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Abstract:  Abstract 

The aim of this thesis is to answer whether a group of databases 
dedicated to selling books or a group of databases dedicated to 
lending books is more efficient. The measurements used to 
determine the efficiency of the two kinds of databases are 
Cumulated Gain and precision in modified versions. The inquiry 
has been conducted thus that the same 18 queries have been put 
forth to six databases and these results have consequently been 
judged according to relevance on a 4-graded scale by five 
respondents. The rankinglevels have then been merged to one 
average value per respondent and ranking. These values have then 
been used to determine CG/iCG/nCG and P@n per query, rank 1-
10, per database and per group (the groups being STORE (BUTIK) 
and LIBRARY (BIBLIOTEK). To measure precision the 
relevance rankings were merged into binary values representing 
not relevant and relevant. These ones and zeros have then been 
used to judge precision per rank 1-10, per database and per group. 
The precision values regarding individual databases have been 
calculated for comparison against the average values of the entire 
groups BUTIK & BIBLIOTEK. 

No significant differences in efficiency between STORE and 
LIBRARY were observed at DCV=10 although differences were 
obvious at positions 1-10 and between individual databases. The 
method is unsuccessful in answering whether the purpose of a 
database is a factor in how well it performs in regards to efficiency  
 

Nyckelord: syfte, effektivitet, P@n, relevans, Cumulated Gain, 
databas, online, web-utvärdering.änväändarbedömd 
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1. Inledning 
”I dagens samhälle...” med en dylik introduktion skulle vilken uppsats som helst som berör 
fenomen på webben kunna inledas. Sällan är en formulering mer sann för författaren än 
denna. Den berättar varför något är intressant just nu och den sätter uppsatsen i en tydlig 
tidsbunden kontext för framtida läsare. Att lyfta sig över bruket av en dylik inledning vore 
skönt men också väldigt onödigt med tanke på den föreliggande uppsatsens ämne. Ergo... 

I dagens samhälle baseras alla typer av e-handel och bokutlåning på databaser, sökalgoritmer 
för att hitta i desamma och grafiska gränssnitt för att förenkla sökandet för användarna. Men i 
hur stor utsträckning lyckas de olika systemutvecklarna skapa en produkt som ger användaren 
det den tror att den behöver? Och är det skillnad på hur utvecklare från biblioteks- kontra e-
handelssfären gör? Blir resultatet för användaren olika när syftet med databasen är olika, 
även om informationen, eller objekten, som eftertraktas är desamma? Detta är frågor man kan 
ställa sig när man ställs inför olika leverantörer av databastjänster, leverantörer med olika 
syften. Framförallt kan man ställa sig dessa frågor i en tid när biblioteksresurser i större 
utsträckning än förr tillverkas av samma IT-konsulter som de som tillverkar e-handelns 
system.1 

Resultatet blir inte olika för att syftet är olika, utan för att man gjort indexeringsarbetet, 
sökalgoritmerna och användargränssnitt olika. I Ahlgren och Kekäläinens artikel Swedish full 
text retrieval: Effectiveness of different combinations of indexing strategies with query terms2 
från 2005 testas ett antal varianter av indexering kopplat till ett antal olika sätt att hantera 
söktermer. I detta fall blir resultaten märkbart olika beroende på metod för både indexering 
och formulering av sökfrågor, queries. 
 
Hur går det egentligen till i arbetet med att bestämma hur något skall vara sökbart? Under 
förarbetet till denna uppsats tog jag kontakt med flera olika organisationer, offentliga och 
privata, som på ett eller annat sätt hanterar information som allmänheten skall kunna 
tillgodogöra sig för olika typer av val. Syftet med att kontakta dessa organisationer var att 
undersöka om och hur organisationerna i fråga kommer fram till hur deras information skall 
vara sökbar. 

Det intressanta var att man antingen inte vill dela med sig av den här informationen då det 
ansågs vara affärshemligheter eller, och detta anser jag vara den springande punkten, man vet 
inte hur processen gått till. 

Att indexera objekt för att sedermera återvinna desamma är något som bibliotekarier gör, men 
även inom Biblioteks- och informationssektorn anses de tekniska faktorerna i någon 
utsträckning vara affärshemligheter (åtminstone i de fall som används i denna uppsats). 

Min tes i inledningen av det här arbetet har varit att bibliotekarier är skickliga på att se till att 
användarna hittar den information de vill ha och att de dessutom borde vara bättre än sina 
kollegor på den mer kommersiella sidan. Varför skulle de vara det? Jag tror att 
bibliotekariesidan är bättre på att få information återvunnen på ett mera effektivt sätt, främst 

                                                           
1 Antelman et al., 2006, s. 128–139. 
2 Ahlgren och Kekäläinen, 2005, s. 681. 



7 
 

avseende frågor av ämneskaraktär. Utbudet i databaserna är stort och vittomfattande och de 
som beställt utvecklingen av databaserna kan antas ha en bakgrund inom 
informationsåtervinning. Min förförståelse ger också att bokhandlare är bättre på att hitta 
specifika titlar då det är just det de sysslar med, att sälja till den som vet vad den vill ha. 
Skillnaden skulle då bestå i systemutvecklarnas uppdrag och hur de sedermera tolkar 
uppdraget. 

Denna min förförståelse tillsammans med det faktum att vissa parter, vitala delar av 
samhällsmaskineriet (läs organisationer som kontaktats tidigare), uppvisat en tydlig brist i 
reflektion avseende just återvinning av information visar på ett behov att inom BoI-fältet 
belysa situationen. Behovet för Bibliotek- och Informations fältet (BoI), och det inom detta 
fält hemmahörande området Information Retrieval (IR), är att undersöka om 
återvinningseffektivitet kan kopplas till hur olika syften hos en databas och beställaren av 
densamma leder till olika effektiva system. 

Då fullständig information om teknologier och utveckling av de undersökta 
informationsresurserna inte fanns tillgängligt för en djupare studie vill jag ändå testa om det 
går att utreda med tillgängligt material. En sådan baklängesutredning kan handla om att utreda 
om databaser med olika syften genererar resultat av olika relevans för användaren. 

Att då utreda huruvida bakomliggande syfte till en informationsresurs leder till att en databas 
genererar resultat av olika relevans är av vikt för BoI-fältet av den enkla anledningen att vi 
inom detta fält idag saknar kunskap om hur syftet med publika informationsresurser påverkar 
infrastrukturen och därmed återvinningseffektiviteten. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i återvinningseffektivitet 
mellan databaser vars syften är olika och om det är möjligt att utreda detta med metoder för 
att mäta återvinningseffektivitet. 

Den viktigaste distinktionen gentemot tidigare studier avseende återvinningseffektivitet är att 
databaserna delas upp i två grupper; databaser vars syfte och mål är att sälja böcker (BUTIK) 
och databaser vars syfte och mål är att låna ut böcker (BIBLIOTEK). 

1.2 Avgränsningar 
I undersökningen studeras skillnaden i återvinningseffektivitet mätt genom Gumulated Gain 
(CG)/normaliserad CG (nCG) och precision vid en given position i listan över återvunna 
dokument (P@n) baserat på relevans bedömt av fem respondenter. 

Uppsatsen kommer inte att undersöka tekniska funktioner för informationsåtervinning, 
databaskonstruktion, indexeringspraktiker, grafiska gränssnitt eller sökalgoritmer utan endast 
återvinningseffektivitet i respektive typ av databas bedömt gentemot återvunna poster fram till 
och med den tionde återvunna posten. 

I och med att studien tar sin grund i respondenternas bedömningar på en lista av återvunna 
dokument aspirerar studien inte på att säga något om hur bra återvinningseffektiviteten är 
relativt hela samlingen. 
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1.3 Frågeställningar 
För att uppnå syftet med undersökningen har följande fråga utkristalliserat sig: 

Kan en skillnad i återvinningseffektivitet, här mätt genom Cumulated Gain (CG) och 
precision påvisas mellan databaserna med olika syften? Denna fråga besvaras genom att mäta  

Hur skiljer sig värdena för CG och ICG åt mellan BIBLIOTEK respektive 
BUTIK vid DCV 10? 

Hur skiljer sig värdena åt avseende nCG mellan BIBLIOTEK respektive BUTIK 
vid DCV 10? 

Hur stor är genomsnittsprecisionen, P@n vid positionerna 1-10?  

Kan en skillnad härledas till databasernas olika syften? 

Genom att besvara dessa frågor kan vi se om och i vilken utsträckning resultaten skiljer sig åt 
men inte varför.  
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2. Teori 
Studier avseende återvinningseffektivitet i publika operationella databaser online är vanliga 
inom Biblioteks- och Informationsvetenskap (BoI), och främst då inom 
informationsvetenskapen. Den här uppsatsen rör sig inom den del av informationsvetenskapen 
som kallas Information Retrieval (IR) vilken främst berör återvinning av lagrad information. 
Det verkar råda viss oenighet om vilken vetenskaplig inriktning IR tillhör, Baeza-Yates 
beskriver det som ”…a broad area of Computer Science”3 medan Pao låter IR handla om just 
informationsåtervinning4. Den förestående undersökningen orienterar sig inom IR utifrån 
definitionen att det handlar om informationsåtervinning. 

I denna forskningsmassa finner vi många svar på hur olika teknologier står sig visavi mer eller 
mindre avlägsna iterationer av samma eller liknande teknologier avseende just effektivitet. 
Effektivitet i sin tur kan bedömas på flera sätt, vilket diskuteras nedan.  

För att kunna besvara frågeställningarna som förelagts i kapitel 1.3 behöver vi förstå ett antal 
teoretiska begrepp som ligger till grund för studien och som även kommer ligga till grund för 
analysen. Dessa begrepp hämtas ur forskningen och tillhörande korpus inom just IR. 

2.1 Information Retrieval (IR) 
Information Retrieval i sin snävare tolkning med just IR som namn är ett jämförelsevis ungt 
fokus inom informationsvetenskapen. I en bredare tolkning är Information Retrieval dock 
flertusenårigt i människans strävan efter att ordna och hitta information. På 1950-talet 
myntades begreppet av Calvin Moores, 1955 beskrevs precision- och recall-värden för första 
gången och i slutet av 70- och början på 80-talet publicerades böcker om IR med fokus på den 
probabilistiska modellen och vektor-modellen. IR fick ett ordentligt uppsving och samtidigt 
en mer komplex problembild i och med Internets allt större spridning under 1990-talet.5 IR-
problemet som ständigt har varit närvarande men som blivit mera svårlöst i internetkontexten 
är enligt Baeza-Yates 

…to retrieve all the documents that are relevant to a user query while retrieving 
as few non-relevant documents as possible.6 

För att bedöma hur väl problemet lösts i en kontext behöver relevans bedömas för dokument i 
samlingen i fråga för att sedermera kunna göra bedömningar utifrån t.ex. precision och 
recall.7 

  

  

                                                           
3 Baeza-Yates 2011, s. 1. 
4 Pao 1989, s. 65.  
5 Baeza-Yates 2011, s. 2ff. 
6 Baeza-Yates 2011, s. 4. 
7 Ibid. 



10 
 

2.1.1 Utvärdering av effektivitet i IR-system 
I det här kapitlet redogörs för grundläggande begrepp rörande utvärdering av effektivitet 
kopplat till IR-system, vilket i den här undersökningen är de sex undersökta bibliografiska 
databaserna. Effektivitet i IR-system mäts baserat på de resultat som återvinns av ett system 
som ett resultat av en till systemet ställd query. Det återvunna resultatet relevansrankas och 
kan därigenom utgöra grund för vidare beräkningar.  

2.1.1.1 Relevans 
Att bedöma vad som är relevant är något vi tvingas göra varje dag i alla de val vi gör. Det 
skulle därmed närmast kunna sägas var en del av det existentiella, eller ett resultat av vår 
omgivning eller våra responser på givna stimuli eller av någon annan anledning baserat på 
vilken filosofisk skola/religion man bekänner sig till. 

Relevans är i sin lexikala betydelse något som är betydelsefyllt eller något som hör till saken8. 

Samtidigt som relevans är ett begrepp centralt för IR-forskningen är det också problematiskt 
eller som Schamber skrev 1994, ”…;the fact that information scientists lack a full, or fully 
reasoned, understanding of what users want or expect, and thus run the risk of predicating 
research on false assumptions.”9 Den här typen av insikt gör det svårt att genomföra någon 
forskning över huvud taget.  

Något som Schamber säger och som är viktigt att förhålla sig till är att ”…, relevance relates 
to people and their constantly changing perceptions.”10 Det är människor och deras 
föränderliga förståelse och förförståelse som bestämmer vad som är relevant och det är så 
relevans används i uppsatsen, som en värdering av den återvunna informationen baserat på 
människors förutsättningar att tolka informationen. 

Relevans i kontexten IR är beforskat och i någon utsträckning väl definierat. I sitt 
konferensbidrag om relevansbegreppets historia från 2012 beskriver Saracevic hur 
relevansbegreppet växte fram ur den moderna sökpraktiken under 1950- och 1960-talen. 
Saracevic själv behandlade begreppet explicit 1975 och under 1990-talet växte diskussioner 
av både praktisk och filosofisk natur fram. Saracevic själv nämner i förbigående att relevans 
bedömt av system och relevans bedömt av människor är disparat åtskilda och inte kan 
syntetiseras men hänvisar samtidigt till försök till just detta av t.ex. Hjörland.11 Förslag på hur 
man kan fläta samman system- och användarbedömd relevans har även genomförts av t.ex. 
Pia Borlund i hennes forskning rörande interaktiva IR-system.12  

Relevans kan alltså antingen bedömas av ett system, av en användare eller i ett växelspel 
mellan dessa två13. Användarens relevansbedömning kan enligt kausalitetens lagar inte på 
något vis föregå en initialt återvunnen mängd information.  

                                                           
8 Svenska Akademin 1957, spalt : R975 – relevans.  
9 Schamber 1994, s. 34. 
10 Schamber 1994, s. 35. 
11 Carbo, Toni & Bellardo Hahn, Trudi eds. 2012, s. 40f. 
12 Borlund 2000, s. 170. 
13 Borlund 2003, s. 4. 
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Sålunda börjar systemet med att bedöma relevansen utifrån ett antal parametrar som skapats 
av systemets upphovsmän. Tre klassiska modeller för bedömning av relevans i en systemmiljö 
är den booleska, den probabilistiska och vektormodellen. Den första av dessa är binär till sin 
natur då objekten i IR-systemet antingen uppfyller eller inte uppfyller sökfrågans kriterier14. 
Den probabilistiska modellen återvinner poster baserat på hur stor sannolikhet det är att 
dokumenten är relevanta visavi en sökfråga och rankar dem därefter. Vektormodellen 
återvinner poster baserat på i hur stor utsträckning de matchar sökfrågan och rankar dem 
därefter.15 

Användaren gör, utifrån sin förståelsehorisont och eventuellt informationsbehov, en 
relevansbedömning av det återvunna materialet. Borlund beskriver användarens 
relevansbedömning så här  

The users’ relevance assessments are consequently not 
based on the relationship (A) between the query (q) and the 
collection of information objects, but the outcome of (A)— 
the retrieved information objects (O–On). The subjective 
relevance assessments are made based on the relationship 
between the request, the information need (N), or work task 
situation (W), as interpreted by the user (CW), and the 
retrieved objects (O–On)—according to the employed types 
of subjective relevance (IT), (P), or (SR).16   

Att bedöma relevans, i det fall en människa gör det, görs alltså utifrån det återvunna 
materialet, inte i relation till vad som finns i databasen. Det är en av de viktigaste skillnaderna 
mellan systemets bedömning, som föregår den återvunna listan, och människans bedömning 
av sagda lista. 

Resultatet av relevansbedömningen kan delas in i två övergripande varianter. Det ena sättet är 
att bedöma relevansen binärt, varje undersökt återvunnet dokument tilldelas då klassningen 
relevant eller icke relevant. Det andra sättet är att bedöma det återvunna dokumentets relevans 
på en flergradig skala17. Anledningen till att göra detta är att en användare kan tänkas finna ett 
återvunnet dokument delvis relevant eller varför inte ganska relevant eller nästan inte 
relevant alls.  

2.1.1.2 Precision och Recall 
Precision och Recall är två centrala begrepp avseende mätning av hur effektivt ett IR-system 
är. Historiskt fungerade det alldeles utmärkt att använda dessa två metoder i sig själva. Då såg 
materialet också något annorlunda ut med experimentella miljöer och förhållandevis små 
datamängder.18 

                                                           
14 Baeza-Yates 2011, s. 61. 
15 Walker & De Vere 1990, s. 9f. 
16 Borlund 2003, s. 4. 
17 Ibid. 
18 Clarke & Willett, 1997 s. 184-189. 
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I början av 1990-talet sattes arbetet med en större dokumentmängd för experiment igång i och 
med Text REtrieval Conference(TREC). Till denna skapades en experimentell 
dokumentsamling för att testa olika system för återvinning i en kontrollerad miljö. Sedan 
1992 har man anordnat TREC-konferenser där man utfört experiment på samlingen. Detta är 
bra för test av olika IR-metoder då man i TREC har kunnat skala upp mängden dokument att 
testa olika IR-metoder på.19 Till skillnad från en okontrollerad miljö kan man i TREC 
använda sig av precision och recall i deras oförändrade form tack vare att man i 
undersökningar kan utgå ifrån redan gjorda relevansbedömningar och veta exakt hur många 
relevanta dokument det finns visavi ett givet informationsbehov. 

Öppna IR-system i form av bibliotekskataloger och andra typer av kataloger eller databaser 
där datamängderna är stora och miljön inte tillåter samma kontroll som i t.ex. TREC över 
återvunnen respektive icke återvunnen information och huruvida informationen är relevant 
eller ej föranledde att metoderna behövde modifieras och man har sedermera skapat 
anpassade och relativa mått för precision och recall.20 

Måtten precision och recall behöver alltså kontextualiseras då de används för att mäta 
effektivitet i miljöer där informationen inte i sin helhet är bedömd och känd. 

Recall 
Recall är ett mått som beskriver hur många relevanta dokument som återvunnits av den totala 
mängden relevanta dokument, och beräknas genom att dela antalet återvunna relevanta 
dokument med det totala antalet relevanta dokument. Detta förutsätter att man vet hur många 
relevanta dokument som finns i den totala mängden dokument och måttet kan därför nästan 
endast användas i testmiljöer såsom TREC. Även där kan det vara svårt, i de fall man hanterar 
stora datamängder.21 Recall beräknas enligt 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡} ∩ {å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡}|

|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡}|  

Relativ recall (R) 

Det finns även recallmått för operationella databaser där det inte finns en rimlig möjlighet att 
bedöma relevansen för alla dokument. Ett av dessa är relativ recall som, liksom namnet 
antyder, är relativt snarare än absolut. Relativt är det då man väljer ett värde, den totala 
mängden återvunna relevanta dokument för en query och väljer att mäta recall mot detta 
värde istället för mot det totala antalet relevanta dokument.22 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙(𝑅) =
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡} ∩ {𝑛}|

|{𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑛}| 

 

                                                           
19 Baeza-Yates, 2011 s. 159. 
20 Ibid. 
21 Baeza-Yates, 2011 s. 139. 
22 Clarke & Willett, 1997 s. 184-189. 
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Precision 
Precision är ett mått som beskriver förhållandet mellan antalet återvunna relevanta dokument 
och det totala antalet dokument som återvunnits av en given sökfråga och beräknas genom att 
man dividerar mängden relevanta återvunna dokument med den totala mängden återvunna 
dokument23 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡} ∩ {å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡}|

 |{å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡}|  

Vanligtvis återvinner en mer specifik, eller snäv, sökfråga resultat med högre precision då 
antalet återvunna dokument kan antas bli färre och andelen relevanta dokument större. 

Precision används främst för att bedöma hur bra ett system är på att återvinna en stor andel 
relevanta dokument och en liten andel o-relevanta.  

Precisionsvärdet förutsätter att alla återvunna dokument bedömts ur en relevanssynpunkt. Då 
detta inte alltid är möjligt, och kanske framför allt inte relevant, kan man räkna ut 
precisionsvärdet vid en given punkt. Precisionsvärde kan räknas ut vid en vald slutpunkt för 
studien (DCV, document cut-off value), precision@DCV (p@DCV) eller en given punkt 
Precision@n (P@n). DCV är då värdet för den punkt där man väljer att avbryta 
materialmängden i studien. Detta görs antingen relaterat till begränsningar i materialet eller i 
arbetsinsats. Storleksordningen 5, 10 och 20 är vanliga exempel på detta då de är mängder 
som ofta är samma som mängden poster som återvinns per sida i ett IR-system där 10 enligt 
Baeza-Yates är den vanligaste förinställda mängden.24 

Det är så precision kommer att användas i den föreliggande studien. Genom att mäta 
precision vid alla rankningsnivåer 1-10 och på det viset jämföra hur bra de olika databaserna 
och grupperna av databaser är på att återvinna relevanta poster tidigt. 

Det finns ett antal olika sätt att räkna precision över flera olika källor eller queries för att 
jämföra olika IR-system, t.ex. Average precision@n, R-precision och Mean Average 
Precision (MAP). MAP är ett mått som utgår ifrån att man känner till alla relevanta 
dokument, sedan räknas ett medelvärde för precision per query ut baserat på alla relevanta 
dokument, det värdet används sedan för att över flera queries räknas ett medelvärde uträknat 
för alla medelvärden per query delat på antalet queries.25 R-precision kan användas på ett 
liknande sätt genom att räkna ut medelvärde över flera queries, värdet per query räknas ut 
genom att dela antalet återvunna relevanta dokument med det totala antalet relevanta 
dokument. 

P@n 

Average precision at n, är ett medelvärde som i fallet P@n räknas ut för att kunna skapa ett 
medelvärde för flera queries vid en specifik rangordningsnivå. Medelvärdena anväds för att 
jämföra olika system eller algoritmer. P@n används vanligen i webmiljöer då man kan sätta 
                                                           
23 Baeza-Yates, 2011 s. 135. 
24 Baeza-Yates, 2011 s. 140. 
25 Baeza-Yates, 2011 s. 140-141. 
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”n = (antalet träffar på t.ex. första sidan av återvunna resultat)” vilket är bra för att bedöma 
hur en användares intryck av resultatet för ett system ser ut.26  

I den föreliggande studien är det största möjliga värdet för n = 10 vilket kausalt följer på att 
DCV=10 som i sin tur är baserat på att 10 är det lägsta antalet träffar som är förinställt i de 
undersökta databaserna. 

2.1.2 Användarorienterade mått för att mäta effektivitet 
Användarorienterade mått hanterar effektiviteten i systemet utifrån användarens upplevelse av 
de återvunna resultaten utifrån olika parametrar 

Novelty 
Novelty är ett mått på hur många relevanta dokument som återvunnits som tidigare inte var 
kända för användaren.27 Det är viktigt för användarens uppfattning om effektivitet huruvida 
den hittar ny information eller inte. 

Relative recall 
Vi har tidigare behandlat relative recall i termer av maskinbedömd relevans. När relevansen 
bedöms av människor ser det något annorlunda ut. Då beskrivs det som andelen återvunna 
relevanta dokument av den mängd relevanta dokument användaren förväntar sig att 
återvinna.28 

Cumulated Gain 
En användare kan antas se på relevans på ett sätt som inte är binärt. Relevansen kan vara t.ex. 
obefintlig, låg, mellanhög eller hög. För att kunna hantera flergradiga relevansbedömningar 
och då dessutom se om poster med hög relevansgrad återvinns tidigt eller sent i 
rankningslistan har utvärderings-värden baserade på kumulativa värdeökningsvektorer 
utvecklats av Järvelin och Kekäläinen.29 CG-vektorerna kan sedan användas för att visualisera 
skillnader i effektivitet med hjälp av CG-grafer. CG i sig har inget att jämföra med som till 
exempel Precision och Recall där man alltid kan jämföra med det idealiska värdet 100%. 
Därför har värdet iCG, ideal cumulated gain, utvecklats för att kunna sätta CG-grafen i 
relation till något. Det räknas ut genom att kasta om relevansbedömningarna i ordning från 
bäst till sämst och ger på så sätt den idealiska vektorn för en query. Genom att dela CG med 
iCG får man fram ett normaliserat värde nCG som är ett värde som säger något om 
effektiviteten för ett givet system och kan användas för att jämföra olika systems 
effektivitet.30 

Discounted cumulated gain är en variant på CG-måttet där ett dokuments värde förminskas ju 
längre ner i träfflistan det hamnar på grund av att det blir mindre troligt att det bedöms ju 

                                                           
26 Baeza-Yates, 2011 s. 140-141. 
27 Baeza-Yates 2011, s. 145. 
28 Ibid. 
29 Järvelin & Käkeläinen 2002, s. 422 ff. 
30 Baeza-Yates 2011, s. 145 ff. 
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längre ner det återvunnits. DCG är främst relevant vid längre listor än vad som är gällande för 
en typisk webbstudie där det ofta är de första 5,10 eller 20 positionerna som ingår i studien.31 

Vi kommer att gå in i större detalj på måtten CG, iCG och nCG längre fram i uppdatsen.  

2.1.3 Dokumentrepresentation 
Dokumentrepresentation är ett sätt att göra ett objekt indirekt sökbart och därmed dels göra 
själva sökningen mindre prestandakrävande vilket snabbar upp söktider och dels göra 
sökprocessen effektivare för användaren.32 Ett alternativ till att använda sig av 
dokumentrepresentationer är att söka i all tillgänglig text i till exempel alla böcker i hela 
bibliotekssverige eller allt material i alla hemsidor på webben. Det är dock främst mer 
prestandakrävande och kan påverka situationen för användaren både positivt och negativt i 
termer av effektivitet. 

Dokumentrepresentationen kan bestå av många olika parametrar vilka alla gör dokumentet 
sökbart på olika vis. Om alla dokument beskrevs på alla sätt skulle alla dokument återvinnas 
av alla frågor och om de inte representerades på något sätt skulle de inte återvinnas av några 
frågor. Svårigheten är att beskriva ett dokument på ett sådant sätt att det är lätt att hitta men 
utan att det tar för mycket plats eller beskrivs för allmängiltigt.33 Platsfrågan och 
beräkningstider för att hitta dokument var mer av ett problem när datorerna var svagare och 
lagringsutrymme var ett problem. Kvarstår gör dock problemet med vad som är lagom när ett 
dokument skall beskrivas för återvinning. 

Ett av de största problemen, och en stötesten genom tiderna, är det faktum att det inte är 
troligt att en person använder samma ord för att beskriva en sak som en annan person.34 Det 
är svårt att veta hur en användare kommer att ställa sina frågor och en användare vet i de allra 
flesta fall inget om hur den som beskrivit dokumenten arbetat eller tänkt.  

Spink visar att en vanlig användare av informationsresurser sällan brukar avancerade 
sökfunktioner eller modifierar sina sökfrågor i någon större utsträckning.35 På grund av detta 
behöver skapare av dokumentrepresentationer för informationsresurser, där vanliga användare 
förväntas söka, ta i beaktande att få termer kommer användas och att de kommer användas i 
databasens mest grundläggande inställningar. Det gör också att man i valet av 
dokumentrepresentation behöver ta i beaktande vad användarna kan tänkas ha för syfte med 
sitt besök och sina queries. Jansen et al.36 och Wolfram37 hanterar bägge i sina studier 
användarens avsikt och hur den påverkar utformandet av queries undersökt genom sökloggar.  

2.1.3 Modifikation av söksträngar 
Att ställa en fråga till en databas och utifrån den få ett svar är ofta början på en process där 
man hittar nya begrepp och angreppsvinklar som ger nya möjligheter att återvinna 
                                                           
31 Baeza-Yates 2011, s. 146 f. 
32 Blair 1990, s 22. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Spink et al. 2001, s. 226. 
36 Jansen et al. 2007, s. 1251 ff.  
37 Wolfram, 2007, s. 1279 ff. 
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informationen man söker. Frågan, eller queryn, utvecklas över tid och med större förståelse 
kan man låta queryn expandera eller förändras och detta kallas query reformulation eller i 
fallet med en expanderad fråga query expansion. 

Query reformulation och query expansion kan leda till både bättre och sämre resultat. 
Generellt kan det sägas att en mer utvecklad query ger ett mer specifikt resultat med en högre 
precision. En query med färre termer kan antas ge ett mindre specifikt resultat men också 
generera en större recall.38 

I relation till publika operationella databaser likt de som undersöks i den här uppsatsen där en 
”vanlig användare” befinner sig har Spink visat att trots många intressanta möjligheter med 
avancerade sökfunktioner och hjälpfunktioner utvecklar den genomsnittlige användaren sina 
sökningar i väldigt liten grad. I Spinks specifika fall rör det sig om en sökmotor i webmiljö.  

most people use few search terms, few modified queries, view few web pages, 
and rarely use advanced search features39 

I en annan studie visas på en ännu mer specifik förståelse av hur användare förändrar sina 
sökfrågor. Rieh och Xies drar slutsatsen att användarna, i de fall där de faktiskt förändrar sin 
sökfråga, använder sig av så kallade parallel moves, användning av besläktade termer, som 
främsta strategi.40 
 

Parallel reformulation refers to those sessions in which a user modifies the 
queries from one aspect of an entity to another or from one thing to another, 
both of which share common characteristics. Typical approaches for parallel 
reformulation include using entities that share common characteristics, using 
associative aspects of a topic, and using a certain type of information resource. 
Some sessions consist of parallel reformulations alone. Other cases of this 
pattern might also involve query reformulations that are format related or 
synonym-replaced. When a user appears to concentrate on parallel reformulation 
through successive queries, this paper labels it as parallel reformulation.41 
 

Det finns olika stöd i IR-system för att bygga upp en sökfråga. I många fall finns en så kallad 
avancerad sökfunktion där användaren antingen med hjälp av booleska operatorer eller utifrån 
olika ämnesingångar (t.ex. titel, författare, utgivningsår etc.) som då enligt Spink sällan 
används av gemene man. Det då till skillnad från den enda sökruta som brukar utgöra den 
enkla sökningens förutsättningar. Med stöd i Spinks och Riehs studier kan vi utgå ifrån att 
ovana användare inte använder de stöd som finns och bygger mindre avancerade queries 
jämfört med en mera van användare och därmed troligtvis får sämre resultat avseende både 
precision och recall.  

  

                                                           
38 Baeza-Yates 2011, s. 135. 
39 Spink et al. 2001, s. 226. 
40 Rieh & Xie 2006, s. 751–768. 
41 Rieh & Xie 2006, s. 759f. 
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3. Tidigare forskning 
I detta stycke presenteras ett antal studier som på olika sätt ligger till grund för den 
förestående undersökningen och för att sätta uppsatsen i en vetenskaplig kontext. Med andra 
ord presenteras vems axlar uppsatsen står på och vems idéer som ligger till grund för att 
undersökningens design ser ut som den gör.  

3.1 Utvärdering av återvinningseffektivitet 
Baeza-Yates skriver i Modern information retrieval att IR främst kan delas upp i två grenar, 
en gren som är datorcentrerad och en som är mänskocentrerad.42 Att utvärdera 
återvinningseffektivitet sker främst i mötet mellan dator och människa, antingen då 
människan värderar av systemet återvunna dokument eller då människan beforskar systemets 
beteende. 

I denna uppsats kommer utvärdering av återvinningseffektivitet att hanteras utifrån en 
jämförelse mellan främst olika databaser men även mellan olika queries. Detta har behandlats 
på olika sätt av olika forskare. Nedan kommer några av dessa att presenteras. 

Raghavan, Jung och Bollman belyser i A critical Investigation of Recall and Precision as 
Measures of Retrieval System Performance 1989 problematik rörande precision och recall 
som mått för att utvärdera återvinningseffektivetet. De problematiserar situationen främst 
utifrån multipla queries och o-linjärt presenterade och viktade listor över återvunna dokument 
där det på grund av posternas synbara lika värde inte går att beräkna precision eller recall. 
Problemen med o-linjärt, eller svagt, viktade poster utelämnas här men problem med att mäta 
precision över flera queries är högst relevant för studien.43 

Raghavans problembild är intressant inte bara för att den berör metodologiska funderingar för 
uppsatsen utan även för att den kontextualiserar uppsatsens plats i historien. Den är dels 
grundad i ett helt annat sätt att presentera återvunna resultat än vad en användare möter i en 
sökmotor på webben eller i en databas för vetenskapliga artiklar idag och dels i problemet 
med att jämföra effektivitet över flera queries i en miljö där inga adekvata mått ansågs finnas. 
Problemet med en svag rankningsordning till exempel förefaller helt irrelevant med tydliga 
rankningslistor, något som lösts kanske tack vare att någon beforskat dessa problem. 

Till skillnad mot att mäta precision på varje position där ett relevant dokument återvinns vid 
en query argumenterar Raghavan et al. för att hitta en lösning för att hantera det faktum att 
relevanta dokument troligtvis kommer återvinnas på olika positioner för olika queries.  
Författarna visar på problem med tidigare använda mått och föreslår en lösning med 
probabilistiskt framtagna punkter där medelvärden för precision då kan beräknas över flera 
queries. Den probabilistiska lösningen gäller även för de svagt ordnade listorna över 
återvunna dokument. Skillnaden på att mäta vid relevanta återvunna poster, recallnivåer, eller 
vid punkter som man bestämmer utifrån probabilistiska metoder visar sig vara den viktigaste 
skillnaden och en av slutsatserna är att man bör använda sig av bestämda punkter, som inte 

                                                           
42 Baeza & Yates 2011, s. 1. 
43 Raghavan 1989, s. 5(209). 
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bestäms av att det på positionen finns ett relevant dokument, för att jämföra flera olika 
queries.44  

Senare har nyare mått som t.ex. MAP och P@n utvecklats som hanterar en del av den 
problematik som lyfts i avhandlingen. Raghavan et al. bibehåller dock ett värde för uppsatsen 
genom att de tidigt behandlade problematiken med att jämföra precision och recall över flera 
databaser och queries och frångår jämförandet av effektivitet endast på punkter där relevanta 
dokument återvunnits. 

Judit Bar-Ilan, publicerade 1998 On the overlap, the precision and estimated recall of search 
engines. A case study of the query “Erdos” I vilken hon testat ett antal sökmotorer till vilka 
den enda queryn ”Erdos” ställdes vid sex olika tillfällen med en månads mellanrum. Detta 
gjorde hon i syfte att utröna om någon sökmotor visade sig vara den ”bästa”. Varje sökrunda 
genomfördes under en dag och analyserades. Totalt återvanns över alla sökrundorna 6681 
varav 6547 dokument bedömdes användbara i analysen. Av dessa 6547 dokument bedömdes 
5055 vara relevanta. Sättet på vilket relevans bedömdes var huruvida ordet Erdos återfanns i 
dokumentet. Overlap, eller dubbletter, identifierades men togs inte bort. En intressant aspekt 
när dubletter identifierades var att, trots att alla sökmotorerna aspirerade på stor täckningsgrad 
av totala mängden websidor var 75% av de återvunna URL:erna unika för en sökmotor. Ett 
enda dokument, 0,02%, återvanns av alla sex sökmotorerna.45 

 
Precision räknades ut enligt nedan och resulterade i en precision på 77,2%, räknat per databas 
beräknades värdet till mellan 75,3% och 85,3%. 
 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡
× 100% 

 
Och ungefärlig recall baserades på den totala mängden relevanta dokument (5505) som rörde 
sig mellan 1,5% och 46,6%. 
 

𝑢𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 "𝑠ö𝑘𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛"

𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡
× 100% 

 
Ingen av sökmotorerna utmärkte sig på ett sådant sätt att de kunde kallas bäst46 
 
Per Ahlgren behandlar i sin avhandling The effects of indexing strategy – query term 
combination on retrieval effectiveness in a swedish full text database , kombinationer av ett 
antal olika strategier för indexering och användande av query-termer i en svensk 
fulltextdatabas. Det som testas är olika former av automatisk indexering, främst tillsammans 
med olika grader av trunkering. 

Han jämför skillnaden mellan två olika scenarier, ett där relevansrankningen är binär och ett 
där relevansrankningen är 4-gradig. I det binära scenariot har de positiva graderna 1-3 slagits 
                                                           
44 Raghavan 1989, s. 5(205). 
45 Bar-Ilan 1998, s. 218. 
46 Bar-Ilan 1998, s. 224. 
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samman till ett värde 1 (relevant) till skillnad från 0-värdet (inte relevant). På de binära 
värdena beräknades sedan precision. 

Den flergradiga skalan bedömdes med hjälp av Järvelin och Kekeläinens Cumulated Gain 
(CG) och Discounted Cumulated Gain -värden (DCG) och modifikationer i form av 
normaliserade varianter nCG och nDCG. Detta är värden som tar i beaktande dels att ett högre 
rankat dokument har ett större värde än ett lägre rankat (CG) och dels att ett tidigt återvunnet 
dokument kan antas ha ett större värde för att det är troligare att en användare faktiskt tittar på 
det. (DCG) 47 

Ahlgren använder sig av en normaliserad version av DCG-måttet i sin jämförelse av 
effektiviteten hos ett antal olika sätt att söka. Normalisering av CG och DCG tarvar skapandet 
av idealiserade (iCG, iDCG) vektorer för att få ett värde att jämföra CG/DCG mot (jmf. recall 
och precision där det ideala fallet är 100%). iCG/iDCG räknar om CG/DCG med det högsta 
relevansvärdet placerat först på vektorn och resten i fallande ordning. Denna idealiserade 
vektor används sedan för att tillsammans med CG eller DCG räkna ut ett normaliserat värde 
där man delar CG/DCG med iCG/iDCG. 

Det normaliserade värdet används främst av Ahlgren för att kunna modellera fram användares 
eventuella otålighet och med ett värde för otåligheten modifiera värdena beroende på postens 
placering på vektorn. 

Ahlgrens slutsatser är att en viss kombination av indexering och trunkering är bäst avseende 
precision och en annan när nDCG används48 

Chu & Rosenthal(1996) har jämfört tre sökmotorer för webben och för dessa räknat ut 
precision per query och sedermera average precision för alla queries per sökmotor. De 
hänvisar i sin artikel till Donna Harman som 1995 skrev 

…The second measure used is an average of the precision for each topic after 100 
documents have been retrieved for that topic. This measure is useful because it reflects a 
clearly comprehended retrieval point. It took on added importance in the TREC 
environment because only the top 100 documents retrieved for each topic were actually 
assessed. For this reason it produces a guaranteed evaluation point for each system.49  

Chu & Rosenthal beskriver inte i tydligare termer än ”…we not only computed precision 
scores for each individual query, but also calcualated average precision among all 10 searches 
for every search engine included in the study.”50 hur de genomförde sin studie, det är dock 
möjligt att utifrån bifogade tabeller räkna ut att de på enkelt maner räknade ut medelvärdet för 
precision vid DCV=10. Till skillnad från många andra men i likhet med Bar-Ilan lät de 
dubbletter kvarstå i undersökningen. I de fall då antalet återvunna dokument inte blev lika 
stort som DCV räknades precision ut vid sista återvunna post. 

                                                           
47 Ahlgren 2004, s. 92f. 
48 Ibid. 
49 Harman 1995, s. 281. 
50 Chu & Rosenthal 1996, s. 131. 
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De använde precisionsvärdena och ett antal andra värden för hur effektiva sökmotorer för 
webben är så som söktid, information per URL i den återvunna listan, utformning av grafiskt 
interface mm. Dessa värden sammanställdes i en enkel matris med respektive sökmotor i tre 
kolumner och de olika parametrarna i rader representerandes en ny metod för utvärdering av 
sökmotorer. 

3.2 Relevansrankning/användare 
Tefko Saracevic skiljer i Relevance: a review of the literature and a framework for 
thinking on the notion in information science (1976) på olika sorters relevans beroende på i 
förhållande till vilken relevansbedömande entitet det återvunna dokumentet förhåller sig i 
bedömningsögonblicket. 
 

Relevance is the property which assigns certain members of a file (e.g., 
documents) to the question; pertinence is the property which assigns them to the 
information need51 

 
 
Relevansrankning som i det föreliggande fallet ligger till grund för mätning av P@n och 
CG/nCG har i forskningen gjorts på många olika sätt, allt ifrån Chu & Rosenthals studie där 
de själva gör relevansbedömningarna52 till Zhenzhen et al som valt att låta studenter som 
studerar informationsvetenskap ranka resultaten i en ordnad kontext.53 Gordon och Pathak 
hävdar att den som skapat informationsbehovet också är den som bör värdera resultatet och att 
man då använt sig av samma respondenter till att både skapa informationsbehovet och 
relevansbedöma resultatet… 
 

Gordon och Pathak som starkt betonar att relevansbedömning skall utföras av 
personen med det givna informationsbehovet. Dels för att undvika felaktiga 
relevansbedömningar som orsakas av den undersökandes kunskapsbrister i 
ämnet, dels för att det är omöjligt för den undersökande att känna till bakgrund, 
motiv och behov hos personen med det givna informationsbehovet.54 
 

Gordon och Pathak identifierar utifrån den tidigare forskningen sju punkter som en studie bör 
leva upp till för att vara en bra och genomtänkt utvärdering av sökmotorer i webbmiljö. 
  

1. Sökningarna bör vara resultatet av riktiga informationsbehov. Om forskaren hittar på 
egna frågor finns det risk för att dessa är vinklade. Förutom att det riskerar att vinklas 
kan forskaren heller inte förutse vilka olika typer av behov det kan finnas. 

2. Om en sökning utförs baserat på någon annans informationsbehov bör detta fångas så 
noggrant som bara möjligt både avseende kontext och innehåll. 

3. Ett tillräckligt stort antal sökningar behöver göras för att återvinna en meningsfull 
mängd data att undersöka. 

4. Shootouts, jämförande studier mellan olika system 55 bör inkludera de flesta systemen 
i kategorin.56 

                                                           
51 Saracevic  1976, s. 321. 
52 Chu & Rosenthal 1996, s. 131. 
53 Zhenzhen 2010, s. 1687. 
54 Carlsson 2003, s. 51. 
55 Termen troligtvis tagen från westernfilmer förf. anm. 
56 Gordon & Pathak 1999, s. 147. 
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5. Hur effektivt ett system är måste analyseras genom att utnyttja respektive systems 
egenskaper. Med detta menar de att samma query kanske inte ska ställas till alla 
system för att kunna göra dem rättvisa relativt ett informationsbehov. 

6. Relevansbedömningar måste göras av den som behöver informationen. Annars finns 
det risk för felbedömningar utifrån bedömarens oförmåga att veta exakt vad den som 
behöver informationen tänker. 

7. Studien måste utföras på ett vetenskapligt sunt sätt i det att den skall ha en genomtänkt 
design, exemplifierat av att bedömningsmaterialet skall vara ordnat slumpmässigt vid 
bedömningstillfället. Den ska använda sig av för IR konformativa mått t.ex. precision 
och recall samt använda sig av statistiska test för att jämföra de olika systemen.57 

 
Gordon & Pathak har sammanställt dessa sju punkter utifrån andras tidigare forskning. Ingen 
av de studier som beskrivs uppfyller tillnärmelsevis alla dessa krav, utom då deras egen. Det 
är dock bra punkter att ha med sig och förhålla sig till i en studie sådan som föreligger.  

Utöver de sju punkterna genomför de en studie i likhet med många andra där precision och 
relative recall mäts vid ett antal olika positioner jämnt fördelade till DCV = 200 och jämförs 
per undersökt sökmotor. 

The overlap results we have produced support the idea of using meta search engines 
(see, for example, (Selberg & Etzioni, 1997)). Meta search engines allow users to issue 
a single query, which is then sent to various search engines before the meta search 
engine aggregates the URLs returned and presents the user with a unified list of them.58 

Sormunen (2002) bedömde med hjälp av ett antal betalda respondenter drygt 5737 dokument 
återvunna för 38 TREC-topics på en 4-gradig skala istället för den ofta använda binära skalan. 
I Sormunens fall fick bedömarna göra en pilotbedömning, träffas, fråga varandra och utveckla 
metoder tillsammans. Respondenterna i Sormunens studie bedömde relevans utifrån själva 
dokumenten vare sig de var korta eller långa. Den totala arbetsinsatsen motsvarade 78 
heltidsveckor.59 

Anledningen till att använda sig av en flergradig skala för relevansrankning är främst att den 
binära skalan inte är adekvat i beskrivandet av det faktiska innehållet i ett dokument och i 
TREC är relevanströskeln låg, särskilt relativt respondenternas bedömningar. Resultatet i 
undersökningen blir att  

One major contribution of this study is based on the distinction between documents 
only pointing to the topic (rel=1, marginal) and those really containing some potentially 
useful information (rel=2, relevant). About 50% of the documents assessed as relevant 
were marginal. The other half of documents contained potentially useful information to 
the user. Only 16% of the relevant documents were highly relevant. 

                                                           
57 Gordon & Pathak 1999, s. 147. 
58 Gordon & Pathak 1999, s. 179. 
59 Sormunen 2002, s. 325. 
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The share of documents rated as irrelevant or marginal in the TREC relevance corpus 
was even higher (about 60%). The figure is biased by the differences in the assessment 
processes between us, and TREC.60 

Att använda sig av en fyrgradig relevansskala istället för en binär ger bättre förutsättningar än 
en binär dito för att mäta återvinningseffektivitet på ett sätt som är relevant för en användare 
av ett system. Jämfört med att återvinna en klump relevanta dokument där ca 50% av 
dokumenten är marginellt relevanta om ens det. 

Om kostnaden för att göra den här typen av flergradiga bedömningar kan rättfärdigas lämnar 
Sormunen till vidare forskning på t.ex. TREC-samlingarna. 

3.3 Skillnad i återvinningseffektivitet hos olika IR-resurser baserat på skillnad i syfte 
Att jämföra olika IR-resurser, och i detta fall databaser som hanterar bibliografiska verk, är på 
intet vis ovanligt. Vi har sett det i både vetenskaplig artiklar och i uppsatser i syfte att jämföra 
själva IR-systemen och i syfte att jämföra metoder för att utvärdera systemens effektivitet. 

I inledningen av uppsatsen beskriver jag varför det är intressant att jämföra grupper av 
databaser med olika syften och hur uppsatsen har kommit att handla om det. Efter extensivt 
sökande i de databaser som brukar relatera till BoI-fältet och i andra kringliggande ämnen och 
trots hjälp från olika håll har inga tidigare studier med samma syfte återvunnits. 

Stefan Virtala skriver i sin magisteruppsats som behandlar det relativa värdet av 
ämnesingångar där han gör en omfattande undersökning av relationen mellan ämnesingångar 
(sökbara fält i en databas), materialets beskaffenhet och relevansbedömningens kontext. Detta 
berör databasers syfte och skillnaden i återvinningseffektivitet i databaser från ett annat 
perspektiv och endast som en del av författarens analys där nedan är hämtat. 

Studier visar att dokumentrepresentationer inom humaniora och 
samhällsvetenskap är konstruerade med naturvetenskapen som modell vilket får 
negativa konsekvenser för återvinningen. Orsaker till detta kan spåras till det 
teoretiska fundamentet inom IR vilket ignorerar domänspecifika faktorer som tar 
hänsyn till betydelsen av att anpassa konstruktionen av 
dokumentrepresentationer till ämnesområdens specifika karaktäristik.61 

 

Citatet belyser en problematik rörande utformningen av dokumentrepresentationen relaterat 
till informationens och databasens ämnestillhörighet. Virtalas poäng här är viktig men är inte 
som ensam magisteruppsats en god grund att stå på för besvarandet av uppsatsens syfte.  

Jansen et al. undersökte 2008 om det var möjligt att bestämma om en användares avsikt gick 
att utläsa ur hur deras queries formulerades. 

Research aimed at discovering the intent of Web searchers is a growing field of 
Web focus. Determining the underlying intent of user searches has the potential 
to drastically improve system performance of Web search engine (Gisbergen, 

                                                           
60 Sormunen 2002, s. 328. 
61 Virtala 2003, s. 90.  
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Most, & Aelen, 2007), with impact in the areas of information retrieval, data 
mining, and e-commerce. User intent research falls into three sub-areas, which 
are: (1) empirical studies and surveys of search engine use, (2) manual analysis 
of search engine transaction logs, and (3) automatic classification of Web 
searches.62 

De sammanfattar också tidigare forskning på området och avseende just användares avsikter 
är de uppdelade i ganska breda grupper,  

…single mission, do it again, quickies, information please, loitering, just the 
facts, and surfing,… …facts finding information gathering, browsing, and 
transacting…63 

I utvecklandet av en egen taxonomi för användarens avsikt identifierades tre övergripande 
områden, informationssökande, navigerande och verkställande. Flera undergrupper 
identifierades för dessa tre, relevant för den föreliggande uppsatsen är främst den till 
”verkställande” underordnade ”anförskaffa” och de till anförskaffa underordnade ”off-line” 
och ”gratis”64 Bägge de grupper (BUTIK, BIBLIOTEK) som kommer undersökas i uppsatsen 
faller under Jansen et al.s snävaste tredje nivån i taxonomin. Jansen et als. klassificering är 
den som i största mån närmar sig syftet att jämföra databaser med olika syften, skillnaden är 
att de utgår ifrån användarens avsikt snarare än systemets syfte. 

Wolfram undersöker loggar för fyra olika system, en OPAC, en bibliografisk ”databank” (en 
samlingssökmotor för flera databaser), en sökmotor och en specialiserad sökmotor. Wolfram 
finner att användarnas beteende skiljer sig åt mycket beroende på vilken resurs de använder. 
Metoden är analys av loggar utifrån hur många termer som använts per query, hur långa 
sessionerna varit och fördelning mellan de vanligaste söktermerna per undersökt system. 
Studien hanterar mer än 1.000.000 queries över mer än 500.000 sessioner.65 Författaren blir 
kanske främst förvånad över det relativt enkla sökbeteendet i den bibliografiska databanken 
där materialet är av akademisk karaktär och målgruppens beteende antogs vara mer komplext. 

I Wolframs undersökning undersöks hur användare använder olika IR-system. Förutom att de 
är olika till sin uppbyggnad använder 3 av 4 system sig av ett enkelt sökfönster. Användarens 
behov, i likhet med Jansens et al. studie verkar vara det som styr hur resursen används. 

Virtalas, Jansens et al. och Wolframs studier visar på att uppsatsens huvudsyfte berörs, om än 
perifert eller ur ett annat perspektiv i andra studier. 

 
  

                                                           
62 Jansen et al. 2008, s. 1252. 
63 Jansen er al. 2008, s. 1252. 
64 Jansen et al. 2008, s. 1259. 
65 Wolfram 2008, s. 1280. 
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3.4 Sammanfattande punkter rörande tidigare forskning 
Här sammanfattas de viktigaste punkterna som lyfts i tidigare forskning för att förtydliga hur 
de används i uppsatsen. 

Utvärdering av effektivitet över flera källor 
Raghavan et al. jämförde tidigt precision vid förutbestämda rangordningsnivåer för att kunna 
skapa medelvärden för precision över flera queries. De använde en metod där dessa punkter 
räknades ut med en probabilistisk modell istället för som i den föreliggande uppsatsen där de 
är valda utifrån de existerande rankningsnivåerna. 

Bar-Ilan använder sig av de klassiska måtten precision och recall om än i något modifierad 
form för att ta reda om en sökmotor för webben skulle kunna kallas bäst. Detta gör hon utan 
att slå ihop värdena över flera queries utan gör istället en omfattande studie på en enda query 
”Erdos”. Hon kommer fram till att ingen av sökmotorerna är bäst. 

Ahlgren använder sig av två olika mått för att jämföra effektivitet mellan olika kombinationer 
av queries och indexeringsstrategier, där bägge måtten är baserade på relevansbedömningar 
från 4 respondenter. De två måtten är ett binärt och ett flergradigt där det binära mäts med 
klassisk precsisionsberäkning vid olika DCV-nivåer och den flergradiga med nDCG. 
Ahlgrens metod med en relevansskala med 4 grader samt hans sätt att skapa ett binärt värde 
av en flergradig bedömning och att mäta CG på den 4-gradiga skalan kommer att kännas igen 
i den föreliggande uppsatsen. 

Chu & Rosenthal mäter på enkla sätt medelvärden avseende precision vid DCV=10. Den 
typen av enkla mått något modifierat är användandet av P@n i den förestående uppsatsen. De 
tar heller inte bort dubbletter i sin undersökning. 

Relevansbedömning 
Saracevic var med och utformade relevansbegreppet. I den här uppsatsen vill jag lägga vikten 
vid hans införande av begreppet pertinence enligt ovan. Relevansbedömningarna i 
undersökningen kunde lika gärna ha kallats pertinensbedömningar enligt Saracevic definition. 

Gordon & Pathaks sju punkter kommer att användas för att kontextualisera metodval. 

Sormunens slutsatser är intressanta men inte lika intressanta som hans val av 4 nivåer för 
relevansbedömning jämfört med tidigare binära bedömningar. Något som lyftes av Saracevic 
redan 1975 då han hänvisade till förslag som inte fått så stor genomslagskraft. 

Relevence is multivalued, a matter of degree, and not a simple yes/no decision;…66  

Här bör nämnas att Saracevic hänvisar till Hillman och Goffman , en källa jag inte kunnat få 
tag på. 

 

                                                           
66 Saracevic 1975, s. 7. 
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Databasers syfte 
Virtalas slutsatser om domänspecifika utformningar av bl.a. dokumentrepresentation kopplat 
till informationsresursers syfte är av intresse för att kontextualisera uppsatsens resultat och 
sätta dem i förhållande till uppsatsens syfte. 

Jansen et al. har utarbetat en taxonomi utifrån användares avsikter med användande av 
informationsresurser. Den sidan av syftet med en informationsresurs är intressant ur aspekten 
varför en specifik resurs finns till och hur användarens avsikt kommer till. 

Wolframs omfattande studie visar på olika vis som användare nyttjar olika typer av 
informationsresurser. Flera olika aspekter som påverkar söksituationen identifieras. Av dessa 
är avsikten och användarens behov de centrala. 
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4. Testmiljöerna  
Testmiljöerna i den här undersökningen är 6 stycken databaser. Databaserna har valts utifrån 
ett antal parametrar. De två viktigaste parametrarna är dels vilket syfte databasen i fråga har 
och dels att databasen aspirerar på att ha ett stort utbud, så pass stort att det kan antas vara 
rimligt att jämföra databaserna.  

Här kunde eventuellt andra syften ha lyfts fram, t.ex. databaser vars syfte är att bevara 
kulturarvet och vars innehåll främst består av böcker t.ex. Projekt Runeberg eller databaser 
med andra syften. Jag valde två syften som kan sägas stå i motsatsförhållande till varandra. 
De syften som valdes var alltså ”sälja böcker” respektive ”låna ut böcker”. 

Det finns många databaser i världen som kan uppfylla dessa kriterier och jag valde i 
sammanhanget att undersöka svenska resurser för att undersökningen inte skulle påverkas av 
respondenternas individuella språkkunskaper och för att det blir svårt att göra en jämförande 
studie på flera språk. Antagandet att använda enbart svenska databaser för att undvika titlar på 
andra språk visade sig vara felaktig. Alla söktjänster återvann minst en gång titlar på andra 
språk än det svenska.  

Här har då tre databaser vars syfte är att sälja böcker,(BUTIK), valts ut tillsammans med tre 
databaser vars syfte är att låna ut böcker, (BIBLIOTEK). 

Gordon och Pathak hävdar att valet av system som ska utvärderas och jämföras i så kallade 
Shootouts, jämförande studier mellan olika system bör inkludera de flesta systemen i 
kategorin.67 I den förestående studien är både BUTIK och BIBLIOTEK så heltäckande som 
kan tänkas med utgångspunkt i databasernas omfattning och nationella spridning. 

BIBLIOTEK 
Inom gruppen bibliotek valdes vad som vid en översyn av fältet, och efter förfrågningar inom 
sektorn, befanns vara tre stycken databaser som uppfyllde ovan nämnda parametrar ut.  

LIBRIS webbsök  
LIBRIS webbsök är en tjänst som drivs av Avdelningen för Nationell samverkan/LIBRIS-
enheten vid Kungliga Biblioteket och är den nationella samkatalogen för forskningsbibliotek, 
fjärrlån (lån mellan bibliotek), publika söktjänster och andra kringliggande system och 
tjänster.68 

Libris är tillgängligt online och öppet. 

Då det är en databas som främst samordnar forskningsbibliotek kan man anta att den är 
utformad utifrån att användaren har en annan uppsättning verktyg med sig än de tilltänkta 
användarna i de andra fem databaserna. 

Resultaten presenteras i Libris med främst titel, författare, utgivningsår och medietyp. I 
förekommande fall visas även beskrivande text. 

                                                           
67 Gordon & Pathak 1999, s. 147. 
68http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&l
anguage=se  

http://www.kb.se/libris/soktjanster/
http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se
http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize=&contrast=&language=se
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Transport : international transport treaties : transport news / [edited by M.H. 
Claringbould and T. van der Valk 
1986 
Bok  

 

BURK-sök  
BURK-sök är en tjänst som tillhandahålls av Bibliotekstjänst och som samlar Sveriges 
folkbiblioteks samlingar sökbara på ett och samma ställe. 

BURK-sök är tillgängligt online men inte öppet. Resursen finns tillgänglig för användare på i 
stort sett alla bibliotek i Sverige och är tillgängligt online för den som har användaruppgifter 
kopplat till bibliotek med BURK-sök. 

Resultaten presenteras i BURK-sök med (i förekommande fall) författare, titel, utgåva och 
utgivningsår.  

 25 years of road and transport research 2000 

bibliotek.se  
bibliotek.se är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket (KB)/LIBRIS och 
Bibliotekstjänst. Det är en nätresurs för gratis samsökning i svenska offentligt finansierade 
biblioteks samlingar och informationen i databasen är en sammanslagning av KB/Libris och 
BURK-sök.69 

Bibliotek.se var vid undersökningstillfället tillgänglig online occh öppet. Sedan dess har 
databasen tagits ned, enligt utsago på grund av föråldrad teknik70 

Resultaten presenteras i bibliotek.se med (i förekommande fall) författare, titel och 
utgivningsår. De beskrivande textsträngarna begränsas till fyrtioen tecken. 

 Abrahamsson, Hans, - Internationella transporter och spedition 1996          

BUTIK 
Inom gruppen BUTIK valdes de resurser som, vid en översyn av svenska boklådor på nätet, 
verkade ha det största utbudet. Den undersökningen skedde genom att fråga runt bland vänner 
och genom att undersöka beskrivningen av olika tjänster. 

AdLibris  
Adlibris är enligt egen utsago nordens största bokhandel med ca 8 miljoner titlar i sortimentet 
inom både fack och skönlitteratur.71 

AdLibris är tillgängligt online och öppet. 

                                                           
69 http://corp.btj.se/?id=832  
70 http://www.kb.se/libris/aktuellt/2013/Bibliotekse-slacks-ned/ 
71 www.adlibris.com/se  

http://corp.btj.se/?id=832
http://www.kb.se/libris/aktuellt/2013/Bibliotekse-slacks-ned/
http://www.adlibris.com/se
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Resultaten presenteras med titel, författare, form, utgivningsår, språk, ISBN, samt 
förhållandevis mycket text enligt nedan i de fall då det finns en beskrivande text kopplat till 
verket. Där beskrivningen slutar med ”…” har den nått maxlängd för beskrivningen. 

Bakom ratten: att arbeta med transport av Märta Johansson 
Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789127723245 
Nu finns Omvärldskunskap på mycket lätt svenska i Framåt! Serien Framåt är i 
första hand tänkt för elever med kort skolbakgrund som läser sfi studieväg 1 och 
2, kurserna A, B och C samt motsvarande inom andra skolformer med 
kontinuerlig intagning. F… 

Bokus 
BOKUS.com är en avläggare från företagsgruppen KF och deras mål är att man skall kunna 
köpa vilken bok som helst via dem. ”Finns boken, finns den hos oss”72 

Bokus är tillgängligt online och öppet. 

Resultaten presenteras med titel, författare, form, språk, utgivningsdatum samt även här med 
relativt mycket text i de fall då det finns en beskrivande text kopplat till verket. Där 
beskrivningen slutar med ”…” har den nått maxlängd för beskrivningen. 

VW Beetle and Transporter Restoration Manual - Guide to Purchase and D.I.Y. 
Restoration av Lindsay Porter INBUNDEN (Hardback). J H Haynes & Co Ltd, 
Engelska, 1994-10-01 Your complete and definitive guide to ground-up Beetle 
restoration. Contents include: how to renovate chassis and bodywork - 
including the renewal of major panels and repainting, how to renovate interiors 
- including the re-covering of seats and r... 

CDON 
CDON är en e-handelstjänst som tillhandahåller olika medier och andra objekt från möbler till 
cd-skivor. 73 Tjänsten började som en renodlad musiktjänst. 

CDON är tillgänglig online och öppet. 

Med CDONs utbud som består av mycket mer än böcker ställdes sökfunktionen in så att 
enbart böcker återvanns. 

Resultaten presenteras med titel, författare, form samt utgivningsår. CDONs poster var aldrig 
så långa att de avbröts på grunda av maxlängd. 

 Transport av Nicola Barber (Pocket) 2012-07-01 

 

Det är otydligt beskrivet hur materialet som bedömts ser ut i t.ex. Ahlgren, Sormunen eller 
Bar-Ilans studier. Det som dock går att förstå utifrån studierna är att det bedömningsunderlag 

                                                           
72 www.bokus.com/om-bokus  
73 www.cdon.com/om_företaget  

http://www.bokus.com/om-bokus
http://www.cdon.com/om_företaget
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som ligger till grund för studierna skiljer sig åt från det jag använder mig av. Det är mer 
omfattande även om det rör sig om en skala från återvunna beskrivningar av dokument till 
fulltextdokument. 

Det skiljer sig något åt mellan grupperna hur resultaten presenteras. En tydlig skillnad mellan 
de två grupperna är den att BUTIK i de återvunna posterna innehöll uppgifter om bl.a. pris 
och leveranstid. Gruppen BIBLIOTEK innehöll å sin sida klassifikationsuppgifter. Dessa för 
respektive grupp unika indikatorer tvättades bort från bedömningsunderlaget innan 
relevansbedömning skedde. 

Exemplen ovan är de versioner som respondenterna utgått ifrån där dessa indikatorer tvättats 
bort.  
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5. Metod  
Genom att mäta P@n och CG/nCG för de 18 queries och 6 databaser som ingår i 
undersökningen kan syftet, att utreda om det är någon skillnad i återvinningseffektivitet 
mellan databaser vars syfte är olika, uppfyllas. 

Att utreda uppsatsens syfte med en kvalitativ ansats hade varit särdeles intressant. En sådan 
ansats hade bestått i djupdykningar i utvecklingsarbetet för ett IR-system, från uppdrag till 
färdig produkt, och en jämförelse mellan respektive process inom e-handels- respektive 
utlåningssfären. Resultatet kan antas ha visat på i hur stor utsträckning man i 
utvecklingsarbetet tar hänsyn till uppdraget man får men också om uppdragsbeskrivningen 
skiljer sig åt mellan sfärer. En initial studie visade att det var mycket svårt att få tillgång till 
den processen på ett sätt som är förenligt med god vetenskaplig sed och metoden för att 
besvara dessa intressanta frågor tog en annan vändning. 

En översyn av den tidigare forskningen visar på att, då uppsatsens frågor behandlar 
återvinningseffektivitet, det är brukligt att mäta återvinningseffektivitet kvantitativt genom att 
studera återvinningseffektivitet bedömd av antingen ett system eller en användare med hjälp 
av verktygen precision och recall. 

Grupperna BUTIK och BIBLIOTEK kommer att utvärderas utifrån att forskningsbakgrunden 
visar på att måtten Precision och Recall inte är lämpliga att använda på den typ av material 
som ligger till grund för studien. Istället kommer måtten P@n och CG/nCG att användas. 

5.1 Undersökningen  

5.1.1 DCV 
Document cut-off value är ett sätt att beskriva den mängd dokument där studien avbryts, i 
detta fall då fler anses vara bortom den mängd dokument användaren antas titta på. I denna 
studie har siffran satts till det lägsta av de standardvärden för mängd poster per sida som satts 
på de undersökta systemen. Anledningen till att sätta DCV till antalet i den databas som visar 
det lägsta antalet poster är för att inte förfördela de databaser som endast visar 10 poster på 
första sidan jämfört med dem som visar fler. Man kan argumentera för att de som återvinner 
fler poster på den första sidan då förfördelas åt andra hållet men genom att utgå från den 
lägsta siffran bedöms alla databaser på samma grund. 

DCV är satt till 10 vilket betyder att studien berör de tio första återvunna dokumenten för 
varje sökfråga och att det följaktligen är dessa tio resultat per fråga som respondenterna 
bedömt.  

5.1.2 Relevansbedömning 
I det här fallet används en flergradig relevansskala i bedömningssituationen. Respondenterna 
relevansbedömer återvunna träffar då det som undersökningen syftar till är att ta reda på hur 
respektive IR-systems syfte påverkar återvinningseffektivitet, mätt genom de bedömningar 
respondenterna gör av de återfunna resultaten. Anledningen till att just en flergradig snarare 
än en binär bedömningsmetod valts är för att kunna ge en bild av databasernas respektive 
funktion som är mer realistisk ur respondentens perspektiv då det inte är vanligt att en 
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användare bedömer ett dokument som endast relevant eller icke-relevant. En användare antas 
bedöma relevans utifrån en mer komplex bild och bilden inom IR förefaller vara enig kring att 
relevans inte är en binär fråga och att det inte finns en objektiv uppsättning 
relevanta/irrelevanta dokument relaterat till ett informationsbehov.74  

Skalan som använts är fyrgradig främst för att undvika att respondenterna kan välja 
”mittenalternativet” 

Den flergradiga bedömningsskalan har valts som metod främst i relation till de frågor som är 
av ämneskaraktär snarare än för de som berör specifika titlar. De som berör ämnen förväntas 
återvinna poster av betydligt fler nivåer av relevans. Queries som berör specifika titlar kan 
antas få ett mera binärt bedömningsresultat. 

Det 4-gradigt bedömda materialet gjordes om till binära värden för att kunna bedöma 
precision i likhet med hur Ahlgren gör i sin avhandling75. Värdena 1-2 omvandlades således 
till 0 och 3-4 till 1. 

Problematik som lyfts i de flesta studier och som är relevant även här är återvunna dubletter 
och fall där poster inte återvinns vilket ger ett material som inte når hela vägen till punkten för 
DCV. I studien tas, i likhet med Chu & Rosenthal och Bar-Ilan, dubbletter av återvunna 
poster inte bort. Chu & Rosenthal ger ingen anledning annat än tidsbrist, Bar-Ilan identifierar 
dubbletterna men låter dem vara kvar, i hennes studie utgör de en väldigt liten del av totalen. I 
den föreliggande studien har dubbletterna sparats då ingen hänsyn tas till huruvida de 
återvunna posterna har ett noveltyvärde för respondenterna, det intressanta är hur BUTIK och 
BIBLIOTEK förhåller sig gentemot varandra. Studien innehåller dubbletter. Dubbletter som 
återvunnits är mestadels olika utgåvor av samma titel vid sökande efter specifika titlar. 

För att kunna ge en rättvisande bild vid återvinningspunkterna n1-10 har jag valt att låta de 
punkter som blivit tomma i återvinningsprocessen få ett värde=0 och därmed blir 
precisionsvärdet för de följande rangordningsnivåerna försämrat i de fallen. I andra studier har 
detta gjorts på olika sätt, Chu & Rosenthal räknade t.ex. bara till sista återvunna dokumentet i 
listan och lät värdet där vara precisionsvärdet för queryn, det angreppssättet hade gett ett 
värde som inte tydligt jämför databaserna vid alla positioner n1-10.  

0-värdena för tomma rangordningsnivåer påverkar inte CG eller nCG måtten nämnvärt då 
vektorernas värdeökning stannar i de fall då 0-värdet introduceras. 0-värdena hamnar alltid 
sist i ordningen då de motsvarar icke återvunna positioner som återfinns efter återvunna poster 
i ordningen. Fördelen med 0-värdet här är att kurvorna blir jämförbara till positionen 10. 

5.1.3 Frågorna 
Ett tillräckligt stort antal sökningar behöver göras för att återvinna en meningsfull mängd data 
att undersöka.76 
 

                                                           
74 Borlund 2000, s. 5. 
75 Ahlgren 2004, s. 89.   
76 Gordon & Pathak 1999, s. 147. 
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Brukligt är enligt litteraturen att använda sig av en mängd informationsbehov stor nog för att 
kunna dra generella slutsatser av resultaten när man kalkylerar medelvärden över flera queries 
i syfte att jämföra olika återvinningsmetoder eller system. En siffra som ofta dyker upp i 
samband med tidiga test utförda på TREC-kollektionen är 50 informationsbehov. Den här 
uppsatsen hanterar enbart 9 med två formulerade queries per behov. Detta beror främst på att 
materialet som återvinns, inte på förhand relevansrankats av någon och att en viktig del av 
studien är just respondenternas relevansbedömningar som en grund för jämförelser mellan 
både queries och databaser.  I studier på TREC-materialet förhåller man sig till på förhand 
relevansbedömda dokument och behöver alltså inte arbeta fram relevansbedömningar i själva 
studien. 

Av de studier som tas upp i kapitlet tidigare forskning Bar-Ilan, Chu & Rosenthal, Ahlgren, 
Raghavan och Gordon & Pathak använder sig endast Ahlgren av en så stor mängd som 50. 
Detta kan, spekulativt, främst förklaras av att de gör studier som tar sin grund i användares 
relevansbedömningar och att det genererar en mer komplex datamängd och större 
arbetsbörda.  

För att få kontroll över undersökningen och kunna ställa olika typer av frågor till databaserna 
användes inte möjligheten att få input från potentiella användare utan istället arbetades ett 
antal informationsbehov fram, tänkta att vara vitt skilda för att resultatet skall bli någorlunda 
rättvisande för respondentgruppen och för databaserna. Ämnena tog sin grund i flera olika 
fenomen: popkulturella fenomen, vad jag tyckte var gott just då, klassiker av mer eller mindre 
vanlig karaktär, seriealbum mm. Jag försökte ha vitt skilda ämnen och titlar för att eventuella 
specialintressen hos respondenterna inte skulle influera resultatet alltför mycket (se bilaga 1). 

De fiktiva informationsbehoven blev nio till antalet. Fem stycken av karaktären att de skall 
återvinna böcker om ett ämne och fyra stycken av karaktären att de skall återvinna specifika 
titlar. Gordon & Pathak har vissa invändningar mot det här sättet att skapa informationsbehov 
på det här sättet de hävdar att sökningar bör vara resultatet av riktiga informationsbehov. Om 
forskaren hittar på egna frågor finns det risk för att dessa är vinklade. Förutom att det riskerar 
att vinklas kan forskaren heller inte förutse vilka olika typer av behov det kan finnas.77 I 
avsaknad av både normalanvändare och tillgång till faktiska queries ställda till databaserna 
användes ovan beskrivna metod. 
 
Sedan skapades queries för respektive informationsbehov, dessa queries testades gentemot 
databaserna för att se om de över huvud taget genererade några träffar. Det var en iterativ 
process som skedde sporadiskt under flera månaders tid. 

Gordon & Pathaks åsikter om formulerandet av queries är att om en sökning utförs baserat på 
någon annans informationsbehov bör detta fångas så noggrant som bara möjligt både 
avseende kontext och innehåll.78 I det här fallet har alla informationsbehoven genererats av 
samma individ som genomfört sökningarna. De säger också att hur effektivt ett system är 
måste analyseras genom att utnyttja respektive systems egenskaper. Med detta menar de att 
samma query kanske inte ska ställas till alla system för att kunna göra dem rättvisa relativt ett 
informationsbehov utan att queries bör formuleras utifrån respektive systems 
                                                           
77 Ibid. 
78 Gordon & Pathak 1999, s. 148. 
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förutsättningar79. Ingen hänsyn tas i den här studien till eventuella skillnader mellan 
systemen, samma 18 queries ställs till alla 6 databaser för att kunna jämföra en vanlig 
användares söksituation i respektive databas enklaste sökfunktion. 
 
I modifieringen av respektive sökfråga använde jag mig av Rieh och Xies identifierade metod 
om Parallel reformulations80  då detta ansågs vara en metod som representerar en vanlig 
användares sätt att modifiera sina sökfrågor.  

Dessa nio sökfrågor modifierades sedermera för att ge ett större bedömningsunderlag. 
Förutom för att ge ett större bedömningsunderlag även för att skapa ett underlag som kan 
liknas vid en användares förändrade sökfrågor i likhet med vad som bedömdes vara parallel 
moves. Först och främst i formen av synonymer (queries #2,4,6,10) avseende 
ämnessökningarna, en mer utvecklad sökfråga avseende hur man dödar vampyrer (#8), denna 
avvikelse från parallell moves berodde på det mycket låga antalet titlar på ämnet och för att få 
något att bedöma användes den beskrivna metoden. Modifikationen av sökningar rörande 
specifika titlar blev i de flesta fall av den mera specifika formen att författarens namn lades 
till titeln (#12,14,18) samt den breddande queryn rörande Enhörningens hemlighet (#16) där 
svaren i den första sökningen föranledde en bredare ansats för att återvinna fler poster. 

Vari består då fördelen med att använda den här typen av enkla modifikationer av sökfrågor 
relativt de mer avancerade sökfrågeexpansioner och strategier som tillämpas i andra studier 
avseende utvärdering av effektivitet i databaser. Som beskrivs i 2.1.3 blir skillnaden i resultat 
mellan en iteration av sökfrågan och nästa inte lika stor som när t.ex. en 
informationsspecialist under optimala förhållanden och med en god kännedom om databasen 
och sökstrategier hade gjort undersökningen. Fördelen är att undersökningen blir så realistisk 
som möjligt. Det är inte skillnader mellan omformulerade queries som ska jämföras, det är 
skillnaden i effektivitet mellan BUTIK och BIBLIOTEK som ska jämföras utifrån 
respondenternas relevansbedömningar. De querys som förekommer i studien modifieras för 
att ge en så verklighetstrogen bild som möjligt. Verklighetstroget är det för att en användare 
oftast modifierar sin query något om den inte återfinner relevanta dokument på första 
försöket.81 I det här fallet gjordes ingen bedömning av om relevanta dokument återvunnits för 
den omodifierade sökfrågan eller ej, förändringen av queries har gjorts för att ge ett mera 
fullödigt material oavsett om den först ställda queryn per informationsbehov tillfredsställde 
informationsbehovet eller ej. 

Nackdelen med den här metoden för modifikation av sökfrågor är att skillnaden mellan initial 
och modifierad query inte blir en parameter som är relevant att bedöma för att se om det är 
skillnad mellan BUTIK och BIBLIOTEK. Att bedöma skillnaden i effektivitet vid olika typer 
av formuleringar av queries är annars ett av de vanligaste sätten att jämföra effektivitet mellan 
olika IR-system i t.ex. TREC-experimenten. 

Den springande punkten är att den här undersökningen inte aspirerar på att bedöma hur väl 
databaserna presterar utifrån en informationsexperts perspektiv utan från en vanlig 
                                                           
79 Ibid. 
80 Rieh & Xie 2006, s. 760. 
81 Rieh &Xie 2006, s. 758. 
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användares. Det viktiga är att se hur de olika grupperna databaser presterar mot varandra i en 
kontext så lik som möjligt den en användare kan tänkas ha genererat. Respektive modifikation 
motsvarar att användaren har gjort få modifikationer och små sådana i enlighet med den av 
Rieh & Xies identifierade metoden. 

Ett alternativ att ha till grund för sökfrågorna hade varit att undersöka de vanligast ställda 
queries per databas och i det materialet välja ett antal frågor representativa för vad som 
faktiskt söks på i verkligheten. Respektive huvudman för databaserna kontaktades för att få 
tillgång till sådant material men endast en gav tillgång till detta och då detta skulle ha 
snedvridit undersökningen till den databasens fördel användes inte det materialet. Ett annat 
alternativ hade varit att låta ett urval användare göra slumpmässiga sökningar som sedermera 
kunnat utvärderas.  

Sökningarna gjordes i det övergripande sökfält som användaren möter initialt i respektive 
system. I de fall då systemen hanterar fler media (CDON, bibliotek.se) har det ställts in mot 
enbart böcker. Förutom detta har inga modifikationer gjorts från den mest grundläggande 
formen för sökning i respektive system. 

Sökningarna genomfördes under en längre period våren 2012. Under perioden uppvisade 
främst en databas, BOKUS, vad som framstod som ett förändrat återvinningsbeteende där 
resultaten tidigare strikt verkat följa sökfrågornas utformning och sedan återvanns poster där 
den återvunna informationen inte tydligt korrelerade med termerna i queryn. Detta är dock 
inte belagt på något vis och verkar inte ha påverkat resultaten i någon större utsträckning då 
just BOKUS uppvisar stora fluktuationer avseende mängd återvunna poster oavsett om 
sökningarna gjordes i början eller slutet av perioden. 

Resultatet av sökningarna och också det resultat som bedömdes bestod av sådant som brukar 
ingå i en bibliografisk post. Allt från ISBN-nummer till författarnamn. (Bilaga 4)

 

Bild 1 - Exempel på bedömningsunderlaget 
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5.1.4 Respondenterna 
De individer som relevansrankat respektive sökfrågors resultat är utvalda utifrån ett 
bekvämlighetsurval82 i det att de fem respondenterna både har en stor geografisk och 
emotionell närhet till författaren. På grund av arbetets omfattning, som bedömdes kunna vara 
uppemot sex timmar, förutsattes att inte vem som helst skulle kunna tänkas delta. Inte många 
är beredda att lägga så mycket tid på någons uppsats men efter att ha frågat runt i vänkretsen 
utkristalliserade sig dessa fem. Till skillnad från både Ahlgren83 och Sormunen84 som 
betalade sina respondenter gjordes här bedömningen att ett antal respondenter skulle ställa 
upp ideellt. Det har påverkats främst av att underlaget i den här studien är betydligt mindre än 
i deras. Liksom för Sormunen har hänsyn tagits till att respondenterna ska ha god kännedom 
om språket som databaserna är hemmahörande i, i det här fallet svenska. 

Ett urval respondenter som kunde bidragit med ”bättre” resultat hade varit faktiska 
normalanvändare av den typ av databaser som undersöks, detta hade kunnat ge ett resultat 
närmre den verklighet vilken uppsatsen aspirerar på att undersöka. 

Att respondenterna sedan tidigare har en relation till författaren torde med tanke på 
bedömningsuppdragets utformning inte i någon större utsträckning påverka 
bedömningsresultatet. Deras geografiska placering med fyra av fem respondenter i östra 
Skaraborg och olika utbildningsnivå där två av fem läst på universitet/högskola, en realskola 
och två gymnasiet kan tänkas påverka i större utsträckning. Annars är gruppen spridd 
åldersmässigt mellan 18 och 68 år, består av tre kvinnor och två män samt väsentligt olika 
sysselsättningar pensionär, sjuksköterska, CNC-operatör, projektledare, elev/student och med 
vitt skilda fritidssysselsättningar bl.a. handarbete, friluftsliv, hus och hem, församlingsliv, 
innebandy, ridning och dataspel. 

Respondenterna har gjort sina bedömningar oberoende av varandra under slutet av juni och 
början av juli 2012. 

Att respondenterna inte har något tydligt förhållande till ämnena eller frågorna kan var både 
positivt och negativt för resultatet. Positivt är att de, i den mån de inte besitter någon 
specialkunskap, alla har samma förutsättningar att bedöma relevansen. Det negativa är att det 
är svårare att göra en initierad relevansbedömning när man saknar grundläggande begrepp för 
att förstå finare distinktioner inom ett ämnesområde. 

Respondenterna har utgått från de av författaren uppställda, fiktiva, informationsbehoven. Om 
man utgår från Gordon och Pathaks sju punkter är detta helt fel då den som bedömer och den 
som skapar informationsbehovet borde vara en och samma. Det återfinns dock i litteraturen 
många fall där denna optimala metod inte används, t.ex. Chu & Rosenthal och Rieh &Xie. 

En annan aspekt som Gordon och Pathak lyfter är att den som bedömer relevansen bör 
frikopplas från den sökmotor bedömningsunderlaget kommer ifrån.  

                                                           
82 Bryman 2002, s. 313. 
83 Ahlgren 2004, s. 87. 
84 Sormunen 2002, s. 325. 
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And Leighton and Srivastava (1997) made blind relevance assessments, meaning that 
they (acting as relevance judges) were unaware of the search engine that had returned 
any given document that they were evaluating. Other studies failed to adopt this same 
degree of rigor,85 

Respondenterna gavs material helt frikopplat från respektive databas och tillhörande grafiska 
interface i en omkastad lista i excel-format (se bilaga 4) 

De fem respondenterna tilldelades alla likadant material samtidigt för att kunna utföra 
uppdraget och ombads att göra detta var för sig. 

I resultatkapitlet används respondenternas givna namn då ingen av dem motsätter sig 
publicerandet av detta och ett anonymiserande skulle innebära onödigt arbete. 

5.1.5 Bedömningsuppdraget 
Respondenterna tilldelades var och en ett följebrev med instruktioner (bilaga 3), en lista med 
återvunna poster (bilaga 4) samt ett schema i enlighet med (bilaga 6) där de instruerades att 
fylla i sina bedömningar. 

Respondenterna tillsades att relevansbedömningarna skulle göras med informationsbehovet i 
åtanke sådant det ser ut i (bilaga 1). Respondenterna instruerades sedermera att bedöma 
huruvida de återvunna dokumenten var relevanta, delvis relevanta, lite relevanta eller inte alls 
relevanta och sedan fylla i siffran 4,3,2 eller 1 beroende på vad deras bedömning blev. 
Avsaknaden av ett ”mittenvärde” i bedömningen av relevans ger i den här undersökningen 
mindre utrymme för osäkerhet för respondenterna och eliminerar då risken att man sätter ett 
mellanvärde för att man inte kan bestämma sig. 

De återvunna posterna i de sex undersökta databaserna är det material som ligger till grund för 
respondenternas relevansbedömningar. 

Det material som respondenterna har bedömt är baserat på, men överensstämmer inte exakt 
den information som syns direkt på respektive webbsida när en sökning gjorts. Materialet har 
tvättats för att ge respondenterna en så objektiv bild som möjligt av respektive källa. Detta 
innebär i det föreliggande fallet att alla eventuella prisuppgifter, uppgifter om leveranstid, 
klassifikationskoder och andra uppgifter som skulle kunna avslöja om resultaten kom från 
grupperna BUTIK eller BIBLIOTEK togs bort från materialet (bilaga 4).  

Relevansbedömningarna gjordes relaterat de 9 informationsbehov som låg till grund för de 18 
sökningarna. Respondenterna fick inte se de söktermer som användes för att det inte skulle 
påverka bedömningen.  

 

5.1.6 Resultatet 
Resultatet av respondenternas relevansbedömningar har matats in i mjukvaran Microsoft 
Excel där alla beräkningar har genomförts. 
                                                           
85 Gordon & Pathak 1999, s. 148. 
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Resultatkapitlet presenterar empirin i tre steg. 

Först presenteras respondenternas relevansbedömningar som ett medelvärde för alla 815 
bedömningar per databas och respondent för att jämföra respondenternas 
relevansbedömningar. Detta görs för att bedöma om respondenternas relevansbedömningar 
skiljer sig åt så mycket att de inte skulle kunna räknas samman till ett medelvärde. 
Anledningen att räkna ut ett medelvärde för respondenternas bedömningar är att ge ett värde 
som ligger till grund för att beräkna de mått som forskningsfrågorna hanterar. Medelvärdet 
räknas ut per relevansbedömning över de 815 bedömningarna.  

Alla medelvärden har räknats ut med averagefunktionen i Excel. Averagefunktionen räknar ut 
det aritmetiska medelvärdet som beräknas genom att addera de värden på vilka medelvärdet 
skall räknas ut och sedan dela summan med antalet värden. 

Exakta beskrivningar för uträknande av respektive mått återfinns i resultatkapitlet och har 
placerats där för att tydliggöra framräknandet av underlag för diagram och tabeller. 

CG/nCG 

Cumulated gain och Normalized cumulated gain räknas ut per rankningsposition 1-10 och 
databas 1-6. Efter att ha jämfört de olika databaserna skapas ett värde för BUTIK (databas 1-
3) och ett för BIBLIOTEK (databas 4-6) ut för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

Det är inte ovanligt att använda sig av det modifierade CG-måttet Discounted cumulated gain. 
Då det värdet skapar en värdeminskning ju längre ner i träfflistan ett dokument återvunnits för 
att det kan antas vara mindre troligt att användaren ser det används det inte i den här studien 
då den avbryts så tidigt som vid den rankningsnivå 10. 

P@n 

För bedömning av precision gjordes värdena från relevansbedömningen om på sådant vis att 
poster som rankats 1-2 omvandlades till 0 och 3-4 omvandlades till 1. Precision beräknas 
genom att räkna ut ett medelvärde per databas och rankningsnivå 1-10. Dessa värden slogs 
sedan samman per rankningsnivå för grupperna BUTIK resp. BIBLIOTEK. Då många av 
sökfrågorna inte återvann 10 poster sattes värdet då en nivå var tom till 0 för att kunna 
jämföra precisionsvärden vid alla rangordningsnivåer 1-10. 

 

5.1.7 Analys  
Analysen tar sin grund främst i det resultat som presenteras i resultatkapitlet samt tidigare 
forskning. Effektivitetsmåtten kommer att analyseras utifrån befintlig teori medan 
uppfyllandet av uppsatsens syfte kommer att extrapoleras utifrån resultatet och 
kontextualiseras med närliggande forskning. 
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6. Resultat 
I det här kapitlet kommer empirin att presenteras i ordningen: respondenternas bedömningar, 
medelvärden, CG och iCG samt P@n för att lägga en grund för analysen. 

6.1 Materialet 
18 queries 𝑄 = {𝑞1 , … , 𝑞18} representerandes 9 informationsbehov ställdes till 6 stycken 
databaser 𝐷 = {𝑑1, … ,𝑑6}. Den maximala mängden poster studien vid DCV=10 kunde 
omfattat är 𝑄𝐷(𝐷𝐶𝑉 = 10) = 1080. Då inte alla queries återvann 10 poster blev det totala 
antalet poster som ligger till grund för studien 815.  

För att skapa ett värde som kan ligga till grund för en utvärdering avseende P@n och 
CG/nCG räknas respondenternas olika bedömningar  𝑝𝑚 ∈ 𝑃 (där |𝑃| = 5) om till ett 
medelvärde.  

Innan ett medelvärde kan räknas ut jämförs respondenternas bedömningar för att se om ett 
medelvärde för alla respondenter är rimligt att använda. 

 

Figur 1 Medelvärde för relevansbedömningar per respondent och databas 1-6 

Ovan kan vi se hur respondenternas relevansbedömningar skiljer sig åt per databas. 
Respondenternas kurvor följer varandra ganska väl. Stures värde för 𝑑2 (BOKUS) följer inte 
riktigt formen för de andras  kurvor då det sjunker tydligt  men det bedöms inte skilja sig åt 
från övriga respondenter så att ett medelvärde för beräkning av P@n och CG/nCG inte skulle 
kunna användas. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

D1 D2 D3 D4 D5 D6

M
ed

el
vä

rd
e 

re
le

va
ns

be
dö

m
ni

ng
ar

 

Medelvärde per resondent och databas 

Relevansbedömningar  per respondent och databas 

Simon

Sture

Siv

Elin

Maja



39 
 

 

Respondenternas bedömningar 𝑝𝑚 fördelas utmed skalan 4-1. Fördelningen mellan de olika 
resultaten presenteras här i faktiska tal baserat på ett medelvärde av respondenternas 
bedömningar. 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Fördelningen av relevansbedömningar per relevansvärde och 
BUTIK resp. BIBLIOTEK 

Utav de återvunna posterna återvanns 362 av BUTIK och 453 av BIBLIOTEK. BIBLIOTEK 
har återvunnit drygt 55% av den totala mängden poster. Utav dessa 55% är hela 42% 
bedömda som irrelevanta för informationsbehoven, att jämföra med BUTIK där 33% av de 
återvunna posterna bedöms vara irrelevanta. Utav BUTIKs totalt återvunna 45% är 34% 
mycket relevanta vilket för BIBLIOTEKS del är 26%. 

Övergripande kan sägas att BIBLIOTEK återvinner fler och mindre relevanta träffar än 
BUTIK. 
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  BUTIK BIBLIOTEK 
4 125 120 
3 67 84 
2 49 58 
1 121 191 

  362 453 
Tabell 1 – Tabell över siffror till grund för Figur 3 
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Per databas var fördelningen enligt  

  4 3 2 1 
ADLIBRIS 29 17,6 20,8 66 
BOKUS 41,6 15,6 19,4 22,8 
CDON 40 17,4 22 44,6 
KB/Libris 54,2 24,8 24,2 44,2 
bibliotek.se 32,4 14,8 18,2 86,4 
BURK 17 18,4 27,8 86,8 

 
Tabell 2 - Fördelning av relevansbedömningar per databas 

 

 

Figur 3 - Fördelning av relevansbedömningar per databas 

För fyra av sex databaser är mönstret likartat, en tydligt större mängd mycket relevanta eller 
irrelevanta återvunna poster. För BOKUS del är inte mängden irrelevanta poster särskilt stor 
jämfört med de andra. BURK har som enda databas återvunnit färre mycket relevanta än 
ganska relevanta poster. I jämförelsen både mellan databaser och mellan grupperna BUTIK 
och BIBLIOTEK är det tydligt att mängden mycket relevanta dokument och mängden 
irrelevanta dokument sticker ut. Nedan kan vi se den totala mängden relevansbedömningar 
(815 st) fördelat över relevansnivåerna 4-1 i procent. 

Istället för databasernas namn kommer framgent användas D1-D3 för AdLibris, BOKUS och 
CDON (BUTIK) samt D4-D6 för KB/Libris, bibliotek.se samt BURK. (BIBLIOTEK). 
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Figur 4 – Föredelning av relevansbedömningar i procent 

6.2 Medelvärde 
Baserat på respondenternas relevansbedömningar 𝑝𝑚 per position har ett medelvärde räknats 
ut. För att kunna räkna ut det behöver vi ta mängden poster som återvunnits per query och 
respondent i beaktande. Respektive query har vi tidigare bestämt till 𝑞𝑖 och respektive databas 
till 𝑑𝑗. Mängden 𝐸´𝑖,𝑗 motsvarar då antalet poster vid DCV=10. I de fall då en query inte 
återvunnit 10 poster har de tomma posterna fått ett värde 0 och det värdet används för både 
beräkningar avseende P@n och CG/nCG. Användandet av värdet 0 vid ej återvunna poster 
ger att �𝐸´𝑖,𝑗� = 10 för varje post 𝑒𝑖,𝑗,𝑘 ∈ 𝐸´𝑖,𝑗 där 𝑘 ∈ {1, … ,10} är rankningspositionen. 
Slutligen måste varje position tilldelas ett värde att utgå ifrån vilket är respondentens 
relevansbedömningar 4-1 eller i fallet att en post inte återvunnits 0, värdet tilldelas i enlighet 
med 𝑝𝑚 × 𝑒𝑖,𝑗,𝑘 → {0,1,2,3,4}. 

𝑃(𝑒𝚤,𝚥,𝑘)���������� =
1

|𝑃| � 𝑝(
𝑚=|𝑝|

𝑚=1

𝑒𝑖,𝑗,𝑘,𝑚) 

Det är det medelvärdet som ligger till grund för beräkningarna P@n och CG/nCG 

6.3 CG/nCG 

För att beräkna CG adderas respondenternas bedömning 𝑝𝑚 per position fram till 
undersökningens slut, i det här fallet DCV=10 Ett exempel där positionerna 1-10 fått värden 
enligt följande i en gainvektor 𝐺𝑗 = {4,1,1,2,3,4,3,0,0,0} Omvandlat till en CG-vektor skulle 
detta bli 𝐶𝐺𝑗 = {4,5,6,8,11,15,18,18,18,18} vilket, där 𝐶𝐺𝑗[𝑖] är CG-värdet för queryn 𝑞𝑗 vid 
den i-te positionen, beräknas enligt 

𝐶𝐺𝑗[𝑖] = �
𝐺𝑗  [1]                     𝑖𝑓 𝑖 = 1;
𝐺𝑗[𝑖] + 𝐶𝐺𝑗[𝑖 − 1]    𝑖 > 1 

30,06% 

18,53% 

13,13% 

38,28% 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

4 3 2 1

An
de

l i
 %

 a
v 

to
ta

la
 m

än
gd

en
 

Procentuell fördelning per relevansvärde 

Procentuell fördelning av relevansbedömningar 



42 
 

Att göra om detta till CG-kurvor görs genom att beräkna 

𝐶𝐺����[𝑖] =
1
𝑁𝑞

�𝐶𝐺𝑗[𝑖];

𝑁𝑞

𝑗=1

 

där 𝑁𝑞 är en mängd queries för vilken genomsnittsvärdet 𝐶𝐺����[𝑖] beräknas. 

Mätt över alla queries per databas resulterar det i CG-kurvor i enlighet med diagram 6 nedan 

 

Figur 5 – CG- kurvor för D1-D6 

…och per grupp BUTIK och BIBLIOTEK där 𝐶𝐺����[𝑖]beräknats över D1-D3 och D4-D6 

 

Figur 6 – CG- kurvor för BUTIK resp. BIBLIOTEK 

CG-måttet för respektive grupp ger att BUTIK har något bättre värden vid låga 
rankningspositioner medan BIBLIOTEK har bättre värden vid höga dito. 

För att beräkna nCG har även ett idealiserat CG-mått iCG beräknats. iCG beräknas på samma 
sätt som CG med den skillnaden att 𝑝𝑚 ordnats i optimal återvinningsordning. Med exemplet 
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G={4,1,1,2,3,4,3,0,0,0} skulle först värdena ordnas från högsta till lägsta 
iG={4,4,3,3,2,1,1,0,0,0} vilket skulle ge iCG={4,8,11,14,16,17,18,18,18,18}. Mätt över alla 
queries per databas ser iCG-kurvorna ut som i Figur 8 nedan. Det är tydligt att D4  har ett 
mycket högre värde ände andra databaserna. Sämst presterar D6 och pendlande i mitten D5. 
Detta visar att gruppen BIBLIOTEKS CG-kurvor har en mycket större spridning än gruppen 
BUTIK. 

 

Figur 7 – iCG- kurvor för D1-D6 

En jämförelse mellan CG- och iCG-kurvorna för grupperna BUTIK och BIBLIOTEK ser ut 
såhär 

 

Figur 8 – CG- kurvor och iCG-kurvor för BUTIK resp. BIBLIOTEK 
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Ovan kan vi se att iCG för BIBLIOTEK skiljer sig betydligt mer mot CG-kurvan jämfört med 
hur situationen är för BUTIK där kurvorna är betydligt närmre varandra. 

Nu har vi två värden, ett faktiskt värde CG, och ett idealiskt värde iCG. För att få fram ett 

normaliserat värde nCG beräknar vi 𝑛𝐶𝐺 = 𝐶𝐺𝚤�����

𝚤𝐶𝐺�����𝑖
 utifrån värdena som ligger till grund för 

figurerna 7 och 8. 

 

Figur 9 – nCG-kurvor för BUTIK resp. BIBLIOTEK 

nCG-kurvorna ovan visar på att BUTIK är något effektivare vid tidigare rangordningsnivåer 
än BIBLIOTEK men att det jämnar ut sig till position 10. 

6.4 P@n 
Först har den fyrgradiga relevansskalan gjorts om till en binär. De binära värdena togs fram 
på så vis att alla (medelvärden  ≥ 3 = 2) och alla (medelvärden ≤ 2 = 1) där resultatet 2 är ett 
relevant dokument och resultatet 1 är ett icke relevant dokument. 

Precision beräknades per position 1-10 (i) samt för respektive databas (d)  

 

𝑃(𝑖,𝑑) =  
|{𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡} ∩ �å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖,𝑑)��

 |{𝐷𝐶𝑉 = 10}|  

Nedan kan vi se hur precisionsvärdena fördelades per databas och rangordningsnivå. 
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Figur 10 – P@n position 1-10 för D1-D6 

Skillnaderna mellan respektive databas blir väldigt tydlig men också redan här mellan de två 
grupperna BUTIK och BIBLIOTEK. D1-D3 (BUTIK) har alla bättre precisionsvärden vid 
position 1 än vad någon av D4-D6(BIBLIOTEK) har. D4-D6 visar på bättre precisionsvärden 
vid senare positioner än vid tidiga att jämföra med D1-D3 som alla uppvisar ett sjunkande 
precisionsvärde. 

Nedan ser vi jämförelsen avseende P@n för BUTIK och BIBLIOTEK. Resultaten har räknats 
ut genom att beräkna medelvärden för värdena som ligger till grund för diagram 11 ovan 
avseende D1-D3 och avseende D4-D6. Staplarna visar att BUTIK presterar bättre än gruppen 
BIBLIOTEK vid varje rangordningsnivå 1-10 men att resultaten jämnar ut sig vid position10.  

 

Figur 11 – P@n position 1-10 för BUTIK resp. BIBLIOTEK 
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7. Analys & Diskussion  
I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras i syfte att belysa varför resultaten ser ut som 
de gör. Den analysen tar sin grund i forskningsfrågorna och tidigare forskning. Dessutom 
kommer uppsatsens syfte att analyseras utifrån resultatet och tidigare forskning samt 
reflektioner kring vidare forskning.  

Materialet som ligger till grund för studien är väldigt olika, även om databaserna alla har stort 
utbud. Där KB/Libris kan återvinna 8 relevanta böcker i olika utgåvor har BOKUS kanske 
bara en. Att ha tagit bort dubbletter hade troligtvis gett en mer rättvisande bild även om det 
finns viss grund i tidigare studier för att låt bli att ta bort dem. Det skiljer sig trots allt åt 
ganska mycket avseende utbud mellan de olika databaserna från ca 2 miljoner upp till ca 7 
miljoner för KB/Libris. Resultatet hade troligtvis varit ännu mera viktat till BUTIKs fördel 
om dubbletter hade tagits bort. 

Relevansbedömningarna har skett i likhet med Ahlgren och Sormunen på en 4-gradig skala. 
Den skalan har gett möjligheten att bedöma återvinningseffektivitet utifrån både precision@n 
och Cumulated Gain. Måtten är valda för att de visar på effektivitet utifrån återvunna poster 
och inte utifrån alla dokument i samlingen till skillnad från t.ex. recall och precision. P@n är 
en modifikation av precision som belyser respondenternas relevansbedömningar på ett binärt 
vis och CG/nCG som är ett värde som utgår ifrån en mera användarnära flergradig 
relevansskala och som dessutom påverkas mindre av relevanta eller mycket relevanta poster 
återvunna sent i listan. Ej återvunna poster har fått värdet 0 för att göra skillnad på återvunnen 
post och inte återvunnen post även om den semantiska skillnaden mellan en 1 och en 0 i den 
här studien är obefintlig.  

Hur skiljer sig värdena för CG och ICG åt mellan BIBLIOTEK respektive 
BUTIK vid DCV 10? 

Vid en översyn av CG-kurvorna i Figur 6 kan vi se att D4 (Libris) presterar över alla andra 
medan resten håller sig ganska samlat. Vi ser också att det är först vid rangordningsnivå 3 
som D4 börjar sticka ut. Detta kan spekulativt bero på den databasens stora utbud och goda 
återvinningseffektivitet. Det tillsammans med det faktum att D1-3 återvunnit färre antal poster 
och att de fått värdet 0 snarare än 1 gör att deras CG-kurvor planar ut istället för att liksom 
kurvan för D4 sträva vidare uppåt.  

När de två gruppernas medelvärden tagits fram presterar BIBLIOTEK bättre än BUTIK i 
kurvorna för både CG och iCG. Om man tittar närmre på Figur 4 med fördelningen av 
respondenternas relevansbedömningar per databas kan vi se att D5 och D6 återvunnit massor 
av ettor. På motsvarande positioner har BUTIK i stor utsträckning inte återvunnit några poster 
alls och det värde = 0 som använts gör att de kurvorna planar ut snabbare. De 10 % som utgör 
skillnaden i antal återvunna poster lyser tydligt igenom i resultatet där. 

Hur skiljer sig värdena åt avseende nCG mellan BIBLIOTEK respektive BUTIK 
vid DCV 10? 
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Här får vi möjlighet att se ett slutgiltigt sammanslaget värde för att jämföra de två grupperna 
utifrån ett värde baserat helt på respondenternas flergradiga bedömningar. nCG är ett relativt 
mått precis som precision och recall men här är det relativt både användarens subjektiva 
bedömningar och iCG-värdenas idealiserade ordning snarare än mängden dokument/relevanta 
dokument för Precision/Recall. Här landar då alltså den andra forskningsfrågan och det är 
tydligt att BUTIK presterar bättre än BIBLIOTEK, främst vid tidiga rankningsnivåer. 

Hur stor är genomsnittsprecisionen, P@n vid rankningsnivåerna 1-10?  

Som vi kan se i Figur 11 har de tre databaser som utgör BUTIK alla högre precisionsvärden 
än någon av de tre databaserna som utgör BIBLIOTEK på rankningsnivå 1. Här blir det 
tydligt att databaserna i BUTIK återvunnit fler och mer relevanta poster vid tidigare 
rankningsnivåer. Bilden förstärks ytterligare vid en titt på Figur 4 där man kan se värdena som 
ligger till grund för precisionsvärdet. I de fall då det ej återvunnits en post har rankningsnivån 
som tidigare diskuterats tilldelats ett värde = 0. Detta har i någon mån försämrat BUTIKs 
värden jämfört med BIBLIOTEK men trots detta är återvinningseffektiviteten för BUTIK bäst 
över alla 10 nivåer. 

Vad säger då de här siffrorna om huruvida dessa gruppers respektive effektivitet är olika på 
grund av deras respektive syfte? Kan den här studien uppfylla uppsatsens syfte? 

I Jansens et al. studie identifierar de ett antal olika avsikter bakom användares sökningar. Av 
dessa faller den här uppsatsens undersökningsobjekt under verkställande>anförskaffa>”off-
line” och ”gratis”. Det är lite problematiskt att använda sig av deras taxonomi rakt av men off-
line gäller för både BUTIK och BIBLIOTEK medan gratis endast gäller BIBLIOTEK. 
Användarens avsikt att anförskaffa en bok off-line, kanske gratis, placerar användaren i ett 
visst kontextualiserat beteendemönster som identifierats av Jansen et al. Beteendemönstret är i 
deras forskning kopplat till användarens avsikt. Baserat på det material de studerat har de 
klassificerat användares sökningssessioner vilket resulterade i klassifikationen enligt nedan.  

De har ett omfattande material som grund för denna klassifikation men samtidigt har de trots 
det materialet egentligen inte mer grund än en subjektiv klassifikation, precis som all 
klassifikation kan anses subjektiv, som grund för sin taxonomi. Den genererar i och för sig 
75% lyckade automatiserade klassifikationer med 400 kontrollqueries testade men grunden 
för taxonomin är ändock en tolkning av människors avsikter baserat på textformuleringar. 
Användarens avsikt är liknande databasens syfte i det att det är svårt att veta vad som kommer 
först med det val av metod som forskarna använt sig av.  

 

Bild 2 – Taxonomi utarbetad av Jansen et al. 
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Wolfram identifierar i sin studie att sökbeteendemönstret skiljer sig åt mellan de fyra olika 
resurser han undersöker. Han identifierar också att beteendemönstret kan tänkas vara kopplat 
till resursens grafiska utformning vilket främst belyses i fallet den OPAC som var den enda 
som använda sig av ämnesingångar snarare än ett enda förenklat sökfält. Wolfram kommer 
fram till att det finns skillnader mellan resurserna men att det behövs mycket mera data för att 
kunna dra några generaliserbara slutsatser.  

Det är svårt att uttala sig om en situation som i fallet med en användares avsikt som likt 
liknelsen om hönan och ägget inte har en tydlig utgångspunkt. Fanns avsikten oavhängigt 
vilka informationsresurser som skulle kunna uppfylla eventuella behov eller har avsikten följt 
på ett behov skapat i kännedomen om vissa typer av informationsresurser. Oavhängigt 
grunden för avsikten har det identifierats beteenden kopplade till avsikter. Dessa avsikter har 
av Jansen et al. extrapolerats ur en stor datamängd. Både Jansen et al. och Wolfram menar att 
deras resultat bör användas av dem som utvecklar sökmotorer och liknande 
informationsresurser. Det vet vi dock inte om någon faktiskt gör. 

Vi vet att BUTIK och BIBLIOTEK har två olika syften med att respektive användare 
återvinner böcker, den ena vill sälja och den andra vill låna ut. Samtidigt kan man hävda att 
syftet för de bägge grupperna är exakt detsamma, att se till att användaren hittar böcker som 
tillfredsställer ett informationsbehov, här finns då möjligheten att luta sig tillbaka på Jansens 
et al. studie där de två grupperna befinner sig i olika klassificeringar i taxonomin. 

Skillnaden mellan de av systemet bedömt relevanta posterna och användarnas bedömningar är 
stor. Över 50 % av de återvunna posterna har bedömts som en 1 eller 2 vilket visar på att det 
som av systemet bedöms som relevant till hälften inte alls är relevant eller perifert dito. Med 
utgångspunkt i respondenternas bedömningar säger den stora skillnaden något om hur 
databaserna i studien arbetar och att det arbetet inte är särskilt precist. Detta är en 
problematisk aspekt, men också intressant, den att alla dokument har bedömts mer eller 
mindre relevanta av respektive system innan användarna har bedömt posternas relevans. I 
ordnade miljöer, t.ex. TREC har posterna tilldelats ett ”objektivt” relevansvärde innan studien 
genomförs men i den här typen av miljö utgår man från den återvunna datan.  

Sedan studien genomfördes har en av sex databaser slutat användas. Bibliotek.se har lagts ned 
på grund av föråldrad teknik. Det är lite lustigt då den presterar bättre än t.ex. BURK-sök som 
fortfarande används på landets folkbibliotek, skillnaden till bibliotek.ses fördel skulle kan 
dock bestå i det extra utbudet för Bibliotek.se.  

I fallet ämnesspecifika vetenskapliga databaser hade den föreliggande studien kunnat säga 
betydligt mer då den forskning som ligger till grund för Virtalas problematiserande av 
avsaknaden av domänspecifika hänsyn vid formulerandet av ämnesingångar visar på att det 
finns tydliga skillnader i hur uppbyggnaden av t.ex. bibliografiska poster skiljer sig åt mellan 
ämnen.  
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Vi vet att bibliotek och butiker har olika syften. Vi kan också utifrån siffrorna se att de tre  
största aktörerna i Sverige inom respektive grupp under våren 2012 uppvisar olika nivåer av 
effektivitet. Med resultaten för CG/iCG/nCG och P@n för grupperna BUTIK och 
BIBLIOTEK framför oss och vetskapen om att de har olika syften KAN man säga att det 
skiljer sig åt beroende på syfte. Det gör man i så fall baserat på korrelation utan att kunna 
belägga det med vetenskapliga bevis. 

Min tes i inledningen, att bibliotekarier skulle vara bättre än sina kollegor bokhandlarna 
visade sig vara fullkomligt felaktig.  

Vidare forskning 

Om man skulle gå vidare med att beforska om det är skillnader i återvinningseffektivitet 
mellan databaser baserat på deras olika syften måste fler dimensioner undersökas varav den 
viktigaste är att gå närmre in på hur uppdraget att skapa en databas tolkas. För att göra detta 
behöver en kvalitativ ansats undersökandes systemutvecklare och som tar sin grund i teorier 
om systemutveckling och co-design användas. Med en sådan ansats skulle de resultat som 
P@n och CG/nCG står för i den här studien kunna besvara uppsatsens syfte men också bidra 
till att utveckla system och mötet mellan system och användare. 

I den här studien har författaren skapat informationsbehoven och skapat queries till dessa. Det 
hade varit intressant att kunna bedöma en användares beteende i mötet med de olika 
grupperna där användarna är medvetna om databasernas syfte eller att studien hade varit 
baserad på användarens avsikt. Man skulle kunna utreda om användaren bryr sig om vad 
syftet är eller om den gör likadant oavsett databasens syfte? 
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8. Sammanfattning 
Målet med uppsatsen är att besvara om det är någon skillnad avseende återvinningseffektivitet 
mellan databaser vars syfte det är att låna ut böcker jämfört med databaser vars syfte det är att 
sälja böcker. 

Forskningsfrågorna belyser detta genom att mäta hur skillnaden mellan Cumulated Gain och 
idealiserad Cumulated Gain ser ut för grupperna BUTIK och BIBLIOTEK vid DCV = 10 Hur 
skillnaden ser ut baserat på normaliserad Cumulated Gain samt hur stor 
genomsnittsprecisionen P@n är vid rankningsnivåerna 1-10. 

5 respondenter relevansbedömde 815 återvunna poster fördelade över 18 queries och 6 
databaser på en relevansskala 4-1 där 4 = mycket relevant och 1 = irrelevant. De fem 
respondenternas bedömningsvärden gjordes om till ett enda värde som låg till grund för 
beräkningar avseende CG/iCG och nCG samt P@n. Detta gjordes genom att räkna ut 
medelvärde för de 815 bedömningarna. 

Gruppen BUTIK presterar bättre än gruppen BIBLIOTEK avseende både CG och idealisk CG 
över rankningsnivåerna 1-9 för att på nivå 10 vara nästan oskiljaktigt lika i resultat. Detta 
förhållande blev ännu tydligare när det normaliserade CG-värdet räknades ut. 

Precision vid positionerna 1-10 var även den bättre för varje nivå inklusive nivå 10 för 
gruppen BUTIK. 

Utifrån resultaten för P@n och CG/nCG kan vi sluta oss till att gruppen BUTIK uppvisar en 
bättre återvinningseffektivitet än BIBLIOTEK. 

Utifrån uppsatsens syfte, att besvara om det är någon skillnad i återvinningseffektivitet på 
databasens syfte är svaret att bevis för detta endast är korrelativa. Inga som helst bevis kan 
framläggas för att databasens syfte kan tänkas vara det som påverkar skillnaden i effektivitet 
och därmed fastslås att den här metoden för att besvara syftet inte är adekvat. 

Vidare forskning kring databasers syfte relaterat till användares avsikter och 
systemutvecklares utveckling av informationsresurser relaterat till uppdragsgivarens syfte 
med resursen skulle kunna besvara OM databasens syfte är en faktor som bidrar till förändrat 
återvinningsbeteende. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbehoven 
 

1. Jag skulle behöva orientera mig inom ämnet transportsäkerhet 
2. Trädgårdsskötsel- och arkitektur är något jag behöver förkovra mig inom. 
3. Jag tänkte resa till Paris och behöver allt ni har om Paris och att resa där! 
4. Jag skulle behöva lära mig lite om hur man tar ihjäl en vampyr. 
5. Jag har blivit så förtjust i indisk mat och skulle vilja lära mig att laga en riktigt god 

curry! 
6. Jag behöver få tag på Brott och straff av han den därninga Fjodor Dostojevskij 
7. Den svarta obelisken har jag hört skall vara riktigt bra. 
8. Jag behöver del två till Tintin och enhörningens hemlighet. (Rackham den rödes skatt) 
9. Nils holgersson, den ska jag ha! 
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Bilaga 2. Sökfrågor 
 
1. transport 

2. logistik 

3. trädgård arkitektur 

4. skapa trädgård 

5. resehandbok paris 

6. guide paris 

7. om vampyrer 

8. hur dödar man en vampyr 

9. recept curry 

10. indisk mat 

11. brott och straff 

12. brott och straff dostojevskij 

13. den svarta obelisken 

14. den svarta obelisken remarque 

15. Tintin enhörningens hemlighet 

16. Tintin 

17. Nils Holgersson 

18. nils holgerssons underbara resa 
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Bilaga 3. Bedömningsuppdraget 
 
Hej 

Du har framför dig ett inte oansenligt arbete med att hjälpa mig i färdigställandet av min 
uppsats.  

Detta arbete består i att, på en skala 1-4 (där 1 är minst och 6 är mest), bedöma hur relevant en 
bok är visavi en given sökfråga. 

Varje bok är märkt med en siffra 1-18 och en bokstav a-j. 

Siffrorna 1-18 motsvarar de 18 frågor som har sökts efter svar på och a-j motsvarar de upp till 
10 första böckerna i den lista som återvunnits vid sökning i respektive databas.  

OBS! A-J är slumpmässigt omordnade för att man inte skall tro att a är mer relevant än b eller 
andra senare bokstäver. 

När en bedömning är gjord fyller du i din bedömning på en skala 1-6 i den ruta som 
korrellerar med siffra och bokstav på respektive lapp.  

För att särskilja respektive databas har varje databas kolumn fått en egen färg och varje lapp 
med en bok som skall relevansrankas fått en likadan färg. Idiotsäkert! 

Exempel:  

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående exempel fylls då i i rutan 18a i den gröna kolumnen. Boken verkar relevant för 
den fråga som önskats svar på och får därmed värdet 4 

Relevansrankning: Ja, vad är då relevans i denna bedömning som du skall genomföra. En 
bok som är fullständigt irrelevant för att ge information i enlighet med den ursprungliga 
frågan får värdet 1 medans en bok som verkligen verkar ge mycket information om frågan får 
värdet 4. Anledningen till att värdet går från 1-4 är för att undanröja möjligheten att välja ett 
medelvärde (jmf 2 på en skala 1-3) 

1. Ej relevant 

18 a  

Transport- och logistikrätt : en grundläggande redogörelse av Göran 
Stöth 

 HÄFTAD. Liber, Svenska, 2011-03-21 

Serie: Transport- och logistikrätt  

Transport- och logistikrätt är en bok som behandlar de olika regelverk 
och standardavtal som tillämpas inom transport- och 
logistikbranschen. Boken ger en allmän bild av reglerna kring avtal och 
köp, Incoterms 2000, transportförsäkringar, allmän t... 
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2. Viss relevans 
3.  Ganska relevant 
4.  Högst relevant. 
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Bilaga 4. Exempel på mtrl. För bedömning 
 
Utdrag från bedömningsmaterialet. Nedan ses de tre första posterna återvunna av den första 
queryn. 
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 B
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Jag skulle 
behöva 
orientera 
mig inom 
ämnet 

1. 
transpor
t

a. 1. Bakom ratten : att 
arbeta med transport 
av Märta Johansson
Häftad - 2008 - Svenska - 
ISBN: 9789127723245

  

1. Transport- och 
logistikrätt : en 
grundläggande 
redogörelse av Göran 
Stöth
   

1.  Transport av 
Nicola Barber 
(Pocket) 2012-07-01

1. [Prace Naukowe / 
Politechnika 
Warszawska. 
Transport]
 Prace Naukowe. 

  

1.   3-D deterministic 
radiation transport 
co... 1997         

1. 25 years of road and 
transport research  2000

b. 2. Intermodal Freight 
Transport 
av David Lowe
Pocket - 2005 - Engelska - 
ISBN: 9780750659352
This book provides an 
introduction to the whole 
concept of intermodal 
freight transport, the 
means of delivering goods 
using two or more 
transport modes, 
recounting both European 
experience and UK 
developments and 
reporting on the 
extensive politica…

2. H.M. Konungens 
Hovstall : kungliga 
transporter av Gunilla 
Mild Nygren
 INBUNDEN. 
Bokförlaget Arena, 
Svenska, 2010-05-19 
Väpnargatan, en liten 
gatsnutt snett bakom 
Dramaten i 
Stockholms innerstad. 
Här inne på gården 
ryms en oas mitt i 
stenstaden: H.M. 
Konungens Hovstall 
med hästar, bilar och 
vackra vagnar. Ett 
stycke kultur och 
kunglig historia mixat 

2. Transport (Pocket) 
2012-07-02

2. [TH. Transport & 
hantering]
 TH : transport & 
hantering : 
transportekonomi, 
hanteringsekonomi, 
transportförpackning
 1976-2007
 Tidskrift 

2.   4 wheel drive 
(Karlskrona) 1983        

2. A och O för transport 
av farligt gods. - 3. uppl.  
1986

c. 3. Transport Geographies: 
Mobilities, Flows and 
Spaces 
av Richard Knowles, Jon 
Shaw, Iain Docherty
Häftad - 2008 - Engelska - 
ISBN: 9781405153232
A student-friendly, issues-
based text providing an 
introduction to the key 
ideas, concepts and 
themes of transport 
geographies. It offers an 
empirically informed and 
theoretically robust 
narrative that highlights 
the important role of 
transport in e…

3. VW Beetle and 
Transporter 
Restoration Manual - 
Guide to Purchase and 
D.I.Y. Restoration
av Lindsay Porter
 INBUNDEN 
(Hardback). J H Haynes 
& Co Ltd, Engelska, 
1994-10-01 
Your complete and 
definitive guide to 
ground-up Beetle 
restoration. Contents 
include: how to 
renovate chassis and 
bodywork - including 
the renewal of major 
panels and repainting, 
how to renovate 
interiors - including 
the re-covering of 

3. Transport 
(Inbunden) 2012-08-
01

3. [Transport, side 
(Aastakogumik)]
 Transport, side : 
Transport, 
communications / 
Eesti Statistikaamet 
19??-
 Tidskrift

3.   6e plan de 
développement 
économique et s... 
1971         

3. A och O för transport 
av farligt gods. - 7. uppl.  
1990
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Bilaga 5. Respondentsschema 
 
Schemat respondenterna fick fylla i. Bokstäverna a-j motsvaras om omkastade siffror 1-10. 
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