog sin uppgift seriöst. Enligt vår stu-
die är Google Scholar den söktjänst som i högre utsträckning återvinner vetenskapligt materi-
al. Detta beror till stor del på att Google Scholar återvinner mest tidskriftsartiklar och Scirus 
mest material från webben. Av det material som Scirus återvunnit och som bedömts som icke 
vetenskapligt utgörs den största delen av dokument på toppdomänen edu. Scirus verkar okri-
tiskt indexera allt material från denna toppdomän fastän här samlas allt från universitetets 
officiella information till personals och studenters egna webbsidor där i stort sett allt kan fin-
nas. En anledning till att Google Scholar återvinner mindre webbmaterial kan bero på en 
striktare inställning till vad som indexeras. Att Google Scholars databas var mindre än Scirus 
uppenbarades vid varje sökfråga då Scirus konstant återvann fler dokument.  

                                                 
19 Se t.ex. Leth & Thurén (2000), Jonsby & Müller (2004), Rask (1999). 
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Angående Scirus utmaning till Google Scholar får vi väl säga att Scirus inte lyckades med att 
vara den söktjänst som uppvisade effektivast återvinning i just vår studie. Google Scholars 
resultat var dock inte mycket bättre och vi tycker att båda söktjänsterna överlag är lämpliga att 
använda för att tillfredsställa informationsbehoven. Visst fanns icke relevanta dokument, ofta 
långa och jobbiga att läsa igenom, men vi hittade oftast den information som eftersöktes. Vi 
anser att söktjänsterna är lika varandra vad gäller gränssnitt och operatorer, Scirus har dock 
fler valmöjligheter på sin avancerade söksida. Den stora skillnaden mellan de två verkar ligga 
i de två databasernas innehåll, vilket vi menar tyder på att de faktiskt kompletterar varandra. 
Vill man t.ex. ha en välkänd och ofta citerad artikel är Google Scholar antagligen det bästa 
valet. Vill man däremot veta vilka studier som för tillfället görs och inte är publicerade är an-
tagligen Scirus det bättre valet eftersom denna information kan finnas på forskarnas egna 
webbsidor. Vidare tycktes information som inte, eller endast i liten utsträckning, fanns i den 
ena söktjänsten åtminstone finnas i den andra. För bäst resultat skulle vi helt enkelt rekom-
mendera att man använder både Google Scholar och Scirus.    
 
Resultaten av utvärderingsstudier av återvinningseffektivitet hos söktjänster på webben kan 
sägas vara aktuella endast för en kort tid. Detta beror bl.a. på att söktjänster hela tiden arbetar 
med att utveckla och förbättra sina metoder för effektiv återvinning. En annan anledning är 
det stora antal nya dokument som ständigt tillkommer på webben. I vår studie gäller detta än 
mer för Google Scholar eftersom det ännu är en betaversion. Flera funktioner och sökmöjlig-
heter kan tillkomma, databasen kan växa och återvinningstekniken kanske fortfarande förfi-
nas, detta kan vi inte veta. Vi anser dock att vi kan säga att Google Scholar verkar vara på rätt 
väg och den kommer säkerligen att locka till sig åtminstone de användare som för tillfället 
använder vanliga Google för att söka vetenskapligt material. Att Google Scholar redan har 
slagkraft hos användare förstår man om man tittar på utmärkelsen för ”Best Specialty Search 
Engine” år 2004 på Search Engine Watchs webbplats. Både Google Scholar och Scirus har 
fått ett hedersomnämnande, men Google Scholar fick tydligen flest röster av alla nämnda. 
(Sullivan 2005) Till det kan tilläggas att söktjänsten är en betaversion som år 2004 endast 
funnits i en dryg månad, och man anar vilken popularitet Google Scholar säkert kommer att 
få. Både för Google Scholar och Scirus gäller att även om resultaten inte är direkt bestående 
menar vi ändå att de är en tydlig antydan åt reella förhållanden. 
 
Det kan även vara svårt att på ett rättvist sätt jämföra resultaten med andra utvärderingsstudier 
av söktjänster eftersom många använder sig av olika metoder för varje del av en studie. Det 
finns helt enkelt inte någon standard för att genomföra utvärderingsstudier av söktjänster på 
webben. Flera författare20 nämner bristen på regler och kommer med förslag på metodologi. 
Dock anser vi att dessa förslag generellt inte är specifika nog. Av de författare vi läst är det 
exempelvis endast Landoni och Bell som rekommenderar ett specifikt DCV (2000, s. 128). 
Ingen nämner hur många sökfrågor som bör användas. Ett minsta antal för dessa två variabler 
för att beräkningen av precision ska vara betydelsefull skulle vara behjälpligt. Det ges heller 
inga förslag på relevanskriterier. Som kunde ses i kapitel 3 Tidigare forskning, är dessa olika 
delar något man ofta inte överensstämmer på. Vidare redogör flera av författarna i kapitel 3 
inte för andra viktiga delar av den använda metoden såsom var informationsbehoven kommer 
ifrån, hur sökfrågorna var utformade eller vilka relevanskriterier som använts. Vår egen ut-
formning av metod gjordes mot denna bakgrund. Således ligger vår utgångspunkt i tidigare 
studier och den kritik som riktats mot dessa samt vad vi ansåg lämpligt för vår studie. Vi har 
lagt stor vikt vid att genomförligt beskriva de olika metoddelarna. På så sätt hoppas vi att vi 
                                                 
20 Se t.ex. Chu & Rosenthal (1996), Oppenheim et al. (2000), Landoni & Bell (2000), Hawking et al. (2001), 
Kagolovsky & Moehr (2003a). 
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kunnat undvika oklarheter i metodiken samt att vi möjliggör för enklare jämförelser med 
framtida studier. 
 
Vi avslutar nu detta kapitel med förslag på vidare studier. Flera aspekter av söktjänsters effek-
tivitet skulle kunna undersökas, t.ex. överlappning. Detta syftar på om flera söktjänster åter-
vinner samma dokument för en sökfråga. Vi märkte att överlappning mellan Google Scholars 
och Scirus resultatlistor förekom vid några tillfällen, så det kunde vara intressant att se i vil-
ken utsträckning detta sker. En studie där man använder enkel syntax på sökfrågorna skulle 
vara intressant att jämföra med vår, dvs. om resultaten blir snarlika, mycket sämre eller bättre. 
Vidare skulle studier kunna genomföras då man jämförde flera ämnesområden för att se om 
Google Scholar och Scirus är bättre på att återvinna relevanta dokument för några ämnesom-
råden. Anledningen till att vi själva inte gjorde det är för att vi anser att fler sökfrågor från 
varje ämne krävs för att kunna göra en rättvis bedömning. I en sådan studie skulle det vara 
intressant att ta med fler informationsbehov från samhällsvetenskapliga och humanistiska 
ämnesområden och inte endast naturvetenskapliga. Givetvis skulle även studier som använde 
personerna bakom informationsbehoven som relevansbedömare vara intressant att se. Då 
skulle man vidare kunna använda en skala med flera grader av relevans. 
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8. SAMMANFATTNING 
Att hitta vetenskapligt material på webben är inte alltid så lätt, men det finns där. Många an-
vänder sig av traditionella söktjänster för detta ändamål vilket inte alltid uppskattas av info r-
mationsspecialister och akademiska bibliotekarier som menar att mycket av materialet på 
webben inte är pålitligt.  Det finns dock söktjänster på webben som har specialiserat sig på att 
endast återvinna vetenskapligt material. Scirus är ett exempel på en sådan söktjänst, som har 
funnits sedan 2001. Scirus har vunnit pris för bästa specialiserade söktjänst och personerna 
bakom söktjänsten anser själva att den är bäst på att indexera och återvinna vetenskapligt ma-
terial på webben. I november 2004 lanserade företaget Google en betaversion med samma 
inriktning som Scirus, Google Scholar. Vi tyckte det skulle vara intressant att jämföra de två 
för att se vilken som presterade bäst avseende återvinning.  
 
Syftet med vår studie var att mäta och jämföra återvinningseffektiviteten hos de två webbase-
rade söktjänsterna Google Scholar och Scirus som båda specialiserar sig på att indexera och 
återvinna vetenskapliga dokument. Betoningen avseende effektivitet ligger på precision och 
vetenskapligt material. Vi ställde upp följande frågeställningar: 
 

• Vilken precision uppvisar Google Scholar och Scirus med avseende på våra sök-
frågor? 

• I vilken utsträckning återvinner Google Scholar respektive Scirus vetenskapligt 
material? 

 
För att sätta in vår studie i ett vidare sammanhang redogör vi för bakgrundsinformation relate-
rad till utvärderingsstudier av söktjänsters återvinningseffektivitet. Först redogör vi för olika 
aspekter av IR och IR-system, där vi även kortfattat beskriver de tre klassiska IR-modellerna: 
booleska modellen, vektormodellen samt den probabilistiska modellen. Detta följs av utvärde-
ring av IR-system där vi även presenterar en betydande studie, Cranfield, och en betydande 
konferens, TREC, där IR-system har utvärderats.  Relevansbegreppet som är ett nyckelbe-
grepp inom IR och utvärdering av IR-system diskuteras. Vidare redogör vi för effektivitets-
måtten precision och recall och några alternativa sätt att beräkna dessa som växt fram. Däref-
ter lägger vi fokus på IR och webben då vi först går igenom olika typer av webbaserade sök-
tjänster. Sedan följer avsnitt om indexering vilket även innefattar osynliga webben, samt åter-
vinnings- och rankingmetoder.  
 
I det påföljande kapitlet går vi igenom sju utvärderingsstudier som undersöker och jämför 
återvinningseffektiviteten hos olika söktjänster på webben. Vi fokuserar på deras metod efter-
som den är relevant för vår egen studie såsom antal sökfrågor, mått och relevanskriterier. Ka-
pitlet avslutas med en tabell över de sju studie rna.  
 
Metodkapitlet inleds med en presentation av Google Scholar och Scirus då vi bland annat går 
igenom vilka funktioner och sökmöjligheter de erbjuder. Vi går sedan in på våra val av infor-
mationsbehov och hur dessa utformas till sökfrågor. Vi utgår i studien från 30 verkliga info r-
mationsbehov som vi hämtade från en frågelåda på webben som inriktar sig på vetenskap. 
Sökfrågorna utformades enligt ”building blocks” metoden, avancerade operatorer användes. 
Därefter redogör vi för de relevanskriterier och vetenskapliga riktlinjer som vi följde vid be-
dömningarna av de återvunna dokumenten. Vi använde en binär skala vid relevansbedöm-
ningarna. De 20 första träffarna i resultatlistan för varje sökfråga bedömdes. Vi redogör sedan 
för den praktiska undersökningen samt de effektivitetsmått vi använt vid beräkningarna av 
resultaten. Dessa är genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå för varje sökfråga och ge-
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nomsnittlig precision vid varje DCV-nivå över alla sökfrågor. När det gäller i vilken utsträck-
ning Google Scholar och Scirus återvinner vetenskapligt material presenteras detta i procent-
enheter. Vi ger i detta avsnitt även exempel på alla beräkningar.  
 
Resultaten presenteras i fyra tabeller och en figur i form av ett diagram. Dessa var: Genom-
snittlig precision vid varje DCV-nivå för varje sökfråga och söktjänst samt medelvärdet av 
dessa precisionsvärden; Genomsnittlig precision för varje söktjänst vid varje DCV-nivå över 
alla sökfrågor; Antal inaktiva länkar, dubbletter, spegelsidor och icke vetenskapliga dokument 
för varje sökfråga och varje söktjänst; samt Andelen vetenskapliga återvunna dokument för 
varje sökfråga och varje söktjänst samt medelvärdet av dessa värden. Värdena i tabellerna och 
diagrammet tolkas i det påföljande kapitlet. Där gör vi först en övergripande utvärdering och 
jämförelse sedan går vi in på enskilda utvalda sökfrågor. Resultaten visar att Google Scholar 
är den söktjänst som hela tiden presterar bäst resultat avseende återvinningseffektivitet, både 
gällande precision och vetenskapligt material. Angående genomsnittlig precision vid varje 
DCV-nivå över alla sökfrågor visade sig dock Google Scholar prestera bäst först vid DCV-
nivå 3. Vid de första två DCV-nivåerna var det istället Scirus som återvann mer relevant ma-
terial. Skillnaden i resultat me llan de två var i genomsnitt inte så stor.  
 
I vår diskussion tar vi upp resonemang som gäller hela studien och dess genomförande. Vi 
diskuterar sådant som kan anses som brister i studien och förklarar våra tankegångar runt des-
sa. Vi kom fram till är att vi tycker både Google Scholar och Scirus är lämpliga att använda, 
lite beroende på vad det är man söker. Vi anser att de kompletterar varandra och för bäst re-
sultat rekommenderar vi att båda används. Vi avslutar med några förslag på vidare stud ier 
som vi anser skulle vara av intresse.   
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BILAGA 

Informationsbehov med tillhörande sökfrågor 

 Informationsbehov Sökfrågor∗  

Biology                1 How does nutrition affect mitosis 
during fetal growth? 

(nutrition OR malnutrition) AND 
mitosis AND ("fetal growth") 

                             2 How do amphibians regulate the   
amount of salt and water in their 
bodies? 

amphibians AND (salt OR water) 
AND (regulation) 

                             3 What is the link between obesity 
and heart disease? 

obesity AND effects AND ”heart 
disease”  

                             4 What is an interferon and how is 
it made (i.e. synthetic or natural 
extraction)? 

(interferons OR "recombinant 
interferon") AND (extraction OR 
production OR "interferon syn-
thesis") 

                             5 Information on fingerprints. What 
differences and similarities are 
there? 

biometrics AND hand AND fin-
gerprints AND (differences OR 
similarities) 

Earth Science     6 What are the major external and 
internal sources of energy on 
Earth? 

(external OR internal) AND (“en-
ergy sources” OR “sources of 
energy”) AND earth 

                             7 What are the types of earthquake 
waves? 

("earthquake waves")  AND 
("body waves" OR "surface 
waves") 

                             8 How to conserve clean rivers? "clean rivers" AND (conservation 
OR conserve OR preservation OR 
preserve) AND (options OR 
methods)  

                             9 How am I able to see the 
Northern Lights in Washington? 

("northern lights" OR aurorae) 
AND low AND (latitudes OR 
latitude) 

10 Forms of cumulus clouds and 
how do they form? 

("cumulus clouds") AND (forma-
tions OR forms) NOT simulation 

Environment     11 
& Ecology           

How does global warming effect 
humans? 

"global warming" AND (effect 
OR effects)AND (humans OR 
human) 

12 How does the amount of air effect 
how a plant grows? 

(plants OR plant) AND growth 
AND air AND "effects of" 

13 How does a bird know how to 
build its nest? 

(birds OR bird) AND "nest build-
ing" AND (instinct OR instinc-
tive) 

14 If CFC’s are heavier than air how 
do they reach the ozone layer? 

(CFCs OR chlorofluorocarbons 
OR freons) AND diffusion AND 
("ozone layer" OR stratosphere) 
AND tropopause 
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15 How is acid rain produced in ar-
eas that have minimal or no air 
pollution? 

("acid rain" OR “acidic deposi-
tions”) AND transport AND pol-
lutants 

Medicine             16 Why is green tea so good for you? "green tea" AND health AND 
effects 

17 How to safely store donated 
blood? 

donated AND blood AND storage 

18 What is the exact physiological 
path of snake venom upon 
entering the body? 

"snake venom" AND (spreading 
OR spreads OR action) 

19 What are the primary health con-
cerns when separating conjoined 
twins? 

("conjoined twins") OR ("Sia-
mese twins") AND separation 
AND problems 

20 Some information about laser 
operations on eyes. 

LASIK AND laser AND “eye 
surgery” 

Zoology              21 How strong is the memory of 
dogs, mice, and some other 
animals? 

"animal memory" AND (dogs OR 
dog OR mice OR mouse) 

22 How do echolocating bats know 
what they hear is their echo? 

("echolocating bats") AND echo-
location AND auditory 

23 Is it true that some spiders build 
webs together? 

(spiders OR arachnids) AND col-
lective AND webs NOT "world -
wide -web" 

24 If you cut a sea star in half, will it 
regenerate into 2 sea stars? 

(seastar OR seastars OR starfish 
OR "sea star") AND (regenera-
tion OR regenerate) 

25 What types of criteria or charac-
teristics must be met for an ani-
mal to be put on either the threat-
ened and endangered species 
lists? 

("Endangered Species" OR 
"Threatened species") AND (lists 
OR list) AND (criteria OR char-
acteristics) 

Other                 26 Can talking on a cordless phone 
or cell phone cause cancer? 

("cordless phones" OR "cell 
phones" OR "mobile phones") 
AND (cancer OR tumors) 

27 What is the for and against for 
optic fibres? 

(optic OR optical) AND (fibres 
OR fibre) AND (advantages OR 
disadvantages) 

28 What are the expected qualities of 
children in a family (i.e. oldest, 
youngest etc.)? 

"birth order" AND "family size" 

29 What problems are there today 
regarding freezing down of bodies 
so they can be brought back later 
in life? 

cryonics AND (humans OR hu-
man)  

30 Is it possible to fool infrared cam-
eras? 

infrared AND camouflage AND 
(paint OR smoke) 

 
                                                 
∗  Vi har infogat AND i tabellen för att förtydliga men det uteslöts när vi utförde sökfrågorna eftersom AND är 
den automatiska inställningen i både Google Scholar och Scirus. Istället för NOT används ANDNOT i Scirus. 


