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1 Inledning 
 
Germanska språk talas av ca 5001 miljoner människor världen över. Den germanska 
språkfamiljen innefattar de skandinaviska språken, tyska, holländska, flamländska och 
engelska. Många av människorna som talar dessa språk befinner sig i en del av världen 
som är tekniskt väl utvecklad. Denna del av världen utvecklas mer och mer mot ett 
informationssamhälle, ett samhälle där informationsökning utförs och där information 
har blivit en vara, en tjänst som kostar pengar. Ett exempel är prenumeration på 
fulltextdatabaser. 
 
Utvecklingen av tekniken och framförallt Internet har bidragit till en värld full av 
information. Stora mängder information skapar ett ökat behov av kraftfulla sökmotorer 
för att användaren ska finna den information som han eller hon är ute efter, det vill säga 
relevant information. För många användare är informationssökning svårt, och vi kan 
inte förvänta oss att den genomsnittlige användaren kan eller vill skriva avancerade 
sökfrågor. Framtidens informationssökning kommer att kräva allt mer av söksystemen. 
 
Eftersom engelska har varit det dominerande språket för utvecklingen av informations-
sökningssystem involverar mycket IR2-forskning just detta språk. Men IR-system för 
mindre språk som de nordiska språken kan inte utvecklas på rätt sätt utan att man 
studerar deras speciella karaktäristika (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001, s. 148). Det är 
av intresse att forska på IR med nordiska språk eftersom de nordiska länderna har en 
relativt stor befolkning, de är tekniskt framstående länder med stor IR-relaterad aktivitet 
och därför att språkens egenskaper skiljer sig från många andra språk (ibid., s. 159).  
 
IR-forskning rörande det svenska språket har inte varit speciellt omfattande. Cöster, 
Sahlgren och Karlgren (2003) studerade uppbrytning av sammansättningar och 
Hedlund, Pirkola och Järvelin (2001) studerade svensk morfologi och semantik utifrån 
både ett en- och ett flerspråkigt IR-perspektiv. Rosell (2003) studerade stamning och 
uppbrytning på en svensk testkollektion och Ahlgren (2004) testade fem olika 
kombinationer av indexeringsstrategi och queryutformning mot en svenskspråkig full-
textdatabas. 
 

1.1 Disposition 
 
Resterande del av uppsatsen har disponerats enligt följande: kapitel 2 innehåller det 
syfte och de forskningsfrågor som vi har använt som vägledning i studien. Kapitel 2 
innehåller också ett avsnitt där vi tar upp och ger förklaringar till termer och begrepp 
som används i uppsatsen. Sedan följer ett kapitel om Information Retrival där vi ger en 
bakgrund till forskningsområdet och tar upp de problem som finns. I kapitel 4 tar vi upp 
forskning som är relaterad till vår studie. Kapitel 5 är vårt metodkapitel. I metodkapitlet 
redogör vi för det IR-system vi använt oss av och de strategier som vi har valt för att 
besvara våra forskningsfrågor samt för vilka avgränsningar som vi har gjort. 
Resultatredovisning och analys visar på hur de olika querystrategierna har presterat 
                                                 
1 Se http://www.ling.gu.se/projekt/sprakfrageladan/svenska/sprakfakta/sv-sprak-i-varlden.html 
2 Förkortningen IR används i uppsatsen som beteckning för Information retrieval  
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gentemot varandra, både i precision och i recall. Kapitlet innehåller också ett avsnitt 
som inriktar sig på de avvikelser som har förekommit i resultatet. I kapitel 7 reflekterar 
vi kring vårt resultat i ljuset av resultat från den relaterade forskningen. I kapitel 8 tar vi 
upp de slutsatser som vi kommit fram till och i kapitel 9 sammanfattar vi uppsatsen. 
Bilaga I innehåller de topics vi har använt oss av i studien och bilaga II redovisar 
samtliga queries som har använts. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka skillnaden mellan fyra querystrategier med 
avseende på återvinningseffektivitet. I studien vill vi ta reda på om uppbrytning av 
sammansatta ord samt expansion av söktermer med böjningsvarianter ökar återvinnings-
effektiviteten eller ej. Vad blir den kombinerade effekten av expansion med uppbrytning 
av sammansättningar och expansion med böjningsvarianter? De forskningsfrågor som vi 
har haft som vägledning i vår studie är: 
 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet då grundformer används med avseende 
på uppbrytning/icke-uppbrytning av sammansättningar? 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet då grundformer expanderas med 
böjningsvarianter med avseende på uppbrytning/icke-uppbrytning av samman-
sättningar? 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet när sammansättningar inte bryts upp 
med avseende på expansion/icke-expansion med böjningsvarianter? 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet när sammansättningar bryts upp med 
avseende på expansion/icke-expansion med böjningsvarianter? 
 

2.1 Terminologi 
 
Baseline  – Vår baselinequery består enbart av termer från topics i grundform. Baseline-
queryn används som måttstock för jämförelse mellan olika strategier.  
 
Binär relevans  – Ett dokument anses antingen relevant eller icke-relevant. Dokument 
som tilldelats relevanspoäng 1, 2 eller 3 anses relevanta och dokument som tilldelats 
relevanspoäng 0 anses icke-relevanta. Se även Flergradig relevans. 
 
Document Cutoff Value (DCV) – I uppsatsen använt som kontrollpunkt vid 1, 5, 10, 
20, 30, 50, 75 och 100 återvunna dokument. Vi mäter antalet relevanta träffar vid de 
olika kontrollpunkterna. 
 
Expansion – Avser i uppsatsen utökning av queries med hjälp av böjningsvarianter och 
uppbrytning av sammansättningar. 
 
Flergradig relevans  – Ett dokument anses antingen icke-relevant, eller tilldelas någon 
av relevanspoängen 1, 2 eller 3. Ju högre poäng desto mer relevant, se även Binär 
relevans. 
 
Fulltext – Med fulltext avses hela texten i ett dokument, det vill säga det fullständiga 
dokumentet. 
 
Homonymi  – Två eller flera betydelser av ett ord som inte är besläktade, till exempel 
ordet bank i betydelserna finansiell institution och sandbank (Malmgren 1994, s. 18). Se 
även Polysemi. 
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Hyponymi – Ett ord är en hyperonym/hyponym till ett annat ord om det har en 
hierarkisk relation till det andra ordet. Till exempel är vattendrag en hyperonym till flod 
och häst är en hyponym till djur (Malmgren 1994, s. 16). 
 
Kohort – Presentationen av analysen av en term i SWETWOL. 
 
IR-system – Ett IR-system lagrar och återvinner information (Chowdhury 1999, s 1). I 
uppsatsen används termen som benämning på samtliga typer av system där sökning 
efter dokument sker. 
 
Morfem – Minsta språkliga enhet med självständig betydelse (om ord eller delar av 
ord) (Nationalencyklopedins ordbok 1996 s. 400).  
 
Morfologi – Läran om betydelsebärande orddelar, särskilt hur de används och 
kombineras med varandra (ibid.). 
 
Morfologiskt analysprogram – Generell term för alla typer av mjukvara som 
konstruerats för analys av lingvistiska uttryck. Dessa program kan bland annat gruppera 
olika ord med samma betydelse (konflation), eller producera böjningsvarianter för ett 
givet ord. (Alkula 2001) Vi har använt den morfologiska analysatorn SWETWOL för 
att bryta upp sammansättningar och normalisera ord till deras grundformer. 
 
Normalisering – Processen att finna grundformen hos en term. Utförs med hjälp av 
SWETWOL. 
 
Polysemi – Två eller flera betydelser av ett ord som är besläktade, till exempel ordet 
stjärna i betydelserna himlakropp och filmstjärna (Malmgren 1994, s. 18). Se även 
Homonymi. 
 
Precision – Antalet relevanta återvunna dokument dividerat med antalet återvunna 
dokument. 
 
QPA (Query Performance Analyser) – Det system där vi har testat återvinnings-
effektivitet hos fyra olika querytyper. Se avsnitt 5.1. 
 
Query – Den sökfråga som av användaren matas in i ett IR-system. 
 
Recall – Antalet relevanta återvunna dokument dividerat med antalet relevanta 
dokument i samlingen. 
 
Sammansättning – Nya ord skapas genom kombinationen av två eller flera ord. Sådana 
ord benämns som stängda sammansättningar. Exempel på en stängd sammansättning är 
diamantgruva. Andra varianter av sammansättningar är den öppna formen, till exempel 
post office, och den avstavade formen, till exempel long-term (Cöster, Sahlgren & 
Karlgren 2003). Den öppna varianten är vanlig i engelskan, medan den stängda 
varianten är vanlig i andra germanska språk, svenska inräknat. I den här undersökningen 
används begreppet sammansättning som benämning på stängda sammansättningar. 
 
Stamning – En ordstam är en form som förenar elementen i en uppsättning av 
morfologiskt lika ord. Således är stamning metoden för att bestämma ordstammen av ett 
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givet ord. En stamalgoritm extraherar stammar, inte ord, från de indexerade 
textdokumenten och queries och resultat baseras då på jämförelsen mellan stammar 
(Silva & Oliveira 2003). 
 
Stoppord – Frekvent förekommande ord som saknar mening (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 100). Exempel: och, att, i. 
 
SWETWOL3 – Det morfologiska analysprogram som vi har använt för uppbrytning av 
sammansättningar och normalisering. Se även Sammansättningar, Morfologiskt 
analysprogram och Normalisering. 
 
Topic – I uppsatsen används ordet topic som tema eller en representation av ett 
informationsbehov. 
 
Trunkering – Ett sätt att utöka en sökning genom att man förkortar ett sökord för att 
söka på alla ord som innehåller det förkortade sökordet. Genomförs vanligen med hjälp 
av en asterisk (*). Trunkering kan genomföras före, inuti och efter ett förkortat sökord. 
Exempel: hus* återvinner samtliga dokument innehållande ord som börjar på hus, *tak 
återvinner samtliga dokument innehållande ord som slutar på tak och tak*ning 
återvinner samtliga dokument innehållande ord som börjar på tak och slutar på ning. 
(Chowdhury 1999, s. 174) 
 
Uppbrytning – Att dela upp en sammansättning i dess komponenter. 
 
 
 

                                                 
3 SWETWOL, Copyright © Lingsoft AB 1995. http://www.lingsoft.fi/cgi-pub/swetwol 
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3 Information retrieval 
 

In any information system, the ”real world” is represented by a collection of data abstracted 
from observations of the real world and made available to the system (Korfhage 1997, s . 2). 

 
Information retrieval innefattar representation, lagring, organisering av och tillgång till 
information (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1). Den fundamentala underliggande 
processen i forskningsområdet är att matcha en term eller en fras mot en annan 
(Korfhage 1997, s. 79). Representation och organisation av information ska förse 
användaren med för användaren intressant information (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 1). 
 
Information retrieval från en användares perspektiv handlar om att översätta ett 
informationsbehov till en query som IR-systemet kan förstå. Vanligtvis resulterar denna 
översättning/tolkning i en uppsättning nyckelord som summerar beskrivningen av 
informationsbehovet (ibid.,  s. 1). Om en användare vill ha åtkomst till information 
måste användarens informationsbehov uttryckas i form av en query som systemet kan 
förstå. Systemets struktur och uppbyggnad påverkar starkt på vilket sätt som en query 
ska utformas på (Korfhage 1997, s. 3). Användaren har ett informationsbehov som ska 
uppfyllas av information från den verkliga världen. Men informationssystemet kan bara 
arbeta på ett teoretiskt sätt genom att matcha lagrad data mot queryn (ibid., s. 3). 
 
Målet för ett IR-system är att finna alla dokument som är relevanta för en query 
samtidigt som så få irrelevanta dokument som möjligt återvinns (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 2). Men att en del av ett dokument har matchat en term i en query 
innebär inte automatiskt att ett dokument är relevant för en query (Korfhage 1997, s. 
79). Ofta är användaren också mer intresserad av att finna information om ett ämne 
snarare än att återvinna data som tillfredsställer en given query (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 1f). 
 
Således kan vi dra slutsatsen att ett informationsbehov omformulerat till en query inte 
alltid är en bra representation för informationsbehovet. Det som gör informations-
sökning problematiskt för den genomsnittlige användaren är just översättandet av ett 
informationsbehov till en query. En bra representation av informationsbehovet är 
nödvändig då ett IR-system återvinner information som är relevant gentemot queryn och 
inte nödvändigtvis gentemot informationsbehovet. Detta beror naturligtvis på hur väl 
man lyckats översätta sitt informationsbehov, men också på hur väl ett IR-system är 
anpassat för naturligt språk. Enligt Salton och McGill föredrar många användare, om 
möjligt, att använda naturligt språk-formuleringar av sitt informationsbehov vid 
informationssökning (Salton & McGill 1983, s. 258). 
 
En stor del av innehållet i ett IR-system karaktäriseras av en betoning på berättande 
information. Sådan berättande information måste analyseras för fastställande av innehåll 
och för att bedöma rollen som varje dokument spelar i tillfredsställandet av en 
användares informationsbehov. (ibid., s. 2) 
 
Information som lagras är ofta tillgänglig i form av texter i naturligt språk (ibid., s. 21). 
För att kunna tillfredsställa ett informationsbehov måste IR-systemet på något sätt tolka 
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innehållet i ett dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 2). I indexerings-
processen omvandlas texterna efter det aktuella indexeringsspråkets förbestämda regler 
och detsamma gäller för queryn. Identifikationen av dokument som ska återvinnas beror 
på dokumentrepresentationer snarare än på textens naturliga språk. (Salton & McGill 
1983, s. 21) Matchningsprocessen kompliceras av att queries och dokument har olika 
former av uttryckssätt (Korfhage 1997, s. 51). Detta understryks av Hedlund, Pirkola 
och Järvelin (2001) som skriver att dokument inte återvinns om söktermen och dess 
förekomst i databasens index inte har identisk form. 
 
I en utopisk informationssökningsvärld skulle en sökning återvinna enbart samlingens 
relevanta dokument för ett informationsbehov. I informationssökningens verklighet 
missas ofta en rad relevanta dokument och en lång rad irrelevanta dokument återvinns 
istället. Enligt Hedlund, Pirkola och Järvelin (ibid.) orsakas detta av lingvistiska 
fenomen. Författarna skriver att de grundläggande lingvistiska problemen för IR kan 
klassificeras enligt följande: 
 
1 – Valet av alternativa begrepp och söktermer 
2 – Den morfologiska variationen av söktermer 
3 – Använda och utelämnade söktermer 
4 – Söktermers flertydighet 
5 – Flerspråkighet (ibid. [vår översättning]) 
 
Termernas flertydighet kan resultera i att sökningar återvinner irrelevanta dokument 
trots att systemet har funnit en exakt likadan term i dokumentet som den sökterm som 
förekommer i queryn (ibid.). Ett exempel på en sådan term är plan, vars grundform 
sammanfaller i sju olika betydelser (Malmström, Györki & Sjögren 2002, s. 438). 
 
En typisk egenskap hos det svenska språket är användningen av fogemorfem4 vid 
bildandet av sammansättningar. Ett fogemorfem är ett element som binder samman två 
ord. Fogemorfemtyperna är som följer: 
 
-s – rättsfall 
-e – flickebarn 
-a – gästabud 
-u – gatubelysning 
-o – människokärlek (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001) 
 
För ett språk med många sammansättningar som svenskan är det viktigt att finna 
metoder som kan hantera sammansättningar på ett effektivt sätt i IR-system (Cöster, 
Sahlgren & Karlgren 2003). SWETWOL, den morfologiska analysator som vi har 
använt oss av, misslyckas ibland med att hitta grundformen av sammansättnings-
komponenter med fogemorfem. Problemen gäller oftast de fall där fogemorfemet är e, a, 
u eller o. För den här studien är påverkan liten, då SWETWOL endast misslyckades 
med att finna grundformen hos en queryterm, nämligen sammansättningskomponenten 
olje i ordet oljeledning. 
 

                                                 
4 För mer information om fogemorfem, se Malmgren (1994, s. 27)  
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3.1 Sammansättningar och böjningsvarianter 
 
Svenskan karaktäriseras av, gemensamt med andra nordiska språk, en lätthet att bilda 
sammansättningar. Detta återfinns även i tyskan, men knappast i franskan och 
engelskan. (Malmgren 1994, s. 24f) Det får till följd att morfologin för svenska, 
nordiska och tyska språk är rika på sammansättningar, något som också understryks av 
Cöster, Sahlgren & Karlgren som skriver att det svenska språket, liksom tyska, finska 
och danska, innehåller många sammansättningar (Cöster, Sahlgren & Karlgren 2003). 
 
Enligt Braschler och Ripplinger (2004) påverkas IR-systemets prestanda negativt, 
framförallt i fråga om recall, om sättet att slå samman ord till nya ord inte tagits med i 
beräkningarna. En användbar metod för att förbättra återvinningseffektivitet är att bryta 
upp sammansättningar i dess beståndsdelar för att utöka den initiala queryn. Cöster, 
Sahlgren och Karlgren (2003) menar att en sammansättning ofta är en alltför specifik 
sökterm. Av den anledningen kan det vara gynnsamt att dela upp sammansättningen i 
dess beståndsdelar, då en sammansättning ofta kan uttryckas som en fras. Ett exempel 
på detta är dopinganvändning som kan uttryckas som ”användning av doping”. 
 
Malmgren skriver att sammansättningar kan ses som genomskinliga eller 
ogenomskinliga. I det första fallet är sammansättningen lättbegriplig utifrån dess 
beståndsdelar medan den i det andra fallet är mer svårbegriplig. Malmgren tar upp ord 
som aromrik och sköljvatten som exempel på genomskinliga sammansättningar och 
jordgubbe som exempel på den andra varianten. (Malmgren 1994, s. 24) 
 
I IR-sammanhang skulle ogenomskinliga sammansättningar som t ex  jordgubbe tillhöra 
de ord som är mindre lämpliga att bryta upp. Detta eftersom orden jord och gubbe inte 
direkt kan härröras ur begreppssfären bär. En sökning med dessa uppbrutna termer 
skulle inte rendera träffar som är relevanta för informationsbehovet en användare kan ha 
vad gäller ämnet jordgubbar. Orsaken till att jordgubbe inte lämpar sig för uppbrytning 
beror på att komponenterna i denna sammansättning inte enskilt eller i fras representerar 
sammansättningens betydelse. Sammansättningar som är lexikaliserade, det vill säga, 
vedertagna begrepp (ibid., s. 24) kan också tillhöra denna kategori. Lexikaliserade 
sammansättningar är sammansättningar som används ofta och inte skapats vid ett 
tillfälligt behov hos en språkbrukare. Det är mer än troligt att en lexikaliserad 
sammansättning även återfinns i en ordbok. Det beror främst på hur välkänd och använd 
sammansättningen är. (ibid., s. 24f) 
 
Om en användare söker med enbart en del av sammansättningen eller ersätter 
sammansättningen med en fras riskerar användaren att missa relevanta dokument  där 
sammansättningen ingår (Braschler & Ripplinger 2004). Detta problem gäller då 
sammansättningen ingår i dokumentet, men det finns också en annan aspekt av 
problemet och det är då sammansättningen ingår i queryn men inte i dokumentet. Enligt 
Cöster, Sahlgren och Karlgren (2003) är det nödvändigt för ett informations-
sökningssystem att bryta upp sammansättningar till dess beståndsdelar då 
sammansättningen i sig kan vara för specifik men innehålla användbara och 
betydelsebärande beståndsdelar. Uppbrytning av sammansättningar kan leda till en ökad 
återvinningseffektivitet, då man expanderar en query med termer som redan ingår i 
sammansättningarna. Men följden av uppbrytning kan bli att termerna inte får samma 
betydelse som sammansättningen, termerna kan också bli flertydiga samtidigt som 
risken finns att termerna inte är språkligt korrekta ord. (Cöster, Sahlgren & Karlgren 
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2003) Uppbrytning av vissa sammansättningar kan orsaka en ny betydelse (Braschler & 
Ripplinger 2004). 
 
Termer som riksdagshus riskerar att brytas upp i termer som blir irrelevanta för sitt 
topic. Termen bryts av SWETWOL upp i följande termer: riks, dags, hus och riksdags. 
Endast en av dessa termer blir då relevant. Flertydighet finner vi i uppbrytningen av 
flygplan där plan får flera olika betydelser. Termen oljeledning bryts upp i orden olje 
och ledning, med följden att den frigjorda komponenten olje blir ett språkligt inkorrekt 
ord. Å andra sidan kan ord som handelsblockad brytas upp i handels och blockad, med 
följd att bägge termer blir relevanta.  
 
Genom att använda en stängd sammansättning som query återvinner man dokument 
som behandlar ordets koncept, medan en öppen sammansättning återvinner dokument 
som behandlar både sammansättningen och dess komponenter (Rosell, 2003). Men som 
vi beskrivit ovan riskerar man även att återvinna mycket brus på grund av att 
sammansättningskomponenterna inte alltid representerar sammansättningen. Vi är dock 
lite oklara över vad Rosell menar med stängd respektive öppen sammansättning. En 
öppen sammansättning har vi definierat som en sammansättning av typen post office, 
det vill säga den typen av sammansättningar som är vanlig i engelskan. 
 
Rosell (2003) har noterat problemet med sammansättningskomponenter som inte 
representerar sammansättningen. Han skriver att vissa sammansättningar inte bör brytas 
upp alls och tar upp termer godkänd som exempel. Vidare skriver Rosell att efternamn 
som består av sammansatta ord kan innebära problem. Rosell tar upp namnet Almkvist 
som exempel. (ibid.) Vi har funnit att SWETWOL bryter upp efternamnet till alm och 
kvist. Rosell tar också upp förnamnet Svante, som skulle kunna brytas upp i svan och te. 
SWETWOL gör dock inte denna uppbrytning. 
 
Karlsson (1995, s. 28f) noterar problemet med korta sammansättningskomponenter, 
särskilt i de fall de är frekvent förekommande. Ord som en, het, å och ö kan brytas loss 
från en sammansättning och bidra till att ord som inte uttrycker samma eller liknande 
betydelse som sammansättningen i sig bryts loss. 
 
Uppbrytning av ordet hustak skulle resultera i orden hus och tak. Trunkering av ordet 
hustak skulle resultera i sökning på alla ord som börjar på hus, med följden att ordet tak 
endast förekommer i sammansättningen (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001). Stamning 
av ordet hustak  till hus i index skulle kunna generera ett liknande problem jämfört om 
man använder sig av till exempel enbart uppbrytning. 
 
Fenomenet sammansättningar studerar vi i undersökningen genom att bryta upp de 
sammansättningar som vi finner i vår baseline (QB)5 och utföra experiment där 
effekterna med uppbrutna sammansättningar kan mätas. Querystrategierna QD och QID 
innehåller alla uppbrutna sammansättningar och deras resultat ger oss en indikation på 
hur en uppbruten sammansättning påverkar sökningen avseende både precision och 
recall. 
 
Det andra fenomenet vi studerar är användandet av böjningsvarianter. I ett traditionellt 
IR-system består indexet av obehandlade ord, och varje ord behandlas som en separat 

                                                 
5 Läs mer om våra querystrategier i kapitel 5 
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enhet (Alkula 2001). Detta får till följd att varje böjningsform av ett givet ord har en 
egen ingång i index. Alkula (2001) skriver att en informationssökare måste ta med alla 
böjningsformer i beräkningarna av ovan nämnda anledning. Detta understryks av 
Hedlund, Pirkola & Järvelin som skriver att på grund av att svenskans morfologibas är 
relativt rik på böjningar har substantiv flera böjningsformer och även förändrade 
ordstammar. Av den anledningen är traditionella indexerings- och matchningsmetoder 
otillräckliga för svensk information retrieval (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001). Ett 
exempel på förändrade ordstammar är termen land som i plural får stammen länd 
(länder, länders, länderna och ländernas). 
 
För att komma runt problemet kan man använda sig av trunkering, men i vissa fall kan 
en trunkering innebära att man söker på irrelevanta termer som endast har samma stam 
som den initiala söktermen, men med en helt annan betydelse (Alkula 2001). 
 
Problematiken med böjningsvarianter kan alltså lösas med hjälp av trunkering, men 
problemet löses inte fullständigt med den metoden. I queryfasen kan man istället välja 
att söka med samtliga böjningsvarianter av en given sökterm. I vår studie har vi för de 
två querystrategierna QI och QID expanderat samtliga söktermer med böjningsvarianter. 
 

3.2 IR-modeller 
 
Olika IR-system återvinner dokument på olika sätt. De tre klassiska IR-modellerna är 
den booleska modellen, den probabilistiska modellen och vektormodellen. En IR-
modell inkluderar 1) en uppsättning representationer för dokument i kollektionen, 2) en 
uppsättning representationer för användarens informationsbehov (queries), 3) ett 
ramverk för modellering av dokumentrepresentationer, queries och deras relationer och 
4) en rankningsfunktion av sökträffarna (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 23).  
 
I denna studie använder vi oss av ett probabilistiskt system. 
 
Probabilistiska modellen 
 
I den probabilistiska modellen är den fundamentala bakomliggande tanken att för en 
given query försöker systemet uppskatta sannolikheten att ett givet dokument är 
relevant. Modellen antar att denna sannolikhet att dokumentet är relevant beror på 
enbart queryn och dokumentrepresentationen. Modellen antar dessutom att det finns en 
uppsättning dokument som användaren föredrar som resultat för den givna queryn. 
Dokumenten i denna uppsättning anses relevanta och dokument utanför uppsättningen 
anses irrelevanta. I den probabilistiska modellen tilldelas indextermerna binära vikter, 0 
eller 1. En query är en uppsättning indextermer. (ibid., s 30-34).  
 
Booleska modellen 
 
Ett dokument anses antingen relevant eller icke-relevant. Systemet återvinner de 
dokument som är relevanta mot den booleska queryn. Ett dokument anses relevant om 
det matchar hela queryn. Ingen rankning sker. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
25f). En boolesk query baseras på de logiska operatorerna and, or och not (Korfhage 
1997, s. 53). Parenteser kan användas för att styra exekveringsordningen, det vill säga 
den ordning som operationerna utförs i. 
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Exempel: äpple and banan återvinner samtliga dokument som innehåller båda termerna 
äpple och banan, äpple or banan återvinner samtliga dokument som innehåller båda 
termerna eller åtminstone en av termerna och äpple not banan återvinner samtliga 
dokument som innehåller äpple men inte banan. 
 
En nackdel med den booleska modellen är att användare finner det svårt att uttrycka 
sina informationsbehov som booleska queries (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
26).  
 
Vektormodellen 
 
I vektormodellen representeras dokument i form av en vektor, eller en ordnad lista av 
termer (Korfhage 1997, s. 63). Termer i dokument och queries tilldelas icke-binära 
vikter, som sedan används för uträkning av likheten mellan query och dokument. 
Utefter detta rankas dokumenten så att det dokument som får högst likhet med queryn 
också rankas högst (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27-30). 
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4 Relaterad forskning 
 
Forskning på sammansättningar har bedrivits under en tid. Forskningen har riktat in sig 
på germanska språk och finska, men vi har även funnit exempel på forskning på 
sammansättningar i romanska språk och även kinesiska. I detta avsnitt går vi igenom ett 
antal studier som fokuserar på eller involverar uppbrytning av sammansättningar. Några 
av studierna belyser också problemen med böjningsvarianter, men vi har inte funnit 
någon studie som expanderar queries med böjningsvarianter.  
 
Cöster, Sahlgren och Karlgren (2003) expanderade den första beståndsdelen, förledet, i 
en sammansättning till inte bara böjningsvarianterna utan även alla möjliga varianter på 
komponentens stam. Diamant expanderades således till ord som diamantgruva, 
diamantexport  och diamantföretag. Vidare utgick de från endast fem söktermer med 
motiveringen att det är ungefär så många termer som den genomsnittlige användaren 
söker med. Detta understryks av Korfhage som skriver att de flesta queries skrivna av 
användare är relativt korta (Korfhage 1997, s. 51). Cöster, Sahlgren och Karlgren valde 
att använda sig av en selektiv uppbrytning där endast förleden med dess samtliga 
ändelser lades till queryn. Resultatet av uppbrytningen blev då att termen ozonlager 
expanderades enbart med komponenten ozon med alla dess ändelser. Komponenten 
lager användes inte alls utom i sammansättningen. Uppbrytningen skedde enbart i 
queries och inte i indexeringsfasen. (Cöster, Sahlgren & Karlgren 2003) 
 
Resultatet av deras undersökning beskrevs av författarna som uppmuntrande, men även 
innehållande många misslyckade queries. Missarna antogs bero på att de använde få 
söktermer, men författarna fann det relevant att använda få termer då den 
genomsnittlige användaren söker med få söktermer (ibid.). 
 
Ansatsen i studien var att titta på hur förledet i en sammansättning kan användas för att 
expandera en query. Queryns termer trunkerades sedan för att öka recall. De booleska 
kombinationerna presterade relativt sett bra, med hänsyn tagen till queries längder 
(ibid.). 
 
Rosell (2003) studerade effekten av uppbrytning och stamning i indexeringsfasen av en 
svensk kollektion. Man skapade en stoppordslista med sammansättningar som inte bör 
brytas upp. Listan inkluderade egennamn som Almkvist och Svante, men även 
sammansättningar där en uppbrytning skulle resultera i ett meningsskifte. Utöver detta 
inkluderade den vanliga stoppordslistan komponenter som inte bidrog mycket till 
betydelsen av sammansättningen de befann sig i före uppbrytningen. Rosell nämner ord 
som uppdela och särbehandla där upp och sär placerades i stoppordlistan. Denna form 
av kontrollerad uppbrytning ökade återvinningseffektiviteten med 10 % och 
tillsammans med stamning 13 %. (Rosell 2003) 
 
Braschler och Ripplinger (2004) testade tolv olika metoder att utforma queries efter, 
från metoder som är språkligt oberoende till metoder som använder genomtänkt 
utarbetad lingvistisk kunskap. Sex av metoderna involverade uppbrytning av 
sammansättningar. Två olika querylängder användes för samtliga experiment.  
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Man använde sig av tre olika program för uppbrytningen. Det första programmet var 
stamningsverktyget NIST som gjorde en relativt konservativ uppbrytning, det vill säga, 
det utförde relativt få uppbrytningar på en sammansättning.  
 
Det andra programmet, Spider stemmer, hade tre olika inställningar för uppbrytning. 
Den första innebar uppbrytning av en sammansättning enbart då samtliga beståndsdelar 
hade samma grammatiska egenskaper som sammansättningen, den andra bröt upp en 
sammansättning om åtminstone en beståndsdel hade samma grammatiska egenskaper 
som sammansättningen. Den tredje inställningen medförde uppbrytning där det var 
möjligt. 
 
Program nummer tre var den morfologiska analysatorn MPRO. Uppbrytningarna som 
utfördes av MPRO baserades på information om lexikala grundformer hos 
komponenterna samt ursprung för avledda komponenter. (Braschler & Ripplinger, 
2004) 
 
En aggressiv uppbrytningsteknik där samtliga sammansättningar bröts upp presterade 
nästan likadant som en teknik som undvek lingvistiskt inkorrekt uppbrytning. Överlag 
var skillnaden i resultat mellan de olika uppbrytningsstrategierna liten. Man fann att 
uppbrytning bidrog i större utsträckning till ökad återvinningseffektivitet än stamning. 
Förbättringen var större för korta queries jämfört med långa. (ibid.). 
 
Hedlund, Pirkola och Järvelin (2001) studerade svensk morfologi och semantik utifrån 
både ett en- och ett flerspråkigt IR-perspektiv. Problemområdena i studien var dels 
morfologiska egenskaper som böjningar, avledningar, genus och sammansättningar, 
dels semantiska egenskaper som homonymi, polysemi och hyponymi. Man använde 
SWETWOL för normalisering och uppbrytning. Man fann att de för allmänheten 
tillgängliga verktygen för att överbrygga dessa problem hade några nackdelar vid 
identifiering av ords grundform och vid analys av sammansättningar. En av de slutsatser 
man drog var att morfologiska analysprogram inte kan användas direkt utan behöver 
justeras något för IR-applikationer. (ibid.) 
 
Fler studier har genomförts inom detta område. Hedlund et al (2001) underströk vikten 
av att hantera sammansättningar på ett bra sätt i flerspråkiga IR-sammanhang, det vill 
säga, studier där queries översätts från ett språk till ett annat. Deras studie inriktade sig 
på översättning av svenska, tyska och finska queries till engelska diton. En viktig del i 
studien var den morfologiska uppbrytningen av sammansättningar och översättningen 
av sammansättningskomponenterna till engelska. Sammansättningar bröts upp i sina 
komponenter som sedan normaliserades till deras grundformer. För svenska queries 
användes SWETWOL vid uppbrytning och normalisering. Om en sammansättning 
kändes igen av det översättningsprogram som användes bröts inte sammansättningen 
upp. (ibid.) 
 
För svenska ord fann man, liksom Hedlund, Pirkola och Järvelin (2001), att SWE-
TWOL behövde anpassas något för normaliseringen av sammansättningskomponenter. 
Problemet med fogemorfem löste man med hjälp av en fogemorfemsalgoritm, som 
utarbetades speciellt för studien. (Hedlund et al 2001) 
 
Kamps et al (2003) studerade dokumentåtervinning på nio europeiska språk. Man 
använde sig av metoderna stamning, uppbrytning av sammansättningar och n-gramning. 
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För de sammansättningsrika språken holländska, tyska, finska och svenska användes en 
uppbrytningsalgoritm. Alla ord i samlingen behandlades som potentiella ord för 
uppbrytning. Ord som innehöll färre än fyra tecken ignorerades som potentiella 
beståndsdelar av en sammansättning, vilket medförde att man hade kravet att en 
sammansättning måste innehålla minst åtta tecken. (Kamps et al, 2003) Denna tanke 
överensstämmer med det som Malmgren skriver: sannolikheten att ett ord innehåller 
beståndsdelar som i sig är betydelsebärande ökar med ordets längd (Malmgren 1994, s. 
23). 
 
För att inte göra för många uppbrytningar tog Kamps et al enbart hänsyn till 
beståndssdelar som hade en högre frekvens i dokumentsamlingen än sammansättningen 
i sig. Vid indexeringen behölls sammansättningarna i indexet medan dess beståndsdelar 
lades till. På samma sätt byggde man queries, sammansättningen fick vara kvar och 
queryn utökades med beståndsdelarna. Man fann att för samtliga sammansättningsrika 
språk gav uppbrytning före stamning ett positivt resultat. (Kamps et al 2003) 
 
Alkula (2001) undersökte olika återvinningstekniker i en fulltextdatabas med hjälp av 
olika morfologiska analysprogram. Kollektionen var finskspråkig och bestod av 
tidningsartiklar. För studien skapades fem testsystem där det första utformades på så sätt 
att böjda ord indexerades i den form de befann sig i i samlingen. Det andra indexerades 
på samma sätt men här expanderades queryn med hjälp av en stamningsalgoritm, där 
alla varianter av ordstammen placerades inom en or-operator6. Det tredje systemet hade 
samma inställningar som nummer två, med skillnaden att ord som uppstod till följd av 
stamningen togs bort om de inte var instanser av det ursprungliga ordet. Det fjärde 
systemet reducerade samtliga böjda ord till deras grundformer, och queries utformades 
enbart med termer i grundform.  Det femte och sista systemet reducerade böjda ord till 
deras grundformer och bröt upp sammansättningar till deras beståndsdelar innan orden 
lagrades i index. (Alkula 2001) 
 
Queries för system nummer ett skapades genom att man hämtade termer från ett 
informationsbehov. Termerna trunkerades sedan manuellt. För de övriga systemen 
använde man sig av fyra varianter av queries. Den första innehöll termer från 
informationsbehovet placerade i grundform, den andra innehöll termer i grundform samt 
termerna avledda, den tredje expanderades med sammansättningar som innehöll den 
aktuella termen och den fjärde kombinerade variant två med variant tre. Vidare 
expanderades de queries som innehöll sammansättningar genom att man bröt upp dessa 
och adderade komponenterna till queryn. (ibid.)  
 
Alkula fann att automatisk stamning presterade bättre än manuell trunkering. För de test 
där både queries och index bestod av termer i grundform fick man ett positivt resultat. 
Bäst recall fick man med index innehållande termer i grundform och uppbrutna 
sammansättningar. Bäst precision fick den stamningsmetod som uteslöt de nya termer 
som inte var instanser av den ursprungliga termen. När grundformer användes, både 
med och utan uppbrytning, fick man högre recall och precision än med övriga metoder. 
Man fick en indikation på att ett index bestående av ord i grundform fungerar bättre än 
ett index bestående av ord i deras ursprungliga former, det vill säga den formen de 
återfinns i i sitt dokument. (ibid.) 

                                                 
6 Se avsnitt 3.2 om IR-modeller 
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Ahlgren (2004) kombinerade fyra olika indexeringsstrategier med tre olika sätt att 
utforma queries på. Fem kombinationer av indexeringsstrategier och queryutformning 
användes varav två involverade uppbrytning av sammansättningar. Kombination 
nummer ett var baselinekombinationen. Den involverade ett index som innehöll 
samtliga böjningsvarianter av de ursprungliga termerna. Queries använde sig av 
originalord från topics. Metod två använde samma index som metod ett, men termer i 
queries trunkerades av en sökexpert. Metod tre använde ett index där alla ord var 
normaliserade till grundform liksom termer i queries. Metod nummer fyra och fem 
använde ett index där sammansättningar bröts upp. Både sammansättningen och 
komponenterna inkluderades i indexet och samtliga termer i index normaliserades till 
grundform. I metod fem tog man hänsyn till Compound Elimination Principle7 vid 
uppbrytningen. För bägge varianterna användes termer i grundform i queries. För 
normalisering och uppbrytning användes SWETWOL. (ibid.)  
 
Samtliga metoder presterade bättre än baseline. Metod två var något mer effektiv än de 
övriga, men skillnaderna mellan metoderna två till fem var små. Därmed var också 
skillnaden mellan de båda uppbrytningsvarianterna liten. (ibid.) 
 
Som vi ser av den relaterade forskningen har ett flertal studier kombinerat stamning 
med uppbrytning. Vår variant av queryexpansion med termers böjningsvarianter, som vi 
presenterar i metodavsnittet, har vi dock inte funnit något exempel på. De studier vi har 
tagit upp har kunnat presentera övervägande positiva resultat av stamning. Det finns 
emellertid nackdelar med metoden. Förvisso täcker en bra stamalgoritm in de flesta 
böjningsvarianterna av ett givet ord, men också andra ord som har samma stam. Som 
exempel har vi valt ordstammen land som skulle återvinna ord som landskap, 
landmassa, landsväg, landskamp och så vidare om en stamalgoritm hade använts. Med 
vår expansion återvinns endast ordet land och dess böjningsvarianter, exempelvis 
länder som inte hade återvunnits med stammen land. Problematiken beskrivs bland 
annat av Alkula (2001). Stamning har i flera av studierna använts delvis i syfte att täcka 
in böjningsvarianter av ord, exempelvis Rosell (2003) och Alkula (2001). I avsnitt 5.2 
presenterar vi en annan metod för att täcka in böjningsvarianter. 
 
De flesta studierna har kunnat redovisa positiva resultat för uppbrytning av 
sammansättningar. Cöster, Sahlgren och Karlgrens (2003) studie innehöll visserligen 
många misslyckade queries, men detta antogs bero på att man använde sig av korta 
queries. Braschler och Ripplinger (2004) styrker detta med att redovisa bättre resultat 
för långa queries än korta vid uppbrytning. Flera olika metoder för uppbrytning har 
använts. Braschler och Ripplinger (2004) använde sig av olika program för denna 
process. Strategierna gick olika långt i sin uppbrytning, från metoder där kravet för 
uppbrytning var att komponenterna hade samma syntaktiska egenskaper (part of speech)  
som sammansättningen till metoder där sammansättningar bröts upp konsekvent. 
Cöster, Sahlgren och Karlgrens (2003) metod att enbart bryta loss första komponenten 
för att sedan expandera denna har vi funnit intressant. Men som beskrivits ovan med 
exemplet land finns det problem med strategin. Kamps et al (2003) valde att endast 
bryta upp sammansättningar längre än åtta tecken och endast i de fall då komponenterna 
var mer frekvent förekommande i dokumentsamlingen än sammansättningen i sig. 
Intressant är att varken Braschler och Ripplinger (2004) eller Ahlgren (2004) har 
                                                 
7 Compound Elimination Principle innebär att man bortser från alltför aggressiva uppbrytningar, se 
avsnitt 5.2 för en ingående beskrivning. 
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rapporterat någon större skillnad mellan uppbrytningsstrategierna, i det senare fallet var 
skillnaden försvinnande liten. Vi finner trots det en poäng i att använda Compound 
Elimination Principle. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 5.2. 
 
Flera av studierna har använt sig av uppbrytning och stamning i indexeringsfasen. Vår 
studie inriktar sig, till skillnad från flera tidigare studier, på obehandlad text. Expansion 
i form av uppbrytning och böjningsvarianter sker således i queryfasen. Till skillnad från 
tidigare studier väljer vi också att expandera querytermer med böjningsvarianter. 
Tanken är att våra metoder ska kunna appliceras på de söktjänster som idag finns 
representerade på Internet, där sökning allt som oftast sker i hela dokumenten och i 
obehandlad text.  
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5 Metod 
 
Sökningarna i den här studien har utförts i en testkollektion i systemet Query 
Performance Analyser, förkortat QPA. Skalan för relevans av sökträffarna i 
testkollektionen är 0-3 där 0 betecknar icke relevant, 1 marginellt relevant, 2 ganska 
relevant och 3 högrelevant. Relevansen avser artiklarna för ett specifikt topic. Samtliga 
topics som använts i studien ingår i QPA och är beskrivna med en eller två meningar.  
 
Sökningar utförs enligt fyra strategier, med de två variablerna böjningsvarianter och 
uppbrytning. De fyra strategier som vi har valt är följande: 
 
QB : Termer i grundform från topics (baseline). 8 
 
QI: Termer i grundform samt expanderade med böjningsvarianter. 
 
QD: Sammansättningar i topics bryts upp i sina komponenter, normaliseras till sin 
grundform och adderas till queryn. 
 
QID : Sammansättningar i topics bryts upp i sina komponenter och adderas till queryn, 
vidare expanderas samtliga termer med böjningsvarianter. 
 
Precisionsmätningar utförs vid DCV-nivåerna 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75 och 100. Normalt 
använder man sig av genomsnittlig precision vid de elva recallnivåerna 0%, 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% och 100% (Ahlgren 2004, s. 92). 
 
Istället för precision vid olika recallnivåer har vi valt DCV-nivåer som beaktar antal 
återvunna dokument, såväl relevanta som irrelevanta. Vi finner det mer relevant att titta 
på precisionen vid olika träffpunkter istället för att titta på precisionen vid olika 
recallnivåer. Anledningen till detta är att det för vissa topics finns väldigt få relevanta 
dokument och 100% recall kan då nås väldigt tidigt i resultatlistan samtidigt som 100% 
recall för ett topic med många relevanta dokument nås betydligt längre ner i listan. QPA 
har en förinställning på DCV=200, men vi har valt att endast titta på de 100 högst 
rankade dokumenten därför att de dokument som placerar sig på plats 101 till 200 inte 
påverkar resultatet mer än väldigt marginellt.   
 
Vi har använt oss av både flergradig relevans och binär relevans. I det senare fallet har 
vi valt de dokument som tilldelats en relevanspoäng större än eller lika med 1 som 
relevanta. Denna indelning har för avsikt att visa på hur de olika metoderna återvinner 
högrelevanta dokument. De olika mätningarna kan då jämföras med varandra 
strategierna emellan. 

 
I den flergradiga relevanssituationen mäter vi summerad relevanspoäng för de återvunna 
dokumenten dividerat med summan av antalet återvunna dokument vid en given DCV-
nivå. Kekäläinen och Järvelin (2000) har tidigare utfört en studie med flergradig 
relevans med följande motivering:  

                                                 
8 Q står för Query, B står för Baseline, I står för Inflection (böjning) och D står för Decompound (bryta 
upp). 
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”In modern large database environments, the number of topically relevant documents to a 
request may easily exceed the number of documents a user is willing to examine. It would 
therefore be desirable from the user viewpoint to rank highly relevant documents highes t in 
the retrieval result and to develop and evaluate IR methods accordingly.” (Järvelin & 
Kekäläinen 2000, s. 41) 

 
Höga värden vid låga DCV-nivåer i denna mätning ger en indikation på att den givna 
metoden återvinner högrelevanta dokument tidigt i resultatlistan. Vi använder denna 
mätning för att ge en genomsnittlig bild av återvinningseffektiviteten hos de olika 
querystrategierna. Mätningen kan benämnas som precision, men vi har här valt 
benämningen poäng. Till skillnad från binär relevans hamnar snittpoängen för varje 
DCV mellan 0 och 3. 
 
Eftersom vi inte mäter precision vid olika recallnivåer finner vi det relevant att titta på 
recall vid en viss kontrollpunkt. För att se hur stor andel av de relevanta dokumenten 
som återvinns har vi valt att titta på recall vid DCV=100. Då vi har valt att endast 
beakta de 100 högst rankade dokumenten i precisions- och poängmätningarna finner vi 
det relevant att mäta recall vid samma kontrollpunkt. 
 
Termer har konsekvent hämtats från topics och inga synonymer har använts. 
Anledningen till att vi utelämnat synonymer eller relevanta termer som inte finns 
representerade i topics är att vi själva inte vill påverka resultatet genom att till exempel 
lägga in ytterligare termer eller sammansättningar som skulle kunna ge ett bättre resultat 
för queries med uppbrutna sammansättningar. Bland de termer som finns i topic har vi 
noga avvägt vilka termer som är betydelsebärande och vad varje topic egentligen söker 
efter.  
 

5.1 Om QPA och InQuery 
 
QPA, eller The Interactive Query Performance Analyser som det fullständiga namnet 
lyder, är ett webbaserat verktyg för analys och jämförelse av prestandan hos 
individuella queries. Systemet är utvecklat av Institutionen för Informationsstudier vid 
Tammerfors Universitet, Finland. Tanken var att bygga ett verktyg för snabb 
utvärdering av återvinningseffektivitet, ett verktyg som kunde jämföra och visualisera 
resultaten, dels inom en sökstrategi, dels mellan två eller flera olika strategier. 
Testkollektionen består av tidningsartiklar i fulltext, topics och relevansbedömningar 
för dessa artiklar. Artiklarna är hämtade ur Göteborgs-Posten och Helsingborgs Dagblad 
från år 1994 och går under benämningen GP_HDINF. Testkollektionen är förbehandlad 
på så sätt att samtliga ord är sökbara i den form de förts in. Kollektionen är kopplad till 
en serie topics vilka textkollektionens dokument har relevantbedömts gentemot. För 
dessa topics finns en recall-bas på 1890 dokument (Ahlgren 2004, s. 88), vilka har 
tilldelats en relevanspoäng mellan 0 och 3: 
 
0 – Irrelevant. Dokumentet innehåller ingen information om topic. 
 
1 – Marginellt relevant. Dokumentet pekar på topic. Det innehåller inte någon annan 
information gentemot topic än beskrivningen av topic. 
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2 – Ganska relevant. Dokumentet innehåller mer information än beskrivningen av topic, 
men presentationen är inte uttömlig. 
 
3 – Högrelevant. Dokumentet tar upp topics alla teman. (Sormunen et al 2002, s. 325)  
 
Dokumenten har relevansbedömts av fyra studenter inom biblioteks- och informations-
vetenskap med hänsyn tagen till Sormunens relevanskriterier. Relevansbedömningen 
skedde utifrån fälten number, title och description9 (Ahlgren 2004, s. 86f). 
 
QPA innehåller det probabilistiska IR-systemet InQuery vilket innebär att en partiell 
matchningsteknik tillämpas vid en sökning i systemet. Denna typ av matchningsteknik 
mäter likheten mellan query och dokument. Systemet baseras på ett bayesianskt nätverk 
som kallas för Document Inference Network. (Ahlgren & Eklund 2003) 
 
I sin grundläggande form består denna typ av nätverk av de två komponenterna 
dokumentnätverk och querynätverk (se figur 1). Dokumentnätverket representerar 
dokumentsamlingen. Ett dokumentnätverk byggs upp en gång för en given kollektion 
och förändras inte under behandlandet av queries. Dokumentnätverket består av 
dokumentnoder (di), textrepresentationsnoder (tj) och innehållsrepresentationsnoder (rk). 
Querynätverket består av en nod som representerar användarens informationsbehov och 
en eller flera queryrepresentationer som uttrycker informationsbehovet. Ett 
querynätverk byggs upp för varje informationsbehov och förändras under behandlandet 
av queries då queries förfinas eller förändras för att bättre representera 
informationsbehovet. De båda nätverken förenas av länkar mellan innehålls-
representationsnoderna och begreppsnoderna (cm). Alla noder i ett inferensnätverk antar 
något av värdena true eller false. (Turtle & Croft 1991, s. 190f) 
 
Istället för att ranka dokument utifrån dess beräknade sannolikhet att dokumentet är 
relevant för queryn rankas dokumentet baserat på sannolikheten att dokumentet 
tillfredsställer användarens informationsbehov (Haines & Croft 1993). 
 

                                                 
9 Se bilaga I för beskrivning av samtliga utvalda topics 
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Figur 1: Ett Document Inference Network (Turtle & Croft  1991, s. 191 [vår illustration]). 
 
Flera operatorer är möjliga i en query, av dessa har två använts: 
 
#sum – Detta är den mest grundläggande av operatorerna och dessutom den operator 
InQuery använder by default. Varje term tilldelas en vikt baserad på antalet förekomster 
i dokumentet dividerat med antalet dokument som termen förekommer i. Alla termer 
inom denna operator har lika stort inflytande på resultatet, då en snittvikt för samtliga 
termer inom #sum beräknas från termernas vikter. Detta får till följd att ju fler 
söktermer som ett dokument innehåller desto högre vikt får det. (The Complete Guide 
to Using Thomas under InQuery, 1997) 
 
#syn – Termerna inom denna operator behandlas som instanser av samma begrepp. 
Istället för att beräkna separata vikter för varje term tilldelas synonymer en gemensam 
vikt som räknas fram genom att man dividerar det totala antalet förekomster av alla 
#syn-termer med det totala antalet dokument vari synonymerna förekommer. (ibid.) 
#syn-operatorn används i den här studien för att hålla samman termer som har 
expanderats med böjningsvarianter. 
 
Utöver dessa operatorer finns dels avståndsoperatorer och probabilistiska varianter av 
booleska operatorer.   
 
Testkollektionen består av 52 topics och 161336 dokument. Dokument och topics är 
svenskspråkiga. Vi har valt ut de topics där minst en sammansättning återfinns. För de 
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29 topics vi har valt ut finns sammanlagt 1134 relevanta dokument. Medelvärdet blir 39 
relevanta dokument per topic och medianen är 26. Spannet sträcker sig från tre relevanta 
dokument till 140. Våra baselinequeries innehåller i genomsnitt 4,59 termer. Medianen 
är fem termer och spannet sträcker sig från två till tio termer. 
 

5.2 Uppbrytning, normalisering och expansion 
 
Uppbrytning och normalisering av söktermer sker automatiskt med hjälp av verktyget 
SWETWOL, som är ett program för morfologisk analys av svenska ord. Syftet med att 
använda SWETWOL är att uppbrytning och normalisering ska ske automatiskt i ett IR-
system, då den genomsnittlige användaren inte kan förväntas göra dessa operationer på 
egen hand. Uppbrytning är processen att bryta upp en sammansättning i dess 
beståndsdelar. Normalisering är processen att omvandla en böjd term till dess 
grundform.  Samtliga termer som använts i queries har normaliserats till grundform. 
Termerna har sedan behandlats enligt de regler som finns för respektive querytyp. Vi 
tänker oss att systemet normaliserar samtliga termer som skrivs in i queryn. Det 
resulterar i ett par problem. Begrepp som europeiska unionen placeras ord för ord i 
grundform i QB och QD, därför placeras termerna europeisk och union i dessa 
querytyper. Samma sak gäller världshandelsorganisationen, som återfinns som 
världshandelsorganisation i QB och QD. Problemet med begrepp är att de för systemet 
är enskilda ord. Vi utgår från att systemet inte klarar av att behandla begreppen som de 
begrepp de är utan att systemet tolkar termerna som enskilda ord.  
 
Nedan visar vi mer detaljerat några exempel på hur SWETWOL behandlar och 
normaliserar några utvalda termer. 
 
Resultat av uppbrytning i SWETWOL: 
 
Sammansättning Uppbrytning 
handelsblockad handels#blockad 

han#dels#blockad 
riksdagshus riksdags#hus 

riks#dags#hus 
fördragsförhandlare fördrags#förhandlare 
 
För söktermen handelsblockad returnerar SWETWOL en kohort10 med följande 
innehåll: 
 
"<handelsblockad>" 
 "handels#blockad"  N UTR INDEF SG NOM 
 "handels#blocka"  V PCP2 UTR INDEF SG NOM 
 "han#dels#blockad"  N UTR INDEF SG NOM 
 
Ordet inom vinkelparenteser (< >) i kohorten är det inmatade ordet och raderna 
nedanför är SWETWOLs analyser av ordet, på engelska benämnt som readings. 
Brädgården (#) indikerar en sammansättningsgräns eller uppbrytning. Bokstäverna i 
varje reading anger det inmatade ordets grammatiska egenskaper där N står för noun 

                                                 
10 Kohort, eller cohort som det heter på engelska, är benämningen på det resultat som SWETWOL 
returnerar 
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(substantiv), UTR står för uter (utrum), INDEF står för indefinite (obestämd), SG NOM 
står för singular nominative (singular nominativ), V står för verb (verb), PCP2 står för 
participle (particip). Siffran 2 anger vilken typ av particip det rör sig om, formen 
handelsblockerande skulle till exempel i detta fall beskrivas med PCP1.11 
 
Resultat av normalisering av substantiv i SWETWOL 
 
Substantiv Normalisering till grundform 
handels handel 

han#del 
riksdags riksdag 

riks#dag 
fördrags fördrag 
 
 
Resultat av normalisering av verb i SWETWOL 
 
Verb Normalisering till grundform 
sprang springa 
hade ha 
summit simma 
 
 
Resultat av normalisering av adjektiv i SWETWOL 
 
Adjektiv Normalisering till grundform 
grönast grön 
lurvigare lurvig 

lur#vig 
håriga hårig 
 
Exempel: Fördragsförhandlare bryts upp till fördrag och förhandlare och fredsfördrag 
bryts upp till freds och fördrag. Sedan normaliseras termerna med hjälp av SWETWOL. 
freds blir fred, fördrag normaliseras till sig själv.  
 
Vi tänker oss att Fred Karlssons Compound Elimination Principle (CEP) är inbyggd i 
systemet. Det vill säga att man bortser ifrån analyser med fler än det minsta antalet av 
sammansättningsgränser i den aktuella kohorten (Karlsson 1995, s. 32).  
 
Exempel: Användaren skriver in termen handelsblockad, SWETWOL gör en analys och 
uppbrytning av termen och returnerar handels#blockad, handels#blocka och 
han#dels#blockad. Då systemet enbart använder uppbrytningen med minst antal 
uppdelningar används, förutom sammansättningen handelsblockad, även handel, 
blockad och blocka. Vi tänker oss att detta program är inbyggt i systemet på detta sätt.  
 
Poängen med att använda CEP är att så långt som möjligt undvika meningsskifte efter 
uppbrytning av termer som riksdagshus, handel och lurvig. Precis som komponenterna i 
riksdagshus har lite eller ingenting med sammansättningen i sig att göra har han och del 

                                                 
11 För mer ingående förklaring kring SWETWOLs analyser, se Karlsson (1995) 
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ingenting att göra med handel och lur och vig har likaså ingenting att göra med lurvig. 
En annan viktig detalj är om någon av komponenterna som genereras av en alltför 
aggressiv uppbrytning skulle kunna vara av kategorin stoppord. Att ha med en sådan 
term i en sökning där det aktuella systemet ignorerar stoppord skulle inte påverka 
resultatet, men i vårt fall används ingen stoppordslista. Ord som för och till är alltså 
sökbara och kan mycket väl vara sammansättningskomponenter som bryts loss i en 
aggressiv uppbrytning. 
 
På det här sättet har SWETWOL använts konsekvent. SWETWOL returnerar i vissa fall 
dock en något felaktig analys som har inneburit att en del termer fått en annan betydelse 
vid en uppbrytning. Dessa termer är: 
 
Ø Förnyelsebar. Uppbrytningen resulterar i förnyelse och bar. Termen bar 

hänvisar till en annan betydelse än i sammansättningen. Bar har behandlats både 
som adjektiv och substantiv. Bar är förvisso ett avledningssuffix, men 
SWETWOL genererar inte någon analys utan avledning så därför behölls denna 
uppbrytning, då inte heller någon explicit avledningsanalys ges. Vi har behållit 
bar i våra sökningar. 

 
Ø Eurotunneln. Euro och tunnel blir resultatet av uppbrytningen här. Euro är i 

svenskan som fristående ord en valuta och har således ingen direkt anknytning 
till tunnel. 

 
Ø Oljeledning. Uppbrytningen resulterar här i olje och ledning. SWETWOL 

misslyckas sedan med att normalisera olje till olja. Vi har i detta fall valt att 
normalisera termen till olja. I de fall då SWETWOLs normalisering fallerade 
skedde normaliseringen manuellt. I ett IR-system skulle detta kunna  regleras 
automatiskt genom en ordboksfunktion. 

 
I QB och QD placeras samtliga termer i grundform. I QI och QID expanderas termerna 
med böjningsvarianter. Substantiv expanderas enligt följande mönster: 
 
Grundform, grundform genitiv, bestämd form singular, bestämd form singular genitiv, 
obestämd form plural, obestämd form plural genitiv, bestämd form plural, bestämd form 
plural genitiv.  
 
Exempel 1: fred, freds, freden, fredens, freder, freders, frederna, fredernas.  
Exempel 2: sverige, sveriges, -, -, -, -, -, -. 
 
Expansionen av verb har genererat följande former:  
 
Grundform, presens, preteritum och supinum.  
 
Exempel: bevara, bevarar, bevarade, bevarat. 
 
Slutligen har adjektiv expanderats enligt följande: 
 
Grundform, neutrum, plural, komparativ och superlativ. 
 
Exempel: grön, grönt, gröna, grönare, grönast. 
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Ibland genererar uppbrytningen en annan typ av problem än vad som beskrivits ovan. 
När två eller flera olika ord sammanfaller i sin yttre form har man att göra med 
flertydighet (Malmgren 1994, s. 18). Resultatet av uppbrytningen av ordet flygplans-
olycka blir flyg#plans#olycka. Plan får här olika betydelser med olika genus. De kända 
böjningsvarianterna av plan blir då följande: 
 
Ett plan: plan, plans, planet, planets, plan, plans, planen, planens.  
En plan: plan, plans, planen, planens, planer, planers, planerna, planernas. 
 
Sedan finner vi också att ordet plan även är ett adjektiv. Det innebär att även 
böjningsvarianterna plant och plana samt kompareringen av plan, det vill säga planare 
och planast, ska adderas till queryn. 
 
Flertydigheten påverkar vårt resultat på det sätt att en query kan återvinna dokument 
som inte är relevant för topic. Ord som planare, planast har inte nödvändigtvis något att 
göra med flygplansolyckor. När två eller flera ord sammanfaller i en grundform ställs vi 
inför ett problem. Ska grundformen representeras för varje ord? I så fall ska ordet plan 
finnas med i queryn exakt tre gånger, eller sju gånger om varje betydelse ska 
representeras. Sedan ska plan expanderas med respektive betydelses böjningsvarianter. 
Om ett ord förekommer mer än en gång i sin aktuella form i queryn påverkas vikten i ett 
probabilistiskt system.  
 
Inom en #syn-operator anses varje term vara en instans av samma begrepp. Inom en 
#sum-operator anses samtliga termer ha lika stort inflytande på resultatet. Om vi väljer 
att ta med samtliga aktuella instanser av det aktuella begreppet får vi i det ovan nämnda 
fallet tre, alternativt sju, olika #syn-operatorer som delar ett antal dubbletter.  
 
Vi ämnar med detta inte att gå in på en teoretisk diskussion om vikter av termer utan 
nöjer oss med att konstatera att kopior i en operator skulle kunna resultera i en 
otillbörligt stor vikt för denna operator. 
 
Förenklat exempel av termen plan följer: 
 
#sum(#syn(plan plans planet planets plan plans planen planens) #syn(plan plans planen 
planens planer planers planerna planernas) #syn(plan plant plana planare planast)) 
 
I en baselinequery förenklas detta till följande: 
 
#sum(plan plan plan) 
 
Principen vi har valt är att en term vars grundform tillhör olika betydelser resulterar i en 
syn-operator innehållande alla kända böjningsvarianter. Termen plan i ovanstående 
exempel återfinns då exakt en gång i baselinequeryn och dess böjningsvarianter 
förekommer vardera exakt en gång i QI och QID. 
 
Vi finner ett annat exempel på dubblettproblematiken i samma topic. Detta topic 
innehåller även bägge termerna startbana och landningsbana. Efter uppbrytning 
förekommer bana två gånger i queryn. Problem nummer tre som dyker upp rörande 
dubbletter är resultatet av en något felaktig uppbrytning av Nederländerna. 
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SWETWOLs analys resulterar i neder#land och neder#länd. I querytyp QID genereras 
två syn-operatorer med expanderade sammansättningskomponenter, vilka delar 
formerna länder, länders, länderna och ländernas. 
 
Utifrån denna problematik har vi valt följande regler/metod för hantering av dubbletter: 
 

1) Placera termer från topic i grundform i QB. 
a. Plocka bort eventuella kopior. 
 

2) Expandera samtliga termer förekommande i QB till samtliga kända 
böjningsvarianter och placera dessa i en syn-operator för varje term i QI. 

a. För varje syn-operator: Plocka bort eventuella kopior. 
 

3) Bryt upp samtliga sammansättningar från QB och placera i QD. Placera även 
sammansättningen i QD. 

a. Plocka bort eventuella kopior. 
 

4) Expandera samtliga termer förekommande i QD till samtliga kända 
böjningsvarianter och placera dessa i en syn-operator för varje term i QID. 

a. För varje syn-operator: Plocka bort eventuella kopior. 
 
Principen blir då en baselineterm – en syn-operator, en uppbrytningskomponent – en 
syn-operator. Följden av detta blir att det enbart är termer som sammanfaller i sin 
grundform som berörs av borttagningen av kopior. Exempel följer: 
 
Plan – Expanderas med böjningsvarianter till #syn(plan plans planet planets planen 
planens planer planers planerna planernas plant planare planast). 
 
Bana – Efter att bana frigjorts på två ställen i uppbrytningsfasen plockas den ena 
förekomsten bort medan den andra expanderas med böjningsvarianter till #syn(bana 
banas banan banans banor banors banorna banornas). 
 
Land och länd – Efter uppbrytning expanderas de båda erhållna termerna med böjnings-
varianter till #syn(land lands landet landets länder länders länderna ländernas landen 
landens) för land och till #syn(länd länds länden ländens länder länders länderna 
ländernas) för länd. 
 

5.3 Ett topic blir till fyra olika queries 
 
Nedanstående exempel visar på hur vi har behandlat ett topic och hur vi har utformat 
våra queries. <num> avser topics nummer, <SE-title> avser dess titel, <SE-desc> avser 
själva informationsbehovet och <SE-narr> beskriver topic mer utförligt. Det är enbart 
termer från <SE-desc> som har använts i studien. 
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<num> 061 
<SE-title> Oljekatastrof i Sibirien 
<SE-desc> Sök information om en brusten oljeledning i Sibirien. 
<SE-narr> Dokument som informerar om en brusten oljeledning i Sibirien (Ryssland) 
och följdverkningarna av denna händelse. Alla tekniska och miljömässiga aspekter på 
olyckshändelsen är av intresse, i synnerhet de långsiktiga effekterna på Sibiriens 
ekologiska system. 

 
 
QB: Termer från topic i grundform 
 

#sum(brusten oljeledning sibirien) 
 
 
QI: QB expanderad med böjningsvarianter 
 

#sum(#syn(brusten brustet brustna) #syn(oljeledning oljelednings 
oljeledningen oljeledningens oljeledningar oljeledningars oljeledningarna 
oljeledningarnas) #syn(sibirien sibiriens)) 

 
Adjektivet brusten har expanderats till brustet och brustna. Oljeledning har expanderats 
till samtliga böjningsformer, liksom Sibirien. 
 
 
QD: QB expanderad med uppbrutna termer normaliserade till grundform 
 

#sum(brusten oljeledning olja ledning sibirien) 
 
Oljeledning har brutits upp och beståndsdelarna har normaliserats. Olje har blivit olja. 
Olja och ledning har lagts till queryn. 
 
 
QID: Query expanderad med böjningsvarianter och uppbrytning 
 

#sum(#syn(brusten brustet brustna) #syn(oljeledning oljelednings oljeledningen 
oljeledningens oljeledningar oljeledningars oljeledningarna oljeledningarnas) 
#syn(olja oljas oljan oljans oljor oljors oljorna oljornas) #syn(ledning lednings 
ledningen ledningens ledningar ledningars ledningarna ledningarnas) #syn(sibirien 
sibiriens)) 

 
Samtliga termer i QD har expanderats till deras böjningsformer och dessa har lagts till 
queryn. 
 
Fyra olika queries har nu skapats för sökning i testkollektionens dokumentsamling. 
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5.4 Avgränsningar 
 
Endast topics innehållande minst en sammansättning har valts ut. Denna förutsättning är 
nödvändig för att kunna genomföra en studie av effekter av expansion med 
böjningsvarianter och uppbrytning av sammansättningar. En begränsning vi själva har 
valt är att inte använda oss av avledningar i expansionen. Vi har också valt att inte 
använda någon typ av frassökning. Enbart termer från topics har använts, och då endast 
från fältet <SE-desc> (beskrivet i föregående avsnitt). Vi har gjort detta val för att 
undvika att vi själva styr resultatet, medvetet eller omedvetet, åt något håll genom att 
godtyckligt välja andra termer än de som redan finns i topic. 
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6 Resultatredovisning och analys 
 
Resultatet av våra sökningar presenteras i form av tabeller och diagram över genom-
snittsprecisionen för varje DCV-nivå. Genomsnittsprecisionen över alla topics har tagits 
fram genom att vi för varje topic har räknat antalet relevanta dokument dividerat med 
antalet återvunna dokument vid en given DCV-nivå. De DCV-nivåer vi har valt är 1, 5, 
10, 20, 30, 50, 75 och 100 återvunna dokument. Genomsnittspoängen har räknats fram 
på samma sätt, med undantaget att vi har lagt ihop relevanspoängen för varje relevant 
dokument och dividerat summan med antalet återvunna dokument vid en given DCV-
nivå. Genomsnittsprecision, genomsnittspoäng och recall vid DCV=100 för de olika 
querystrategierna presenteras topic för topic i tabeller. Först går vi igenom binär 
relevanssituation i avsnitt 6.1, sedan presenterar vi resultaten för den flergradiga 
relevanssituationen i avsnitt 6.2. Avsnitt 6.1 är uppdelat i 6.1.1 för precision och 6.1.2 
för recall. I avsnitt 6.3 presenterar vi de avvikelser som har förekommit. För tabellerna i 
kapitlet gäller följande: siffror i fet stil anger det högsta värdet medan siffror i kursiv stil 
anger det lägsta värdet. 
 

6.1 Binär relevanssituation 
 
I den binära relevanssituationen anses samtliga dokument som tilldelats en 
relevanspoäng lika med eller högre än 1 som relevanta.  
 

6.1.1 Precision 
 

    DCV               
    1 5 10 20 30 50 75 100 
Querystrategi QB 0,483 0,331 0,317 0,305 0,275 0,23 0,182 0,158 
  QI 0,586 0,545 0,503 0,431 0,378 0,336 0,289 0,248 
  QD 0,517 0,379 0,345 0,293 0,272 0,226 0,19 0,162 
  QID 0,621 0,579 0,513 0,424 0,373 0,317 0,276 0,228 

 
Figur 2: Genomsnittsprecision vid olika DCV-nivåer, binär relevanssituation.  
 
 

    DCV               Snitt 
    1 5 10 20 30 50 75 100   
Querystrategi QI 21,33 64,65 58,68 41,31 37,45 46,09 58,79 56,96 48,17 
  QD 7,04 14,50 8,83 -3,93 -1,09 -1,74 4,4 2,53 3,82 
  QID 28,57 74,92 61,83 39,02 35,64 37,83 51,65 44,30 46,72 

 
Figur 3: Procentuell förändring gentemot QB, binär relevanssituation. 
 
För de tre lägsta DCV-nivåerna presterar querystrategin QID med uppbrytning och 
böjningsvarianter bäst. För övriga fem DCV-nivåer presterar queryn med enbart 
böjningsvarianter bäst. Då queryn med böjningsvarianter presterar bäst för fem DCV-
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nivåer och näst bäst för de tre andra kan vi dra slutsatsen att böjningsvarianter bidrar 
mer till ökad precision än uppbrytning. Queryn med enbart uppbrytning presterar i tre 
av åtta fall sämre än baselinequeryn. Av diagrammet i figur 4 kan vi utläsa att de två 
querytyperna med böjningsvarianter presterar ganska lika överlag liksom de två 
querytyperna utan böjningsvarianter. Skillnaden mellan uppbrytning och icke-
uppbrytning blir i den binära relevanssituationen ganska liten. Generellt presterar 
queryn med böjningsvarianter QI bäst. Därmed kan vi dra slutsatsen att 
böjningsvarianterna har störst inflytande på precisionen. Att enbart expandera en query 
med uppbrytning av sammansättningar ökar precisionen marginellt i vissa fall medan 
det i andra fall ger ett sämre resultat.  
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Figur 4: Diagram över genomsnittsprecision vid olika DCV-nivåer, binär relevanssituation. 
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  Querystrategi     
 
Topic QB QI QD QID 

3 0,306 0,321 0,398 0,391 
5 0,393 0,789 0,386 0,821 
7 0,005 0,056 0,219 0,600 
9 0,024 0,023 0,024 0,021 

12 0,299 0,441 0,346 0,446 
13 0,700 0,700 0,835 0,750 
15 0,370 0,595 0,121 0,513 
17 0,153 0,563 0,123 0,495 
18 0,000 0,053 0,000 0,078 
22 0,041 0,395 0,131 0,471 
24 0,504 0,393 0,490 0,513 
26 0,329 0,600 0,394 0,544 
31 0,063 0,251 0,105 0,241 
32 0,053 0,532 0,156 0,716 
34 0,298 0,327 0,288 0,338 
45 0,778 0,859 0,781 0,774 
46 0,502 0,427 0,418 0,258 
48 0,884 0,966 0,786 0,831 
51 0,255 0,720 0,401 0,356 
53 0,386 0,571 0,388 0,493 
61 0,069 0,134 0,263 0,343 
72 0,443 0,298 0,473 0,301 
73 0,019 0,280 0,029 0,235 
74 0,011 0,168 0,055 0,193 
77 0,212 0,281 0,021 0,083 
78 0,237 0,354 0,223 0,315 
80 0,000 0,000 0,005 0,000 
82 0,271 0,199 0,202 0,234 
86 0,673 0,727 0,631 0,730 

 
Figur 5: Genomsnittsprecision över alla DCV-nivåer, topic för topic 
 
Det för topic sammanfattande värdet för baselinequeryn är högst för två topics, och 
tillsammans med QD högst för ett topic. Strategi QID får för tolv topics högst samman-
fattande precision. För elva topics presterar QI bäst. Enbart uppbrytning presterar bäst i 
fyra av fallen. I 15 av 29 fall presterar baselinequeryn sämst och för QD är denna siffra 
nio. För topic 80 återvinns inte ett enda relevant dokument av tre av strategierna. Detta 
är det enda fallet där böjningsvarianter misslyckas med att finna relevanta dokument. 
 

6.1.2 Recall 
 
Recall har mätts vid DCV=100. Högst recall finner vi hos queryn med böjningsvarianter 
(QI). Enbart uppbrytning (QD) ökar recall marginellt medan böjningsvarianter (QI) ökar 
recall kraftigt. Vi kan av dessa recalldiagram utläsa att expansion i form av 
böjningsvarianter bidrar mer till ökad recall än expansion genom uppbrytning av 
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sammansättningar. Troligtvis beror detta på att expansion med uppbrytningar genererar 
mer brus än expansion med böjningsvarianter (mer om detta i avsnitt 6.3). Som tidigare 
beskrivits i uppsatsen genererar en uppbrytning ibland ord som inte är relevanta för 
informationsbehovet, medan böjningsvarianter istället täcker in de flesta av ett ords 
former. 
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Figur 6: Diagram över recall vid DCV=100. 
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Figur 7: Procentuell förändring i  recall gentemot QB vid DCV=100. 
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  Querystrategi     
Topic QB QI QD QID 

003 0,880 1,000 0,880 0,880 
005 0,150 0,540 0,150 0,440 
007 0,030 0,080 0,400 0,530 
009 0,222 0,444 0,444 0,889 
012 0,910 0,910 1,000 0,910 
013 0,760 0,860 0,800 0,930 
015 0,180 0,570 0,270 0,340 
017 0,885 0,960 0,850 0,850 
018 0,000 0,110 0,000 0,220 
022 0,210 0,430 0,290 0,640 
024 0,913 0,960 0,910 0,830 
026 0,509 0,680 0,490 0,630 
031 1,000 1,000 1,000 1,000 
032 0,070 0,530 0,230 0,810 
034 0,460 0,850 0,850 1,000 
045 0,836 0,880 0,810 0,870 
046 0,288 0,640 0,250 0,560 
048 0,523 0,670 0,420 0,480 
051 0,275 0,640 0,190 0,350 
053 0,520 0,930 0,590 0,930 
061 0,600 1,000 0,800 1,000 
072 0,938 0,880 0,880 0,690 
073 0,154 0,770 0,080 0,690 
074 0,600 1,000 0,800 1,000 
077 0,455 0,550 0,180 0,450 
078 0,600 1,000 0,600 1,000 
080 0,000 0,000 0,020 0,000 
082 0,700 0,900 0,700 0,850 
086 0,416 0,610 0,390 0,530 

 
Figur 8: Recall vid DCV=100, topic för topic 
 
För 14 av 116 queries återvinns samtliga relevanta dokument. För fem queries återvinns 
inget relevant dokument. I 18 av 29 fall når QI högst recall och i elva fall når QID högst 
recall. Notera att i fyra fall når både QI och QID högst recall. I ett av fallen, topic 031, 
återvinns samtliga relevanta dokument av alla fyra strategier. I 18 av fallen är QI i topp 
och i elva av fallen når QID högst recall. Strategierna utan böjningsvarianter presterar 
klart sämst recallmässigt. 
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6.2 Flergradig relevanssituation 
 
Den flergradiga relevanssituationen mäter en genomsnittlig relevanspoäng för samtliga 
DCV-nivåer. Eftersom skalan för relevans är 0-3 hamnar den genomsnittliga 
relevanspoängen mellan 0 och 3, till skillnad från den binära relevanssituationen. 
 

    DCV               
    1 5 10 20 30 50 75 100 
Querystrategi QB 0,759 0,550 0,576 0,543 0,481 0,407 0,320 0,272 
  QI 1,241 1,055 0,966 0,805 0,691 0,583 0,499 0,426 
  QD 0,966 0,697 0,624 0,545 0,479 0,414 0,344 0,291 
  QID 1,448 1,228 1,066 0,831 0,724 0,594 0,493 0,414 

 
Figur 9: Genomsnittspoäng vid olika DCV-nivåer, flergradig relevanssituation. 
 
 

    DCV                
    1 5 10 20 30 50 75 100  Snitt 
Querystrategi QI 63,5 93,58 67,71 48,25 43,66 43,24 55,94 56,62 59,06 
  QD 27,27 27,9 8,33 0,37 -0,42 1,72 7,5 6,99 9,96 
  QID 90,78 125,3 85,07 53,04 50,52 45,95 54,06 52,21 69,62 

 
Figur 10: Procentuell förändring gentemot QB, flergradig relevanssituation. 
 
Mönstret känns igen även i den flergradiga relevanssituationen. Skillnaden här är ett 
bättre resultat för uppbrytningsvarianterna. Över sex av åtta DCV-nivåer presterar 
querystrategin med uppbrytning och böjningsvarianter bäst. Skillnaden är relativt stor 
över låga DCV-nivåer medan kurvorna följs åt över de höga DCV-nivåerna. Återigen 
följs kurvorna för queries med böjningsvarianter, QI och QID, åt liksom kurvorna för 
queries utan böjningsvarianter. Även här bidrar uppbrytning till ökad 
återvinningseffektivitet men mer vid låga DCV-nivåer än vad den gör vid höga DCV-
nivåer. Resultatet av denna mätning visar att strategierna med böjningsvarianter når 
klart högre poäng än strategierna utan böjningsvarianter över låga DCV-nivåer, vilket 
innebär att strategierna återvinner högrelevanta dokument tidigt i resultatlistan jämfört 
med grundformsstrategierna. Men det resultatet avviker inte mer än nämnvärt från 
resultatet i den binära relevanssituationen. Vad som istället avviker från den binära 
relevanssituationen är ett allt bättre resultat för uppbrytningsstrategierna. Slutsatsen av 
detta blir då att uppbrytning bidrar till ökad återvinningseffektivitet av högrelevanta 
dokument, jämfört med icke-uppbrytning.  
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Figur 11: Diagram över genomsnittspoäng vid olika DCV-nivåer, flergradig relevans. 
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  Querystrategi     
Topic QB QI QD QID 

003 0,340 0,343 0,450 0,444 
005 0,549 1,750 0,658 1,633 
007 0,016 0,173 0,588 1,693 
009 0,024 0,023 0,049 0,060 
012 0,845 1,275 1,011 1,323 
013 1,479 1,528 1,460 1,529 
015 0,415 0,850 0,200 0,928 
017 0,311 1,356 0,290 1,240 
018 0,000 0,053 0,000 0,059 
022 0,109 0,998 0,374 1,213 
024 0,773 0,536 0,783 0,659 
026 0,723 1,304 0,876 1,236 
031 0,186 0,743 0,179 0,724 
032 0,106 1,251 0,310 1,636 
034 0,301 0,329 0,314 0,344 
045 1,053 1,118 1,196 1,151 
046 0,779 0,660 0,638 0,410 
048 1,290 1,436 1,416 1,535 
051 0,286 0,759 0,453 0,539 
053 1,039 1,495 1,053 1,294 
061 0,146 0,320 0,579 0,738 
072 1,005 0,629 0,839 0,659 
073 0,056 0,771 0,089 0,660 
074 0,024 0,415 0,130 0,490 
077 0,241 0,303 0,030 0,086 
078 0,523 0,763 0,430 0,658 
080 0,000 0,000 0,011 0,000 
082 0,530 0,428 0,436 0,560 
086 1,003 1,104 0,950 1,149 

 
Figur 12: Genomsnittspoäng över alla DCV-nivåer, topic för topic 
 
I 13 av 29 fall presterar QID bäst. I nio av fallen är det QI som överpresterar de övriga 
strategierna. Resultatet antyder att QID är den bästa av de fyra strategierna på att finna 
högrelevanta dokument. 
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6.3 Avvikelser 
 
Den här delen av resultatredovisningen inriktar sig på de topics som har ett avvikande 
resultat. Överlag finner vi att uppbrytning tillsammans med böjningsvarianter (QID) ger 
ett bättre resultat med avseende på återvinningseffektiviteten jämfört med övriga tre 
strategier. Det finns emellertid tillfällen då uppbrytning eller böjningsvarianter fungerar 
mindre bra, det vill säga, då QDs sammanfattande värde är lägre än QB eller QIDs 
sammanfattande värde är lägre än QI, samt där QIs sammanfattande värde är lägre än 
QB eller QIDs sammanfattande värde är lägre än QD. Följande avsnitt inriktar sig på de 
topics där avvikelser finns. Följande generella avvikelser har identifierats: 
 
Ø QB eller QD överträffar någon av QI och QID i precision. 

 
Ø QD överträffar QI i recall. 

 
Ø QB överträffar övriga i recall. 

 
Ø QID eller QI överträffas genomgående i recall för ett topic. 

 
Vi presenterar här de topics för vilka någon av ovanstående avvikelser inträffar. Topics 
är beskrivna med det fält varifrån vi har hämtat våra söktermer samt vår baselinequery 
QB. 
 
 
Topic 003: Vad har Nederländerna för narkotikapolitik?  
 
QB 
 
#sum(nederländerna narkotikapolitik) 
 
QD överträffar QI i precision vid låga DCV. 
 
Man kan diskutera huruvida en morfologisk analysator som SWETWOL ska bryta upp 
egennamn som Nederländerna eller ej. Uppbrytningen frigör relevanta termer som land, 
lands, landet och landets i QID och land i QD medan QI enbart expanderar två termer 
med böjningsvarianter. I QD frigörs båda termerna narkotika och politik, termer som 
båda är relevanta för topic. För topic 003 kan vi också redovisa en försämring i recall 
för de båda uppbrytningsvarianterna, vilket antas bero på att termen land med alla dess 
böjningsvarianter har en stor förekomst i kollektionen. 
 
 
Topic 005: Undersök attityderna hos icke-medlemsländer beträffande framtida 
medlemskap i Europeiska Gemenskapen eller Europeiska Unionen. 
 
QB  
 
#sum(attityd icke medlemsland framtida medlemskap europeisk gemenskap union)  
 
Genomgående sämre recall för QID.  
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Uppbrytning av medlemsland kan tänkas rendera en del brus i detta fall. Man talar 
sällan om medlemmar inom EU utan oftast om EUs medlemsländer. Däri tros 
anledningen till det svaga resultatet ligga. Samtidigt överpresterar QD QB, detta beror 
förmodligen på att frigörandet av land i dess grundform inte ställer till så stor skada.  
 
 
Topic 007: Sök dokument om dopinganvändning inom fotbollen.  
 
QB 
 
#sum(dopinganvändning fotboll) 
 
QD överträffar QI i recall och i precision vid de flesta DCV-nivåerna. 
 
Uppbrytningen av dopinganvändning är i detta fall betydligt lämpligare att använda sig 
av än sammansättningen. Det är inte troligt att dopinganvändning används lika frekvent 
som till exempel frasen användning av doping. 
 
 
Topic 009: Vilka områden i världen har fyndigheter av metangas som kan 
utvinnas till energi? 
 
QB 
 
#sum(fyndighet metangas utvinna energi) 
 
Recallen är dubbelt så stor för QID jämfört med QI. 
 
Resultatet antyder att termerna metan och gas är mer frekvent förkommande i för topic 
relevanta dokument än metangas. 
 
 
Topic 015: Vilka faktorer undergräver den europeiska industrins konkurrenskraft 
på världsmarknaden?  
 
QB 
 
#sum(undergräva europeisk industri konkurrenskraft världsmarknad) 
 
QB överträffar QD i precision vid låga DCV-nivåer. QID presterar genomgående bäst. 
Recall blir lidande av uppbrytning. 
 
Uppbrytning av termer som världsmarknad och undergräva resulterar i mycket brus. 
Framförallt termen värld ingår i många andra sammanhang än det för topic intressanta. 
Troligtvis är det frigörandet av termen konkurrens som bidrar till ökad effektivitet i 
QID. Frigörandet av värld renderar troligtvis brus i QD, vilket tycks resultera i att QB 
överträffar QD. Det kan också diskuteras om undergräva är en term som är lämplig att 
bryta upp.   
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Topic 017: Vilken omfattning hade skogsbränderna utanför Sydney och hur 
allvarligt var läget? 
 
QB 
 
#sum(omfattning skogsbrand sydney) 
 
Bättre recall för QB än QD. QI och QID når bäst precision vid låga DCV-nivåer, annars 
ganska jämnt. 
 
Skogsbrand förekommer förmodligen oftare i relevanta dokument än till exempel brand 
i skog. Queries med böjningsvarianter presterar bättre vid låga DCV, men i övrigt 
ganska jämnt. Att skillnaden mellan varianterna inte är så stor tycks bero på att Sydney 
inte förekommer i så många för topic irrelevanta dokument, det vill säga, när man 
använder ett ortsnamn eller liknande som sökterm tenderar söksträngen att bli väldigt 
specifik. 
 
 
Topic 026: Ge exempel på användning av vindkraft.  
 
QB 
 
#sum(användning vindkraft) 
 
Sämre recall för uppbrytningsvarianterna. 
 
Detta beror på termen vindkraft som naturligtvis inte bör brytas upp eftersom betydelsen 
enbart uttrycks i sammansättningen och inte med komponenterna. Därmed genereras 
brus. Bäst resultat fick QI. 
 
 
Topic 032: Sök dokument om prästvigning av kvinnor inom de europeiska 
kyrkorna.  
 
QB 
 
#sum(prästvigning kvinna europeisk kyrka) 
  
För detta topic finner vi stora skillnader i recall och precision samt snittpoäng. QID och 
QI överträffar de andra strategierna stort. Uppbrytning gav en relativt stor ökning i 
återvinningseffektivitet både med hänsyn tagen till precision och till recall, men främst i 
den flergradiga relevanssituationen. 
 
Detta är typiska söktermer som fungerar bättre med böjningsvarianter. Frasen 
europeiska kyrkor förekommer troligtvis mer frekvent än frasen europeisk kyrka. 
Uppbrytning av prästvigning fungerar också riktigt bra. 
 
 
Topic 046: Vilka effekter har FN:s handelsblockad haft på det irakiska folkets 
tillvaro? 
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QB 
 
#sum(effekt fn handelsblockad irakisk folk tillvaro) 
 
QID presterar svagt för detta topic. QD överpresterar QID och QB överpresterar QI. 
Böjningsvarianter tycks inte fungera bra för detta topic. Både precision och recall blir 
lidande av uppbrytningar. 
 
Handelsblockad och FN är nyckelorden i detta topic. Att böjningsvarianter fungerar 
dåligt kan ses som lite märkligt, men det är inte ovanligt att man talar om en 
handelsblockad eller den handelsblockad som.... Uppbrytningen av handelsblockad kan 
ses som mindre lyckad då vi även får verbet blocka. Det är antagligen inte speciellt 
vanligt att man skriver om handelsblockad till en fras som till exempel blockad av 
handel.  
 
 
Topic 048: Skäl för tillbakadragandet av FN:s fredsbevarande styrkor ur Bosnien.  
 
QB 
 
#sum(skäl tillbakadragande fn fredsbevarande styrka bosnien) 
 
QB överpresterar eller presterar lika med QD och QID i recall. QB presterar jämnt med 
de övriga typerna i samtliga situationer då det gäller precision. Recall blir lidande av 
uppbrytningar. 
 
Det är lite oväntat att uppbrytning av tillbakadragande och fredsbevarande skulle ge 
brus i detta fall. Dra tillbaka borde vara en användbar fras liksom bevara freden, men 
termerna är förmodligen såpass vanliga i resten av dokumentsamlingen att mycket brus 
återvinns. 
 
 
Topic 051: Sök dokument om slutspelet i 1994 års världsmästerskap i fotboll. 
 
QB 
 
#sum(1994 världsmästerskap slutspel fotboll) 
 
Recall blir lidande av uppbrytning. 
 
Uppbrytning av världsmästerskap frigör den intressanta termen mästerskap, men 
frigörandet av värld bidrar troligtvis till mycket brus, liksom uppbrytningen av slutspel. 
 
 
Topic 072: Vilken roll spelade Ryssland i G7-toppmötet i Neapel 1994? (per)  
 
QB 
 
#sum(ryssland g7 toppmöte neapel 1994) 
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QB presterar bättre eller lika med de övriga strategierna recallmässigt. I allmänhet är det 
väldigt jämnt mellan de olika strategierna både med hänsyn till recall och precision. 
Främst QID blir lidande recallmässigt. 
 
Uppbrytning av Ryssland och toppmöte är inte alltför lyckat, även om man kan tänka sig 
att ryssarna och ryssarnas är lämpliga termer. Att möte frigörs är inte så tokigt heller, 
men då bör kanske topp strykas. Neapel, G7 och 1994 är termer som räcker långt för att 
finna relevanta dokument. Noterbart är att QD presterar relativt bra. Möjligtvis beror det 
på att QI och QID återvinner mycket brus med böjningsvarianterna. 
 
 
Topic 073: Vilka var reaktionerna i övriga Europa på det negativa resultatet av 
den norska folkomröstningen där Norge fattade beslutet att inte gå med i den 
europeiska unionen (EU)? 
 
QB 
 
#sum(reaktion europa negativ resultat norge norsk beslut folkomröstning europeisk 
union eu) 
 
Uppbrytning bidrar till minskad recall. 
 
Enda uppbrutna termen är folkomröstning. Detta pekar på att sammansättningen 
används oftare än de fraser som kan uttrycka samma innebörd. 
 
 
Topic 077: Vad finns det för tillgänglig information om självmord hos tonåringar?  
 
QB 
 
#sum(självmord tonåring) 
 
Uppbrytning fungerar dåligt för detta topic, både i recall och i precision. 
 
Inga kommentarer behövs här. Självmord uttrycks mycket sällan som en fras. Hur ofta 
står det om någon som begick ett mord på sig själv? Även om verbet mörda inte 
representeras i någon query skulle det knappast finnas någon fras innehållande orden 
själv och mörda. De fraser som skulle bli aktuella är givetvis ta livet av sig och ta sitt 
liv. 
 
Vi har funnit ganska många avvikelser från det genomsnittliga resultatet. Nära hälften 
av de topics vi har använt oss av redovisar någon av ovan nämnda avvikelser. Troligtvis 
gör det relativt lilla antalet topics att resultatet inte är generaliserbart. Av intresse är att 
när queryn innehåller ett ortsnamn eller annat egennamn ökar baselinequeryns (QB) 
prestanda. Strategi QB med söktermer från topic i grundform är generellt minst effektiv. 
Den agerar mest som en måttstock som jämförs med övriga tre strategiers resultat. QB 
presterar sämre än samtliga tre övriga strategier med några få undantag. Undantag 
finner vi för de queries där följande termer förekommer: 
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Nederländerna, soltempelorden, Kairo, GATT och IRA, samt termkombinationerna 
Israel-Jordanien, FN-irakisk, FN-Bosnien, Neapel-G7 och Venedigfestival-Guldlejon. 
 
Dessa termer eller termkombinationer ingår alla i topics där baselinequeryn presterar 
bäst, likvärdigt eller nästintill likvärdigt med övriga strategier. Varför vi får detta 
resultat kan bero på att termerna inte förekommer ofta i irrelevanta dokument. Till 
exempel finner vi i definitionen för relevansgrad 1 att ett dokument tilldelas 
relevanspoäng 1 om dokumentet pekar på topic. I så fall kan man tänka sig att samtliga 
dokument som innehåller termen Kairo är relevant för aktuellt topic. Det är möjligt att 
detta påverkar resultatet och att en undersökning där enbart dokument av relevansgrad 2 
och 3 anses relevanta skulle kunna ge ett mer rättvisande resultat. 
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7 Diskussion 
 
Vi finner skillnader i återvinningseffektivitet mellan de olika strategierna. I den binära 
relevanssituationen (figur 2, 3, 4 och 5) bidrar enbart uppbrytning med en ökad 
precision på knappt 4% i genomsnitt över alla DCV-nivåer. Över fem av de åtta DCV-
nivåerna presterar QD bättre än QB. Förbättringen för queries med uppbrytning är störst 
vid låga DCV-nivåer. Största bidraget till ökad precision finner vi dock hos queries med 
böjningsvarianter, där genomsnittsprecisionen över de olika DCV-nivåerna är 48% 
större för QI gentemot QB. Bäst precision för låga DCV-nivåer finner vi för 
querystrategin QID. Överlag är skillnaderna små mellan QI och QID. 
 
I den flergradiga relevanssituationen (figur 9, 10, 11 och 12) noterar vi en ökning i 
snittpoäng på 10% för enbart uppbrytning. QD överpresterar här QB över alla DCV 
utom vid DCV=30. Liksom i den binära relevanssituationen bidrar böjningsvarianter 
mest till ett förbättrat resultat. Enbart böjningsvarianter ger en ökning i snittpoäng på 
59%. QID presterar bäst i den flergradiga relevanssituationen med en genomsnittlig 
procentuell ökning med nästan 70% gentemot QB. Då QID presterar klart bäst över låga 
DCV-nivåer drar vi slutsatsen att denna metod är bäst på att finna högrelevanta 
dokument högt upp i listan. För båda situationerna noterar vi att queries med 
böjningsvarianter presterar bättre än queries med grundformer över samtliga DCV. 
 
Recall (figur 6, 7 och 8) ökar med knappt 9% med enbart uppbrytning. Det är liten 
skillnad mellan de båda querystrategierna som använder böjningsvarianter, QI och QID. 
Querystrategin QI når bäst resultat med en ökning på knappt 45% gentemot QB. Klar 
förbättring finner vi också när uppbrytning och böjningsvarianter kombineras i QID 
gentemot då enbart uppbrytning sker (QD). 
 
Resultatet av uppbrytning ligger i enlighet med vad tidigare studier har visat. I vårt fall 
är resultatet för uppbrytningsstrategierna dock något sämre, både i precision och recall. 
Tidigare studier har kunnat rapportera om att uppbrytning i större grad än stamning 
bidrar till ökad återvinningseffektivitet, till exempel Braschler och Ripplinger (2004). I 
ljuset av detta kan man dra slutsatsen att böjningsvarianter därmed är effektivare än 
stamning, men riktigt så enkelt är det inte. Flera av de studierna som vi har tagit upp i 
kapitel 4 har nämligen använt sig av olika former av kontrollerad uppbrytning 
(Braschler & Ripplinger 2004, Ahlgren 2004, Rosell 2003, Kamps et al 2003) vilket bör 
ge ett bättre resultat. 
 
Några av studierna rapporterar små eller inga skillnader mellan kontrollerad och 
okontrollerad uppbrytning (Braschler & Ripplinger 2004, Ahlgren 2004). I vår studie 
har vi funnit att en del sökningar misslyckas om en olämplig sammansättning bryts upp. 
Generellt gäller att om komponenterna i sammansättningen är frekvent förekommande i 
de för topic irrelevanta dokumenten blir återvinningseffektiviteten lidande. Exempel på 
sådana termer är land i Nederländerna och medlemsland, under i undergräva, själv och 
mord i självmord, slut och spel i slutspel och värld i världsmästerskap och 
världsmarknad. Man skulle kunna tänka sig att ogenomskinliga sammansättningar som 
jordgubbe tillhör kategorin av olämpliga ord att bryta upp, men vi har inte funnit något 
exempel på detta bland de topics vi har använt.  
 
Vi har funnit få exempel på flertydighet. Exemplet plan som vi tog upp tidigare i 
uppsatsen tycks inte bidra till försämrad återvinningseffektivitet. Däremot finner vi en 



Queryexpansion med böjningsvarianter och uppbrytning av sammansättningar 

43 

försämring där termerna land, vind och under förekommer. Huruvida detta beror på att 
det finns olika betydelser kan vi bara spekulera kring. Termen land förekommer 
troligtvis mer i betydelsen nation snarare än i betydelsen mark. Att uppbrytningen av 
vindkraft misslyckas beror troligtvis främst på att betydelsen inte uttrycks som fras utan 
enbart som sammansättning. Detta gäller även för termen slutspel. Under kan dock 
mycket väl vara en term som används oftare som ett under än i frasen gräva under.  
 
Förutom de ovan nämnda problemen stöter vi på problem när komponenterna i sig inte 
eller sällan förekommer i en fras som uttrycker betydelsen hos sammansättningen. 
Nederländerna är ett utmärkt exempel på det senare problemet, skogsbrand ett annat. 
Handelsblockad är ytterligare ett exempel på detta liksom folkomröstning. Det finns 
dock även fall där en uppbrytning misslyckas trots att samma betydelse kan återges av 
en fras. Termerna tillbakadragande och fredsbevarande kan uttryckas i form av dra sig 
tillbaka och bevara freden, men likväl får vi svagt resultat för dessa uppbrytningar. Det 
är möjligt att komponenterna är frekvent förekommande i dokumentsamlingen, och att 
det är detta som gör att resultatet blir svagt.  
 
Vi kan också se att termer som världshandelsorganisationen skulle kunna brytas upp på 
ett bättre sätt än vad som skett i denna studie. De flesta sammansättningar bestående av 
tre eller fler komponenter har brutits upp så att varje komponent bildar ett nytt ord. 
Ibland finner man att två eller fler komponenter bildar ett ord i sammansättningen, som 
till exempel riksdag i riksdagshus. SWETWOL i kombination med Compound 
Elimination Principle ger uppbrytningen riksdags#hus ur riksdagshus, men 
världs#handels#organisation ur världshandelsorganisation. Världshandel och handels-
organisation är troligtvis mer användbara komponenter än värld, handel och 
organisation. Detta är också en punkt där hantering av sammansättningar kan förbättras. 
 
I övrigt finner vi ett positivt resultat av expansion med uppbrytning av samman-
sättningar. Generellt ökar recall mer med hjälp av böjningsvarianter, men det finns 
några fall där uppbrytning bidrar i större grad till ökad recall. Detta gäller termerna 
dopinganvändning, metangas och alkoholkonsumtion. I de först och sist nämnda fallen 
uttrycks sammansättningen ofta som en fras, till exempel användning av doping och 
konsumtionen av alkohol. Metangas tillhör troligtvis inte den kategorin, men det är 
möjligt att komponenten metan återfinns ofta i relevanta sammanhang. Ett exempel på 
detta kan vara meningen man fann stora fyndigheter av metan i Belgien. 
 
Dessa sammansättningar bidrar också till ökad precision i högre grad än böjnings-
varianter. Fler exempel på sammansättningar som bidrar till ökad precision är 
befolkningskonferens, familjeplanering, oljeledning. Bra resultat får vi också när vi 
bryter upp ordet prästvigning, även om denna term inte bidrar till vare sig ökad recall 
eller ökad precision jämfört med böjningsvarianter. Uppbrytning av denna term 
resulterar dock i en klar förbättring (QID jämfört med QI och QD jämfört med QB). 
 
Komponenterna i sammansättningarna ovan resulterar inte i ett meningsskifte vid en 
uppbrytning. De representerar enskilt eller tillsammans i en fras den betydelse som 
sammansättningen har. Notera att komponenten olje måste normaliseras till olja för att 
resultatet för uppbrytning av oljeledning ska bli tillfredsställande. 
 
Vi kan konstatera att i stort sett samtliga termer fungerar bra att expandera med 
böjningsvarianter. Vi har förvisso funnit att termen handelsblockad är ett undantag från 
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den regeln och att vi får problem då flera betydelser sammanfaller i en grundform, som 
till exempel under, vind och land. I det senare fallet får vi för topic irrelevanta 
böjningsvarianter som har en annan betydelse än de för topic relevanta termerna. Vidare 
kan man anta att det för begrepp som världshandelsorganisationen och europeiska 
unionen endast finns två lämpliga varianter: världshandelsorganisationen och 
världshandelsorganisationens respektive europeiska unionen och europeiska unionens. 
Ett annat problem finner vi med irländska republikanska armén. För den korrekta 
betydelsen finns enbart en relevant form av orden irländsk (irländska) och republikansk 
(republikanska) och två relevanta former av armé (armén och arméns). På grund av 
användandet av böjningsvarianter får vi en rad termer som inte är relevanta för topic. 
Dessa är irländsk och irländskt samt republikansk och republikanskt. En stor del i det 
negativa resultatet för QI och QID spelar dock termen armén. I QPA har nämligen 
bokstaven é indexerats som e (Ahlgren 2004, s. 62), vilket innebär att distinktionen 
mellan termerna armén och armen går förlorad. Därmed återvinner QI och QID 
dokument som innehåller armen och armens, och dessa termer är irrelevanta för detta 
topic. 
 
Att böjningsvarianter presterar så bra i den här studien beror antagligen mycket på att vi 
har valt att använda grundformerna av termer som finns i topic. Vi kan anta att en 
grundformsquery påminner en del om den som en genomsnittlig informationssökare 
söker med, så resultatet kan mycket väl återspegla resultatet av en expansion med 
böjningsvarianter vid en vanlig informationssökning av en genomsnittlig användare. 
 
Den okända informationssökaren representeras genom valet av söktermer från befintliga 
beskrivningar av topics. Vi väljer inte själva vilka termer som ska ingå i informations-
behovet, därmed får vi en begränsad uppsättning termer att hämta söktermer ifrån. Vi 
har, i egenskap av sökexperter, inte försökt hitta synonymer som, hypotetiskt, bättre 
skulle kunna representera informationsbehovet. Därmed ökar chansen för att vi väljer 
termer som den genomsnittlige användaren skulle kunna tänkas söka med. Genomsnittet 
på drygt fyra termer i baselinequeryn ligger förmodligen också i enlighet med vad en 
normal användare skulle använda sig av, det vill säga relativt få (Korfhage 1997, s. 51). 
 
Vi har tagit upp problemet med olika form på indexterm och sökterm. Det är ingen 
djärv tanke att problemet är större för obehandlad text, som de fulltexter som finns i 
index hos sökmotorer på Interne t. I obehandlad text har till exempel ingen stamning 
genomförts, och termerna har inte heller placerats i grundform i index. Därmed ökar 
vikten av att söka med böjningsvarianter, för att täcka in de ord som finns i texten. 
 
Även om man tänker sig att den genomsnittlige användaren söker, medvetet eller 
omedvetet, med någon böjningsvariant för varje sökterm finns det fortfarande ett antal 
möjliga böjningsvarianter för den givna termen som användaren inte har tänkt på som 
kan förekomma i ett relevant dokument. Vi kan tänka oss att grundform inte är den 
lämpligaste representationen för ett ord. Vidare kan vi tänka oss att resultatet för QB 
och QD hade blivit bättre om vi hade valt att använda termen i den form som den 
förekom i topic, eller om en genomsnittlig användare hade valt ut vilka termer som ska 
förekomma i queries och i vilken form de ska förekomma. 
 
Det finns dock fog för påståendet att användandet av böjningsvarianter ökar precision 
och recall dramatiskt. Vårt resultat ger, i ljuset av likartade studie r, en indikation på att 
böjningsvarianter hypotetiskt skulle kunna öka både recall och precision mer än vanlig 
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stamning, men detta behöver bevisas i en studie som jämför de båda metoderna. Styrkan 
med användandet av böjningsvarianter ligger i att man erhåller en begränsad, men 
utökad, uppsättning söktermer som uttrycker samma betydelse som originalordet, men i 
olika former. En nackdel gentemot stamning är att man missar att täcka in exempelvis 
avledningar. Ett exempel på det är avledningen förhandlingsbar, som man missar om 
man enbart söker med förhandling och dess böjningsvarianter. Använder man stammen 
förhandling finner man denna typ av avledda ord. Om man väljer ordstammen förhandl 
finner man även dokument som innehåller verbet förhandla och substantivet 
förhandling med deras böjningsvarianter. 
 
Med våra regler för expansion med böjningsvarianter missar vi också några böjnings-
varianter, till exempel grönaste och planaste. Ett annat problem vi stött på är ordet 
undertecknats, som förekommer i exakt den formen i sitt topic. Eftersom ordet i sig inte 
är i grundform normaliseras det av SWETWOL till underteckna, ett verb som sedan 
expanderas med böjningsvarianterna undertecknar, undertecknade och undertecknat . 
Termen undertecknats, som är en böjningsvariant av underteckna, går då förlorad. 
Precis samma sak gäller för identifierats.  
 
Det innebär också att vi missar varianten identifierad, som i någon är identifierad och 
identifieras, som i någon ska identifieras. Vi har valt att begränsa expansionen med 
böjningsvarianter till ett visst antal former, i detta fall infinitiv, presens, preteritum och 
supinum. En framtida studie med böjningsvarianter skulle kunna jämföra vår något 
selektiva metod med en metod där man tar med samtliga böjningsvarianter av samtliga 
termer. 
 
Vi kan tänka oss att en bra hantering av begrepp som europeiska unionen och irländska 
republikanska armén ökar återvinningseffektiviteten. I vår studie har de behandlats som 
enskilda ord. Egennamn måste också kunna hanteras på detta sätt, till exempel Almkvist. 
Vi rekommenderar att ett IR-system som använder sig av expansion i form av 
uppbrytning av sammansättningar och böjningsvarianter innehåller en lista över 
egennamn. Termer som förekommer i den listan skulle i så fall enbart expanderas med 
ett genitiv-s, och termerna skulle inte brytas upp. Då skulle irländska republikanska 
armén och europeiska unionen enbart finnas i två former, nämligen bestämd form och 
bestämd form genitiv. Då skulle vi också slippa en uppbrytning av Almkvist. 
 
Vidare konstaterar vi att om uppbrytning skall fungera tillfredsställande måste man 
undvika uppbrytning av sammansättningar vars komponenter är högfrekventa i 
dokumentsamlingen. Man kan tänka sig att de söktermer som användaren väljer 
normaliseras till grundform för att sedan expanderas med samtliga kända 
böjningsvarianter. Begrepp och egennamn som de ovan nämnda expanderas enbart med 
ett genitiv-s samtidigt som de inte bryts upp ifall de skulle vara sammansättningar. 
 
Det kan diskuteras huruvida detta är möjligt att genomföra. Troligtvis krävs 
igenkänning av begrepp som de ovan nämnda att användaren själv markerar de 
eventuella fraser som finns, till exempel med hjälp av citationstecken. En analys av 
frekvensen hos sammansättningskomponenterna i dokumentsamlingen torde inte vara 
omöjligt att systemet ska kunna genomföra i samband med en sökning. Skulle 
frekvensen vara stor för någon av komponenterna kan uppbrytning undvikas. Svårare 
blir det med sammansättningar vars komponenter inte representerar sammansättningens 
betydelse, till exempel jordgubbe, slutspel och vindkraft.  
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Fortsatt forskning på området skulle vara av intresse. Expansion med böjningsvarianter 
skulle kunna ställas mot stamning och expansion med böjningsvarianter och avlednings-
suffix. Sammansättningar skulle kunna undersökas närmare genom att man jämför 
vanlig uppbrytning med uppbrytning av ord vars komponenter inte är frekvent 
förekommande i kollektionen. Vår studie indikerar att uppbrytning av samman-
sättningar ökar återvinningseffektiviteten, men inte lika mycket som användandet av 
böjningsvarianter. En större undersökning skulle troligtvis ge ett mer rättvisande 
resultat. 
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8 Slutsatser 
 
Studien vi genomfört indikerar att uppbrytning av sammansättningar kräver vissa regler 
för att fungera optimalt. Vår uppbrytningsstrategi, som enbart tar hänsyn till Compound 
Elimination Principle, visar på ett något förbättrat resultat gentemot icke-uppbrytning.  
Skillnaden är dock så liten att när böjningsvarianter appliceras på termerna försvinner 
nästan helt den förbättring som uppbrytningen gav initialt. Samma sak gäller för både 
precision och recall. När enbart uppbrytning används blir förbättringen liten, och när 
enbart böjningsvarianter används blir förbättringen stor. 
 
För att uppbrytning av sammansättningar skall kunna fungera tillfredsställande krävs 
ytterligare regler tillsammans med Compound Elimination Principle. Enligt våra resultat 
skulle uppbrytningen förbättras med hjälp av följande princip: 
 
Bryt inte upp en sammansättning om 
 

1) den är ett egennamn 
2) komponenterna är frekvent förekommande i dokumentsamlingen 
3) komponenterna inte uttrycker sammansättningens betydelse enskilt eller 

tillsammans i en fras 
 
Böjningsvarianter har givit ett mycket bra resultat. Ett genomsnitt över samtliga DCV-
nivåer visar på en förbättring på 48% i precision och 45% i recall gentemot baseline. Att 
expandera queries med böjningsvarianter ger så gott som alltid ett bra resultat, men det 
kan göras bättre. 
 
Man kan tänka sig att begrepp som europeiska unionen, världshandelsorganisationen 
och irländska republikanska armén enbart expanderas med ett genitiv-s och att de 
enskilda orden i begreppen inte normaliseras till grundform. I så fall undviker man 
böjningsvarianter som inte ingår i begreppen. För övrigt torde expansion med 
böjningsvarianter fungera bra. Man kan också tänka sig att man även expanderar med 
avledningssuffix. 
 
Våra resultat bör dock ses i ljuset av det relativt lilla antalet använda topics. Vi har här 
ändå en indikation på hur uppbrytning bör gå tillväga för att förbättra prestandan i IR-
system med svenskspråkiga kollektioner. Vidare har vi också en stark indikation på att 
användandet av böjningsvarianter ökar återvinningseffektiviteten. Resultatet bör kunna 
appliceras på liknande språk som danska, norska, tyska och holländska.  
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9 Sammanfattning 
 
Den studie som vi genomfört av querystrategier med böjningsvarianter och uppbrytning 
av sammansättningar har innefattat 29 topics med tillhörande queries (QB, QI, QD, 
QID). Undersökningens omfång är således begränsat men hanterbart inom ramen för en 
magisteruppsats. De resultat vi fått är dock intressanta och visar, anser vi, att båda 
strategierna bör kunna utvecklas och användas för att främja återvinningseffektiviteten 
hos informationsåtervinningssystem. 
 
Den här studien behandlar den sökning som sker via datorer i databaser samt på Internet 
och innefattar queries som innehåller svenska ord, med vilka man avser återvinna 
svenska texter i fulltext med naturligt språk. 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka skillnaden mellan fyra querystrategier 
med avseende på återvinningseffektivitet. I studien ville vi ta reda på om uppbrytning 
av sammansatta ord samt expansion av söktermer med böjningsvarianter ökar 
återvinningseffektiviteten eller ej. Vi frågade oss vilken den kombinerade effekten av 
expansion med uppbrytning av sammansättningar och expansion med böjningsvarianter 
blev. För att kunna undersöka hur de olika querystrategierna påverkar återvinnings-
effektiviteten formulerades fyra forsknings frågor som sedan ställdes till de resultat som 
erhållits: 
 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet då grundformer används med avseende 
på uppbrytning/icke-uppbrytning av sammansättningar? 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet då grundformer expanderas med 
böjningsvarianter med avseende på uppbrytning/icke-uppbrytning av samman-
sättningar? 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet när sammansättningar inte bryts upp 
med avseende på expansion/icke-expansion med böjningsvarianter? 
- Vilka skillnader finns i återvinningseffektivitet när sammansättningar bryts upp med 
avseende på expansion/icke-expansion med böjningsvarianter? 
 
Informationssökning är inget nytt, men informationssamhället är i många avseenden 
redan här. Det ställs krav på bättre recall och ökad precision vad gäller de IR-system vi 
använder. Användaren förväntar sig allt mer av söksystemens prestanda och användar-
vänlighet. Informationssökning i datoriserade IR-system ställer nya krav på samhället 
som då anpassar sig till dessa och skapar nya marknader och behov hos användaren. 
 
Trenden som råder är att anpassa sökstrategierna till användaren och därför är det av 
vikt att det även för svenska användare finns ett välutvecklat och anpassat söksystem för 
det svenska språket. IR-forskning rörande det svenska språkets karaktäristika har inte 
varit speciellt omfattande om man jämför med den forskning som bedrivits och bedrivs 
på engelskan.  
 
Informationsåtervinning är ett omfattande forskningsområde med många skiftande 
aspekter. Inom ämnet finner man representation av information, lagring av densamma, 
hur den organiseras samt hur man skapar tillgång till informationen för användaren och 
användarens informationsbehov. Mellan den relevanta informationen och användaren 
med informationsbehovet finns ett informationsåtervinningssystem. Det är IR-systemets 
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uppgift att tolka och återvinna rätt information utifrån den query bestående av söktermer 
som användaren väljer att mata in i systemet. Systemets återvinningseffektivitet bedöms 
utifrån om det kan presentera relevanta träffar tillräckligt högt upp i träfflistan. Detta 
beror i sin tur på om användaren presterat en query som täcker informationsbehovet. 
Det som sker när ett IR-system inte kan tolka ett informationsbehov korrekt eller 
användaren inte kunnat uttrycka sin query tillräckligt bra är att det som återvinns är 
irrelevant. 
 
Forskningen inom IR inriktar sig på att anpassa informationsåtervinningssystemen efter 
användarens behov. Eftersom många användare föredrar att använda sig av naturligt 
språk är det just det som IR-systemen måste fås att kunna förstå och tolka rätt. Det finns 
grundläggande lingvistiska problem med det naturliga språket som måste lösas innan ett 
IR-system kan hantera en query i naturligt språk.  
 
I det svenska språket behöver man lösa på vilket sätt sammansättningar och dess 
tillhörande fogemorfem ska behandlas. Sammansättningar kan behandlas med en 
morfologisk analysator, i detta fall har SWETWOL använts. SWETWOL har i studien 
även använts för att normalisera böjda ord till sin grundform. Vidare behöver ett IR-
system för svenska och liknande språk automatiskt kunna expandera en query med 
böjningsvarianter. Men ord med flera betydelser, flertydighet, som homonymer och 
polysemer är ett stort problem.  
 
Den relaterade forskningen vi har tagit upp har i de flesta fall kombinerat stamning med 
uppbrytning. Vår variant av queryexpansion med termers böjningsvarianter har vi inte 
funnit något exempel på. De studier vi har tagit upp har kunnat presentera övervägande 
positiva resultat av stamning. Det finns emellertid nackdelar med metoden. Förvisso 
täcker en bra stamalgoritm in de flesta böjningsvarianterna av ett givet ord, men också 
andra ord som har samma stam.  
 
De flesta studierna har kunnat redovisa positiva resultat för uppbrytning av 
sammansättningar. Flera olika metoder för uppbrytning har använts. Braschler och 
Ripplinger använde sig av olika program för denna process. Strategierna gick olika 
långt i sin uppbrytning, från metoder där kravet för uppbrytning var att komponenterna 
hade samma syntaktiska egenskaper som sammansättningen till metoder där 
sammansättningar bröts upp konsekvent. Cöster, Sahlgren och Karlgrens metod att 
enbart bryta loss första komponenten för att sedan expandera denna fann vi intressant, 
men med nackdelen att man riskerar att få med irrelevanta termer till följd av metoden. 
Kamps et al valde att endast bryta upp sammansättningar längre än åtta tecken och 
endast i de fall då komponenterna var mer frekvent förekommande i 
dokumentsamlingen är sammansättningen i sig. Intressant är att varken Braschler och 
Ripplinger eller Ahlgren har rapporterat någon större skillnad mellan olika 
uppbrytningsstrategier. 
 
Flera av studierna har använt sig av uppbrytning och stamning i indexeringsfasen. Vår 
studie inriktar sig på obehandlad text. Expansion med uppbrytning och 
böjningsvarianter sker således i queryfasen. Våra metoder skulle kunna appliceras på de 
söktjänster som idag finns representerade på Internet, där sökning allt som oftast sker i 
hela dokumenten och i obehandlad text.  
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För att undersöka effekten av queryexpansion med böjningsvarianter och uppbrytning 
av sammansättningar konstruerades fyra olika querystrategier. Baselinequeryn (QB) 
innehöll termer från topic placerade i grundform. I strategi QI utökades dessa termer 
med böjningsvarianter. I strategi QD bröts sammansättningarna i baselinequeryn upp 
med hjälp av den morfologiska analysatorn SWETWOL. Såväl sammansättningarna 
som de frigjorda komponenterna användes i QD tillsammans med övriga termer från 
baselinequeryn. I strategi QID utökades termerna från QD med böjningsvarianter. 
 
Enbart uppbrytning ökade återvinningseffektiviteten marginellt. I den binära relevans-
situationen presterade QI bättre än QID, men i den flergradiga relevanssituationen 
presterade QID bäst. Böjningsvarianter bidrog i större utsträckning än uppbrytning till 
ökad återvinningseffektivitet. Resultatet kan troligtvis optimeras genom en bättre 
hantering av sammansättningarna. Till exempel kan man undvika uppbrytning om 
sammansättningens komponenter är frekvent förekommande i dokumentsamlingen, 
eller om sammansättningen i sig är ett egennamn, eller om sammansättningens 
komponenter inte uttrycker sammansättningens betydelse. 
 
Användandet av böjningsvarianter fungerade bra i denna studie. Man skulle kunna tänka 
sig att även expandera queries med avledningssuffix. En studie som jämför stamning 
med användandet av böjningsvarianter skulle vara av intresse liksom en studie som 
jämför olika typer av uppbrytning, från selektiv till aggressiv uppbrytning. Vår 
förhoppning är att framtidens IR-system kan tillhandahålla denna typ av automatisk 
queryexpansion. 
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Figurförteckning 
 
Figur 1: Ett Document Inference Network (Turtle & Croft 1991, s. 191 [vår 
illustration]). 
Figur 2: Genomsnittsprecision vid olika DCV-nivåer, binär relevanssituation.  
Figur 3: Procentuell förändring gentemot QB, binär relevanssituation. 
Figur 4: Diagram över genomsnittsprecision vid olika DCV-nivåer, binär 
relevanssituation. 
Figur 5: Genomsnittsprecision över alla DCV-nivåer, topic för topic 
Figur 6: Diagram över recall vid DCV=100. 
Figur 7: Procentuell förändring i recall gentemot QB vid DCV=100. 
Figur 8: Recall vid DCV=100, topic för topic 
Figur 9: Genomsnittspoäng vid olika DCV-nivåer, flergradig relevanssituation. 
Figur 10: Procentuell förändring gentemot QB, flergradig relevanssituation. 
Figur 11: Diagram över genomsnittspoäng vid olika DCV-nivåer, flergradig relevans. 
Figur 12: Genomsnittspoäng över alla DCV-nivåer, topic för topic 
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Bilaga I – Topics 
 
Denna bilaga är en förteckning över de topics vi har använt oss av i studien. 
Beskrivningen av topics sker utefter fälten <num>, <SE-title>, <SE-desc> och <SE-
narr>. <num> avser topics nummer, <SE-title> avser dess titel, <SE-desc> avser själva 
informationsbehovet och <SE-narr> beskriver topic mer utförligt. Det är enbart termer 
från <SE-desc> som har använts i studien. Beskrivningen anger också hur många 
relevanta dokument av varje relevansgrad som det finns för topic. 
 
<num> 003 
<SE-title> Narkotika i Holland 
<SE-desc> Vad har Nederländerna för narkotikapolitik? 
<SE-narr> Relevanta dokument beskriver regelverk och beslut tagna av de nederländska 
myndigheterna beträffande försäljning och konsumtion av tung och lätt narkotika. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 6 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 2 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 0 
 
<num> 005 
<SE-title> Medlemskap i Europeiska Unionen 
<SE-desc> Undersök attityderna hos icke-medlemsländer beträffande framtida 
medlemskap i Europeiska Gemenskapen eller Europeiska Unionen.  
<SE-narr> Relevanta dokument beskriver åsikter som uttrycks av en medborgare i eller 
en företrädare för ett land utanför EU beträffande ett framtida medlemskap i Europeiska 
Unionen. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 56 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 40 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 44 
 
<num> 007 
<SE-title> Doping inom fotbollen 
<SE-desc> Sök dokument om dopinganvändning inom fotbollen. 
<SE-narr> Relevanta dokument beskriver fall där fotbollsspelare dömts för doping. 
Generella diskussioner om drogrelaterade frågor i fotbollsvärlden är också relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 14 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 5 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 21 
 
<num> 009  
<SE-title> Metangasfyndigheter 
<SE-desc> Vilka områden i världen har fyndigheter av metangas som kan utvinnas till 
energi? 
<SE-narr> Diskussioner om resultat och försök att lokalisera och utvinna metangas för 
kommersiella ändamål är relevanta. Av intresse är även redogörelser för problem, 
kostnader och investeringar för utvinning och bearbetning av metangas. 
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Antal dokument med relevanspoäng 1: 4 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 2 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 3 
 
<num> 012 
<SE-title> Soltempelorden 
<SE-desc> Sök dokument om Soltempelorden och mordet eller självmordet på dess 
medlemmar. 
<SE-narr> Soltempelorden, en sekt som grundades av Luc Jouret och Joseph di 
Mambro, blev känd efter att nästan samtliga av dess medlemmar i Schweiz och Kanada 
dödats. Alla dokument om den här sekten är relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 0 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 3 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 8 
 
<num> 013 
<SE-title> Konferens om familjeplanering 
<SE-desc> Vilka diskussioner fördes och vilka resolutioner antogs vid 
befolkningskonferensen om familjeplanering i Kairo?  
<SE-narr> Alla debattinlägg, förslag och resolutioner om familjeplaninering från 
befolkningskonferensen är av intresse. Speciellt relevanta är ställningstaganden från 
olika länder, organisationer och grupper. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 23 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 28 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 19 
 
<num> 015 
<SE-title> Europeisk industris konkurrenskraft 
<SE-desc> Vilka faktorer undergräver den europeiska industrins konkurrenskraft på 
världsmarknaden?  
<SE-narr> Relevanta dokument behandlar faktorer som gör europeisk industri och 
europeiska fabriksvaror mindre konkurrenskraftiga i förhå llande till övriga världen, t. 
ex. Nordamerika eller Asien. Relevanta dokument ska innehålla uppgifter om Europa 
som helhet snarare än om enstaka europeiska länder. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 40 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 21 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 6 
 
<num> 017 
<SE-title> Skogsbränder utanför Sydney 
<SE-desc> Vilken omfattning hade skogsbränderna utanför Sydney och hur allvarligt 
var läget?  
<SE-narr> Relevanta dokument beskriver omfattningen av och hotet från 
skogsbränderna utanför Sydney. Dokumenten ska också innehålla uppgifter om 
situationerna medan bränderna pågick eller om deras följdverkningar. 
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Antal dokument med relevanspoäng 1: 7 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 6 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 13 
 
<num> 018 
<SE-title> Brandbekämpningsolyckor 
<SE-desc> Sök dokument som handlar om skador som drabbat personer som arbetat 
med brandbekämpning. 
<SE-narr> Exempel på skador eller dödsfall hos brandmän (yrkesmän eller frivilliga) 
världen över är relevanta. Relevanta dokument är också beskrivningar av vidtagna 
åtgärder för att förebygga skador. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 4 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 2 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 3 
 
<num> 022 
<SE-title> Flygplansolyckor på start- och landningsbana 
<SE-desc> Sök exempel på flygplansolyckor som inträffat på start- eller 
landningsbanan under pågående flygning. 
<SE-narr> Vad som kan vara av intresse är orsaker till flygplansolyckor på start- eller 
landningsbana samt vilka eventuella åtgärder som vidtas. Olyckor som orsakas av 
landning innan landningsbanan eller av motorproblem vid starten betecknas inte som 
olyckor på start- eller landningsbana. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 15 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 3 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 11 
 
<num> 024 
<SE-title> Världshandelsorganisationen 
<SE-desc> Vilka argument finns i USA för medlemskap i 
GATT/Världshandelsorganisationen? 
<SE-narr> Resonemang som är positiva till ett USA-medlemskap i 
Världshandelsorganisationen (WTO) är relevanta. Tonvikten ligger på de argument som 
beskriver särskilda fördelar för USA:s ekonomi i allmänhet och USA:s handelsutbyte i 
synnerhet. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 16 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 5 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 2 
 
<num> 026 
<SE-title> Användning av vindkraft 
<SE-desc> Ge exempel på användning av vindkraft.  
<SE-narr> Teoretiska resonemang eller faktiska exempel på användning av vindkraft är 
relevanta. Exempel på skador orsakade av vindens krafter är inte relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 20 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 10 
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Antal dokument med relevanspoäng 3: 27 
 
<num> 031 
<SE-title> Konsumentskydd i EU 
<SE-desc> Sök information om konsumentskyddet i Europeiska Unionen. 
<SE-narr> All information om konsumentskyddet i Europeiska Unionen (EU) är av 
intresse. Rättsliga aspekter (lagar, direktiv, domstolsdomar o.s.v.) såväl som politisk 
debatt är relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 0 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 0 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 3 
 
<num> 032 
<SE-title> Kvinnliga präster 
<SE-desc> Sök dokument om prästvigning av kvinnor inom de europeiska kyrkorna. 
<SE-narr> Vissa europeiska kyrkor har beslutat att tillåta prästvigning av kvinnor. Alla 
dokument som behandlar denna förändring och reaktionerna på den, särskilt från 
Vatikanens sida, är av intresse. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 24 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 20 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 13 
 
<num> 034 
<SE-title> Alkoholkonsumtionen i Europa 
<SE-desc> Sök dokument om alkoholkonsumtionens omfattning och orsaker i Europa.  
<SE-narr> Generell information som alkoholkonsumtionen i Europa är av intresse, 
liksom dokument om alkoholmissbruk. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 13 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 1 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 0 
 
<num> 045 
<SE-title> Fredsfördrag mellan Israel och Jordanien 
<SE-desc> Sök rapporter som innehåller namnen på huvudförhandlarna till det 
fredsfördrag som undertecknats i Mellanöstern mellan Israel och Jordanien samt 
dessutom dokument som ger detaljerad information om fördraget.  
<SE-narr> Ett fredsfördrag mellan Israel och Jordanien undertecknades den 26 oktober 
1994. Det beredde väg för etablerandet av diplomatiska relationer mellan de båda 
länderna. Relevanta dokument innehåller detaljer om fördraget och/eller namnen på de 
personer som varit huvudaktörer i förhandlingarna. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 49 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 16 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 2 
 
<num> 046 
<SE-title> Handelsblockad mot Irak 
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<SE-desc> Vilka effekter har FN:s handelsblockad haft på det irakiska folkets tillvaro?  
<SE-narr> Relevanta dokument beskriver förändringar i tillvaron för det irakiska folket 
genom att jämföra livet före blockaden med livet efter införandet, förutsatt att 
förändringen direkt kan hänföras till själva blockaden. Dokument som innehåller 
ogrundad retorik, såsom tidningsinsändare eller uppenbara partsinlagor i politiskt syfte 
är inte relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 39 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 15 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 5 
 
<num> 048 
<SE-title> Fredsbevarande styrkor i Bosnien 
<SE-desc> Skäl för tillbakadragandet av FN:s fredsbevarande styrkor ur Bosnien. 
<SE-narr> Under 1994 ville några av de europeiska nationer som deltog i det 
fredsbevarande uppdraget i Bosnien dra tillbaka sina styrkor. Relevanta dokument 
beskriver skälen för det föreslagna tillbakadragandet. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 104 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 13 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 15 
 
<num> 051 
<SE-title> Världsmästerskap i fotboll 
<SE-desc> Sök dokument om slutspelet i 1994 års världsmästerskap i fotboll. 
<SE-narr> Relevanta dokument ska innehålla resultat i slutspelet i fotbolls-VM 1994. 
Dokument som diskuterar slutspelet i förväg är inte relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 73 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 16 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 2 
 
<num> 053 
<SE-title> Gener och sjukdomar 
<SE-desc> Vilka gener har identifierats som är upphov till eller bidrar till att orsaka 
sjukdomar eller utvecklingsstörningar hos  
människor? 
<SE-narr> Relevanta dokument identifierar en gen eller rapporterar om att en gen har 
upptäckts som är upphov till någon typ av sjukdom, syndrom, beteendemässig eller 
utvecklingsmässig störning hos människor. Alla dokument som rapporterar upptäckten 
av en defekt gen som orsakar problem hos människor är relevanta, men rapporter om 
sjukdomar och störningar som orsakas av att en gen saknas är inte relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 6 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 7 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 14 
 
<num> 061 
<SE-title> Oljekatastrof i Sibirien 
<SE-desc> Sök information om en brusten oljeledning i Sibirien. 



Queryexpansion med böjningsvarianter och uppbrytning av sammansättningar 

59 

<SE-narr> Dokument som informerar om en brusten oljeledning i Sibirien (Ryssland) 
och följdverkningarna av denna händelse. Alla tekniska och miljömässiga aspekter på 
olyckshändelsen är av intresse, i synnerhet de långsiktiga effekterna på Sibiriens 
ekologiska system. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 0 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 4 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 1 
 
<num> 072 
<SE-title> G7-toppmöte i Neapel 
<SE-desc> Vilken roll spelade Ryssland i G7-toppmötet i Neapel 1994? 
<SE-narr> Relevanta dokument beskriver de ryska intentionerna med att delta och den 
roll som spelades av president Jeltsin i G7-mötet i Neapel i juli 1994. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 9 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 3 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 4 
 
<num> 073 
<SE-title> Norsk folkomröstning om EU 
<SE-desc> Vilka var reaktionerna i övriga Europa på det negativa resultatet av den 
norska folkomröstningen där Norge fattade beslutet att inte gå med i den europeiska 
unionen (EU)?  
<SE-narr> Relevanta dokument rapporterar om reaktioner på Norges nej till att ingå i 
den europeiska unionen eller diskuterar följderna av detta beslut. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 5 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 5 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 3 
 
<num> 074 
<SE-title> Invigning av Eurotunneln 
<SE-desc> Sök dokument som beskriver invigningen av Eurotunneln (även kallad 
Kanaltunneln) och som omnämner de representanter från Frankrike och Storbritannien 
som närvarade vid denna cermoni. 
<SE-narr> Tunneln mellan Frankrike och Storbritannien finansierades av det fransk-
brittiska konsortiet TransManche Link och invigdes den 6 maj 1994 i närvaro av 
Elizabeth II och Francois Mitterand. Relevanta dokument innehåller information om 
invigningen och omnämner de representanter från Frankrike och Storbritannien som var 
närvarande. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 0 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 3 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 2 
 
<num> 077 
<SE-title> Tonåringars självmord 
<SE-desc> Vad finns det för tillgänglig information om självmord hos tonåringar? 
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<SE-narr> Endast självmord hos tonåringar är relevanta. Information som rör 
psykiatrisk vård för depression hos tonåringar är inte relevant, såvida det inte görs en 
specifik koppling till självmord hos tonåringar. Tonåringars dödsfall vilka av 
myndigheterna misstänks vara olyckshändelser och inte nödvändigtvis självmord är inte 
relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 7 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 4 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 0 
 
<num> 078 
<SE-title> Filmfestival i Venedig 
<SE-desc> Vilken film eller vilka filmer vann Guldlejonet under den 51:a 
Venedigfestivalen i september 1994?  
<SE-narr> Dokumenten måste innehålla åtminstone titel/titlar på filmen/filmerna som 
belönades med Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig. Dokument om att Guldlejonet 
delas ut till personer för deras yrkesmässiga prestationer anses inte relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 1 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 2 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 2 
 
<num> 080 
<SE-title> Hungerstrejk 
<SE-desc> Dokument som innehåller information om hungerstrejksaktioner som satts i 
gång för att dra uppmärksamheten till en sak. 
<SE-narr> Identifiera händelser där en hungerstrejk har satts igång, inklusive 
anledningen till strejken och resultatet av den ifall detta är känt. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 22 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 17 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 4 
 
<num> 082 
<SE-title> IRA-attentat på flygplatser 
<SE-desc> Sök dokument som beskriver terroristaktioner utförda av den irländska 
republikanska armén (IRA) på europeiska flygplatser. 
<SE-narr> Relevanta dokument tar upp skottlossning eller andra terroristattacker som 
den irländska republikanska armén (IRA) har utfört eller hotat utföra på flygplatser i 
Europa. Hot som har visat sig vara falskt alarm är också relevanta. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 6 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 4 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 10 
  
<num> 086 
<SE-title> Förnyelsebar energi 
<SE-desc> Sök dokument som beskriver användningen av eller inställningen till "grön" 
energi, d.v.s. energi från förnyelsebara energikällor.  



Queryexpansion med böjningsvarianter och uppbrytning av sammansättningar 

61 

<SE-narr> Relevanta dokument diskuterar användningen av förnyelsebara energikällor 
såsom sol, vind, biomassa, vatten och jordvärme. Dokument om miljövänliga fordon 
som exempelvis el- eller gasoldrivna bilar är inte relevanta. Dokument om bränsleceller 
är inte relevanta såvida inte bränslet i fråga kan karaktäriseras som förnyelsebart. 
 
Antal dokument med relevanspoäng 1: 42 
Antal dokument med relevanspoäng 2: 24 
Antal dokument med relevanspoäng 3: 11 
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Bilaga II – Queries 
 
Denna bilaga innehåller samtliga queries som vi har använt oss av i studien. Först 
presenteras informationsbehovet, topic, som vi har hämtat termer ifrån. Sedan 
presenteras de olika querytyperna enligt nedan: 
 
QB : Termer i grundform från topics (baseline) 
 
QI: Termer i grundform samt expanderade med böjningsvarianter 
 
QD: Sammansättningar i topics bryts upp i sina komponenter, normaliseras till sin 
grundform och adderas till queryn 
 
QID : Sammansättningar i topics bryts upp i sina komponenter och adderas till queryn, 
vidare expanderas samtliga termer med böjningsvarianter. 
 
Topic 003: Vad har Nederländerna för narkotikapolitik?   
 
QB 
 
#sum(nederländerna narkotikapolitik) 
 
QI 
 
#sum(#syn(nederländerna nederländernas) #syn(narkotikapolitik narkotikapolitiks 
narkotikapolitiken narkotikapolitikens narkotikapolitiker narkotikapolitikers 
narkotikapolitikerna narkotikapolitikernas))  
 
QD 
 
#sum(nederländerna neder land länd narkotikapolitik narkotika politik) 
 
QID 
 
#sum(#syn(nederländerna nederländernas) neder #syn(land lands landet landets länder 
länders länderna ländernas landen landens) #syn(länd länds länden ländens länder 
länders länderna ländernas) #syn(narkotikapolitik narkotikapolitiks narkotikapolitiken 
narkotikapolitikens narkotikapolitiker narkotikapolitikers narkotikapolitikerna 
narkotikapolitikernas) #syn(narkotika narkotikas narkotikan narkotikans) #syn(politik 
politiks politiken politikens politiker politikers politikerna politikernas)) 
 
Topic 005: Undersök attityderna hos icke-medlemsländer beträffande framtida 
medlemskap i Europeiska Gemenskapen eller Europeiska Unionen. 
 
QB  
 
#sum(attityd icke medlemsland framtida medlemskap europeisk gemenskap union)  
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QI  
 
#sum(#syn(attityd attityds attityden attitydens attidyder attityders attityderna 
attitydernas) icke #syn(medlemsland medlemslands medlemslandet medlemslandets 
medlemsländer medlemsländers medlemsländerna medlemsländernas) framtida 
#syn(medlemskap medlemskaps medlemskapet medlemskapets medlemskapen 
medlemskapens medlemskaperna medlemskapernas) #syn(europeisk europeiskt 
europeiska) #syn(gemenskap gemenskaps gemenskapen gemenskapens gemenskaper 
gemenskapers gemenskaperna gemenskapernas) #syn(union unions unionen unionens 
unioner unioners unionerna unionernas))  
 
QD 
 
#sum(attityd icke medlemsland medlem land framtida medlemskap europeisk 
gemenskap union)  
 
QID 
 
#sum(#syn(attityd attityds attityden attitydens attidyder attityders attityderna 
attitydernas) icke #syn(medlemsland medlemslands medlemslandet medlemslandets 
medlemsländer medlemsländers medlemsländerna medlemsländernas) #syn(medlem 
medlems medlemmen medlemmens medlemmar medlemmars medlemmarna 
medlemmarnas) #syn(land lands landet landets länder länders länderna ländernas landen 
landens) framtida #syn(medlemskap medlemskaps medlemskapet medlemskapets 
medlemskapen medlemskapens medlemskaperna medlemskapernas) #syn(europeisk 
europeiskt europeiska) #syn(gemenskap gemenskaps gemenskapen gemenskapens 
gemenskaper gemenskapers gemenskaperna gemenskapernas) #syn(union unions 
unionen unionens unioner unioners unionerna unionernas))  
 
Topic 007: Sök dokument om dopinganvändning inom fotbollen. 
  
QB 
 
#sum(dopinganvändning fotboll) 
 
QI 
 
#sum(#syn(dopinganvändning dopinganvändnings dopinganvändningen 
dopinganvändningens dopinganvändningar dopinganvändningars dopinganvändingarna 
dopinganvändningarnas) #syn(fotboll fotbolls fotbollen fotbollens fotbollar fotbollars 
fotbollarna fotbollarnas)) 
 
QD 
 
#sum(dopinganvändning doping användning fotboll) 
 
QID 
 
#sum(#syn(dopinganvändning dopinganvändnings dopinganvändningen 
dopinganvändningens dopinganvändningar dopinganvändningars 
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dopinganvändningarna dopinganvändningarnas) #syn (doping dopings dopingen 
dopingens) #syn(användning användnings användningen användningens användningar 
användningars användningarna användningarnas) #syn(fotboll fotbolls fotbollen 
fotbollens fotbollar fotbollars fotbollarna fotbollarnas)) 
 
Topic 009: Vilka områden i världen har fyndigheter av metangas som kan 
utvinnas till energi?   
 
QB 
 
#sum(fyndighet metangas utvinna energi) 
 
QI 
 
#sum(#syn(fyndighet fyndighets fyndigheten fyndighetens fyndigheter fyndigheters 
fyndigheterna fyndigheternas) #syn(metangas metangasen metangasens metangaser 
metangasers metangaserna metangasernas) #syn(utvinna utvinner utvann utvunnit) 
#syn(energi energis energin energins energier energiers energierna energiernas)) 
 
QD 
 
#sum(fyndighet metangas metan gas utvinna energi) 
 
QID 
 
#sum(#syn(fyndighet fyndighets fyndigheten fyndighetens fyndigheter fyndigheters 
fyndigheterna fyndigheternas) #syn(metangas metangasen metangasens metangaser 
metangasers metangaserna metangasernas) #syn(metan metans metanet metanets) 
#syn(gas gasen gasens gaser gasers gaserna gasernas) #syn(utvinna utvinner utvann 
utvunnit)  #syn(energi energis energin energins energier energiers energierna 
energiernas)) 
 
Topic 012: Sök dokument om Soltempelorden och mordet eller självmordet på 
dess medlemmar. 
 
QB 
 
#sum(soltempelorden mord självmord medlem) 
 
QI 
 
#sum(#syn(soltempelorden soltempelordens soltempelordnar soltempelordnars 
soltempelordnarna soltempelordnarnas) #syn(mord mords mordet mordets morden 
mordens) #syn(självmord självmords självmordet självmordets självmorden 
självmordens) #syn(medlem medlems medlemmen medlemmens medlemmar 
medlemmars medlemmarna medlemmarnas)) 
 
QD 
 
#sum(soltempelorden sol tempel orden ord mord självmord själv medlem) 
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QID 
 
#sum(#syn(soltempelorden soltempelordens soltempelordnar soltempelordnars 
soltempelordnarna soltempelordnarnas) #syn(orden ordens ordnar ordnars ordnarna 
ordnarnas) #syn(tempel tempels templet templets templen templens templena 
templenas) #syn(sol sols solen solens solar solars solarna solarnas) #syn(ord ords ordet 
ordets orden ordens) #syn(mord mords mordet mordets morden mordens) 
#syn(självmord självmords självmordet självmordets självmorden självmordens) 
#syn(själv själva självt) #syn(medlem medlems medlemmen medlemmens medlemmar 
medlemmars medlemmarna medlemmarnas)) 
 
Topic 013: Vilka diskussioner fördes och vilka resolutioner antogs vid 
befolkningskonferensen om familjeplanering i Kairo?   
 
QB 
 
#sum(diskussion resolution befolkningskonferens familjeplanering kairo) 
 
QI 
 
#sum(#syn(diskussion diskussions diskussionen diskussionens diskussioner 
diskussioners diskussionerna diskussionernas) #syn(resolution resolutions resolutionen 
resolutionens resolutioner resolutioners resolutionerna resolutionernas) 
#syn(befolkningskonferens befolkningskonferensen befolkningskonferensens 
befolkningskonferenser befolkningskonferensers befolkningskonferenserna 
befolkningskonferensernas) #syn(familjeplanering familjeplanerings familjeplaneringen 
familjeplaneringens familjeplaneringar familjeplaneringars familjeplaneringarna 
familjeplaneringarnas) #syn(kairo kairos)) 
 
QD 
 
#sum(diskussion resolution befolkningskonferens befolkning konferens 
familjeplanering familj planering kairo) 
 
QID 
 
#sum(#syn(diskussion diskussions diskussionen diskussionens diskussioner 
diskussioners diskussionerna diskussionernas) #syn(resolution resolutions resolutionen 
resolutionens resolutioner resolutioners resolutionerna resolutionernas) 
#syn(befolkningskonferens befolkningskonferensen befolkningskonferensens 
befolkningskonferenser befolkningskonferensers befolkningskonferenserna 
befolkningskonferensernas) #syn(befolkning befolknings befolkningen befolkningens 
befolkningar befolkningars befolkningarna befolkningarnas) #syn(konferens 
konferensen konferensens konferenser konferensers konferenserna konferensernas) 
#syn(familjeplanering familjeplanerings familjeplaneringen familjeplaneringens 
familjeplaneringar familjeplaneringars familjeplaneringarna familjeplaneringarnas) 
#syn(familj familjs familjen familjens familjer familjers familjerna familjernas) 
#syn(planering planerings planeringen planeringens planeringar planeringars 
planeringarna planeringarnas) #syn(kairo kairos)) 
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Topic 015: Vilka faktorer undergräver den europeiska industrins konkurrenskraft 
på världsmarknaden? 
 
QB 
 
#sum(undergräva europeisk industri konkurrenskraft världsmarknad) 
 
QI 
 
#sum(#syn(undergräva undergräver undergrävde undergrävt) #syn(europeisk europeiskt 
europeiska) #syn(industri industris industrin industrins industrier industriers 
industrierna industriernas) #syn(konkurrenskraft konkurrenskrafts konkurrenskraften 
konkurrenskraftens konkurrenskrafter konkurrenskrafters konkurrenskrafterna 
konkurrenskrafternas) #syn(världsmarknad världsmarknads världsmarknaden 
världsmarknadens världsmarknader världsmarknaders världsmarknaderna 
världsmarknadernas)) 
 
QD 
 
#sum(undergräva europeisk industri konkurrenskraft konkurrens kraft världsmarknad 
värld marknad) 
 
QID 
 
#sum(#syn(undergräva undergräver undergrävde undergrävt) #syn(europeisk europeiskt 
europeiska) #syn(industri industris industrin industrins industrier industriers 
industrierna industriernas) #syn(konkurrenskraft konkurrenskrafts konkurrenskraften 
konkurrenskraftens konkurrenskrafter konkurrenskrafters konkurrenskrafterna 
konkurrenskrafternas) #syn(konkurrens konkurrensen konkurrensens konkurrenser 
konkurrensers konkurrenserna konkurrensernas) #syn(kraft krafts kraften kraftens 
krafter krafters krafterna krafternas) #syn(världsmarknad världsmarknads 
världsmarknaden världsmarknadens världsmarknader världsmarknaders 
världsmarknaderna världsmarknadernas) #syn(värld världs världen världens världar 
världars världarna världarnas) #syn(marknad marknads marknaden marknadens 
marknader marknaders marknaderna marknadernas)) 
 
Topic 017: Vilken omfattning hade skogsbränderna utanför Sydney och hur 
allvarligt var läget?   
 
QB 
 
#sum(omfattning skogsbrand sydney) 
 
QI 
 
#sum(#syn(omfattning omfattnings omfattningen omfattningens omfattningar 
omfattningars omfattningarna omfattningarnas) #syn(skogsbrand skogsbrands 
skogsbranden skogsbrandens skogsbränder skogsbränders skogsbränderna 
skogsbrändernas) #syn(sydney sydneys)) 
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QD 
 
#sum(omfattning skogsbrand skog brand sydney) 
 
QID 
 
#sum(#syn(omfattning omfattnings omfattningen omfattningens omfattningar 
omfattningars omfattningarna omfattningarnas) #syn(skogsbrand skogsbrands 
skogsbranden skogsbrandens skogsbränder skogsbränders skogsbränderna 
skogsbrändernas) #syn(skog skogs skogen skogens skogar skogars skogarna skogarnas) 
#syn(brand brands branden brandens bränder bränders bränderna brändernas) 
#syn(sydney sydneys)) 
 
Topic 018: Sök dokument som handlar om skador som drabbat personer som 
arbetat med brandbekämpning.  
 
QB 
 
#sum(skada brandbekämpning) 
 
QI 
 
#sum(#syn(skada skadas skadan skadans skador skadors skadorna skadornas skadar 
skadade skadat) #syn(brandbekämpning brandbekämpnings brandbekämpningen 
brandbekämpningens brandbekämpningar brandbekämpningars brandbekämpningarna 
brandbekämpningarnas)) 
 
QD 
 
#sum(skada brandbekämpning brand bekämpning) 
 
QID 
 
#sum(#syn(skada skadas skadan skadans skador skadors skadorna skadornas skadar 
skadade skadat) #syn(brandbekämpning brandbekämpnings brandbekämpningen 
brandbekämpningens brandbekämpningar brandbekämpningars brandbekämpningarna 
brandbekämpningarnas) #syn(brand brands branden brandens bränder bränders 
bränderna brändernas) #syn(bekämpning bekämpnings bekämpningen bekämpningens 
bekämpningar bekämpningars bekämpningarna bekämpningarnas)) 
 
Topic 022: Sök exempel på flygplansolyckor som inträffat på start - eller 
landningsbanan under pågående flygning. 
 
QB 
 
#sum(flygplansolycka startbana landningsbana pågående flygning) 
 
QI 
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#sum(#syn(flygplansolycka flygplansolyckas flygplansolyckan flygplansolyckans 
flygplansolyckor flygplansolyckors flygplansolyckorna flygplansolyckornas) 
#syn(startbana startbanas startbanan startbanans startbanor startbanors startbanorna 
startbanornas) #syn(landningsbana landningsbanas landningsbanan landningsbanans 
landningsbanor landningsbanors landningsbanorna landningsbanornas) pågående 
#syn(flygning flygnings flygningen flygningens flygningar flygningars flygningarna 
flygningarnas)) 
 
QD 
 
#sum(flygplansolycka flyg plan olycka startbana start bana landningsbana landning 
pågående flygning) 
 
QID 
 
#sum(#syn(flygplansolycka flygplansolyckas flygplansolyckan flygplansolyckans 
flygplansolyckor flygplansolyckors flygplansolyckorna flygplansolyckornas) #syn(flyg 
flygs flyget flygets flygen flygens) #syn(olycka olyckas olyckan olyckans olyckor 
olyckors olyckorna olyckornas) #syn(plan plans planet planets planen planens planer 
planers planerna planernas plant plana planare planast) #syn(startbana startbanas 
startbanan startbanans startbanor startbanors startbanorna startbanornas) #syn(start 
starten startens starter starters starterna starternas) #syn(bana banas banan banans banor 
banors banorna banornas banar banade banat) #syn(landningsbana landningsbanas 
landningsbanan landningsbanans landningsbanor landningsbanors landningsbanorna 
landningsbanornas) #syn(landning landnings landningen landningens landningar 
landningars landningarna landningarnas) pågående #syn(flygning flygnings flygningen 
flygningens flygningar flygningars flygningarna flygningarnas)) 
 
Topic 024: Vilka argument finns i USA för medlemskap i 
GATT/Världshandelsorganisationen?  
 
QB 
 
#sum(argument usa medlemskap gatt världshandelsorganisation) 
 
QI 
 
#sum(#syn(argument arguments argumentet argumentets argumenten argumentens) 
#syn(usa usas) #syn(medlemskap medlemskaps medlemskapet medlemskapets 
medlemskapen medlemskapens) #syn(gatt gatts) #syn(världshandelsorganisation 
världshandelsorganisations världshandelsorganisationen världshandelsorganisationens 
världshandelsorganisationer världshandelsorganisationers 
världshandelsorganisationerna världshandelsorganisationernas)) 
 
QD 
 
#sum(argument usa medlemskap gatt världshandelsorganisation värld handel 
organisation) 
 
QID 
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#sum(#syn(argument arguments argumentet argumentets argumenten argumentens) 
#syn(usa usas) #syn(medlemskap medlemskaps medlemskapet medlemskapets 
medlemskapen medlemskapens) #syn(gatt gatts) #syn(världshandelsorganisation 
världshandelsorganisations världshandelsorganisationen världshandelsorganisationens 
världshandelsorganisationer världshandelsorganisationers 
världshandelsorganisationerna världshandelsorganisationernas) #syn(värld världs 
världen världens världar världars världarna världarnas) #syn(handel handels handeln 
handelns) #syn(organisation organisations organisationen organisationens 
organisationer organisationers organisationerna organisationernas)) 
 
Topic 026: Ge exempel på användning av vindkraft.   
 
QB 
 
#sum(användning vindkraft) 
 
QI 
 
#sum(#syn(användning användnings användningen användningens användningar 
användningars användningarna användningarnas) #syn(vindkraft vindkrafts vindkraften 
vindkraftens vindkrafter vindkrafters vindkrafterna vindkrafternas)) 
 
QD 
 
#sum(användning vindkraft vind kraft) 
 
QID 
 
#sum(#syn(användning användnings användningen användningens användningar 
användningars användningarna användningarnas) #syn(vindkraft vindkrafts vindkraften 
vindkraftens vindkrafter vindkrafters vindkrafterna vindkrafternas) #syn(vind vinds 
vinden vindens vindar vindars vindarna vindarnas) #syn(kraft krafts kraften kraftens 
krafter krafters krafterna krafternas)) 
 
Topic 031: Sök information om konsumentskyddet i Europeiska Unionen. 
 
QB 
 
#sum(konsumentskydd europeisk union) 
 
QI 
 
#sum(#syn(konsumentskydd konsumentskydds konsumentskyddet konsumentskyddets 
konsumentskydden konsumentskyddens) #syn(europeisk europeiskt europeiska) 
#syn(union unions unionen unionens unioner unioners unionerna unionernas)) 
 
QD 
 
#sum(konsumentskydd konsument skydd europeisk union) 



Queryexpansion med böjningsvarianter och uppbrytning av sammansättningar 

70 

 
QID 
 
#sum(#syn(konsumentskydd konsumentskydds konsumentskyddet konsumentskyddets 
konsumentskydden konsumentskyddens) #syn(konsument konsuments konsumenten 
konsumentens konsumenter konsumenters konsumenterna konsumenternas) #syn(skydd 
skydds skyddet skyddets skydden skyddens) #syn(europeisk europeiskt europeiska) 
#syn(union unions unionen unionens unioner unioners unionerna unionernas)) 
 
Topic 032: Sök dokument om prästvigning av kvinnor inom de europeiska 
kyrkorna.  
 
QB 
 
#sum(prästvigning kvinna europeisk kyrka) 
 
QI 
 
#sum(#syn(prästvigning prästvignings prästvigningen prästvigningens prästvigningar 
prästvigningars prästvigningarna prästvigningarnas) #syn(kvinna kvinnas kvinnan 
kvinnans kvinnor kvinnors kvinnorna kvinnornas) #syn(europeisk europeiska 
europeiskt) #syn(kyrka kyrkas kyrkan kyrkans kyrkor kyrkors kyrkorna kyrkornas)) 
 
QD 
 
#sum(prästvigning präst vigning kvinna europeisk kyrka) 
 
QID 
 
#sum(#syn(prästvigning prästvignings prästvigningen prästvigningens prästvigningar 
prästvigningars prästvigningarna prästvigningarnas) #syn(präst prästs prästen prästens 
präster prästers prästerna prästernas) #syn(vigning vignings vigningen vigningens 
vigningar vigningars vigningarna vigningarnas) #syn(kvinna kvinnas kvinnan kvinnans 
kvinnor kvinnors kvinnorna kvinnornas) #syn(europeisk europeiska europeiskt) 
#syn(kyrka kyrkas kyrkan kyrkans kyrkor kyrkors kyrkorna kyrkornas)) 
 
Topic 034: Sök dokument om alkoholkonsumtionens omfattning och orsaker i 
Europa.   
 
QB 
 
#sum(alkoholkonsumtion omfattning orsak europa) 
 
QI 
 
#sum(#syn(alkoholkonsumtion alkoholkonsumtions alkoholkonsumtionen 
alkoholkonsumtionens alkoholkonsumtioner alkoho lkonsumtioners 
alkoholkonsumtionerna alkoholkonsumtionernas) #syn(omfattning omfattnings 
omfattningen omfattningens omfattningar omfattningars omfattningarna 
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omfattningarnas) #syn(orsak orsaks orsaken orsakens orsaker orsakers orsakerna 
orsakernas) #syn(europa europas)) 
 
QD 
 
#sum(alkoholkonsumtion alkohol konsumtion omfattning orsak europa) 
 
QID 
 
#sum(#syn(alkoholkonsumtion alkoholkonsumtions alkoholkonsumtionen 
alkoholkonsumtionens alkoholkonsumtioner alkoholkonsumtioners 
alkoholkonsumtionerna alkoholkonsumtionernas) #syn(alkohol alkohols alkoholen 
alkoholens) #syn(konsumtion konsumtions konsumtionen konsumtionens konsumtioner 
konsumtioners konsumtionerna konsumtionernas) #syn(omfattning omfattnings 
omfattningen omfattningens omfattningar omfattningars omfa ttningarna 
omfattningarnas) #syn(orsak orsaks orsaken orsakens orsaker orsakers orsakerna 
orsakernas) #syn(europa europas)) 
 
Topic 045: Sök rapporter som innehåller namnen på huvudförhandlarna till det 
fredsfördrag som undertecknats i Mellanöstern mellan Israel och Jordanien samt 
dessutom dokument som ger detaljerad information om fördraget. 
 
QB 
 
#sum(huvudförhandlare fredsfördrag underteckna mellanöstern israel jordanien) 
 
QI 
 
#sum(#syn(huvudförhandlare huvudförhandlares huvudförhandlaren 
huvudförhandlarens huvudförhandlarna huvudförhandlarnas) #syn(fredsfördrag 
fredsfördrags fredsfördraget fredsfördragets fredsfördragen fredsfördragens) 
#syn(underteckna undertecknar undertecknade undertecknat) #syn(mellanöstern 
mellanösterns) #syn(israel israels) #syn(jordanien jordaniens)) 
 
QD 
 
#sum(huvudförhandlare huvud förhandlare fredsfördrag fred fördrag underteckna 
mellanöstern mellan öster israel jordanien) 
 
QID 
 
#sum(#syn(huvudförhandlare huvudförhandlares huvudförhandlaren 
huvudförhandlarens huvudförhandlarna huvudförhandlarnas) #syn(huvud huvuds 
huvudet huvudets huvuden huvudens) #syn(förhandlare förhandlares förhandlaren 
förhandlarens förhandlarna förhandlarnas) #syn(fredsfördrag fredsfördrags 
fredsfördraget fredsfördragets fredsfördragen fredsfördragens) #syn(fred freds freden 
fredens freder freders frederna fredernas) #syn(fördrag fördrags fördraget fördragets 
fördragen fördragens) #syn(underteckna undertecknar undertecknade undertecknat) 
#syn(mellanöstern mellanösterns) #syn(mellan mellersta) #syn(öster östers östern 
österns) #syn(israel israels) #syn(jordanien jordaniens)) 
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Topic 046: Vilka effekter har FN:s handelsblockad haft på det irakiska folkets 
tillvaro? 
 
QB 
 
#sum(effekt fn handelsblockad irakisk folk tillvaro) 
 
QI 
 
#sum(#syn(effekt effekts effekten effektens effekter effekters effekterna effekternas) 
#syn(fn fns) #syn(handelsblockad handelsblockads handelsblockaden 
handelsblockadens handelsblockader handelsblockaders handelsblockaderna 
handelsblockadernas) #syn(irakisk irakiskt irakiska) #syn(folk folks folket folkets 
folken folkens) #syn(tillvaro tillvaros tillvaron tillvarons)) 
 
QD 
 
#sum(effekt fn handelsblockad handel blockad blocka irakisk folk tillvaro) 
 
QID 
 
#sum(#syn(effekt effekts effekten effektens effekter effekters effekterna effekternas) 
#syn(fn fns) #syn(handelsblockad handelsblockads handelsblockaden 
handelsblockadens handelsblockader handelsblockaders handelsblockaderna 
handelsblockadernas) #syn(handel handels handeln handelns) #syn(blockad blockads 
blockaden blockadens blockader blockaders blockaderna blockadernas) #syn(blocka 
blockar blockade blockat) #syn(irakisk irakiskt irakiska) #syn(folk folks folket folkets 
folken folkens) #syn(tillvaro tillvaros tillvaron tillvarons)) 
 
Topic 048: Skäl för tillbakadragandet av FN:s fredsbevarande styrkor ur Bosnien. 
 
QB 
 
#sum(skäl tillbakadragande fn fredsbevarande styrka bosnien) 
 
QI 
 
#sum(#syn(skäl skäls skälet skälets skälen skälens) #syn(tillbakadragande 
tillbakadragandes tillbakadragandet tillbakadragandets tillbakadraganden 
tillbakadragandens) #syn(fn fns) #syn(fredsbevarande fredsbevarandes fredsbevarandet 
fredsbevarandets fredsbevaranden fredsbevarandens) #syn(styrka styrkas styrkan 
styrkans styrkor styrkors styrkorna styrkornas) #syn(bosnien bosniens)) 
 
QD 
 
#sum(skäl tillbakadragande tillbaka dragande draga fn fredsbevarande fred bevarande 
bevara styrka bosnien) 
 
QID 
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#sum(#syn(skäl skäls skälet skälets skälen skälens) #syn(tillbakadragande 
tillbakadragandes tillbakadragandet tillbakadragandets tillbakadraganden 
tillbakadragandens) tillbaka #syn(dragande dragandes dragandet dragandets draganden 
dragandens) #syn(draga dra drar drog dragit) #syn(fn fns) #syn(fredsbevarande 
fredsbevarandes fredsbevarandet fredsbevarandets fredsbevaranden fredsbevarandens) 
#syn(fred freds freden fredens freder freders frederna fredernas) #syn(bevarande 
bevarandes bevarandet bevarandets bevaranden bevarandens) #syn(bevara bevarar 
bevarade bevarat) #syn(styrka styrkas styrkan styrkans styrkor styrkors styrkorna 
styrkornas) #syn(bosnien bosniens)) 
 
Topic 051: Sök dokument om slutspelet i 1994 års världsmästerskap i fotboll.  
 
QB 
 
#sum(1994 världsmästerskap slutspel fotboll) 
 
QI 
 
#sum(1994 #syn(världsmästerskap världsmästerskaps världsmästerskapet 
världsmästerskapets världsmästerskapen världsmästerskapens) #syn(slutspel slutspels 
slutspelet slutspelets slutspelen slutspelens) #syn(fotboll fotbolls fotbollen fotbollens 
fotbollar fotbollars fotbollarna fotbollarnas)) 
 
QD 
 
#sum(1994 världsmästerskap värld mästerskap slutspel slut spel fotboll) 
 
QID 
 
#sum(1994 #syn(världsmästerskap världsmästerskaps världsmästerskapet 
världsmästerskapets världsmästerskapen världsmästerskapens) #syn(värld världs 
världen världens världar världars världarna världarnas) #syn(mästerskap mästerskaps 
mästerskapet mästerskapets mästerskapen mästerskapens) #syn(slutspel slutspels 
slutspelet slutspelets slutspelen slutspelens) #syn(slut sluts slutet slutets sluten slutens) 
#syn(spel spels spelet spelets spelen spelens) #syn(fotboll fotbolls fotbollen fotbollens 
fotbollar fotbollars fotbollarna fotbollarnas)) 
 
Topic 053: Vilka gener har identifierats som är upphov till eller bidrar till att 
orsaka sjukdomar eller utvecklingsstörningar hos människor?   
 
QB 
 
#sum(gen identifiera upphov bidra orsaka sjukdom utvecklingsstörning människa) 
 
QI 
 
#sum(#syn(gen gens genen genens gener geners generna genernas) #syn(identifiera 
identifierar identifierade identifierat) #syn(upphov upphovs upphovet upphovets 
upphoven upphovens) #syn(bidra bidrar bidrog bidragit) #syn(orsaka orsakar orsakade 



Queryexpansion med böjningsvarianter och uppbrytning av sammansättningar 

74 

orsakat) #syn(sjukdom sjukdoms sjukdomen sjukdomens sjukdomar sjukdomars 
sjukdomarna sjukdomarnas) #syn(utvecklingsstörning utvecklingsstörnings 
utvecklingsstörningen utvecklingsstörningens utvecklingsstörningar 
utvecklingsstörningars utvecklingsstörningarna utvecklingsstörningarnas) 
#syn(människa människas människan människans människor människors människorna 
människornas)) 
 
QD 
 
#sum(gen identifiera upphov bidra orsak sjukdom utvecklingsstörning utveckling 
störning människa) 
 
QID 
 
#sum(#syn(gen gens genen genens gener geners generna genernas) #syn(identifiera 
identifierar identifierade identifierat) #syn(upphov upphovs upphovet upphovets 
upphoven upphovens) #syn(bidra bidrar bidrog bidragit) #syn(orsaka orsakar orsakade 
orsakat) #syn(sjukdom sjukdoms sjukdomen sjukdomens sjukdomar sjukdomars 
sjukdomarna sjukdomarnas) #syn(utvecklingsstörning utvecklingsstörnings 
utvecklingsstörningen utvecklingsstörningens utvecklingsstörningar 
utvecklingsstörningars utvecklingsstörningarna utvecklingsstörningarnas) 
#syn(utveckling utvecklings utvecklingen utvecklingens utvecklingar utvecklingars 
utvecklingarna utvecklingarnas) #syn(störning störnings störningen störningens 
störningar störningars störningarna störningarnas) #syn(människa människas människan 
människans människor människors människorna människornas)) 
 
271 Topic 061: Sök information om en brusten oljeledning i Sibirien.  
 
QB 
 
#sum(brusten oljeledning sibirien) 
 
QI 
 
#sum(#syn(brusten brustna brustet) #syn(oljeledning oljelednings oljeledningen 
oljeledningens oljeledningar oljeledningars oljeledningarna oljeledningarnas) 
#syn(sibirien sibiriens)) 
 
QD 
 
#sum(brusten oljeledning olja ledning sibirien) 
 
QID 
 
#sum(#syn(brusten brustna brustet) #syn(oljeledning oljelednings oljeledningen 
oljeledningens oljeledningar oljeledningars oljeledningarna oljeledningarnas) #syn(olja 
oljas oljan oljans oljor oljors oljorna oljornas) #syn(ledning lednings ledningen 
ledningens ledningar ledningars ledningarna ledningarnas) #syn(sibirien sibiriens)) 
 
Topic 072: Vilken roll spelade Ryssland i G7-toppmötet i Neapel 1994?   
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QB 
 
#sum(ryssland g7 toppmöte neapel 1994) 
 
QI 
 
#sum(#syn(ryssland rysslands) #syn(g7 g7s) #syn(toppmöte toppmötes toppmötet 
toppmötets toppmöten toppmötens toppmötena toppmötenas) #syn(neapel neapels) 
1994) 
 
QD 
 
#sum(ryssland ryss land g7 toppmöte topp möte neapel 1994) 
 
QID 
 
#sum(#syn(ryssland rysslands) #syn(ryss ryssen ryssens ryssar ryssars ryssarna 
ryssarnas) #syn(land lands landet landets länder länders länderna ländernas landen 
landens) #syn(g7 g7s) #syn(toppmöte toppmötes toppmötet toppmötets toppmöten 
toppmötens toppmötena toppmötenas) #syn(topp topps toppen toppens toppar toppars 
topparna topparnas) #syn(möte mötes mötet mötets möten mötens mötena mötenas) 
#syn(neapel neapels) 1994) 
 
Topic 073: Vilka var reaktionerna i övriga Europa på det negativa resultatet av 
den norska folkomröstningen där Norge fattade beslutet att inte gå med i den 
europeiska unionen (EU)?  
 
QB 
 
#sum(reaktion europa negativ resultat norge norsk beslut folkomröstning europeisk 
union eu) 
 
QI 
 
#sum(#syn(reaktion reaktions reaktionen reaktionens reaktioner reaktioners 
reaktionerna reaktionernas) #syn(europa europas) #syn(negativ negativt negativa) 
#syn(resultat resultats resultatet resultatets resultaten resultatens) #syn(norge norges) 
#syn(norsk norskt norska) #syn(beslut besluts beslutet beslutets besluten beslutens) 
#syn(folkomröstning folkomröstnings folkomröstningen folkomröstningens 
folkomröstningar folkomröstningars folkomröstningarna folkomröstningarnas) 
#syn(europeisk europeiskt europeiska) #syn(union unions unionen unionens unioner 
unioners unionerna unionernas) #syn(eu eus)) 
 
QD 
 
#sum(reaktion europa negativ resultat norge norsk beslut folkomröstning folk 
omröstning europeisk union eu) 
 
QID 
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#sum(#syn(reaktion reaktions reaktionen reaktionens reaktioner reaktioners 
reaktionerna reaktionernas) #syn(europa europas) #syn(negativ negativt negativa) 
#syn(resultat resultats resultatet resultatets resultaten resultatens) #syn(norge norges) 
#syn(norsk norskt norska) #syn(beslut besluts beslutet beslutets besluten beslutens) 
#syn(folkomröstning folkomröstnings folkomröstningen folkomröstningens 
folkomröstningar folkomröstningars folkomröstningarna folkomröstningarnas) 
#syn(folk folks folket folkets folken folkens) #syn(omröstning omröstnings 
omröstningen omröstningens omröstningar omröstningars omröstningarna 
omröstningarnas) #syn(europeisk europeiskt europeiska) #syn(union unions unionen 
unionens unioner unioners unionerna unionernas) #syn(eu eus)) 
 
Topic 074: Sök dokument som beskriver invigningen av Eurotunneln (även kallad 
Kanaltunneln) och som omnämner de representanter från Frankrike och 
Storbritannien som närvarade vid denna ceremoni.  
 
QB 
 
#sum(invigning ceremoni eurotunnel kanaltunnel representant frankrike storbritannien) 
 
QI 
 
#sum(#syn(invigning invignings invigningen invigningens invigningar invigningars 
invigningarna invigningarnas) #syn(ceremoni ceremonis ceremonin ceremonins 
ceremonier ceremoniers ceremonierna ceremoniernas) #syn(eurotunnel eurotunnels 
eurotunneln eurotunnelns eurotunnlar eurotunnlars eurotunnlarna eurotunnlarnas) 
#syn(kanaltunnel kanaltunnels kanaltunneln kanaltunnelns kanaltunnlar kanaltunnlars 
kanaltunnlarna kanaltunnlarnas) #syn(representant representants representanten 
representantens representanter representanters representanterna representanternas) 
#syn(frankrike frankrikes) #syn(storbritannien storbritanniens)) 
 
QD 
 
#sum(invigning ceremoni eurotunnel euro tunnel kanaltunnel kanal representant 
frankrike storbritannien) 
 
QID 
 
#sum(#syn(invigning invignings invigningen invigningens invigningar invigningars 
invigningarna invigningarnas) #syn(ceremoni ceremonis ceremonin ceremonins 
ceremonier ceremoniers ceremonierna ceremoniernas) #syn(eurotunnel eurotunnels 
eurotunneln eurotunnelns eurotunnlar eurotunnlars eurotunnlarna eurotunnlarnas) 
#syn(kana ltunnel kanaltunnels kanaltunneln kanaltunnelns kanaltunnlar kanaltunnlars 
kanaltunnlarna kanaltunnlarnas) #syn(euro euros euron eurons) #syn(kanal kanals 
kanalen kanalens kanaler kanalers kanalerna kanalernas) #syn(tunnel tunnels tunneln 
tunnelns tunnlar tunnlars tunnlarna tunnlarnas) #syn(representant representants 
representanten representantens representanter representanters representanterna 
representanternas) #syn(frankrike frankrikes) #syn(storbritannien storbritanniens)) 
 
Topic 077: Vad finns det för tillgänglig information om självmord hos tonåringar?  
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QB 
 
#sum(självmord tonåring) 
 
QI 
 
#sum(#syn(självmord självmords självmordet självmordets självmorden självmordens) 
#syn(tonåring tonårings tonåringen tonåringens tonåringar tonåringars tonåringarna 
tonåringarnas)) 
 
QD 
 
#sum(självmord själv mord tonåring) 
 
QID 
 
#sum(#syn(självmord självmords självmordet självmordets självmorden självmordens) 
#syn(själv själva självt) #syn(mord mords mordet mordets morden mordens) 
#syn(tonåring tonårings tonåringen tonåringens tonåringar tonåringars tonåringarna 
tonåringarnas)) 
 
Topic 078: Vilken film eller vilka filmer vann Guldlejonet under den 51:a 
Venedigfestivalen i september 1994?   
 
QB 
 
#sum(film guldlejon venedigfestival september 1994) 
 
QI 
 
#sum(#syn(film films filmen filmens filmerna filmernas filmer filmers) #syn(guldlejon 
guldlejons guldlejonen guldlejonens guldlejonet guldlejonets) #syn(venedigfestival 
venedigfestivals venedigfestivalen venedigfestivalens venedigfestivaler 
venedigfestivalers venedigfestivalerna venedigfestivalernas) #syn(september 
septembers)1994) 
 
QD 
 
#sum(film guldlejon guld lejon venedigfestival september 1994) 
 
QID 
 
#sum(#syn(film films filmen filmens filmer filmers filmerna filmernas) #syn(guldlejon 
guldlejons guldlejonet guldlejonets guld lejonen guldlejonens) #syn(guld gulds guldet 
guldets gulden guldens) #syn(lejon lejons lejonet lejonets lejonen lejonens) 
#syn(venedigfestival venedigfestivals venedigfestivalen venedigfestivalens 
venedigfestivaler venedigfestivalers venedigfestivalerna venedigfestivalernas) 
#syn(september septembers)1994) 
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Topic 080: Dokument som innehåller information om hungerstrejksaktioner som 
satts i gång för att dra uppmärksamheten till en sak.   
 
QB 
 
#sum(hungerstrejksaktion uppmärksamhet) 
 
QI 
 
#sum(#syn(hungerstrejksaktion hungerstrejksaktionen hungerstrejksaktionens 
hungerstrejksaktioner hungerstrejksaktioners hungerstrejksaktionerna 
hungerstrejksaktionernas) #syn(uppmärksamhet uppmärksamhets uppmärksamheten 
uppmärksamhetens uppmärksamheter uppmärksamheters uppmärksamheterna 
uppmärksamheternas)) 
 
QD 
 
#sum(hungerstrejksaktion hunger strejk aktion uppmärksamhet) 
 
QID 
 
#sum(#syn(hungerstrejksaktion hungerstrejksaktionen hungerstrejksaktionens 
hungerstrejksaktioner hungerstrejksaktioners hungerstrejksaktionerna 
hungerstrejksaktionernas) #syn(hunger hungern hungerns) #syn(strejk strejken strejkens 
strejker strejkers strejkerna strejkernas) #syn(aktion aktions aktionen aktionens aktioner 
aktioners aktionerna aktionernas) #syn(uppmärksamhet uppmärksamhets 
uppmärksamheten uppmärksamhetens uppmärksamheter uppmärksamheters 
uppmärksamheterna uppmärksamheternas)) 
 
Topic 082: Sök dokument som beskriver terroristaktioner utförda av den 
irländska republikanska armén (IRA) på europeiska flygplatser.  
 
QB 
 
#sum(terroristaktion irländsk republikansk arme ira europeisk flygplats) 
 
QI  
 
#sum(#syn(terroristaktion terroristaktions terroristaktionen terroristaktionens 
terroristaktioner terrorristaktioners terroristaktionerna terroristaktionernas) 
#syn(irländsk irländskt irländska) #syn(repub likansk republikanskt republikanska) 
#syn(arme armen armens armeer armeers armeerna armeernas) #syn(ira iras) 
#syn(europeisk europeiskt europeiska) #syn(flygplats flygplatsen flygplatsens 
flygplatser flygplatsers flygplatserna flygplatsernas)) 
 
QD 
 
#sum(terroristaktion terrorist aktion irländsk republikansk arme ira europeisk flygplats 
flyg plats) 
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QID 
 
#sum(#syn(terroristaktion terroristaktions terroristaktionen terroristaktionens 
terroristaktioner terrorristaktioners terroristaktionerna terroristaktionernas) 
#syn(terrorist terrorists terroristen terroristens terrorister terroristers terroristerna 
terroristernas) #syn(aktion aktions aktionen aktionens aktioner aktioners aktionerna 
aktionernas) #syn(irländsk irländskt irländska) #syn(republikansk republikanskt 
republikanska) #syn(arme armen armens armeer armeers armeerna armeernas) #syn(ira 
iras) #syn(europeisk europeiskt europeiska) #syn(flygplats flygplatsen flygplatsens 
flygplatser flygplatsers flygplatserna flygplatsernas) #syn(flyg flygs flyget flygets 
flygen flygens) #syn(plats platsen platsens platser platsers platserna platsernas))  
 
Topic 086: Sök dokument som beskriver användningen av eller inställningen till 
"grön" energi, d.v.s. energi från förnyelsebara energikällor. 
 
QB 
 
#sum(användning inställning grön energi förnyelsebar energikälla) 
 
QI 
 
#sum(#syn(användning användnings användningen användningens användningarna 
användningarnas användningar användningars) #syn(inställning inställnings 
inställningen inställningens inställningar inställningars inställningarna inställningarnas) 
#syn(grön grönt gröna grönare grönast) #syn(energi energis energin energins energier 
energiers energierna energiernas) #syn(förnyelsebar förnyelsebara förnyelsebart) 
#syn(energikälla energikällas energikällan energikällans energikällor energikällors 
energikällorna energikällornas)) 
 
QD 
 
#sum(användning inställning grön energi förnyelsebar förnyelse bar energikälla källa) 
 
QID 
 
#sum(#syn(användning användnings användningen användningens användningarna 
användningarnas användningar användningars) #syn(inställning inställnings 
inställningen inställningens inställningar inställningars inställningarna inställningarnas) 
#syn(grön grönt gröna grönare grönast) #syn(energi energis energin energins energier 
energiers energierna energiernas) #syn(förnyelsebar förnyelsebara förnyelsebart) 
#syn(förnyelse förnyelses förnyelsen förnyelsens förnyelser förnyelsers förnyelserna 
förnyelsernas) #syn(bar bart bara bars baren barens barer barers barerna barernas) 
#syn(energikälla energikällas energikällan energikällans energikällor energikällors 
energikällorna energikällornas) #syn(källa källas källan källans källor källors källorna 
källornas)) 
 


