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Abstract: In this essay, a search strategy for citation index is studied. 

The strategy, which is essentially a citation cycle, starts with 
documents retrieved by a subject search, wherefrom new 
documents are identified following the network of citations 
backwards and forwards in time. Based on the theory of 
polyrepresentation, the strategy exploits overlaps between 
cognitively different interpretations of the same documents 
in order to automatically select references (seed documents) 
used as a starting point for the forward chaining.  

 
The purpose of the investigation is to evaluate the retrieval 
effectiveness of the search strategy and to find out whether 
the strategy can be used to expand a subject search with the 
help of the network of references in order to retrieve new 
relevant documents. Two questions are formulated: 

 
1a. What is the difference in precision between the initial 
subject search and the citation search? 
1b. What is the novelty ratio for the citation search? 
2. Is there a larger proportion of relevant documents in the 
overlaps emerging from the citation search, especially 
overlaps generated by several interpretations? 

 
The searches are performed in Science Citation Index and 
Social Science Citation Index. Results show that the citation 
search retrieves additional relevant documents, but that the 
average precision is low compared to the subject search. On 
the other hand the average novelty ratio for the citation 
search is rather high, with an average of 39 %. Very few 
overlaps on higher overlap levels emerge from the citation 
search in this investigation. The last question has therefore 
been difficult to answer.  

 
Nyckelord:  citationsindex, återvinning, utvärdering, IR 
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1. Introduktion 
 
Effektiv återvinning av relevant information är av intresse för alla som sysslar med 
informationssökning. Inom Information retrieval (IR) ägnar man sig åt att på olika sätt 
försöka förbättra förutsättningarna för en effektiv informationsåtervinning. Indexering 
används för att skapa ingångar till dokument med hjälp av indextermer och underlätta 
informationssökningen. Olika sökstrategier lämpar sig för olika typer av index. 
Citationsindexet utnyttjar nätverket av referenser mellan vetenskapliga artiklar och 
innebär ett alternativt sätt att förhålla sig till indexering och sökning.  
 
Idén till ett citationsindex presenterades redan 1955 av Eugene Garfield. Syftet med 
citationsindexet var bl.a. att skapa en alternativ ämnesingång till vetenskapliga artiklar 
(Garfield 1955). Olika utvärderingar av sökstrategier i citationsindex har gjorts. Vid 
sådana undersökningar får en användare ofta bidra med några redan kända relevanta 
dokument (seed documents) som används som utgångspunkt för sökningen i 
citationsindexet. Ett annat alternativ är att efter en inledande traditionell ämnessökning 
låta användaren identifiera ett eller flera relevanta dokument som sedan utgör startpunkt 
för sökning i citationsindexet (Garfield 1979), (Cawkell 1974, 1998, 2000), (Pao 1993). 
Strategier som på detta sätt utgår från seed documents är beroende av att de dokument 
användaren identifierar verkligen är relevanta i förhållande till hennes 
informationsbehov (McCain 1989). 
 
I denna uppsats undersöks effektiviteten hos en sökstrategi för citationsindex. Strategin 
utförs i tre steg. Den inleds med en ämnessökning (steg 1). Utifrån de återvunna 
dokumenten från ämnessökningen återvinns ytterligare dokument genom att nätverket 
av referenser följs bakåt (steg 2) och framåt i tiden (steg 3). Steg 2 och 3 utgör 
tillsammans en citation cycling1. Till skillnad från flera andra sökstrategier för 
citationsindex förutsätter inte den i uppsatsen undersökta strategin att användaren i 
förväg kan peka ut relevanta dokument som utgångspunkt för sökningen. Den 
förutsätter inte heller att användaren identifierar ett eller flera relevanta dokument efter 
den inledande ämnessökningen. I stället väljs dokumenten ut automatiskt. 
Utgångspunkten för detta förfarande är de olika intellektuella tolkningar av ett 
dokument som finns representerade i den bibliografiska posten i databasen. I 
sökstrategin används dessa representationer för att skapa överlappande träffmängder. 
Överlappningarna utnyttjas, genom tillämpning av principen för polyrepresentation2, för 
att generera ett automatiskt urval av referenser som kan användas för sökning i 
citationsindex. Undersökningen syftar till att ta reda på i vilken utsträckning det är 
möjligt att återvinna ytterligare relevanta dokument med hjälp av en sökstrategi som 
utgår från en vanlig ämnessökning och utnyttjar referenser mellan artiklar, utan andra 
ansträngningar än de som krävs för att formulera den initiala queryn. Sökningarna utförs 
i citationsdatabaserna Science Citation Index (SCI) och Social Science Citation Index 
(SSCI).  
                                                 
1 Olika metoder för sökning i ett citationsindex, bl.a. citation cycling, presenteras i avsnitt 3.5.4. 
2 Låt oss säga att man i en bibliografisk post för ett dokument återfinner samma term i såväl title, abstract 
som keywords. Vi har då ett fall av polyrepresentation. Hypotesen bakom principen är att om en viss term 
finns i flera fält är sannolikheten också stor för att dokumentet verkligen handlar om det som termen 
betecknar. För en utförligare presentation av polyrepresentation, se avsnitt 3.6 
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Idén till uppsatsen fick jag från min handledare som presenterade en studie av Birger 
Larsen (2002) för mig. Studien intresserade mig eftersom den är ett försök att 
automatisera sökning i ett citationsindex med hjälp av citation cycling genom att man 
utnyttjar uppkomsten av överlappningar mellan träffmängder i enlighet med principen 
om polyrepresentation. Den i uppsatsen använda metoden är i princip samma metod 
som används i Larsens studie. Vissa justeringar har dock gjorts. De i uppsatsen gjorda 
sökningarna hör också till ett annat ämnesområde än det som användes för sökningarna 
i Larsens studie. Resultatet från undersökningen i uppsatsen jämförs med Larsens 
resultat (Larsen 2002), och skillnader och likheter diskuteras. 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med uppsatsen är studera effektiviteten hos en sökstrategi för citationsindex som 
eliminerar behovet av i förväg utpekade relevanta dokument. Undersökningen syftar till 
att ta reda på i vilken utsträckning det är möjligt att återvinna relevanta dokument med 
hjälp av en sökstrategi som utgår från en vanlig ämnessökning och utnyttjar referenser 
mellan artiklar, utan andra ansträngningar än de som krävs för att formulera den initiala 
queryn. Därvid undersöks om sökstrategin kan användas för att expandera en inledande 
ämnessökning med hjälp av referensnätverket mellan artiklar och på så sätt återvinna 
ytterligare relevanta dokument. Ett antagande är att citationssökningen i steg 3 
återvinner ytterligare relevanta dokument som inte återvanns i ämnessökningen i steg 1. 
Ett annat antagande är att en stor andel av dokumenten i de överlappande 
träffmängderna i strategins sista steg enligt principen om polyrepresentation är 
relevanta. (Metoden behandlas utförligt i metodavsnittet). 
 
 
Frågeställningar: 
 
1a. Vad blir skillnaden i precision mellan den initiala sökningen (steg 1) och sökningen 
med hjälp av citationsindex (steg 3)? 
 
1b. Vilken novelty3 erhåller man för sökningen med hjälp av citationsindex i steg 3? 
 
 
2. Innehåller överlappningarna i steg 3 en hög andel relevanta dokument? Innehåller de 
överlappningar som genererats med hjälp av flera representationer en ännu högre andel 
relevanta dokument? 

                                                 
3 Måttet novelty mäter andelen nya, för användaren tidigare okända relevanta dokument i förhållande till 
det sammanlagda antalet kända och okända relevanta dokument som erhållits (Baeza-Yates 1999, s. 83). 
Novelty presenteras  i avsnitt 3.4.2. 
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3. Teori 
 

3.1 IR 
 
Inom IR studeras en rad olika problem relaterade till lagring, beskrivning och 
återvinning av dokument. Forskningen rör allt från uppbyggnad av index till algoritmer 
för rankning av dokument. Utveckling sker på alla delområden och syftar till att skapa 
förutsättningar för en effektivare informationsåtervinning (Baeza-Yates 1999, s.1-2). 
 
Vid andra världskrigets slut intensifierades forskningsaktiviteten inom framför allt 
naturvetenskap och teknik. Detta medförde i sin tur en allt större produktion av 
vetenskaplig litteratur inom dessa områden. För att lagra och hantera alla dessa 
dokument utvecklades datorbaserade IR-system. De nya systemen behövde utvärderas. 
De första mått som föreslogs var precision och recall (Saracevic 1975, s. 327). 
 
Under senare tid har IR rönt ett allt större intresse. Från början studerades sådana frågor 
som hur man bäst indexerar och söker efter relevanta dokument i en samling (Baeza-
Yates 1999, s. 2). I dag inkluderar studier på IR-området även ämnen som 
systemarkitektur, användargränssnitt och modellering. Utvecklingen av Internet och 
WWW på 90-talet ledde till ett markant ökat intresse för IR-frågor. En anledning är att 
man inom ramen för IR söker sätt att utveckla och förbättra möjligheterna att återvinna 
relevant information på webben. 
 
Syftet med ett IR-system är att utifrån användarens query återvinna information som är 
relevant (Baeza-Yates 1999, s.1). Återvinningsprocessen kan beskrivas på följande sätt:  
 

1. Användaren specificerar ett informationsbehov.  
2. Informationsbehovet översätts i en query som förstås av systemet.  
3. Queryn bearbetas av systemet, och dokument presenteras som svar på queryn.  
4. Eventuellt rankas också de återvunna dokumenten efter sin relevans i 

förhållande till queryn (Baeza-Yates 1999, s. 9). 
 
Resterande del av kapitlet om IR kommer först att ägnas åt begreppet relevans. Därefter 
följer en redogörelse för olika modeller för IR-system. Sedan behandlas utvärdering av 
återvinningseffektivitet. I nästföljande avsnitt beskrivs indexering, och några olika 
index presenteras och jämförs. Sist i kapitlet återfinns en redogörelse för 
polyrepresentation, ett begrepp som är av betydelse för den i uppsatsen studerade 
sökstrategin.  
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3.2. Relevansbegreppet 
 
Målet för ett IR-system är, som redan påpekats, att återvinna relevant information. De i 
utvärderingar ofta använda måtten precision och recall bygger därför på begreppet 
relevans. Men relevans är en egenskap som inbegriper en subjektiv bedömning av vad 
som är relevant och av vad som inte är det. Ofta kan något dessutom vara mer eller 
mindre relevant. Nedan ges därför en redogörelse för några olika sätt att se på relevans. 
Redogörelsen bygger på Saracevic (1975). 
 
Ämnet informationsvetenskap uppkom strax efter andra världskriget. 
Informationsmängden, framför allt inom vetenskaplig produktion, ökade markant vid 
denna tid, vilket skapade ett behov av bättre tekniker för informationsförsörjning. Under 
40- och 50-talen utvecklades därför IR-system i syfte att underlätta för användaren att 
hitta relevant information. Distinktionen mellan information och relevant information 
var därför från början viktig inom informationsvetenskap.  
 
Enligt vår intuitiva förståelse av begreppet relevans har det att göra med effektiv 
kommunikation, av hur goda resultaten av kommunikationen blir. Relevans kan således 
ses som en aspekt av mänsklig kommunikation och har definierats som ett slags 
relation, men man har inte närmare kunnat ange vad som ingår i denna relation. 
Problemet är att begreppet är relativt. Dess betydelse beror på en mängd faktorer. 
Någonting kan vara mer eller mindre relevant. Vad vi anser vara relevant beror på vad 
vi vet, vilka behov vi har etc. Flera definitioner av begreppet förekommer därför.  
 
Saracevic vill skapa en ram inom vilken vi kan placera olika tolkningar av begreppet 
relevans. För att åstadkomma en sådan ram måste vi, enligt Saracevic, ta begreppet 
kommunikation i beaktande. Kommunikation är en process där något kallat information 
förmedlas mellan en källa (source) och en mottagare (destination). Utifrån denna aspekt 
kan relevans betraktas på följande sätt: 
 

…we can consider relevance as a measure of the effectiveness of a contact between a 
source and a destination in a communication process. (1975, s. 325) 

 
Begreppen kommunikation och information inom informationsvetenskap ska förstås i 
en kunskapskontext, och kommunikationsprocessen är därför en process för 
kommunikation av kunskap4: 
 

Communication of knowledge is effective when and if information that is transmitted from 
one file results in changes in another. Relevance is  the measure of these changes . (1975, s. 
13) 

 
Enligt Saracevic kan man alltså betrakta relevans som ett mått på effektiviteten i 
kontakten mellan en källa och en mottagare i en kommunikationsprocess där kunskap 
överförs. Olika informationssystem har skapats för att underlätta 
kommunikationsprocessen. Sådana system bygger alltid på något antagande om vad 

                                                 
4 Saracevic använder Bells definition av kunskap: ”Knowledge is a set of organized statements of facts or 
ideas, presenting a reasoned judgement or an experimental result, which is transmitted to others through 
some communication medium in some systematic form.”  (Bell 1973, s. 175) 
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relevans är. Även andra faktorer i kommunikationsprocessen påverkar effektiviteten i 
processen. Olika synsätt på relevansbegreppet har uppkommit därför att man fokuserat 
på olika aspekter av kommunikationsprocessen och därmed på olika element och 
relationer. Kommunikationsprocessen kan ses som en ram för vår förståelse av olika 
definitioner av begreppet relevans.  
 
En intressant distinktion i diskussionen om relevans är den mellan relevans och 
pertinence. Distinktionen har sitt ursprung i att man började göra åtskillnad mellan en 
fråga och ett informationsbehov. Begreppet informationsbehov uppkom utifrån 
erfarenheten att den fråga en användare ställer till en intermediär eller ett system inte 
alltid är exakt den han eller hon har i sitt huvud. Pertinence är en egenskap som kopplar 
samman ett dokument med användarens informationsbehov. Relevans kopplar samman 
ett dokument med användarens fråga. En del relevanta svar är också pertinenta, men så 
behöver inte vara fallet. Pertinenta svar är önskvärda svar utifrån användarens 
synvinkel.  
 
Av ovanstående redogörelse framgår att begreppet relevans innehåller många aspekter 
och att det därför är svårt att utföra relevansbedömningar på ett enhetligt sätt. I IR-
studier genomförs normalt en binär relevansbedömning, vilket innebär att varje 
dokument bedöms som relevant eller icke relevant i förhållande till topic (för en 
förklaring av begreppet topic, se avsnitt 5.3). En sådan binär relevansbedömning är i 
själva verket en förenkling av ett komplext fenomen.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är att relevans är ett mått på effektiviteten 
i kontakten mellan en källa och en destination i en kommunikationsprocess och att det 
finns flera nivåer av relevans. Mer praktiskt innebär detta att relevans ses som ett mått 
på i vilken grad ett dokument uppfyller vissa på förhand angivna kriterier. En binär 
relevansbedömning har utförts. Varje dokument har bedömts som relevant eller icke 
relevant i förhållande till kriterierna beskrivna i respektive topic.  
 
 

3.3 IR-modeller 
 
Det finns olika modeller för hur system för informationsåtervinnning kan utformas. 
Nedanstående redogörelse bygger på Baeza-Yates (1999, s. 19-34). En viktig faktor i 
relation till IR-modeller är de förutsättningar för relevansbedömning som olika modeller 
ger. Detta hänger ihop med de problem som är förknippade med återvinning baserad på 
termer. Principen att basera återvinning på termer bygger på antagandet att innehållet i 
ett dokument liksom användarens query går att uttrycka med hjälp av termer. Men man 
inser lätt att mycket av betydelsen hos ett dokument går förlorad när texten ersätts av 
termer. Frågan hur man bäst förutsäger vilka dokument som är relevanta och vilka som 
inte är det är därför central i förhållande till IR-system. Beslutet fattas ofta med hjälp av 
en rankningsfunktion som rankar dokumenten efter relevans. Rankningfunktioner 
bygger på antaganden om hur man bäst estimerar graden av relevans hos ett dokument. 
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En annan viktig faktor är hur dokument och queries ska representeras i systemet. Baeza-
Yates karaktäriserar en IR-modell som en kvadrupel bestående av fyra komponenter – 
D, Q, F och R(qi, dj) – där: 
 

1. D är en mängd dokumentrepresentationer 
2. Q är en mängd representatione r av användarens informationsbehov 
3. F är ramverket för modellering av dokumentrepresentationer, frågor och deras 

relationer 
4. R(qi, dj) är en rankningsfunktion som associerar ett reellt tal med en fråga qi i Q 

och en dokumentrepresentation dj i D 
 
Det finns tre klassiska IR-modeller: den booleska, vektormodellen och den 
probabilistiska. Den följande framställningen är informell och avsedd att ge en allmän 
beskrivning av hur olika söksystem fungerar. Syftet är dessutom att ge en bakgrund till 
den i uppsatsen använda databasen ISI:s ämnessökning, som bygger på den booleska 
modellen. För en formell och matematiskt utförlig beskrivning av modellerna hänvisas 
till kapitel 2.5 i Baeza-Yates (1999, s. 24-34).  
 
 

3.3.1 Den booleska modellen 
 
Den booleska modellen baseras på mängdlära och boolesk algebra. Dokumenten 
betraktas som mängder av termer, vilka kan representeras av binära termvektorer. 
Användarens informationsbehov måste uttryckas i en query som formuleras genom att 
termer kombineras med booleska operatorer: AND, OR, NOT. Modellen tar hänsyn till 
huruvida en term finns eller inte finns i ett dokument. Ett dokument antas vara antingen 
relevant eller icke-relevant i förhållande till queryn. Någon partiell matchning är inte 
möjlig, och dokumenten rankas därför inte heller. Fördelen med den booleska modellen 
är att den bygger på en klar formalism och att det är en enkel modell. En framträdande 
nackdel med den booleska modellen är att den inte medger kontinuerlig rankning.  
 
 

3.3.2 Vektormodellen 
 
I vektormodellen representeras dokument och queries av termvektorer. Graden av likhet 
mellan vektorerna för en query och ett dokument avgörs med ett vektorbaserat mått, 
vanligen cosinus, och på så sätt kan man också estimera relevansen hos dokumentet i 
fråga. Även dokument som bara delvis uppfyller kraven i queryn återvinns. För varje 
term i ett dokument eller en query beräknas en icke-binär vikt som är avsedd att spegla 
termens betydelse i dokumentet eller queryn. För att beräkna vikten för en term i ett 
dokument tas hänsyn till två faktorer. Den första är termens frekvens i dokumentet, tf 
factor. Den ger ett mått på hur väl termen beskriver dokumentets innehåll. Den andra 
faktorn är den inverterade frekvensen för termen bland dokumenten i samlingen, idf 
factor. Tanken är att termer som förekommer i många dokument i samlingen inte är 
särskilt användbara för att skilja relevanta dokument från icke relevanta. En term som 
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däremot bara återfinns i några få dokument är mera användbar för att skilja ut i 
förhållande till queryn relevanta dokument.  
 
 

3.3.3 Den probabilistiska modellen 
 
Den probabilistiska modellen bygger på antagandet att det, givet en viss query, finns en 
ideal delmängd som innehåller alla de för användaren relevanta dokumenten. 
Dokumenten i den ideala delmängden antas vara relevanta, övriga dokument antas vara 
icke-relevanta. Modellen försöker att skilja ut de relevanta dokumenten från de icke 
relevanta genom att uppskatta sannolikheten för att användaren kommer att finna ett 
visst dokument relevant. Modellen antar vidare att sannolikheten för relevans enbart är 
avhängig av representationerna för query och dokument. Om den ideala delmängden 
kan identifieras innebär det att sannolikheten för relevans maximeras. Dokumenten 
rankas utifrån sannolikheten för att de är relevanta.  
 
 

3.4 Utvärderingar av återvinningseffektivitet 
 
Utvärderingar av sökresultatet av en sökstrategi är vanliga inom IR. En utvärdering kan 
baseras på en testkollektion. Denna består av en samling dokument och ett antal 
exempel på informationsbehov. Det brukar dessutom finnas någon form av 
relevansdata, dvs. dokumenten har i förväg relevansbedömts i förhållande till 
informationsbehoven. För varje informationsbehov mäts likheten mellan resultatet av 
sökstrategin och tillgängliga relevansdata. Utifrån detta förfarande kan man föra ett 
resonemang om återvinningseffektiviteten hos sökstrategin.  
 
De två mest använda måtten för utvärdering av återvinningseffektivitet är precision och 
recall. De presenteras nedan. 
 
Därefter presenteras även det användarorienterade måttet novelty. 
 
 

3.4.1 Recall och precision 
 
Om R är mängden relevanta dokument som svarar mot en informationsförfrågan, |R| är 
antalet dokument i denna mängd, A är den svarsmängd som genereras av en sökstrategi, 
|A| är antalet dokument i svarsmängden och |Ra | är antalet dokument i skärningspunkten 
mellan R och A gäller följande definitioner av recall och precision. 
 
 
 

Recall =
|R|
|Ra|
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Recall är ett mått på den andel av alla relevanta dokument som återvunnits.  
 

Precision =
|A|
|Ra|
 

 
Precision är ett mått på den andel av de återvunna dokumenten som är relevant. 
 

 
 
 
 

Bild 1: Precision och recall. Efter Baeza-Yates, 1999 s. 73. 
 
 
Ovanstående ekvationer förutsätter att alla dokument i svarsmängden A har undersökts. 
Om dokumenten i A ordnas efter relevans, dvs. om rankning sker, kommer graden av 
recall och precision att variera allt eftersom användaren förflyttar sig nedåt i 
träffmängden. En utvärdering kan i sådana fall göras genom att man konstruerar kurvor 
för precision och recall, och att man tar fram ett genomsnittligt värde för måtten. Ett 
annat sätt att utvärdera återvinningseffektiviteten när dokumenten i svarsmängden 
rankats är att beräkna precision och recall vid givna DCV:s (document cutoff values).  
 
 

3.4.2 Novelty 
 
Recall och precision bygger på antagandet att mängden relevanta dokument för en query 
är densamma oavsett användare. Men olika användare kan ha olika uppfattning om 
huruvida ett dokument är relevant eller inte. För att kunna ta hänsyn till olika användare 
har användarorienterade mått föreslagits (Baeza-Yates, 1999, s. 83). 
 
Ett sådant mått är novelty. Novelty mäter andelen nya, för användaren tidigare okända 
relevanta dokument i förhållande till det sammanlagda antalet kända och okända 
relevanta dokument som erhållits (Baeza-Yates, 1999, s. 83). 
 

A R 

Ra 

Samling 
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Låt I vara ett informationsbehov, R mängden dokument relevanta i förhållande till I, och 
A mängden erhållna dokument. Låt vidare U vara en delmängd av R som är känd för 
användaren. Antalet dokument i U är |U|. Överlappningen mellan mängderna A och U 
innehåller återvunna relevanta dokument som användaren redan känner till. Låt |Rk| vara 
antalet dokument i denna mängd. Låt |Ru| vara antalet återvunna relevanta dokument 
som tidigare var okända för användaren. Novelty definieras då enligt följande ekvation: 
 
 
 

Novelty =
|R||R|

|R|
ku

u

+
 

 
 
 
En högt resultat för novelty indikerar att systemet returnerar många nya relevanta 
dokument som tidigare var okända för användaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Novelty. Efter Baeza-Yates 1999, s . 83. 
 
 
Trots att novelty är ett användarorienterat mått har dess logik ändå ansetts tillämpbar i 
denna studie. Argumenten härför utvecklas i metodavsnittet, 5.4. 
 
 

3.5 Index 
 
Indexering har traditionellt använts för att skapa ingångar till dokument med hjälp av 
indextermer eller – i fallet citationsindex – med hjälp av referenser. Sådana ingångar 
kan sedan utnyttjas för att identifiera och återvinna dokument (Lancaster 1998, s. 5). 
Index kan skapas på olika sätt, och olika indexeringsmetoder kan kombineras. I följande 
avsnitt har jag valt att beskriva tre typiska index - ämnesindex, fulltextindex och 
citationsindex. Syftet med avsnittet är att sätta citationsindex i relation till andra typer 
av index och att presentera olika egenskaper hos olika index.   
 

 
R 

A 

Rk 

 

U 

 Ru 
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3.5.1 Ämnesindex 
 
I ett ämnesindex är ett dokument representerat av ett antal utvalda termer som beskriver 
innehållet i dokumentet (Lancaster 1998, s. 5). Indextermerna hämtas vanligen från 
någon form av kontrollerad vokabulär, men de kan även hämtas från själva dokumentet. 
En kontrollerad vokabulär är en auktoritetslista som räknar upp de termer som får 
användas för att beskriva ett visst ämne, t.ex. en tesaur eller en ämnesordslista. Om 
termerna tas från själva dokumentet talar man om naturligt indexeringsspråk. Varje ord i 
dokumentet är då en möjlig indexterm. Vidare kan indexering vara prekoordinerad eller 
postkoordinerad. Postkoordinering innebär att enskilda termer indexeras var för sig. Vid 
prekoordinering kombineras termerna till fraser vid indexeringen. Metoderna kan även 
kombineras, dvs. ett dokument kan indexeras både post- och prekoordinerat.  
 
Den typiska ämnesindexeringen är manuell och görs med hjälp av en kontrollerad 
vokabulär. Den utförs i två steg: konceptuell analys och översättning (Lancaster 1998, s. 
8). Den konceptuella analysen innebär att indexeraren avgör vad dokumentet handlar 
om och identifierar de ämnen som dokumentet innehåller, och översättning att 
koncepten översätts till indextermer.  
 
Två faktorer att ta ställning till vid manuell ämnesindexering är huruvida indexeringen 
bör vara uttömmande eller specifik (Lancaster 1998, s. 22- 30). Uttömmandegraden 
relaterar till hur många av de ämnen som förekommer i ett dokument som indexeras. 
Specifik indexering har att göra med hur precist indexeringsspråket kan beskriva ämnen 
i dokumenten. Hur indexeringen utförts i detta avseende får viss betydelse för 
återvinningseffektiviteten. Uttömmande indexering medför i allmänhet att flera 
ingångar skapas till dokumentet genom att fler indextemer används för varje dokument. 
Det ger möjlighet att göra uttömmande sökningar och resulterar i hög recall och låg 
precision. Låg precision beror bl.a. på det faktum att ju mer uttömmande ett dokument 
indexerats, desto oftare kommer det att återvinnas med hjälp av termer som beskriver 
dess mer perifera ämnen (Lancaster 1998, s. 23). Specifik indexering, å andra sidan, 
korrelerar till viss del med antalet dokument som indexerats med hjälp av en viss 
indexterm, och tenderar att resultera i hög precision och låg recall.  
 
 

3.5.2 Fulltextindex 
 
I ett fulltextindex låter man innehållet i dokumentet representeras av varje distinkt ord i 
dokumentets text. Indexeringsspråket kan därför definieras som naturligt, och 
indexering är av praktiska skäl automatiserad. Automatisk fulltextindexering är 
postkoordinerad, men prekoordinering av termer kan förekomma samtidigt.    
 
En företeelse att beakta vid fulltextindexering är det faktum att alla ord i en text inte är 
lika användbara som indextermer (Baeza-Yates 1999, s. 24). Ord fungerar olika väl i 
fråga om att representera innehållet i ett dokument och att diskriminera mellan olika 
dokument i en samling. De vanligaste orden i språket är t.ex. inte särskilt användbara 
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eftersom de har liten egen betydelse och dessutom i princip förekommer i alla dokument 
i en samling, oavsett innehåll. Man utesluter därför ofta sådana s.k. stoppord från 
indexeringen (Baeza-Yates 1999, s. 167-168). Det är också vanligt att låta orden i en 
text genomgå stemming, en teknik för att reducera ord till sin grammatiska ordstam. 
Men även efter det att en text genomgått sådana processer  kvarstår det förhållandet att 
termer har olika förmåga att diskriminera mellan dokument. 
 
Redan på 50-talet antog Luhn (1958) att man kunde använda ordfrekvens för att avgöra 
vilka ord och meningar som bäst representerar innehållet i ett dokument. Hans metod 
gick ut på att räkna hur många gånger varje ord förekom i en text och att ranka orden 
utifrån frekvens. Han ritade sedan en kurva över förhållandet mellan frekvens och 
ordrankning utifrån frekvens och delade med hjälp av kurvan in orden i tre kategorier. 
De mest högfrekventa orden var, enligt Luhns idé, för vanliga, och de mest lågfrekventa 
orden för ovanliga, för att bidra till innehållet i texten. De medelfrekventa orden 
däremot var bäst på att beskriva ett dokuments innehåll.  
 
Luhns syfte var att finna en metod för att automatiskt välja ut ord och meningar som 
kunde ingå i ett abstract, men hans idéer har även fått betydelse för utvecklingen av 
automatisk textbehandling (Rijsbergen 1979, s. 10-21). Ordfrekvens kan nämligen 
användas för termviktning, en metod som används för att avspegla det förhållandet att 
termer beskriver innehållet i ett dokument olika väl. Ett sätt att räkna ut termvikt är att 
låta varje enskild indexterm i ett dokument få en vikt som är proportionell till antalet 
förekomster av termen i dokumentet. En term som förekommer många gånger i ett 
dokument blir mer betydelsefull än en term som fö rekommer färre gånger, och vikten 
ger på så sätt ett mått på hur väl termen beskriver dokumentets innehåll. Viktning kan 
också baseras på termers förekomst i hela dokumentsamlingen. En term får en vikt som 
är inverterat proportionell till antalet dokument som termen förekommer i. Denna 
viktning ger större betydelse till specifika ord i samlingen och avspeglar en terms 
förmåga att särskilja olika dokument från varandra.  
 
 

3.5.3 Citationsindex 
 
Idén till ett citationsindex för vetenskaplig litteratur presenterades av Eugene Garfield i 
en artikel publicerad 1955 (Garfield 1955). Liknande index existerade tidigare, men det 
var genom Garfield som citationsindexet blev känt (Larsen 2004, s.45). Garfield utgick 
från behovet inom vetenskaplig forskning av ett system för att undersöka hur tidigare 
publicerat material behandlats av forskarvärlden. Det krävdes mycket arbete av en 
forskare för att hitta kritik och invändningar som tidigare rests mot det material hon 
ville åberopa. För att hjälpa en forskare att snabbt identifiera dem som kritiserat en viss 
artikel och att på så sätt undvika att referera till dåligt underbyggda idéer föreslog 
Garfield att man skapade ett citationsindex.  
 
Men det kanske viktigaste motivet för Garfield var att skapa ett sökbart index för 
vetenskaplig litteratur som kunde användas av forskare för att återvinna dokument inom 
ett ämnesområde. Garfield beskrev sin idé som ett index byggt på associationer av idéer, 
”association-of- ideas- index” (Garfield 1955, s. 468) och menade att citationsindexet 
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kunde fungera som en alternativ ämnesingång. Genom tillgången till referenser kan man 
med hjälp av ett citationsindex ämnesmässigt klustra dokument på ett sätt som inte sker 
vid ämnesindexering. Ett relativt stort antal dokument inom ett visst ämnesområde kan 
täckas in med hjälp av några få relevanta utgångsdokument, och nya relevanta 
dokument kan på så vis återvinnas. 
 
En viktig skillnad jämfört med traditionella index är att dokumenten i ett citationsindex 
inte är indexerade med hjälp av indextermer valda av indexerare utan med hjälp av 
referenserna i dokumenten, valda av artikelförfattarna. Referenserna samlas ihop och 
genomgår sedan en inverteringsprocess som innebär att de inte längre är organiserade 
utifrån citerande dokument, utan utifrån citerat dokument. Så länge det har funnits 
referenslistor i olika typer av dokument har det troligen varit en vanlig sökstrategi att 
konsultera referenslistan för att identifiera fler relevanta dokument. Med införandet av 
citationsindexet blev det även möjligt att ta fram dokument som utmärks av att de i sina 
litteraturlistor inkluderar en viss referens. På så vis kan man för en given artikel skapa 
en lista över andra artiklar som citerar den givna artikeln.  
 
Andra fördelar med ett citationsindex framför ett konventionellt index är, enligt 
Garfield, följande: 
 
Någon kostsam ämnesanalys av varje dokument behöver inte utföras. Vid 
citationsindexering ersätts indexerarens bedömning av författarens val av referenser. 
Intellektuell insats behöver inte ställas mot indexeringsdjup eller kostnad.  
 
Ett problem vid traditionell indexering har att göra med språkets flexibilitet. Hur ord 
används varierar från person till person, och nya ord introduceras och gamla försvinner 
eller får en ny innebörd. Citationsindexet påverkas inte av förändringar i språkbruket, 
och indexeringen är i övrigt semantiskt stabil. En forskare som refererar till ett tidigare 
verk tolkar på sätt och vis terminologin och indexerar verket utifrån sin synvinkel 
(Garfield 1975, s. 10). Han eller hon behöver inte heller lära sig ett indexeringsspråk 
utan utnyttjar i stället sin existerande kunskap om andra artiklar. 
 
I traditionella index är det svårt att skapa en indexering som är både specifik och 
uttömmande. En vetenskaplig artikel, å andra sidan, innehåller i genomsnitt 15 
referenser (Garfield 1975, s. 2). Det innebär att ett dokument representeras av i 
genomsnitt 15 ”indextermer” i citationsindexet, vilket ger en mer uttömmande 
indexering än vad som enligt Garfield är regel i de flesta ämnesindex. En referens kan i 
många fall också vara specifik, om den pekar på andra, inom området centrala 
dokument. Eftersom citationsindex och traditionella index är uppbyggda enligt olika 
principer kopplar citationsindexet samman litteratur som inte skulle ha sammanförts av 
ett traditionellt index. Andra semantiska relationer kan därför synliggöras. 
 
En annan fördel är att ett citationsindex kan avslöja vilken betydelse och 
genomslagskraft ett vetenskapligt arbete haft inom sitt område. Det underlättar den 
vetenskapliga kommunikationen eftersom forskare blir medvetna om vilka som citerat 
dem. Med hjälp av citationsindexet kan man också studera hur en idé utvecklas och ger 
upphov till nya idéer.  
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Science Citation Index publicerades i en tryckt version 1963 av the Institute for 
Scientific Information. Indexet inkluderade tidskrifter från många olika ämnesområden. 
Den kod som utvecklades av ISI för att representera ett citerat dokument kallas för en 
cited reference string – en CR-sträng – och består av flera element: nanm på förste 
författaren, publiceringsår, namn på publikationen, volym och sida. Referenser i olika 
bibliografiska listor som hänför sig till samma artikel kan se ut på olika sätt. I 
citationsindexet reduceras dessa olika varianter till en CR-sträng. En referens till 
Garfields artikel ser i citationsindexet ut på följande sätt: 
 
 
CR=Garfield E, 1955, Science, V122, P108 
 
 
Citationsindex används både som IR-verktyg och som ett verktyg inom citationsanalys. 
I denna uppsats har en metod från bibliometrin kombinerats med teorier och metoder 
inom IR och använts som en sökstrategi.  
 
 

3.5.4 Sökningar i citationsindex 
 
Sökningar i citationsindex kan betecknas som olika metoder för klustring, eftersom man 
vanligen utgår från en uppsättning kända dokument och sedan för fler dokument till de 
första genom olika strategier. Citationsindexet skiljer sig alltså från andra index genom 
att det kräver att användaren känner till ett eller flera dokument som sökningen kan utgå 
från. Nedan följer en kategorisering av olika sätt att utnyttja citationsindex, som hämtats 
från Larsen (2002, s.157). De engelska termerna har behållits eftersom det är svårt att 
hitta lämpliga svenska översättningar. 
 
Backward chaining: Referenserna i ett givet dokument återvinns. Strategin innebär att 
man följer referenserna bakåt i tiden till tidigare skrivna dokument. Det är en välkänd 
strategi att titta i ett givet dokuments referenslista för att där hitta fler relevanta 
dokument. Även om detta är möjligt att göra utan ett citationsindex underlättas 
sökningen av ett sådant index.  
 
Forward chaining: Återvinning av dokument som citerar ett givet dokument av relevans 
för informationsbehovet. Det senare dokumentet5 måste vara några år gammalt för att ha 
hunnit bli citerat. Man förflyttar sig genom strategin framåt i tiden. Denna typ av 
sökning kräver ett citationsindex.  
 
Citation cycling: Utgångspunkten är en backward chaining, dvs.man återvinner först 
referenserna i referenslistan i ett givet, nyligen publicerat dokument. De på så sätt 
återvunna dokumenten utgör sedan bas för en forward chaining. Cykeln kan upprepas 
flera gånger. 
 

                                                 
5 Ett sådant relevant dokument kallas ofta för seed document eller bara för seed – se t.ex. Pao och 
Worthen (1989). 
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Uncontrolled subject search: Okända dokument återvinns genom en sökning på ord i 
titel, abstract eller keywords. Bland de återvunna dokumenten väljs några seed 
documents ut som får utgöra basen för en citation cycling.  
 
Controlled subject search: Okända dokument återvinns genom sökning med hjälp av 
kontrollerade deskriptorer från ett ämnessepcifikt index. Bland de återvunna 
dokumenten väljs några seed documents ut som får utgöra basen för en citation cycling  
 
Cited author search: Man återvinner dokument av en given författare. 
 
Bibliographical coupling search: Återvinning av två eller flera dokument som är 
bibliografiskt kopplade till varandra genom att de refererar till ett gemensamt givet 
dokument.  
 
Co-citation search: Återvinning av dokument som refererar till två eller flera givna 
dokument i sina referenslistor.  
 
Citation cycle är beroende av att användaren i förväg kan peka ut ett eller flera för 
informationsbehovet relevanta dokument att utgå från.  Användaren kan också behöva 
välja bland referenserna i de utvalda dokumenten vilka hon vill använda för en forward 
chaining och vilka hon vill bortse från. Särskilt om cykeln upprepas är det nödvändigt 
att göra flera bedömningar under processens gång eftersom varje steg i praktiken 
genererar en snabbt växande mängd dokument.  
 
 

3.5.5 Referenser som alternativa dokumentrepresentationer  
 
Ända sedan publiceringen av den första utgåvan av Science Citation Index har det förts 
en debatt om betydelsen av citationsindexet som verktyg för informationsåtervinning 
(Larsen 2004, s. 51). En viktig fråga i sammanhanget rör författares motiv för att 
inkludera vissa referenser i sina referenslistor och att exkludera andra. Garfields idé var 
ju att använda referenser i artiklar som indextermer och att låta citationsindexet fungera 
som ett verktyg för återvinning av vetenskaplig information. Det underliggande 
antagandet till denna idé är att det finns någon form av innehållslig relation mellan en 
citerande och en citerad artikel. Men egentligen är det oklart exakt vilken karaktär 
denna relation har. 
 
Flera artiklar som behandlar författares motiv för att citera andra har publicerats (Larsen 
2004, s. 52). Larsen refererar till en artikel av Cronin från 1984, The citation process  - 
the role and significance of citations in scientific commmunication, i vilken hävdas att 
det inte finns någon teori som på ett tillfredsställande sätt kan förklara referensers 
innebörd. Han beskriver två teoretiska positioner som kan urskiljas i studier i ämnet: 
 

1. En normativ position enligt vilken det finns en tyst överenskommelse forskare 
emellan om hur och varför man citerar varandra. En författares val av referenser 
är alltså styrd av en internaliserad uppsättning normer.  
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2. En relativistisk position som utgår från att vetenskap är en social process och att 
forskares handlingar och beteenden är beroende av kontexten.  

 
Enligt det normativa synsättet ingår vetenskapliga publikationer och deras referenser 
som en viktig del i systemet för vetenskaplig kommunikation (Larsen 2004, s. 52). 
Valet av referenser ses som en rationell och objektiv verksamhet som styrs av gängse 
normer till vilka alla frivilligt ansluter sig. Referenser speglar först och främst vilka 
tidigare verk en forskare bygger vidare på.  
 
De som studerat motiv för att citera utifrån en relativistisk position har å sin sida t.ex. 
lyft fram strategier som författare använder för att öka sina chanser att bli publicerade 
(Larsen 2004, s. 53). Detta synsätt innebär inte att de normativa motiven avfärdas helt 
och hållet, men man menar ändå att normativa motiv inte behöver vara de enda eller ens 
de primära.  
 
Frågan blir då vilket värde referenser har som alternativa representationer för ett 
dokuments innehåll. Om den normativa positionen stämmer står det klart att det 
existerar någon form av semantisk relation mellan citerande och citerad artikel, och 
möjligheterna att återvinna relevanta dokument genom att utnyttja referenser är därför 
goda. Om motiven för att citera i stor utsträckning avgörs av faktorer som framhålls av 
den relativistiska falangen är det mindre säkert vilken effekten blir på 
informationsåtervinningen. Det går att hitta stöd för båda positionerna i olika 
undersökningar (Larsen 2004, s. 54). Men en viss osäkerhet kvarstår när det gäller 
frågan om varför en författare väljer vissa referenser framför andra. En användare som 
utnyttjar ett citationsindex för informationsåtervinning kan själv reducera denna 
osäkerhet genom att välja vilka referenser hon vill följa och vilka hon vill lämna åt 
sidan. Den av Larsen presenterade bumerangeffekten (2002, 2004), som bygger på 
citation cycling i kombination med teorin om polyrepresentation, är ett försök att 
reducera osäkerheten förknippad med referenser använda som representationer för 
dokument. Detta sker genom att man använder sig av de referenser som hamnar i 
överlappningarna mellan dokument identifierade med hjälp av olika kognitiva och 
funktionella representationer. Bumerangeffekten presenteras närmare i metodavsnittet.  
 
 

3.6 Polyrepresentation 
 
Den i uppsatsen studerade sökstrategin bygger på teorin om polyrepresentation 
(Ingwersen 1992, 1994, 1996). Strategin utnyttjar förekomsten av överlappningar 
mellan olika kognitiva tolkningar av ett dokument. Avsikten med detta avsnitt är att 
presentera begreppet polyrepresentation och ge en bakgrund till den undersökta 
sökstrategin.  
 
Teorin om polyrepresentation utgör del av en kognitiv teori för IR- interaktion. 
Begreppet IR- interaktion definieras av Ingwersen som de interaktiva 
kommunikationsprocesser som sätts igång vid återvinning av information och som 
involverar alla deltagare i processen - användare, intermediärer och IR-system 
(Ingwersen 1992, s. VII). Utifrån det kognitiva synsättet kan alla aktiviteter i 
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kommunikationsprocessen ge upphov till kognitiva processer hos deltagarna. 
Principerna för polyrepresentation kan bl.a. appliceras på kognitiva strukturer 
associerade med dokument eller andra informationsobjekt i IR-systemet. 
 
Enligt det kognitiva synsättet är all bearbetning av information (information processing) 
beroende av de kategorier eller koncept som ingår i vår världsbild. 
Informationsbearbetning omfattar både generering och mottagande av information. 
Exempel på aktörer som genererar information i systemet är författare, IR-utvecklare 
och systemdesigners (Ingwersen 1992, s.136). Mottagare av information kan vara både 
människor och system. Det sätt som informationen bearbetas på är beroende av 
världsbilden, oavsett om bearbetningen utförs av en människa eller ett system 
(Ingwersen 1996, s. 5).  
 
En världsbild byggs upp av olika kognitiva strukturer eller kunskapsstrukturer. 
Mänsklig informationsbearbetning är beroende av en världsbild uppbyggd av 
dynamiska kognitiva strukturer som påverkas av sådant som individens utbildning, 
kunskap, erfarenheter och miljö. Vid automatisk informationsbearbetning utgörs 
världsbilden av mänskliga kognitiva strukturer representerade i systemet, t.ex. i form av 
algoritmer, text eller indextermer. Systemets kognitiva strukturer kan interagera med 
strukturer hos människor utanför systemet. En sådan kommunikationsprocess sker dock 
bara på lingvistisk nivå. Processer på kognitiv nivå kan ske hos människor som 
genererar information eller som är mottagare av information. På den kognitiva nivån 
inträder en förändring av de kognitiva strukturerna, och information förvandlas till 
kunskap eller kognition. Den betydelse eller information som finns i dokumenten 
återskapas då av mottagaren vid återvinningen. Enligt det kognitiva synsättet kan 
begreppet information omfatta en förändring av de kognitiva strukturerna hos dem som 
genererar information, men även en förändring av mottagarens kunskapsläge. 
Information som inte leder till några förändringar på kognitiv nivå utgör potentiell 
information (Ingwersen 1996, s. 7). 
 
Kognitiva strukturer är uttryck för mänskliga tankeprocesser, reflexioner och idéer. I de 
interaktiva processerna i IR deltar flera aktörer, vars kognitiva strukturer påverkar 
processerna på olika sätt. IR-utvecklare och designers är ansvariga för bl.a. IR-tekniker, 
indexeringsregler och rankningsalgoritmer. Indextermer utgör resultatet av en 
intellektuell process hos indexerare. Texter representerar kognitiva strukturer hos 
författare. Referenser av andra författare kan ses som senare tolkningar av samma text. 
Användare och intermediärer, med egna kunskapsstrukturer, deltar också (Ingwersen 
1996, s. 8-10).  
 
Olika kognitiva strukturer är på så vis representerade i systemet. Ingwersen menar att 
man kan utnyttja sådana strukturer för att på olika sätt underlätta 
kommunikationsprocessen och skapa interaktiva system. I denna studie är det främst 
kognitiva strukturer associerade med dokumenten som är av intresse. Dessa 
dokumentrepresentationer härrör från olika intellektuella tolkningar av ett och samma 
dokument, t.ex. indexerarens analys i form av indextermer, författarens avsikter i form 
av ord i titeln eller i texten, liksom referenser från andra författare. Låt oss säga att en 
författare skriver en artikel om veteranbilar och att han använder ordet ”veteranbil” i 
titeln liksom i abstract. En indexerare indexerar sedan artikeln med hjälp av termen 
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”veteranbil”. Detta fenomen är polyrepresentation. Om ordet ”veteranbil” finns i flera 
fält är sannolikheten stor att dokumentet verkligen handlar om ve teranbilar, och sökning 
på polyrepresenterade begrepp torde medföra hög precision. 
 
 
 

 
 

 
 

Bild 3: Polyrepresentativa överlappningar mellan olika kognitiva och funktionella representationer 
av dokument. Från Ingwersen 1996, s. 28. 

 
 
Hypotesen bakom principen om polyrepresentation är att överlappningar mellan olika 
representationer kan utnyttjas för att förbättra återvinningen. Med överlappning avses  
intersektionen mellan två eller flera träffmängder. Genom att rikta en och samma 
sökning mot fälten för t.ex. indextermer, ord i titeln samt ord i abstracts utnyttjar man 
olika i systemet tillgängliga representationer. Dessa representationer motsvarar olika 
intellektuella tolkningar av ett och samma dokument. De olika representationerna 
generar olika träffmängder. Om samma dokument finns i två eller flera mängder uppstår 
en överlappning mellan mängderna. Hypotesen säger att sannolikheten för att 
dokumenten i överlappningarna är relevanta är högre än för dokumenten utanför 
överlappningarna. Den säger också att ju mer olika de kognitiva strukturer som 
genererat överlappningar är, desto större är sannolikheten för att dokumenten i 
överlappningarna är relevanta: 
 

.. if different cognitive structures, in defiance of the inconsistency, do, in fact, retrieve 
overlapping information objects, this cognitive overlap presents more ’relevant/useful/…’ 
information objects than each independent structure … [and] … the more different the 
cognitive structures producing an overlap are in time and by cognitive or functional type, 
the higher the probability of its ‘relevance/usefulness/… (Ingwersen 1996, s. 26) 
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4 Tidigare forskning 
 
Inom IR har man i flera undersökningar intresserat sig för användbarheten av referenser 
ur en rad aspekter. Ibland har studierna utförts i operationella system och involverat 
användare. Några av dessa undersökningar har fokuserat på vad citationssökningar i 
ISI:s citationsdatabaser kan bidra med i förhållande till traditionella ämnessökningar i 
ämnesspecifika databaser. Nedan följer en redogörelse för tre sådana undersökningar. 
De tre undersökningarna använder sig av i förväg givna, relevanta dokument vid 
sökning i citationsindex (seed documents).  
 
Därefter redogörs för den studie av Larsen som denna uppsats inspirerats av. Studien är 
utförd i ISI:s databaser Science Citation Index (SCI) via Web of Science. Larsen 
använder en sökstrategi som omfattar tre steg och involverar både ämnessökning och 
citationssökning. Syftet med Larsens studie är att undersöka en strategi för sökning i 
citationsindex som inte förutsätter att användaren i förväg pekar ut relevanta dokument. 
 
 

4.1 Jämförelse av ämnessökning och citationssökning 
 
McCain (1989) jämförde resultatet av ämnessökningar och citationsssökningar för nio 
topics i ämnet medicin. Topics formulerades av forskare. Samma forskare fick också för 
varje topic ange några äldre artiklar (seed documents) som borde vara citerade i senare 
arbeten. I genomsnitt 4,9 artiklar angavs för varje topic. Sökningar gjordes dels i tre 
ämnesspecifika databaser via DIALOGUE, dels i SCI och SSCI. Vid ämnessökningarna 
utnyttjades både naturligt språk och deskriptorer. Citationssökningarna utfördes i form 
av forward chaining, dvs. artiklar som citerade de av forskarna angivna artiklarna 
återvanns. Relevansbedömningarna utfördes av forskarna. För varje topic identifierades 
relevanta dokument som återvunnits enbart genom deskriptorsökningarna i de 
ämnesspecifika databaserna och relevanta dokument som återvunnits enbart genom 
citationssökningarna i SCI och SSCI. Dessutom identifierades de relevanta dokument 
som återvunnits med hjälp av båda strategierna.  
 
Av det sammanlagda antalet återvunna relevanta dokument återvanns i snitt 57 % med 
hjälp av de ämnesspecifika databaserna och 33 % med hjälp av citationsdatabaserna. 
10 % av de relevanta dokumenten återvanns av bägge strategierna.  
 
McCain konstaterade att båda sökstrategierna resulterade i en relativt stor mängd 
relevanta dokument och att överlappningen mellan sökresultaten var relativt liten. 
Citatonssökningarna var dock inte lika framgångsrika för alla topics, utan resultatet 
varierade stort. Detta kunde i något fall förklaras med att angivna nyckelartiklar inte var 
tillräckligt gamla för att ha hunnit bli citerade i någon större utsträckning. McCain 
jämförde också sökstrategierna med hänsyn till novelty, och fann att båda strategierna 
lyckades identifiera en relativt stor andel relevanta dokument som användaren tidigare 
inte var bekant med.  
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McCain resonerade även om vilka faktorer som påverkade utgången av 
citationssökningarna. Enligt henne kräver effektiv citationssökning: a) att det existerar 
åtminstone några nyckelartiklar inom aktuellt topic b) att betydelsen hos dessa artiklar 
är allmänt erkänd av andra forskare inom området, c) att de vetenskapliga normerna 
inom området kräver att man citerar nyckelartiklarna och d) att tillräckligt lång tid har 
passerat sedan publiceringen av nyckelartiklarna, så att det finns tillräckligt med 
referenser till dem att tillgå (McCain 1989, s. 113).  
 
 

4.2 Precision i överlappande träffmängder 
 
I syfte att utföra en större undersökning av skillnaderna mellan ämnessökning och 
citationssökning gjorde Pao och Worthen (1989) en pilotstudie i vilken de ville jämföra 
de två typerna av sökningar genom att återvinna två träffmängder för varje query från en 
och samma databas. De konstaterade att ISI:s databaser var de enda kommersiella 
databaser som innehöll referenser. Posterna saknade å andra sidan deskriptorer. En 
databas behövde därför skapas för undersökningen. Sökingångarna borde inkludera 
deskriptorer, icketriviala ord för fritextsökning och andra citerade dokument. Man 
utgick från en mindre databas innehållande dokument i ämnet farmakologi, tillgänglig 
för forskare på det aktuella universitetet. Varje dokument var sökbart med hjälp av ord i 
titel och abstract samt manuellt utvalda indextermer hämtade från en kontrollerad 
vokabulär. Databasen kompletterades med referenser ur samtliga dokument. För varje 
refererad artikel fanns också uppgift om refererande artikel. Dokumenten blev på så sätt 
sökbara med hjälp av båda sökstrategierna. 33 queries baserade på verkliga 
informationsbehov från användare av databasen formulerades av en ämnesexpert, och 
mellan ett och tre dokument (seed documents) för varje query valdes ut. För 
ämnessökningen användes både deskriptorer och fritextsökning. För varje topic utfördes 
både en ämnessökning och en sökning där dokument som citerade de givna dokumenten 
återvanns (forward chaining). Ämnesexperter stod även för relevansbedömningarna. 
Både precision och relativ recall mättes. Den totala mängden relevanta dokument för en 
given query antogs bestå av alla relevanta dokument återvunna genom någon av 
sökstrategierna.  
 
Ämnessökningen gav genomgående ett bättre resultat än citationssökningen, med 
avseende på både recall och precision. En del av förklaringen till detta ansågs vara att 
den använda databasen var liten och att ämnesindexeringen var relativt uttömmande.  
 
Pao och Worthen påpekade också att valet av dokument som citationssökningen utgick 
från var av stor vikt för resultatet: “A different ’seed’ could drastically alter the recall 
and precision measures of the citation searching thus changing the results.” (1989, s. 
234) De var i några fall tvungna att be anlitade experter om ytterligare relevanta 
dokument att utgå från när de ursprungligen angivna seeds returnerade mycket få nya 
dokument genom forward chaining. De noterade därför att det inte fanns någon 
självklar metod för att identifiera de bästa dokumenten att utgå från vid en 
citationssökning.  
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Andelen unika relevanta dokument som återvanns med hjälp av citationssökningen var i 
genomsnitt 14 %. Pao och Worthen noterade därför att citationssökningen trots allt 
bidrog med en substantiell andel relevanta dokument och att detta stämde överens med 
tidigare studier som visat att citationssökning kan komplettera sökning med hjälp av 
termer. I likhet med McCain var överlappningen mellan sökstrategierna liten. Bara 4 % 
av de återvunna dokumenten återvanns av bägge sökstrategierna. De få överlappande 
dokumenten var däremot i stor utsträckning relevanta: Precisionen i överlappningen 
mellan träffmängderna var i genomsnitt 83 %. 
 
De praktiska konsekvenserna av studien var enligt Pao och Worthen att fler relevanta 
dokument kunde återvinnas genom att studera unionen av träffmängderna från de båda 
sökstrategierna och att få men i stor utsträckning relevanta dokument kunde förväntas 
om överlapppningen mellan de två träffmänderna beaktades.    
 
Resultatet av den ovanstående undersökningen testades i ytterligare en studie av Pao 
(1993). Detta var en större undersökning som involverade användare vid fyra olika 
bibliotek inriktade på medicinsk litteratur och som utfördes i kommersiella databaser. 
Syftet var bl.a. att undersöka hur mycket extra material som citationssökningen kunde 
bidra med i förhållande till ämnessökningen och att studera graden av precision hos 
dokument återvunna med hjälp av båda strategierna. Pao ville också undersöka om 
citationssökningen var mer effektiv för någon speciell typ av query.  
 
Undersökningen utgick från verkliga frågor som användarna ställt vid bibliotekens 
informationsdiskar. Användarna ombads själva utvärdera resultatet av ämnessökningar 
utförda i MEDLINE av informationsspecialister för deras räkning. I gengäld fick 
användarna erbjudande om en citationssökning på samma query i SCI utan extra 
kostnad. Användarna bidrog med mellan ett och tre seeed documents i totalt 89 topics 
(90 % av användarna bidrog med endast ett dokument). Till skillnad från McCain 
(1989) uteslöts artiklar ur tidskrifter som inte indexerades av båda databaserna. På detta 
sätt kunde en mer rättvisande jämförelse mellan sökstrategierna göras. Måtten relativ 
recall och precision tillämpades. Liksom i pilotstudien baserades relativ recall på 
unionen av träffmängderna, dvs. på alla unika relevanta dokument återvunna genom de 
två parallella sökningarna tillsammans.   
 
I genomsnitt var precisionen för ämnessökningarna 56 %. Relativ recall var  77 %. 
Motsvarande siffror för citationssökningarna var 60 % precision och 33 % relativ recall. 
Citationssökningarna återvann totalt 1 466 unika dokument och bidrog med i 
genomsnitt  24 % relevanta dokument per fråga till den gemensamma poolen av 
relevanta dokument. De flesta citationssökningar resulterade endast i ett litet antal 
dokument, men när antalet återvunna dokument ökade, skedde också en gradvis ökning 
av relativ recall. Liksom i den tidigare pilotstud ien (Pao och Worthen 1989) innehöll 
överlappningarna mellan sökstrategiernas träffmängder få dokument: Av alla unika 
återvunna dokument återvanns endast 4.8 % av bägge strategierna. 28 % av alla topics 
genererade inte någon överlappning alls.  I överlappningarna var emellertid precisionen 
hög: i genomsnitt 92 %. Resultatet i pilotstudien bekräftades därför i detta avseende. 
Pao analyserade också sannolikheten för att dokument i överlappningarna skulle vara 
relevanta i stället för icke relevanta i jämförelse med dokument återvunna med hjälp av 
varje sökstrategi för sig. Hon fann att sannolikheten var 8,4 gånger större att 
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dokumenten i överlappningarna var relevanta än icke relevanta. I jämförelse med 
McCain (1989) var överlappningarna i Paos studie mindre och citationssökingarna 
bidrog med en mindre andel relevanta dokument. Pao spekulerade i om detta kunde bero 
på att McCain använde fler seed documents för sina citationssökningar. Försöket att 
identifiera typer av queries som vann mer än andra på att utökas med en 
citationssökning gav inte något entydigt resultat.  
 
 

4.3 Försök att automatiskt välja ut lämpliga seeds 
 
I en pilotstudie från 2002 utvärderade Larsen en sökstrategi för citationsindex som 
baserades på en kombination av tidigare kända sökstrategier för citationsindex och 
principen om polyrepresentation (Ingwersen 1992, 1996). Strategin inleddes med en 
ämnessökning, som följdes av en citation cycle genom vilken ytterligare relevanta 
dokument återvanns. Återvinningen av ytterligare relevanta dokument genom 
utnyttjande av referenserna mellan artiklarna skedde automatiskt utan någon 
identifiering av seed documents. Larsen utgick från antagandet att detta var möjligt 
genom att strategin utnyttjade dels principen om polyrepresentation, dels intersektioner 
mellan olika träffmängder, dvs. överlappningar. Principen om polyrepresentation 
fokuserade på tillgången av olika intellektuella tolkningar av dokumenten i ett IR-
system. Larsens hypotes var att andelen relevanta dokument var högre i 
överlappningarna, särskilt i de överlappningar som genererats av flera representationer.  
 
Sökningarna utfördes i databasen Science Citation Index. I steg 1 riktades en och 
samma query mot fälten title, abstract och keywords plus. På så sätt genererades tre 
olika träffmängder, som delvis överlappade varandra. Dessutom använde sig Larsen av 
en fjärde träffmängd, nämligen dokument som bara kunde återvinnas med hjälp av en 
kombination av title, abstract och keywords plus. I steg 2 återvanns referenserna i 
artiklarna från steg 1 (backward chaining). Referenserna hölls åtskiljda i fyra mängder 
som delvis överlappade varandra. Dessa överlappningar utgjorde utgångspunkt för steg 
3. I detta steg återvanns nämligen artiklar som citerade dokumenten i överlappningarna i 
steg 2 (forward chaining). (Strategin beskrivs utförligt i metodavsnittet, eftersom den 
även ligger till grund för denna uppsats.) 
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Bild 3. Exempel på en citation cycling som baseras på principen polyrepresentation. OL står för 
overlap level, överlappningsnivå, och indikerar hur många träffmängder som är involverade i 
överlappningen. Två träffmängder som överlappar varandra bildar en överlappning på nivå 1, 

OL1. Den högsta nivån, OL3, har bildats av fyra mängder. Från Larsen 2002. 
 
Resultatet i steg 3 bestod av ytterligare återvunna dokument. Dessa dokument ingick 
också i en struktur av olika överlappningar, och resultatet bestod därför även av denna 
överlappningsstruktur. 
 
Tre topics med tre åtföljande queries formulerades av en ämnesexpert. Denne bedömde 
också artiklarnas relevans i förhållande till de kriterier som formulerats i topics. För 
varje topic valde man slumpvis ut ca 50 dokument från den inledande ämnessökningen, 
steg 1, och ca 50 dokument från resultatet av citationssökningen, steg 3, för 
relevansbedömning. Ca 100 dokument relevansbedömdes alltså för varje topic. 
Dokumenten blandades, och ämnesexperten visste inte från vilket steg dokumenten 
härrörde. Måttet precision användes. 
 
Larsen fann att en större andel relevanta dokument återvunnits i steg 1 jämfört med 
steg 3. Precisionen i ämnessökningen i steg 1 var i genomsnitt 71 %, medan precisionen 
i citationssökningen i steg 3 i genomsnitt var 39 %, om de dokument som redan 
återvunnits i steg 1 uteslöts. Om man utgick från de återvunna dokumenten i steg 1 och 
betraktade citationssökningen som ett sätt att återvinna ytterligare relevanta dokument 
var citationssökningen, enligt Larsen, inte särskilt framgångsrik. Om man däremot även 
tog överlappningsstrukturen med dess olika överlappningsnivåer i beaktande blev 
resultatet mer givande. Andelen relevanta dokument var nämligen, i överensstämmelse 
med Larsens hypotes, större i de överlappningar som bestod av flera mängder. Larsen 
menar att studiens resultat kan utnyttjas för rankning i ett IR-system. De dokument som 
hör till den högsta överlappningsnivån kan presenteras först. På detta sätt maximeras 
chansen att de första träffarna är relevanta.  
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5. Metod 
 
 

5.1 Principiell beskrivning av metoden 
 
Den i den här uppsatsen använda metoden är en version av den metod som förekommer 
i Larsens undersökning (2002, 2004). Metoden innebär att teorin om polyrepresentation 
kombineras med bibliometriska metoder för att generera en bumerangeffekt6, en strategi 
för återvinning av vetenskapliga dokument som utnyttjar dels traditionella 
representationer för ett dokument såsom titel och abstract, dels länkar mellan dokument 
i form av referenser (Larsen 2002). Den undersökta sökstrategin är i grunden en citation 
cycling. I en sådan cykel utgår man från nyligen publicerade artiklar i ämnet för 
sökningen och följer nätverket av referenser först bakåt i tiden - backward chaining – 
och sedan framåt i tiden - forward chaining. Vanligen är strategin beroende av att en 
användare kan identifiera några för informationsbehovet relevanta dokument som 
sökningen utgår från. Användaren har även en möjlighet att göra en bedömning av 
referenserna i dokumenten och välja ut vilka som ska användas för en forward chaining 
och vilka som ska lämnas därhän. Syftet med polyrepresentationen är att automatisera 
citation-cycling-strategin och att eliminera behovet av andra ansträngningar än den som 
behövs för att formulera den initiala queryn. Det automatiska utväljandet av referenser 
som metoden innebär för med sig en viss osäkerhet förknippad med referenser som 
alternativa dokumentrepresentationer. Tanken med metoden är att man kan reducera 
osäkerheten genom att använda sig av de referenser som hamnar i överlappningarna 
mellan dokument identifierade med hjälp av olika kognitiva och funktionella 
representationer. 
 
I steg 1 görs en ämnessökning utifrån användarens informationsbehov. De återvunna 
dokumenten bör vara från en viss begränsad tidsperiod. På så sätt kan man utnyttja 
tidsrelationen mellan de återvunna dokumenten och deras referenser för att utföra en 
citation cycling. I sökningen utnyttjas olika dokumentrepresentationer. Sökningen kan 
riktas mot fält för kontrollerad vokabulär eller fritext, beroende på vilka representationer 
som är tillgängliga. Om den databas man väljer att använda innehåller bibliografiska 
poster, som är fallet i den här undersökningen, kan sökningen t.ex. riktas mot ord i 
titeln, ord i abstract och keywords. Enligt principen om polyrepresentation är det bra om 
sökningen riktas mot olika typer av representationer som motsvarar olika kognitiva 
tolkningar av dokumenten. Då ökar nämligen chanserna för att överlappningarna 
innehåller en stor andel relevanta dokument. I exemplet i bild 3 har man använt sig av 
tre olika representationer: titel, abstract och identifier. Sökningen resulterar i tre 
träffmängder. 
 
I steg 2 identifieras referenserna i artiklarna från steg 1 (backward chaining). 
Referenserna från varje träffmängd i steg 1 hålls åtskiljda och bildar tre mängder med 

                                                 
6 Metoden är uppkallad efter den bana i luften som en bumerang följer. Bumerangens rörelse liknar 
rörelsen i tid som metoden ger upphov till (Larsen 2004. s.86).  
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referenser. Själva dokumenten som referenserna pekar på återvinns inte. Endast CR-
strängen som representerar dokumenten processas. De tre mängderna med referenser 
utnyttjas för att välja ut referenser (seed documents) som kan användas för en forward 
chaining. Mängderna jämförs för att identifiera överlappningar mellan dem. Tre 
mängder med referenser genererar fyra överlappningar. I bilden är dessa gråfärgade och 
numrerade I, II, III och IV. Överlappningarna I, II och III innehåller referenser i artiklar 
återvunna med hjälp av två representationer, överlappning IV innehåller referenser i 
artiklar återvunna med hjälp av tre representationer. Endast referenserna i 
överlappningarna används för en forward chaining i steg 3. Tanken bakom detta 
förfarande är som nämnts att man genom att utnyttja överlappningarna förbättrar 
chansen för att ett lämpligt urval av referenser skapas. Överlappningarna mellan 
dokumenten i steg 1 analyseras inte explicit. Men referenserna från ett dokument i en 
överlappning i steg 1 – ett polyrepresenterat dokument – kommer automatiskt att hamna 
i en överlappning i steg 2. 
 
I det tredje och sista steget återvinns artiklar som citerar referenserna i överlappningarna 
i steg 2 (forward chaining). De återvunna artiklarna hålls åtskilda i fyra mängder, 
beroende på i vilken överlappning i steg 2 den referens återfinns som de citerar. Fyra 
mängder kan kombineras på elva olika sätt. Elva överlappningar kan alltså bildas. De 
möjliga överlappningarna är markerade med olika grå nyanser i bilden.  
 
Resultatet av den ovan beskrivna sökstrategin består av återvunna dokument i steg 1, 
samt av ytterligare återvunna dokument i steg 3. Strategin citation cycling som ligger 
till grund för den i uppsatsen undersökta sökstrategin kan härvidlag liknas vid det 
förfarande som kallas query expansion. Ett sätt att utföra query expansion på är att låta 
en initial query generera en uppsättning dokument, vilka utnyttjas för att skapa en bättre 
query som genererar ytterligare dokument. (Det finns även andra möjliga vägar. Ett 
alternativ kan t.ex. vara att använda sig av en synonymordlista eller tesaur för att hitta 
lämpliga expansionstermer.) På liknande sätt kan en citation cycling inledas med en 
query som genererar en uppsättning dokument, vars referenser sedan utnyttjas för att i 
steg 3 generera ytterligare relevanta dokument.   
 
Strategin resulterar dessutom i en överlappningsstruktur som de återvunna dokumenten 
sorteras i. Det finns olika nivåer av överlappningar. Två överlappande mängder utgör en 
överlappning på nivå 1 (OL1 i bild 3). Tre överlappande mängder utgör en överlappning 
på nivå 2 (OL2). Om fyra mängder är inblandade får vi en överlappning på nivå 3 
(OL3).  
 
Dokument som återvunnits i steg 1 kommer att återvinnas på nytt i steg 3 under 
förutsättning att de innehåller åtminstone en referens som hamnat i någon av 
överlappningarna i steg 2 (Larsen 2004, s. 85). Man kan välja att studera alla dokument 
i resultatet i steg 3 eller att bara studera de dokument som är unika för steg 3. Utifrån 
teorin om polyrepresentation borde de dokument som återvunnits i bägge stegen vara 
relevanta, särskilt om de hamnar i någon av överlappningarna i steg 3.  
 
Resultatet av sökstrategin är beroende av kvaliteten på den inledande ämnessökningen 
och av att de återvunna dokumenten verkligen har gemensamma referenser (Larsen 
2002, s. 164). Dessutom är resultatet av sökstrategin beroende av graden av 
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polyrepresentation, dvs. i vilken utsträckning söktermerna är representerade i de för 
sökningen utnyttjade fälten. Utan tre träffmängder, en för varje representation, uppstår 
nämligen inga överlappningar i steg 2 och steg 3.  
 
 

5.2 Genomförandet av studien 
 
Web of Science består av tre databaser: Social Science Citation Index, Humanities 
Citation Index och Science Citation Index. Sökningen begränsas till Science Citaiton 
Index och Social Science Citation Index. Den begränsas också till åren 2002 och 2003, 
eftersom dokumenten som återvinns genom den inledande sökningen bör vara relativt 
färska. 
 
Det är inte möjligt i Web of Sciences databaser att styra queryn mot ett fält i taget, 
vilket ju strategin egentligen förutsätter. Queryn riktas i stället mot TOPIC-fältet som 
innehåller termer från title (TI), abstract (AB), author keywords (DE) och keywords 
plus (ID). Den förra typen av keywords skapas av författarna till artiklarna. Den senare 
typen genereras automatiskt från citerade titlar. Keywords plus består av enskilda ord 
och fraser på upp till tre ord och är tänkta att ge en recallhöjande effekt (Garfield 1990; 
Garfield 1993). De extraheras från titlarna i referenserna med hjälp av algoritmer, som 
väljer ut de mest signifikanta orden utifrån frekvens och NLP-procedurer. (Garfield 
1990, s. 297). Ingen av de två typerna av keywords förekommer i alla poster. En del 
poster innehåller bara author keywords, en del bara keywords plus, en del båda sorterna 
keywords och en del inga keywords alls.  
 
I denna studie används representationerna title (TI), abstract (AB) och author keywords 
(DE). För det första är det viktigt att studien begränsas till tre representationer. Utökar 
man antalet representationer i steg1 sker nämligen också en drastisk ökning av antalet 
möjliga överlappningar i steg 3, och därmed blir det ännu svårare att hålla isär 
överlappningarna. Med tre representationer i steg 1 genereras maximalt fyra 
överlappande delmängder i steg 2 och inte mindre än elva möjliga överlappande 
delmängder i steg 3. Utökas antalet representationer till fyra i steg 1 kan det i steg 3 
maximalt uppkomma 2 042 överlappningar. Med fem representationer i steg 1 blir det 
maximala antalet överlappningar 67 108 857 i steg 3 (Larsen 2004, s. 88). För det andra 
visade det sig vara något lättare att förutse vilka author keywords som förekom i 
posterna än vilka keywords plus som de innehöll. Ett problem med detta val av 
representationer är att de alla har skapats av författaren och därför har samma kognitiva 
ursprung. Enligt teorin om polyrepresentation bör man ju utnyttja överlappningar 
mellan representationer av olika kognitivt ursprung för bästa resultat. Med den använda 
databasen har detta villkor inte kunnat uppfyllas helt och hållet. De tre här använda 
representationerna kan i alla fall sägas fylla olika funktioner.  
 
För varje query sparas träffmängden som en fil på datorn. De uppgifter som sparas är 
title, abstract och author keywords, samt referenser. Eftersom endast TOPIC-fältet är 
tillgängligt får jag simulera att sökningen riktas mot vart och ett av fälten. De dokument 
som återvunnits genom respektive representation identifieras manuellt. Därefter sorteras 
träffmängden i tre nya filer.  
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De tre filerna processas av ett program, utvecklat av min handledare. Programmet 
identifierar alla referenser som återfinns i två eller tre av filerna. På så sätt skapas fyra 
nya mängder som är identiska med de fyra gråfärgade överlappningarna (I, II, III och 
IV) i steg 2 som syns i bild 3. Eftersom varje dokument i steg 1 innehåller flera 
referenser blir det sammanlagda antalet referenser i steg 2 stort. Detta gäller även om 
man bara tar hänsyn till de referenser som återfinns i överlappningarna. 
 
Alla på så sätt identifierade referenser från steg 2 används sedan i en forward chaining. 
För detta syfte används sökformuläret för Cited Reference Search. För varje referens 
genereras träffar på de artiklar som citerar referensen. Dessa träffmängder sparas, och 
utifrån dem skapas fyra nya filer. Programmet utvecklat av min handledare jämför 
dokumenten i de fyra filerna och sorterar dem i tre mängder utifrån överlappningsnivå: 
OL 1, OL 2 och OL 3. 
 
Ett problem med Web of Science är att inkonsekvenser i CR-strängen är relativt vanliga 
(För en förklaring av CR-sträng, se avsnitt 3.5.3 Citationsindex). CR-strängen 
innehåller flera element: namn på förste författare, år för publicering, publikationens 
namn, volym samt sida. Men CR-strängen till en och samma artikel är ibland registrerad 
i citationsindexet på ett inkonsekvent sätt. Något av elementen fattas, eller är felaktigt 
registrerad. Ett exempel ska här ges.  
 
År 2002 publicerades en artikel av A Chowdhury m.fl. med titeln Collection statistics 
for fast duplicate document detection i tidskriften Transactions on information systems, 
volym 20, sidan 171. Chowdhurys artikel har citerats två gånger sedan publiceringen, i 
en artikel från 2003 och en annan artikel från 2004. Men referenserna till samma artikel 
ser olika ut: 
 
 
 
Times cited Cited author  Cited  work  Year  Volym Page 
 
1 Chowdhury A  ACM T INFORM SYST 2002  20 
 
1 Chowdhury A ACM T INFORM SYST 2002 20 171 
 
 
Den andra referensen är korrekt återgiven. I den första referensen har volymnumret 
förväxlats med numret för sida, och uppgift om volym saknas helt.  
 
Inkonsekvenser av detta slag kan påverka bumerangeffekten negativt i både steg 2 och 
steg 3. Två artiklar vars referenslistor jämförs i steg 2 kanske egentligen refererar till 
samma artikel, men eftersom CR-strängarna för artikeln ser olika ut kommer den inte att 
identifieras som en gemensam referens. På samma sätt kommer man i steg 3 kanske inte 
att hitta samtliga artiklar som citerar en viss referens eftersom det kan finnas olika 
varianter av CR-strängen för referensen. Genom att på något sätt standardisera 
referenserna innan de används för en forward chaining hade man i någon mån kunnat 
kompensera för inkonsekvenserna, men med tanke på vilken tid det skulle ta att 
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genomföra en standardisering har inte detta varit praktiskt möjligt. Alla referenser har 
därför använts så som de förekommer i överlappningarna i steg 2.  
 
Den metod som används i uppsatsen är bara till viss del automatiserad. Den kräver en 
hel del manuellt arbete med att hantera överlappningar och att spara sökresultaten i 
olika filer. Varje query tar gott och väl en hel dags arbete i anspråk. Det manuella 
inslaget innebär naturligtvis att det i något av sökstrategins tre steg kan uppstå 
felaktigheter som kan påverka slutresultatet. Man kommer dock inte helt ifrån manuellt 
arbete vid den här typen av studier. Relevansbedömningen som görs vid evalueringar av 
återvinningseffektivitet är ett sådant exempel. 
 
 

5.3 Val av topics och strategi för formulering av queries 
 
Topic och query är två termer som ofta förekommer i utvärderingssammanhang. Topic 
används här på samma sätt som inom konferensen TREC7. Med topic avses en 
beskrivning i naturligt språk av ett informationsbehov (Baeza-Yates 1999, s. 88). Ett 
informationsbehov måste konverteras till en sökfråga som kan förstås av systemet. En 
sådan sökfråga benämns query.  
 
Larsen låter i sin studie en ämnesexpert konstruera topics som representerar expertens 
forskningsintressen. Det ideala är förstås att utgå från sådana verkliga 
informationsbehov. Om den som utför en utvärdering själv formulerar sina topics finns 
det en risk för att topics kommer att utformas på ett sådant sätt att val av databas eller 
sökstrategi gynnas.  
 
Jag har valt att låta mina topics utgå från informationsvetenskap, eftersom jag studerar 
ämnet vid Bibliotekshögskolan i Borås. Jag har konstruerat 10 topics. Varje topic 
innehåller en beskrivning av de kriterier som ett dokument måste uppfylla för att vara 
relevant.  
 
Larsen påpekar att både val av topics och formulering av queries har stor betydelse för 
resultatet av studien eftersom den inledande ämnessökningen fungerar som input för 
citationssökningen (Larsen 2002, s. 173). De queries som användes i Larsens studie var 
specialiserade och ledde till en hög precision i ämnessökningen, vilket i sin tur skapade 
en god input för citationssökningen.   
 
Det kan i det här sammanhanget vara värt att påminna om att strategin citation cycle 
ovan har liknats vid det förfarande som kallas query expansion. Query expansion är en 
metod för att förbättra en sökning. Med andra ord vill man med sökningen fånga upp 
fler relevanta dokument. En ”bra” query medför att vi får många dokument att utgå från. 
Men en annan konsekvens kan bli att det inte återstår många relevanta dokument att 
hitta meddelst query expansion eftersom den initiala queryn redan har hittat många av 
dem. Likaså kan en ”dålig” initialsökning drabba effekten av query expansion eftersom 
expansion utförd på en dålig fråga riskerar att göra resultatet ännu sämre. Man kan 

                                                 
7 TREC är en förkortning för Text Retrieval Conference. 
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troligen resonera på samma sätt i fråga om citation cycle. Den ideala initialfrågan i en 
studie som denna skulle således kunna vara en fråga som är ”halvbra”.  
 
Strävan för denna studie har varit att välja topics och formulera queries på ett så precist 
sätt som möjligt. Det har också varit nödvändigt att skapa queries som kan generera 
tillräckligt många dokument för den fortsatta citationssökningen. Formuleringen av 
queries har också påverkats av det faktum att metoden kräver att tre träffmängder 
genereras, en för varje representation. Nedan följer ett exempel på topic med kriterier 
för relevans och formulering av query: 
 
 
 
Topic: Användning av mönster för co-citering i något sammanhang 
 
Begrepp: co-citation, nätverk, mönster, analys 
 
Relevans: Dokument som använder co-citeringsanalys i något sammanhang, t.ex. för att 
undersöka ämnesspecialisering eller relationer mellan författare inom ett område. Även 
analyser av länkning till dokument på webben inkluderas. 
 
Query: (co-citation* OR cocitation*) AND (network* or pattern* or analysis) 
 
 

5.4 Kategorier för relevansbedömning och effektivitetsmått 
 
Jag har själv stått för relevansbedömningen. Bedömningen blir ofrånkomligen subjektiv, 
men förhoppningsvis är den ändå konsekvent utförd, på så sätt att samma 
bedömningskriterier genomgående använts. Jag har för bedömningen varit beroende av 
de på förhand fastställda kriterierna för relevans, formulerade för varje topic.  
 
Den utförda relevansbedömningen är binär, vilket innebär att varje dokument har 
bedömts som relevant eller icke relevant, givet aktuellt topic. 
 
Träffmängderna har sparats ned på datorn. Relevansen har bedömts med hjälp av fälten 
title, abstract och author keywords.  
 
I studien har använts effektivitetsmåttet precision. Precision definieras som andelen 
relevanta dokument i återvinningsmängden. Precision används för att jämföra utfallen i 
steg 1 och steg 3, samt för att jämföra resultaten i överlappningsnivåerna med varandra. 
 
Det andra vanligen förekommande måttet i studier av återvinningseffektivitet, recall, har 
inte tillämpats i denna undersökning. Användning av recall förutsätter kännedom om 
det totala antalet relevanta dokument i databasen för varje query, ett villkor som är svårt 
att uppfylla i ett operationellt system.  
 
I stället har måttet novelty använts i syfte att jämföra resultatet i steg 1 med det slutliga 
resultatet som erhålls i steg 3. Novelty – liksom recall – tar inte hänsyn till mängden 
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icke-relevanta dokument för sin beräkning. På så vis liknar novelty det mått som ibland 
kallas relativ recall.  
 
Novelty beskrivs visserligen som ett användarorienterat mått (Baeza-Yates 1999, s. 83), 
men dess logik har ändå ansetts tillämplig i denna studie. Novelty definieras som 
andelen nya, för användaren tidigare okända relevanta dokument i förhållande till det 
sammanlagda antalet kända och okända relevanta dokument som erhållits (Baeza-Yates 
1999, s. 83). Den använda sökstrategin kan, som nämnts, ses som ett slags query 
expansion eller en hjälp för användaren att förbättra sin sökning. Användaren utför först 
en ämnessökning och återvinner ett antal dokument som relevansbedöms. Mängden 
relevanta dokument för denna sökning kan betraktas som den mängd relevanta 
dokument som användaren sedan tidigare känner till. Efter citation cycling och 
tillämpning av överlappningar erhålls förhoppningsvis ett antal nya relevanta dokument 
som tidigare var okända för användaren. På så sätt blir det möjligt att beräkna novelty, 
dvs. andelen nya relevanta dokument som återvinns genom steg 3.  
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6. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från undersökningen. För steg 1 och steg 3 har 
precision beräknats. I steg 3 har också novelty räknats ut. Dessutom har precisionen i 
olika överlappningsnivåer i steg 3 undersökts. Slutligen redogörs här också för en 
undersökning av sambandet mellan antalet använda referenser i steg 2 och antalet 
återvunna dokument i steg 3.   
 
 
 

Query Icke-relevanta Relevanta Totalt Precision 
1 3 23 26 88,5 % 
2 6 20 26 76,9 % 
3 1 27 28 96,4 % 
4 0 30 30 100 % 
5 0 30 30 100 % 
6 4 23 27 85,2 % 
7 15 31 46 67,4 % 
8 26 33 59 55,9 % 
9 20 34 54 63,0 % 
10 35 41 76 53,9 % 

Medelvärde     78,7 % 
 

Tabell 1: Fördelning av relevanta och icke-relevanta dokument för varje query i steg 1. Samtliga 
dokument som återvunnits genom någon av de tre representationerna har inkluderats. 

 
 
Av tabell 1 framgår att precisionen i vssa fall är mycket hög. Detta kan bero på att 
relativt specifika och entydiga begrepp som inte kan syfta på något annat än den för 
frågan relevanta företeelsen har använts i sökningarna. Topics är också allmänt 
formulerade, och flera aspekter på en och samma företeelse har bedömts som relevanta. 
Medelvärdet för precisionen för alla queries är 78,7 %.  
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Query Icke-

relevanta 
Relevanta Totalt (Dokument 

steg 1) 
Precision 

1 25 4 29 (5) 13,8 % 
2 11 2 13 (1) 15,4 % 
3 95 21 116 (6) 18,1 % 
4 226 62 288 (19) 21,5 % 
5 8 8 16 (16) 50,0 % 
6 82 36 118 (14) 30,5 % 
7 73 12 85 (32) 14,1 % 
8 94 21 115 (11) 18,3 % 
9 32 11 43 (12) 25,6 % 
10 48 10 58 (5) 17,2 % 

Medelvärde      21,1 % 
 

Tabell 2: Fördelning av relevanta dokument för varje query i steg 3, exklusive sådana dokument 
som redan bedömts i steg 1. Endast dokument som hamnat i överlappningsnivåerna 1-3 redovisas. 

Nivåerna redovisas tillsammans. 
 
 
Tabell 2 redovisar precisionen i steg 3. Eftersom den totala återvinningsmängden i steg 
3 är mycket stor har endast dokument som hamnar i någon av de överlappande 
mängderna i steg 3 relevansbedömts. Vidare har dokument som redan återvunnits i steg 
1 inte bedömts på nytt i steg 3. Dessa redovisas i en egen kolumn (Dokument steg 1). 
Det kan tyckas som om ett mycket litet antal av dokumenten från steg 1 återvinns på 
nytt i steg 3. I själva verket återvinns alla dokument från steg 1 som innehåller minst en 
referens som hamnar i en överlappning i steg 2, men flera av dokumenten från steg 1 
har hamnat utanför överlappningarna i steg 3. 
 
Av tabell 2 framgår att variationen i fråga om precision är stor även i steg 3. Andelen 
relevanta dokument är t.ex. 21,5 % för query  4 och 50 % för query 5. För query 4 
består träffmängden av mer än 200 dokument, och precisionen blir därför inte särskilt 
märkvärdig. Query 5 har däremot genererat knappt 20 dokument och precisionen 
gynnas av en liten återvinningsmängd. Att jämföra precision mellan två sökningar där 
träffmängderna är så olika stora ter sig vanskligt. Hade resultatet varit rankat efter 
relevans hade man kunnat studera t.ex. de 30 först återvunna dokumenten i varje 
sökning och på så sätt kunnat göra en mer rättvis jämförelse. 
 
Även måttet novelty har använts i steg 3. Resultatet redovisas i tabell 3. 
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Query Antal relevanta 
dokument i steg 1 

Antal nya 
relevanta 

dokument i steg 3 

Novelty steg 3 

1 23 4 14,8 % 
2 20 2 9, 1 % 
3 27 21 43,8 % 
4 30 62 67,4 % 
5 30 8 21,0 % 
6 23 36 61,0 % 
7 31 12 27,9 % 
8 33 21 38,9 % 
9 34 11 24.4 % 
10 41 10 19,7 % 

Medelvärde    39,0 % 
 

Tabell 3: Jämförelse mellan steg 1 och steg 3, med avseende på novelty i steg 3. 
 
 
Resultatet för måttet novelty, tabell 3, åskådliggörs också i diagram 1. 
 
 
 

 
 

Diagram 1: Jämförelse mellan steg 1 och steg 3, med avseende på novelty i steg 3  
 
 
Staplarna står för den totala mängden relevanta dokument som återvunnits genom steg 1 
och steg 3 tillsammans. Den undre delen motsvarar de relevanta dokument som 
återvunnits i steg 1. Den övre delen motsvarar de nya, tidigare okända relevanta 
dokument som återvunnits i steg 3.  
 

0
10
20
30
40
50
60

70
80

90
100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Query

A
n

ta
l r

el
ev

an
ta

 d
o

ku
m

en
t

steg 3

steg 1



33 

Som framgår av tabell 3 varierar resultatet för novelty mellan 9,1 % och 67,4 %. 
Medelvärdet för andelen nya, tidigare okända relevanta dokument är 39,0 % i steg 3.  
 
Diagram 1 visar hur resultatet för queries 4 och 6 avviker från övriga queries eftersom 
dessa har ett högt värde för novelty på drygt 60 %. Novelty har här fått en rejäl knuff 
uppåt eftersom det reella antalet relevanta dokument i steg 3 är stort i förhållande till 
antalet i den första sökningen. 
 
I tabell 4 redogörs för precisionen i olika överlappningsnivåer i steg 3. Alla tio queries 
genererade nya dokument på överlappningsnivå 1 i steg 3. Men bara två av tio queries 
genererade nya dokument på överlappningsnivå 2 och 3. Resultatet redovisas nedan i 
tabell 4.  
 
 
 
 ÖN 1 ÖN 2 ÖN 3 
Query Icke 

rel. 
Rel. Tot. Prec. Ick

e 
rel. 

Rel. Tot. Prec. Icke 
rel. 

Rel Tot Pre 

1 25 4 29 13,8 % - - - - - - - - 
2 11 2 13 15,4 % - - - - - - - - 
3 95 21 116 18,1 % - - - - - - - - 
4 226 61 287 21,2 % 0 1 1 100 % - - - - 
5 8 8 16 50,0 % - - - - - - - - 
6 82 36 118 30,5 % - - - - - - - - 
7 73 12 85 14,1 % - - - - - - - - 
8 76 21 97 21,6 % 11 0 11 0 % 7 0 7 0 % 
9 32 11 43 25,6 % - - - - - - - - 
10 48 10 58 17,2 % - - - - - - - - 

Medel-
värde 

   21,6 %    9,0 %    0 % 

 
Tabell 4: Redovisning av antalet relevanta dokument för varje query, fördelade på 

överlappningsnivåerna (ÖN) , exklusive dokument bedömda i steg 1. Redovisning av precision i 
varje överlappningsnivå. 

 
 
Query 4 genererar ett nytt dokument på nivå 2 som har bedömts som relevant. Query 8 
genererar elva respektive sju dokument på nivå 2 och 3, men inga av dessa har bedömts 
som relevanta. Resultatet kommenteras under analysavsnittet. 
 
Det redovisade resultatet från den undersökta sökstrategin består dels av de dokument 
som citerar referenserna i steg 2, dels av den överlappningsstruktur som strategin 
genererar och som dokumenten kan sorteras efter. Eftersom citation cycling ligger till 
grund för undersökningens sökstrategi vore det intressant att veta vad resultatet av 
citation cycling blir om man bortser från överlappningsstrukturen i steg 3. Citation 
cycling verkar fungera så att ju fler referenser som används för en forward chaining i 
steg 2, desto fler dokument återvinns i steg 3. Här undersöks därför om det finns ett 
statistiskt samband mellan variablerna ”antal referenser i steg 2” och ”antal återvunna 
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dokument i steg 3”. Korrelationskoefficienten för de båda variablerna (se tabell 4) har 
räknats ut. Denna visar i vilken utsträckning variablerna är linjärt beroende av varandra. 
Värdet för korrelationskoefficienten ligger alltid i intervallet [-1, 1]. 1 representerar ett 
maximalt positivt samband, -1 ett maximalt negativt samband och 0 inget samband alls. 
Ett positivt samband innebär att värdet på variablerna ”följs åt”, dvs. växer den ena så 
växer också den andra. 
 
 
 

Query Antal referenser i steg 2 Antal återvunna 
dokument i  steg 3 

1 210 613 
2 88 276 
3 210 1184 
4 392 2728 
5 171 1063 
6 338 2008 
7 330 2917 
8 173 1029 
9 161 1068 
10 306 2199 

korrelationskoefficient 0,925154 
 

Tabell 5: Beräkning av korrelationen mellan variablerna ” antal referenser i steg 2” och ”antalet 
återvunna dokument i steg 3”. 

 
 
Värdet för korrelationskoefficienten ligger nära 1. Detta tyder på att det finns ett positivt 
linjärt samband mellan variablerna.  
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7. Analys 
 
Under denna rubrik analyseras resultatet av undersökningen i förhållande till uppsatsens 
två frågeställningar. Relevanta skillnader och likheter i förhållande till Larsens 
undersökning tas upp. Därefter följer några avslutande reflexioner.  
 
 
1a. Vad blir skillnaden i precision mellan den initiala sökningen och sökningen med 
hjälp av citationsindex i steg 3? 
 
 
En jämförelse av precisionen i steg 1 och steg 3 visar att medelvärdet för andelen 
relevanta dokument är 78,7 % i det första steget, men bara 21,1 % i det sista. 
Precisionen sjunker alltså kraftigt i steg 3. Citationssökningen återvinner ytterligare 
relevanta dokument, men precisionen bland dessa dokument är inte särskilt hög i 
förhållande till ämnessökningen.  
 
Larsen jämför i sin studie medelvärdet för precision i steg 1 och steg 3. Även han finner 
att precisionen sjunker i steg 3. Minskningen är dock inte lika kraftig som i denna 
undersökning. Motsvarande siffror är 71 % för steg 1 (Larsen 2002, s. 170) och 48 % 
för steg 3 (Larsen 2002, s. 172).  
 
Någon enkel förklaring till varför Larsen får en högre precision i steg 3 går inte att hitta. 
Möjligen kan det ha med formuleringen av queries att göra. Larsen påpekar att val av 
topics och formulering av queries har betydelse för studien eftersom resultatet från den 
inledande ämnessökningen fungerar som input för citationssökningen (Larsen 2002, s. 
173). Ämnessökningen skulle alltså kunna ha återverkningar på resultatet även i steg 3. 
Se vidare under frågeställning 2. En annan bidragande faktor skulle kunna vara att 
Larsen sållar bland referenserna i steg 2 och bara behåller de mest citerade referenserna 
för en forward chaining. Detta förfarande kan tänkas leda till mindre träffmängder med 
högre precision.  
 
 
1b. Vilken novelty erhåller man för sökningen med hjälp av citationsindex i steg 3? 
 
 
Steg 1 och steg 3 har också studerats med hjälp av novelty. Det beskrivs som ett 
användarorienterat mått (Baeza-Yates, 1999, s. 83), men det har ändå ansetts tillämpbart 
i den här undersökningen (se avsnitt 5.4). Novelty mäter hur stor andel nya, för en 
användare tidigare okända relevanta dokument som erhålls i förhållande till det 
sammanlagda antalet kända och okända återvunna relevanta dokument. I den här 
undersökningen ses de relevanta dokument som erhålls genom ämnessökningen som 
”kända” och de ytterligare relevanta dokument som genereras i steg 3 som ”okända”. 
 
Medelvärdet för novelty är 39 %. Steg 3 bidrar alltså med 39 % nya tidigare okända 
relevanta dokument. Resultatet tyder på att citationssökningen med avseende på novelty 
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är relativt framgångsrik då den genererar ett ganska stor antal nya relevanta dokument i 
förhållande till ämnessökningen.  
 
För ett par queries är värdet för novelty så högt som drygt 60 %. Resultatet för precision 
för samma queries är 21 % respektive 30 %. Värdet på novelty blir högt eftersom antalet 
återvunna relevanta dokument återvunna i steg 1 är stort i förhållande till antalet 
relevanta dokument återvunna i ämnessökningen. Precisionen blir däremot låg på grund 
av det stora antalet dokument i träffmängden. Sökstrategin har för dessa queries lett till 
återvinning av ett ganska stort antal dokument som har undersökts för att skilja ut de 
relevanta dokumenten. Därmed har också ett stort antal relevanta dokument hittats, 
samtidigt som andelen relevanta dokument blivit låg. Resultatet skulle kunna tolkas så 
att citation cycling - som sökstrategin i grunden bygger på – är användbar som en 
recallhöjande strategi. Korrelationsanalysen i resultatavsnittet visade att det finns ett 
samband mellan antalet använda referenser och antalet återvunna dokument, och en mer 
uttömmande sökning borde kunna åstadkommas genom användande av fler referenser 
för en forward chaining.  
 
Sammanfattningsvis har sökstrategins förmåga att återvinna nya relevanta dokument 
bedömts utifrån en jämförelse av steg 1 och steg 3 med avseende på precision och 
novelty. En jämförelse mellan resultaten i steg 1 och steg 3 för måtten precision och 
novelty ger tillsammans en bild av i vilken utsträckning den undersökta sökstrategin kan 
användas för att expandera en inledande ämnessökning med hjälp av referensnätverket 
mellan artiklar och på så sätt återvinna ytterligare relevanta dokument. Skillnaden i 
precision visar på hur mycket material man måste förkasta för att hitta de nya relevanta 
dokumenten som återvunnits i det sista steget. Novelty visar på hur mycket hur många 
nya relevanta dokument som har återvunnits genom citationssökningen i förhållande till 
ämnessökningen.  
 
Vi har sett att precisionen bland de dokument som erhålls i steg 3 inte är särskilt hög i 
förhållande till ämnessökningen. Vi skulle dock kunna förvänta oss en skillnad mellan 
olika överlappningsnivåer i steg 3. Resultatet tillåter oss emellertid inte att se det 
eftersom det finns så få dokument i överlappningsnivå 2 respektive 
överlappningsnivå 3. Om man använder dokumenten återvunna genom ämnessökningen 
i steg 1 som utgångspunkt för en bedömning av den undersökta sökstrategin med 
avseende på precision framstår inte den senare som särskilt framgångsrik i denna studie. 
Resultatet kan eventuellt bli annorlunda med andra topics.  
 
Resultatet för novelty pekar i en något annan riktning. För några queries är det reella 
antalet nya tidigare okända relevanta dokument som återvinns i steg 3 stort i förhållande 
till den första sökningen, och resultatet för novelty blir därför högt. Resultatet tyder på 
att citationssökningen med avseende på novelty är relativt framgångsrik då den 
genererar ett ganska stort antal nya relevanta dokument i förhållande till 
ämnessökningen. Eftersom precisionen är låg måste man dock förkasta ganska mycket 
material för att hitta de nya relevanta dokumenten.  
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2. Innehåller överlappningarna en hög andel relevanta dokument? Innehåller de 
överlappningar som genererats med hjälp av flera representationer en ännu högre 
andel relevanta dokument? 
 
För att undersöka om överlappningarna innehåller en hög andel relevanta dokument 
hade en möjlig väg varit att jämföra överlappningarna med relevanta dokument utanför 
överlappningarna. Träffmängden i steg 3 innehåller dock ett mycket stort antal 
dokument. Endast dokument i överlappningarna har därför bedömts, och någon 
jämförelse med dokument utanför överlappningarna har inte gjorts.  
 
Det har varit svårt undersöka om de överlappningar som genererats med hjälp av flera 
referenser innehåller en högre andel relevanta dokument eftersom det uppstår så få 
överlappningar i denna studie. En stor del av avsnittet kommer därför att upptas av 
frågan om varför det inte uppstår några överlappningar. 
 
Alla tio queries har genererat nya dokument på överlappningsnivå 1 i steg 3. 
Medelvärdet för precisionen i överlappningarna på nivå 1 är 21,6 %. Endast två queries 
har genererat nya dokument på överlappningsnivåerna 2 och 3. Sammanlagt nitton nya 
dokument återfinns i dessa mängder. Endast ett av dokumenten har bedömts som 
relevant. Medelvärdet för precisionen i överlappningarna på nivå 2 och 3 tillsammans 
blir ca 5 %. En jämförelse mellan överlappningarna med avseende på precisionen 
utifrån dessa två queries visar att andelen relevanta dokument inte är högre i 
överlappningar som genererats med flera representationer.  
 
Detta resultat skiljer sig markant från motsvarande resultat i Larsens studie. Hos Larsen 
uppstår överlappningar på mer än en nivå för alla queries. Antalet dokument i de 
överlappande mängderna sjunker drastiskt på de högre överlappningsnivåerna, men 
precisionen blir högre. Medelvärdet för precisionen för alla dokument i steg 3, både i 
och utanför överlappande mängder, exklusive sådana bedömda i steg 1, är i Larsens 
studie 39,2 %. Inkluderas enbart dokument på överlappningsnivå 1-4, exklusive 
dokument bedömda i steg 1, blir medelvärdet för precisionen 48 % (Larsen 2002, 
s.172). 
 
Man frågar sig varför det uppstår så få överlappningar på nivåerna 2 och 3 i denna 
undersökning. Citationssökningen genererar ju ett stort antal dokument i steg 3, och en 
överlappning på nivå 1 uppstår i samtliga fall.  
 
Något entydigt svar går inte att ge. Det hade krävt ett ingående studium av 
uppbyggnaden av nätverket av referenser för varje query, något som inte varit möjligt 
inom ramen för denna uppsats.  
 
Tekniskt sett uppkommer en överlappning i steg 3 därför att man i litteraturlistan till ett 
dokument återvunnet i steg 3 återfinner referenser från flera olika överlappningar i steg 
2. Det borde därför vara rimligt att anta att uppkomsten av flera överlappningsnivåer i 
steg 3 hänger ihop med karaktären på referenserna i steg 2.  
 
För att man ska återvinna nya relevanta dokument i steg 3 och även för att man ska få 
överlappningar på flera nivåer borde alltså karaktären hos referenserna i steg 2 vara av 
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vikt. Exakt vilka egenskaper hos ett seed document som är eftersträvansvärda verkar 
inte vara helt klarlagt. McCain (1989) räknar upp några faktorer som påverkar utgången 
av en citationssökning, men säger inte något om dokumentens karaktär. Pao och 
Worthen (1989) påpekar att valet av seeds är viktigt för utgången av citationssökningen 
och att användningen av ett alternativt seed document kan förändra sökresultatet, men 
de ger anger inte vad som utmärker ett lämpligt seed document.  
 
Det borde vara rimligt att anta att referenserna i steg 2 ämnesmässigt på något sätt bör 
höra samman. Det borde också vara av vikt att referenserna i steg 2 är sådana som ofta 
hänvisas till inom det aktuella ämnesområdet. Chansen att referenser dyker upp i flera 
dokument i steg 3 och att de förekommer tillsammans i flera dokuments litteraturlistor 
borde då öka.  
 
Urvalet av referenser i steg 2 är i sin tur beroende av den initiala ämnessökningen. Hur 
queryn i steg 1 utformas borde på så sätt ha betydelse för uppkomsten av eventuella 
överlappningar i steg 3. Troligen borde det vara av vikt att den formuleras så att den 
ringar in ett forskningsområde och att de dokument som initialt återvinns är 
ämnesmässigt relaterade till varandra. Kanske kan man säga att en bra query återvinner 
några av de dokument som ingår i ett kluster av dokument som ämnesmässigt hör 
samman.  
 
Idén bakom den undersökta strategin är att det ska vara möjligt för en användare att 
utnyttja referenser för återvinning även om han inte kan identifiera några seeds i förväg. 
En inledande ämnessökning används som utgångspunkt för sökstrategin, som efter 
utnyttjande av polyrepresentation och olika överlappningar automatiskt genererar ett 
urval referenser vilka tjänar som seeds i en forward chaining. Queries för ämnessökning 
använda i Larsens studie var utformade av en ämnesexpert, medan de i denna 
undersökning inte är det. Larsen framför själv tanken att sökstrategin kan vara lämplig 
att använda för den som inte är bekant med ett forskningsområde och som därför inte 
kan ange några seeds (Larsen, 2004, s. 80). Resultatet i denna undersökning tyder 
snarare på att den som är väl insatt i ett ämnesområde och som kan formulera 
någorlunda precisa queries vilka ringar in ett ämnesområde kommer att vara mer 
framgångsrik i användandet av den undersökta sökstrategin, särskilt om det är önskvärt 
med överlappningar på flera nivåer i steg 3.  
 
Man frågar sig också varför dokumenten i överlappande mängder på nivå 2 och 3 i 
denna undersökning inte är relevanta. Studerar man de arton dokumenten på 
överlappningsnivå 2 och 3 för query 8 finner man dock att de ändå har ett visst samband 
med aktuellt topic, trots att de inte stämmer med formuleringen av topic. Alla artiklar 
berör bibliometri i webbsammanhang. Den metod som används i artiklarna är 
länkanalys. Topic för query 8 handlar om klassificering av webbsidor. En metod som 
används för klassificeing av webbsidor i några av de relevanta dokumenten återvunna i 
steg 1 är just länkanalys. Det verkar alltså som om query 8 ändå genererat nya 
dokument som ur en synvinkel kan bedömas som relevanta i förhållande till query 8.  
 
Ett generellt intryck beträffande karaktären hos den träffmängd som genereras i steg 3 
är att den ofta verkar innehålla dokument som ämnesmässigt ligger nära 
topicformuleringarna, men som ändå inte helt och hållet stämmer in på dessa. Också 
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Larsen verkar göra en liknande iakttagelse. Han påpekar nämligen att den expert som 
deltog i hans studie bedömde fler av dokumenten i steg 3 som ”kanske relevanta” än 
som ”definitivt relevanta”. Larsen drar slutsatsen att de nya dokumenten återvunna i 
steg 3 inte omedelbart framstår som relevanta men att de ändå är tillräckligt intressanta 
för att vara värda en närmare granskning (Larsen 2002, s. 171).  
 
Sammanfattningsvis har andelen relevanta dokument i överlappningarna i steg 3 
undersökts. De olika överlappningsnivåerna har jämförts med varandra med avseende 
på precision.  
 
Få överlappande mängder på nivå 2 och 3 i steg 3 uppstår i denna studie. Eftersom få 
överlappningar uppstår har det varit svårt att belysa den andra frågeställningen. I stället 
har en diskussion förts om varför det inte uppstår några överlappningar. En mer 
framträdande överlappningsstruktur kan eventuellt uppkomma med andra queries.  
 
 

7.1 Avslutande reflexioner 
 
Detta avsnitt innehåller reflexioner beträffande skillnader i tillämpningen av 
sökstrategin mellan denna undersökning och Larsens studie.  
 
Sökstrategin har inte kunnat studeras under några idealiska förhållanden. Strategin 
kräver att flera representationer kan utnyttjas - i denna studie tre stycken - så att tre 
träffmängder bildas. Det får inte heller vara alltför stora skillnader med avseende på 
storleken på träffmängderna. Utan tre träffmängder som innehåller ungefär lika många 
dokument vardera begränsas möjligheterna för att det ska uppstå överlappningar i steg 2 
och steg 3. I de använda databaserna är inte alla poster försedda med keywords, varken 
keywords plus eller author keywords. Det har därför varit svårt att skapa queries som 
ger upphov till tre ungefär lika stora träffmängder. Formuleringarna av queries har fått 
anpassas för att detta krav ska uppfyllas.  
 
I Larsens studie används en fjärde träffmängd i steg 1, bestående av dokument som bara 
kan återvinnas genom en kombination av representationer. Larsen återvinner för två av 
sina tre queries inte några dokument alls i keyword-mängden i steg 1 men får ändå tre 
träffmängder genom att även använda dokumenten i den kombinerade mängden. För 
den tredje queryn får han fyra träffmängder.  
 
Denna lösning av problemet har undvikits i den här studien eftersom en ökning av 
antalet träffmängder i steg 1 leder till en ökning av antalet möjliga kombinationer i steg 
2 och 3, vilket genast gör sökstrategin ännu mer komplicerad att använda. I stället har 
queries anpassats och fått en relativt generell utformning. Detta kan möjligen, som 
tidigare påpekats, ha bidragit till en låg precision i överlappningarna i steg 3. Det kan 
även vara orsaken till att det inte uppstår så många överlappningar på nivå 2 och 3 i steg 
3.  
 
Sökstrategin kräver också en ganska omfattande manuell arbetsinsats. Särskilt forward 
chaining i steg 2 tar mycket tid i anspråk. I denna undersökning har endast referenser i 
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överlappande mängder i steg 2 använts för en forward chaining. Larsen har också utgått 
endast från överlappande referenser i steg 2. Men urvalet har ytterligare begränsats i 
Larsens studie eftersom endast de mest citerade referenserna i varje överlappning 
använts. Med hjälp av mellan 66 och 98 referenser återvinner Larsen mellan 1327 och 
1970 dokument (2002, s. 168, s.169). Det använda antalet referenser är alltså lägre hos 
Larsen än i denna studie. Ändå återvinner Larsen ungefär lika många dokument i steg 3. 
Dessutom uppstår det, som vi sett, fler överlappningsnivåer. Han verkar därmed ha ett 
mer ”effektivt” urval av referenser.  
 
Vad innebär det att bara använda de mest citerade referenserna i överlappningarna? Den 
undersökta sökstrategin bygger ju på tanken att ett automatiskt urval av seeds för en 
forward chaining sker genom att man endast använder de överlappande referenserna i 
steg 2 i enlighet med teorin om polyrepresentation. Enligt denna teori ökar nämligen 
chanserna för att ett dokument är relevant i förhållande till queryn om det återvinns med 
hjälp av flera representationer än om det återvinns med hjälp av bara en representation. 
Referenserna från sådana dokument som återvunnits med hjälp av minst två 
representationer i steg 1 hamnar automatiskt i en överlappning i steg 2. På så vis kan 
man säga att sökstrategin premierar polyrepresenterade dokument framför 
”enkelrepresenterade” dokument.  
 
Referenser kan dock hamna i överlappande delmängder i steg 2 av ytterligare en 
anledning, nämligen genom att en artikel i en av delmängderna i steg 1 innehåller 
samma referens som en artikel i en annan delmängd. Det hade varit intressant att 
undersöka om det finns någon skillnad mellan referenser i steg 2 med avseende på hur 
många nya artiklar de genererar i det tredje steget. Kanske är det så att man i steg 2 
behöver referenser som förekommer i många artiklar. En artikel som i den initiala 
sökningen återvunnits genom flera representationer behöver inte nödvänd igtvis 
innehålla sådana ofta utnyttjade referenser. Det faktum att en referens hamnar i en 
överlappning därför att referensen finns i två olika artiklar i steg 1 borde innebära att 
denna referens är värdefull, eftersom det redan i steg 2 finns indikationer på att flera 
artiklar refererar till den. Dels borde en sådan referens kunna generera många dokument 
i steg 3, dels borde chansen för att den bidrar till en överlappning i steg 3 också vara 
stor. Sett utifrån teorin om polyrepresentation kan detta resonemang stämma. Den 
sistnämnda typen av referens har ju återvunnits både med hjälp av olika representationer 
såsom titel eller abstracts, och med hjälp av nätverket av referenser. Det verkar därför 
möjligt att göra urvalet av referenser i steg 2 mer ”effektivt” genom att inom varje 
överlappande mängd välja ut de mest citerade referenserna. 
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8. Sammanfattning 
 
I denna uppsats har en sökstrategi för citationsindex utvärderats. Sökstrategin utförs i tre 
steg och kombinerar en vanlig ämnessökning med utnyttjande av referenser genom en 
citation cycling.  
 
Vid en citation cycling är det vanliga att man först, t.ex. efter en inledande 
ämnessökning, identifierar några dokument som är relevanta för queryn och att man 
sedan använder dessa dokument som utgångspunkt för citation cycling. Den i uppsatsen 
undersökta strategin för citationsindex eliminerar behovet av sådana av användaren 
utpekade dokument. Genom att utnyttja teorin om polyrepresentation och olika 
överlappningar mellan träffmängderna skapas automatiskt ett urval referenser som 
används som utgångspunkt för forward chaining.  
 
Syftet med uppsatsen är studera effektiviteten hos en sökstrategi för citationsindex som 
eliminerar behovet av i förväg utpekade relevanta dokument. Undersökningen syftar till 
att ta reda på i vilken utsträckning det är möjligt att återvinna relevanta dokument med 
hjälp av en sökstrategi som utgår från en vanlig ämnessökning och utnyttjar referenser 
mellan artiklar, utan andra intellektuella insatser än de som krävs för att formulera den 
initiala queryn. Därvid undersöks om sökstrategin kan användas för att expandera en 
inledande ämnessökning med hjälp av referensnätverket mellan artiklar och på så sätt 
återvinna ytterligare relevanta dokument. Ett antagande är att citationssökningen i steg 3 
återvinner ytterligare relevanta dokument som inte återvanns i ämnessökningen i steg 1. 
Ett annat antagande är att en stor andel av dokumenten i de överlappande 
träffmängderna i strategins sista steg enligt principen om polyrepresentation är 
relevanta. 
 
Två frågeställningar har formulerats för undersökningen: 
 
 
1a. Vad blir skillnaden i precision mellan den initiala sökningen (steg 1) och sökningen 
med hjälp av citationsindex (steg 3)? 
 
1b. Vilken novelty erhåller man för sökningen med hjälp av citationsindex i steg 3? 
 
 
2. Innehåller överlappningarna i steg 3 en hög andel relevanta dokument? Innehåller de 
överlappningar som genererats med hjälp av flera representationer en ännu högre andel 
relevanta dokument? 
 
Undersökningen har utförts i Science Citation Index och Social Science Citation Index. 
I det första steget riktas en och samma query mot de tre fälten title, abstract och author 
keywords. Sökningarna begränsas till åren 2002-2003. På så sätt genereras tre olika 
träffmängder. I steg 2 utgår man från referenserna i artiklarna i de tre träffmängderna 
från steg 1 (backward chaining). Överlappande referenser identifieras. Referenserna i 
överlappningarna används i steg 3 för att återvinna de artiklar som citerar referenserna i 
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överlappningarna i steg 2 (forward chaining). Endast referenser från åren 2002 och 
2003 återvinns. De återvunna dokumenten i steg 3 hålls åtskiljda i olika träffmängder 
som delvis överlappar varandra. Resultatet av sökstrategin består av de återvunna 
dokumenten i steg 1, samt de ytterligare återvunna dokumenten i steg 3. Dessa 
dokument ingår också i en struktur av olika överlappningar.  
 
Sökstrategins förmåga att återvinna relevanta dokument bedöms utifrån en jämförelse 
av steg 1 och steg 3 med avseende på precision och novelty. Medelvärdet för andelen 
relevanta dokument sjunker från 78,7 % i steg 1 till 21,1 % i steg 3. Citationssökningen 
återvinner ytterligare relevanta dokument, men precisionen bland dessa dokument är 
inte särskilt hög i förhållande till ämnessökningen. Om man använder dokumenten 
återvunna genom ämnessökningen i steg 1 som utgångspunkt för den undersökta 
sökstrategin framstår därför inte den senare som särskilt framgångsrik i denna studie. 
Resultatet kan eventuellt bli annorlunda med andra queries.  
 
Medelvärdet för novelty i steg 3 blir 39 %. För några queries - där det reella antalet nya 
tidigare okända relevanta dokument som återvinns i steg 3 är stort i förhållande till den 
första sökningen – blir resultatet för novelty så högt som drygt 60 %. Om man ser 
strategin som en metod för att återvinna ett stort antal nya relevanta dokument verkar 
det i denna studie som om den kan prestera relativt väl. Eftersom precisionen är låg 
måste man dock förkasta ganska mycket material för att hitta de nya relevanta 
dokumenten.  
 
Andelen relevanta dokument i överlappningarna i steg 3 har också undersökts, och olika 
överlappningsnivåer har jämförts med varandra med avseende på precision. 
 
Få överlappande mängder på nivå 2 och 3 i steg 3 uppstår i denna undersökning. 
Eftersom få överlappningar uppstår har det varit svårt att belysa den andra 
frågeställningen. I stället har förts en diskussion om varför det inte uppstår några 
överlappningar. En mer framträdande överlappningsstruktur kan eventuellt uppkomma 
med andra queries.  
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Bilaga 1: Topics 
 
1. Topic: Tekniker för att reducera språkliga tvetydigheter som någon form av automatisk textbehandling 
Begrepp: sense, disambiguation 
Relevans: Dokument som huvudsakligen behandlar någon teknik för att reducera språkliga tvetydigheter i 
samband med automatisk textbehandling. Dokument som nämner reducering av språkliga tvetydigheter i 
något annat sammanhang räknas inte som relevanta. 
Query: sense SAME disambiguation 
 
2. Topic: Metadata för den semantiska webben 
Begrepp: semantiska webben, metadata 
Relevans: Dokument som huvudsakligen behandlar någon metod, teknik eller modell för att skapa eller 
underhålla metadata för den semantiska webben.  
Query: metadata AND semantic web 
 
3. Topic: Hur man skapar, utvecklar eller underhåller ontologier  
Begrepp: ontologi, utveckling, konstruktion, underhåll, metod  
Relevans: Dokument som huvudsakligen behandlar en eller flera metoder, tekniker eller verktyg för att 
skapa, utveckla eller underhålla en ontologi. 
Query: ontology construct* OR ontology develop* OR ontology manag* OR ontology creat* OR 
ontology method* 
 
4. Topic: Automatisk bildåtervinning med hjälp av feedback 
Begrepp: content-based image retrieval, relevance feedback 
Relevans: Dokument som behandlar någon automatisk metod för återvinning av bilder, baserad på sådana 
karakteristika hos bilden som färg, form eller mönster. Metoden ska dessutom kombineras med någon 
form av feedback från användare.  
Query: content-based image retrieval AND relevance feedback 
 
5. Topic: Användning av mönster för co-citering i något sammanhang 
Begrepp: co-citation, nätverk, mönster, analys 
Relevans: Dokument som behandlar användning av co-citeringsanalys i något sammanhang, t.ex. för att 
undersöka ämnesspecialisering eller relationer mellan författare inom ett område. Även analyser av 
länkning till dokument på webben inkluderas. 
Query:  (co-citation* OR cocitation*) AND (network* OR pattern* OR analysis) 
 
6. Topic: Användning av web-usage mining  
Begrepp: web-usage mining 
Relevans: Dokument som handlar om tekniker eller verktyg för spårning och analys av användares 
aktiviteter på webbsidor eller webbsiter.  
Query: web usage mining 
 
7. Topic: Användning av latent semantic indexing 
Begrepp: latent semantic indexing 
Relevans: Dokument som handlar om hur olika semantiska problem vid återvinning av fulltextdokument 
kan behandlas med hjälp av tekniker för latent semantic indexing 
Query: latent semantic index* OR latent semantic analys* 
 
8. Topic: klassificering av webbsidor 
Begrepp: klassificering, kategorisering, webbsida, webbdokument 
Relevans: Beskrivningar av metoder för kategorisering av alla typer av webbdokument 
Query: classification OR categorization AND (web site* OR web page* OR web-site* OR web-page* 
OR web document*) 
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9. Topic: Klustring av document med hjälp av neurala nätverk 
Begrepp: kategorisering, klustring, klasificering, neuralt nätverk, Kohonens självorganiserande karta 
Relevans: Dokument som beskriver hur dokument kan kategoriseras med hjälp av någon typ av neuralt 
nätverk, t.ex. Kohonens självorganiserande karta. 
Query: (neural OR kohonen OR som OR self organ*) AND document* AND (cluster* OR categor* OR 
classif* OR map*) 
 
 
10. Topic: utvärdering av användargränssnitt 
Begrepp: utvärdering, användargränssnitt 
Relevans: Dokument som behandlar metoder för utvärdering av användargränssnitt 
Query: evaluation AND user interface* 
 
 


