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Abstract:  The purpose with this essay is to evaluate the retrieval 

performance between Google ’s basic search and the 
advanced search functions. A secondary purpose is to 
evaluate the differences between the binary relevance scale 
and a 4- point scale. The basic search is defined as a search 
with two terms combined with the Boolean operator AND. 
The advanced search is based on search functions that are 
adequate to compare to the basic search. They are 
categorized as AND-searches, OR-searches, AND & OR-
searches, exact phrase, and depending on where the terms 
occur on the page. The search strategies have been tested 
with twenty specific topics from a test data base. The 
measures used are two different types of precision, taking 
consideration both to total points and ranking efficiency.  

 
The results show small differences in retrieval performance 
between the strategies, both in total points and ranking 
efficiency. Even if the search functions showed some 
variation in performance compared to the basic search, the 
difference was never higher than 25 %, except for the AND-
searches. The results show little differences also between the 
strategies with the binary relevance scale.  
 
The essay gives a indication that it’s possible to retrieve high 
efficiency in narrow topics with a few search terms. 
Therefore, it seems only necessary to use the advanced 
search functions in particular cases, such as searching for a 
specific quote.   
 

 
Nyckelord:  Google, fritextsöktjänst, återvinningseffektivitet, 

sökfunktioner, booleska operatorer, frassökning, Pagerank
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1. Inledning 
 
Internet i allmänhet och World Wide Web i synnerhet började växa explosionsartat i 
både omfattning och betydelse strax innan millennieskiftet. Från att ha varit ett internt 
nätverk har webben utvecklats så pass mycket i kvantitet att begreppet ”cyberrymd” ger 
en någorlunda rättvis jämförande bild mellan webben och världsrymden; det är i princip 
omöjligt att bedöma omfattningen och den expanderar hela tiden.  
 
En konsekvens av denna utveckling är att informationsåtervinning hamnat i fokus som 
en central företeelse även för användare långt utanför biblioteksvärlden och snäva 
specialistkretsar. Behovet av effektiv återvinning av information har därmed kommit att 
bli ytterst relevant i flera sammanhang. Detta för att på ett mer tidsbesparande vis 
tillfredsställa de många användarnas behov av kvalitetsinformation av skiftande 
karaktär, vilket samtidigt innebär att spridandet av icke-kvalitativ information blir 
mindre lönsam. 
 
Ett alltid aktuellt område för forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap 
med inriktning på kunskapsorganisation är att kritiskt granska de söktjänster som finns 
tillgängliga för informationsåtervinning på webben. En fördjupad kunskap om 
söktjänstens funktioner och struktur ger möjlighet att utveckla nya lösningar som 
optimerar effektiviteten hos användarnas informationsåtervinning. 
 
Fritextsöktjänsterna på webben är idag förmodligen världens mest använda verktyg för 
informationssökning. Med viss rätt skulle man därmed kunna påstå att den idag 
dominerande webbaserade söktjänsten Google 1 är det inflytelserikaste IR-systemet idag 
som är avsett för en bredare målgrupp än informationsspecialister. I samhället avspeglas 
detta inflytande på olika sätt. Att ”googla” blev ett nytt officiellt svenskt ord 2003 enligt 
svenska akademien. Google var också den första webbaserade söktjänsten som blivit 
börsintroducerad.  
 
Beslutet bakom Google som studieobjekt berodde inte bara på Googles särställning 
popularitets- och storleksmässigt, utan också för dess särskilda teknik för 
relevansrankning, det så kallade Pagerank-systemet. Tanken med denna studie var först 
att testa Pageranks prestanda genom att jämföra återvinningseffektiviteten mellan 
Googles och andra fritextsöktjänster. Men närmare granskning av ämnet visade att 
sådana prestandamätningar ofta genomförs med liknande upplägg och resultat. Googles 
starka position har givit den en referensfunktion för de flesta webbaserade IT-
undersökningar, och det anses i branschen numera som allmänt känt att Google har 
väldigt bra (om inte bäst) återvinningseffektivitet.2 Idén med en effektivitetsstudie fanns 
ändå kvar men ändrades till en studie med specifik inriktning på Google och dess 
funktioner istället för en traditionell effektivitetsjämförelse söktjänster emellan.  
 
Trots att Google ger ett enkelt första intryck så finns det mycket söktekniska funktioner 
under ytan, men dessa används sällan. Enligt Eastman och Jansen använder ca 90 % av 
användarna en enkelt uppbyggd sökning med bara någon eller några få söktermer.3 
                                                 
1 Wikipedia encyklopedi om Google  
2 I Searchengineawards, söktjänsternas egna Oscargsgala, vann år 2005 Google 4 av 8 möjliga priser, 
även om Google för första gången missade den mest prestigefyllda utmärkelsen ”outstanding search 
service” Sullivan 2005. 
3 Eastman & Jansen 2003, s. 383 
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Något som eventuellt har sitt samband med det faktum att många användare har väldigt 
begränsade kunskaper om hur söktjänster behandlar olika typer av sökfrågor.4  
 
Med dessa insikter om den genomsnittliga användaren av världens största 
informationssystem är det relevant att fråga om den genomsnittlige användaren med 
sina enkla sökningar går miste om värdefull information? Denna studie undersöker 
därför hur pass effektiv en mer avancerad sökning, baserad på Googles avancerade 
sökfunktioner är i jämförelse med den sökning som allmänheten oftast använder. Är en 
enkel sökning i Google både tidsbesparande och samtidigt effektiv, eller är skillnaden 
avsevärd med en djupare kunskap om Googles avancerade sökfunktioner? Ett IR-
system som kan leverera hög effektivitet men samtidigt är så enkelt som möjligt att 
använda torde vara det mest optimala.  
 
För att genomföra och utvärdera en återvinningseffektivitetsstudie över en webbaserad 
fritextsöktjänst krävs det djupare kunskap om hur denna fungerar och detta har inte varit 
helt oproblematiskt. Mitt intryck är att forskningen på detta område ofta har svårigheter 
att hålla jämna steg med de webbaserade söktjänsternas höga förändringstakt.  
 

                                                 
4 Muramatsu & Pratt 2001, s. 223     
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1.1 Syfte  
 
Google är idag den ledande webbaserade söktjänsten och en klar majoritet av Googles 
användare söker med enkla sökfunktioner trots att det finns ett brett urval mer 
avancerade sökfunktioner. En ökad förståelse kring hur söktjänsten reagerar på olika 
sökfunktioner kan dock leda till en effektivare informationsåtervinning. Syftet med den 
här studien är att jämföra och utvärdera effektiviteten av olika sökstrategier baserade på 
sökfunktioner i Google. Effektivitetsmåttet är precision och resultatet utvärderas med 
flergradig relevansskala, men räknas även om till binära relevansvärden, som 
förekommer ofta i IR-sammanhang, för att testa i vilken utsträckning det påverkar 
resultatet. 
 
1.2 Frågeställningar 
 
1. Hur återvinningseffektiv är en sökning baserad på Googles avancerade sökfunktioner 
i förhållande till en enkelt uppbyggd sökning?  
 
2. Vilka orsaker kan eventuella skillnader/likheter i återvinningseffektivitet mellan 
dessa sökstrategier ha? 
 
3. Hur påverkas resultatet av effektivitetsmätningen med relevansskalan omräknad till 
binära värden (istället för 4 grader)?  
 
1.3 Disposition  
 
I ”Information Retrieval” (avs. 2) sker en kortfattad genomgång av datorbaserad IR och 
dess vanligaste beståndsdelar, samt effektivitetsmått och relevans, som tillsammans 
utgör ämnets teoretiska grunder.  
 
I ”Söktjänster på webben” (avs. 3) presenteras fenomenet kring webbaserade 
söktjänster. Sedan sker en genomgång av Google där jag framförallt tittar närmare på 
vad som utmärker Google som söktjänst samt olika faktorer med uttalad betydelse för 
återvinningseffektivitet som exempelvis index och relevansrankningsfunktioner. 
Avsnittet tar dessutom upp de sökfunktioner i Google som studien använder och 
förklarar hur de fungerar samt dess eventuella styrkor och svagheter.  
 
”Tidigare forskning”(avs. 4) berör olika typer av tidigare återvinningstester, med fokus 
på studiernas metod eftersom denna stud ie använder liknande metodram. I Eastman och 
Jansens och Liza Zaos undersökningar har dock själva resultatet mer primär relevans för 
denna studie.  
 
I metodavsnittet (avs. 5) förklaras och motiveras studiens metod och i 
resultatredovisningen och analysen (avs. 6) presenteras och analyseras studieresultatet 
som sedan slutligen utvärderas i en avslutande diskussion (avs. 7). 
 
Sökningarna som används i undersökningen redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas 
resultatet för samtliga placeringsspecifika sökningar.  
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2. Information Retrieval  
 
Begreppet information retrieval, IR, är oprecist och definierar egentligen alla former av 
informationsåtervinning och alltså inte bara den tekniskt baserade 
informationsåtervinningen som man skulle kunna tro5. Den form av IR som denna 
studie berör hör dock till den tekniskt baserade informationsåtervinningen och 
definieras närmare som datorbaserad IR, med fokus på åtkomst av information från en 
webbaserad söktjänst (alltså Google).   
 
Datorbaserad IR ingår huvudsakligen i databasbaserade IR-system, vars syfte är att 
återvinna dokument eller information (kan likväl vara medier som film, bilder eller 
musik) med så hög relevans som möjligt för användarens begäran6, som vanligen 
uttrycks i en sökfråga. Det databasbaserade IR-systemet (som hädanefter benämns 
databas) ska alltså förmedla rätt information till användarens förfrågan. Detta sker med 
hjälp av tre subsystem som tillsammans utgör databasens ordinära uppbyggnad; dels 
subsystemet som tillhandahåller dokumenten/informationen, dels det interna 
subsystemet för sök- och återvinningsstrukturen och dels subsystemet med 
användargränssnittet.7 
 
Den interna sök- och återvinningsstrukturen innehåller komponenter för matchning av 
sökfrågan mot databasens dokument eller dokumentrepresentationer, och i vissa fall 
även rankningsfunktioner beroende på vilken återvinningsmodell som används. En 
typisk dokumentrepresentation är posterna, där varje post är en komprimerad 
representation av varje dokument som databasen antingen innehåller eller hänvisar till. 
Vilken information om dokumentet som posten innehåller varierar beroende på vad 
databasen specialiseras kring men det rör sig vanligen om titel, upphov, källa, 
publikationsår, språk, dokumenttyp, abstract, deskriptorer (indexeringstermer och 
fraser) osv. 8  
 
Databasens information är organiserad i ett internt index, som kan ses som den 
mjukvara som genomför själva sökningen i databasen. Det interna indexet är uppbyggt 
efter en särskild struktur över vad som ska vara sökbar information och inte. Hur 
mycket information som indexeras varierar mellan olika databaser. En del databaser 
praktiserar så kallad fulltext- indexering där hela dokumentet indexeras. Särskilt 
högfrekventa termer eller ord som inte har något representativt värde, som till exempel - 
men, om, och - registreras vanligtvis i en stoppordslista och indexeras alltså inte.9  
 
Databasens index använder ett indexeringsspråk där man skiljer på tre olika modeller. 
Dels kontrollerad vokabulär som använder förvalda termer bestämda av indexeraren, 
dels naturell vokabulär som använder termerna i indexets dokument och slutligen fri 
vokabulär där vilken term som helst kan användas för att beskriva dokumentets ämne.10 
Indexeringen sker antingen automatiskt av systemet eller manuellt av indexeraren. 
 

                                                 
5 van Rijsbergen 1979, avsnitt 1 
6 För sökningens ämne, tema används termen ”topic” i undersökningen 
7 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 2-3 
8 Large, Tedd & Hartley 2001,  s. 110-111 
9 ibid. s. 120-121 
10 Harvey 1999, s. 15-16 
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Den vanligaste formen av internt index är den inverterade filen som är uppbyggd av tre 
relaterade filer, indexfilen, postfilen och printfilen. Indexfilen listar alla termer som 
indexerats, hur många poster11 varje term förekommer i samt har en pekare för varje 
term till postfilen, som listar alla de aktuella posterna för varje indexeringsterm. 
Postfilen är i sin tur länkad till printfilen som skriver ut hela posten (eller posterna) som 
den visas för användaren. Den huvudsakliga anledningen till att den inve rterade filen 
ofta används i databaser är att den arbetar snabbt, stora databaser skulle gå alldeles för 
långsamt om all information hölls i en och samma fil. 12 
 
Träffarna presenteras slutligen i en träfflista där posterna, eller någon annan form av 
dokumentrepresentation, presenteras för användaren.  
  
2.1 Återvinningsmodeller  
 
För att databaserna ska kunna motsvara användarens sökningar så effektivt som möjligt 
innehåller de särskilda återvinningsmodeller och det finns flera etablerade strukturer för 
att matcha och återvinna information i en databas. En fördel med en modellbaserad 
struktur är att varje modell har en teoriram som underlättar för experiment med nya 
tillvägagångssätt och tester som i sin tur utvecklar och modifierar modellerna. De mest 
etablerade modellerna är den booleska, den probabalistiska och vektormodellen, 
samtliga har sina för och nackdelar.  
 
Den booleska återvinningsmodellen arbetar i grunden binärt och dokumenten är 
antingen relevanta eller icke relevanta beroende på om sökfrågans termer matchar med 
de termer som representerar dokumenten. Modellen kombinerar söktermer med boolesk 
algebra (operatorerna AND, OR och NOT) där söktermerna antingen sammanbinds eller 
utesluts från varandra. Den huvudsakliga fördelen med den booleska modellen är dess 
enkelhet, vilket bidragit till att den används i någon form i praktiskt taget alla IR-
system. Problematiskt nog är den enkla strukturen direkt kopplad till modellens 
huvudsakliga svagheter. Dels bidrar systemet med tre statiska operatorer till att det ofta 
är komplicerat för användaren att utföra exakta sökningar som levererar tillfredställande 
precision, sökningen blir ofta antingen för snäv eller vid. Dessutom innebär modellens 
binära system att samtliga återvunna dokument likställs vilket innebär att systemet 
ensamt inte kan åstadkomma relevansrankning av de återvunna dokumenten. Detta 
innebär i sin tur svårigheter för användaren att uppskatta hur väl sökningen täcker den 
relevanta informationen som finns i databasen. 13 
 
Den probabalistiska modellen baseras på sannolikhetslära, där modellen syftar att 
uppskatta sannolikheten att användaren finner ett återvunnet dokument relevant med en 
viss sökfråga, uträkningen sker med ett mått av dokumentets likhet med sökningen. 
Modellen eftersträvar ett idealresultat där samtliga återvunna dokument är relevanta för 
en given sökfråga. Idealresultatet baseras på feedback användaren lämnat om de 
återvunna dokumentens relevans och det utvecklas för varje gång användaren lämnar ny 
information till systemet. Systemets tillförlitlighet ökar därmed desto mer feedback 
användaren lämnar. Modellens huvudsakliga fördel är att dokumenten rankas i fallande 
skala efter deras sannolikhet att vara relevanta. Den mest påtagliga nackdelen är att 

                                                 
11 Eller andra dokumentrepresentationer/hela dokument 
12 Large et al. 2001, s. 127-129 
13 Chowdury 1999, s. 171-174 
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modellen i likhet med den booleska modellen endast viktar termer binärt, därmed har 
inte modellen överseende över termens frekvens i dokumentet. 
 
Vektormodellen är till skillnad från den booleska och probabilistiska modellen icke-
binär och baseras på algebra istället för mängdlära. Termviktning används i 
vektormodellen för att kalkylera graden av likhet mellan dokumenten och sökfrågan. 
Därmed är alltså en rankning utifrån partiell likhet möjlig och effekten blir att resultatet 
generellt är mer precist än de återvunna dokumenten i den booleska modellen. Förutom 
det icke-binära systemets positiva påverkan på prestanda och rankningsmöjligheter hör 
enkelhet och snabbhet till modellens fördelar. Vektormodellen är därför effektiv i stora 
databaser där den är vanlig. 14 I webbaserade söktjänster som Google dominerar numera 
också vektormodellen som där arbetar tillsammans med booleska principer.15 
 
2.2 Effektivitetsmått och relevans  
 
Vid tester av IR-systems återvinningseffektivet används traditionellt måtten recall och 
precision. Recall mäter antalet återvunna relevanta dokument av det totala antalet 
relevanta dokument i systemet, x/(x + v) i tabell 1, medan precision mäter antalet 
återvunna relevanta dokument av det totala antalet återvunna dokument, x/(x + u) i 
tabell 1.16 
 

     
 
Tabell 1. Förhållandet mellan precision/recall 
     
Eftersom recall efterfrågar alla relevanta dokument i systemet är måttet hopplöst att 
applicera på webbaserade söktjänster som Google eftersom dessa har gigantiska index.17 
Recall används därför inte heller i denna uppsats. Precision används däremot med hjälp 
av DCV18-metoden som förklaras närmare i metodavsnittet. Alternativa recallmetoder 
har diskuterats inom IR-forskningen, bland annat måttet relativ recall som inte kräver 
att man känner till det totala antalet relevanta dokument. Istället baserar sig metoden på 
                                                 
14 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30-31 och 34 
15 ibid. s. 380 
16 Buckland 1991, s. 102 
17 Large et al. 2001, s. 283 
18 DCV står för ”document cut-off value” vilket är det antal återvunna dokument i träfflistans övre del 
som man tar hänsyn till vid beräkningen av effektivitet 
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det som TREC 19 kallar pooling. Det innebär att en sökfråga ställs gentemot flera 
återvinningssystem och de 100 högst rankade dokumenten från varje system 
relevansbedöms. De relevanta dokument som återvunnits på detta sätt ersätter det totala 
antalet relevanta dokument vid uträkning av recall. Med detta tillvägagångssätt 
förutsätter man att merparten av det totala antalet relevanta dokument då återvunnits.20 
 
Recall/precisions binära relevansvärden innebär att gränsen me llan vad som är relevant 
och icke-relevant ofta upplevs som otydlig, många dokument platsar sannolikt 
någonstans mellan x och u i tabell 1. Ett annat problem med recall/precision är att 
måtten tenderar att ”avlösa” varandra, det ena ökar när det andra minskar och tvärtom. 
 
Vad som dock är mer avgörande vid användning av precision/recall är att man måste ta 
hänsyn till att måtten baseras på uppfattningar om dokumentens relevans. Eftersom 
bedömningen är subjektiv, i betraktarens öga, så finns det ingen entydig tolkning och 
därför omöjliggörs helt objektiva kriterier.21 Relevans kan därmed påverkas av en 
mängd faktorer, som till exempel i vilken ordning posterna presenteras. Ett endast 
delvis relevant dokument kanske betraktas som högrelevant om man tidigare bara fått 
totalt irrelevanta träffar, och som irrelevant om man redan hittat många högrelevanta.22 
Relevans är alltså kort sagt ett relativt begrepp som det finns många olika definitioner 
och tolkningar av, något som ändå inte är så pass avgörande att det måste leda till att 
olika typer av utvärderingar som denna ogiltigförklaras.23 Samtidigt är det, för att 
huvudtaget kunna mäta effektiviteten av återvinningen i denna uppsats, nödvändigt att 
definiera vad som här menas med relevant information – vad det är och hur ska det 
bedömas.  
 
I mitt fall kan en lämplig tolkning av begreppet relevans vara att se det som en relation 
som uttrycker graden av överensstämmelse mellan dokument och de ämnen jag vill ha 
information om, 24 något som i förlängningen förhoppningsvis innebär att dokumenten 
kommer till användning för sökaren. 25  
 
Inledningsvis har jag nu gjort en kortare presentation av datorbaserad IR. Studien 
fortsätter med en genomgång av fenomenet webbaserade söktjänster med inriktning på 
studieobjektet Google.  

                                                 
19 Text Retrieval Conference, ett årligt forum för storskaliga experiment med textåtervinning som 
startades i början av 1990-talet vid National Institute of Standards and Technology (NIST) i Maryland, 
USA (Text REtrieval Conference (TREC) home page)  
20 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 89 
21 Buckland 1991, s. 103 
22 Large et. al. 2001, s. 286-287 
23 van Rijsbergen 1979, avsnitt 7 
24 Virtechso E-solution SEO glossary of terms  
25 Beskrivning av kriterierna för relevansskalorna sker i metodavsnittet 
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3. Söktjänster på webben  
 
På webben (world wide web) finns en stor mängd webbaserade söktjänster vars uppgift 
är att distribuera information som webben innehåller till de användare som efterfrågar 
den. Bara webbens storlek, expandering och enorma antal användare gör detta till en 
komplicerad uppgift. Ytterligare svårigheter tillkommer eftersom webbens konstruktion 
är tämligen unik i jämförelse med andra medietyper, webben är allmänhetens tillgång, 
kan användas från ett stort antal olika plattformar och saknar till stora delar specifika 
regler. Detta betyder att söktjänsterna bland annat måste brottas med problem som 
oordning, dynamiska förändringar (nya dokument tillkommer, gamla dokument tas bort 
och förekommande dokument uppdateras och förändras), kommunikationsproblem 
mellan språk och medietyper, och interna problem som serverfel.26 
 
De webbaserade söktjänsterna kategoriseras efter diverse olika kriterier (som index och 
användargränssnitt) och någon allmänt vedertagen indelning av söktjänsttyperna finns 
inte. De flesta indelningar är alltjämt i grunden ganska lika och här har det faktiskt inte 
skett några större förändringar de senaste åren. Exempelvis så indelar Oppenheim, 
Morris och McKnight (från 2000) söktjänster efter begreppen ”Robotdrivna söktjänster, 
katalogsöktjänster, metasöktjänster och sökapplikationer”27 medan Iselid, Dalinanis och 
Våge (från 2003) webbens söktjänster efter begreppen ”sökmotorer, webbkataloger, 
metasöktjänster och frågetjänster”. 28 
 
Eftersom de stora söktjänsterna numera ofta erbjuder flera av dessa kategorier, som 
Google, är det möjligtvis mest aktuella alternativet att istället skilja på söktjänstens 
ämnesmässiga inriktning som Grossbrenners gör, där söktjänster är ämnesmässigt 
obegränsade och specialiserade söktjänsterna är ämnesmässigt specifika.29 
 
Denna undersökning är avgränsad till den funktion hos Google som Oppenheim, Morris 
och McKnight samt Iselid, Dalinanis och Våge definierar som robotdriven söktjänst och 
sökmotor. Termen fritextsöktjänst kommer dock att användas som definition för att 
markera att Google använder fri vokabulär vid sökning.  
 
Fritextsöktjänsten kan ses som en webbaserad version av klassisk databasbaserad IR; 
användaren skriver in en valfritt sökterm, fras eller ordföljd som sedan söktjänstens 
jämför med sitt interna index och slutligen presenterar en relevansrankad träfflista. 
Förutom fri vokabulär så använder fritextsöktjänsten i regel vektorbaserad (och boolesk) 
återvinningsmodell. Fritextsöktjänster är effektiva verktyg när användaren vet vilken 
information denne vill återfinna med sökningen. De är dock ofta sämre på att återge en 
överblick över ämne, exempelvis vid så kallad ”browsing”. 30 
 
 
 
 

                                                 
26 Bar-Ilan 2001, s. 308-319, se även Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 368-369 
27 “Robot-driven search engines, directory-based search engines, meta-search engines, software tools”  
Oppenheim, Morris & McNight 2000, s. 191-193 
28 Våge, Dalinanis & Iselid 2003, s. 13 
29 Grossbrenners 2001, s. xi (inledningen) 
30 Bradley 2005 



 13 

3.1. Google  
 
1995 träffades två unga datastudenter på Stanford University – Larry Page och Sergey 
Brin. De utvecklade söktjänsten Backrub, en föregångare till Google, med liknande fast 
enklare konstruktion. Backrub utvecklades allt eftersom och 1998 bildades söktjänsten 
Google. 
 
Den framgång Google snabbt nådde har troligtvis en stor förklaring i att söktjänsten 
uppstod när de dåvarande största söktjänsterna genomgick en större kris beroende på 
ekonomiska risktaganden i slutet av 90-talet, då resurser satsades på att expandera 
söktjänsterna till bredare verksamhet än just bara sökfunktioner som till exempel e-post, 
chatt, shopping etc. Detta blev ekonomiskt ohållbart i och med att IT-bubblan sprack 
kring år 2000.31 Ett exempel på en sådan söktjänst som dock fortfarande driver denna 
form av webportal är Yahoo.32 Av de tidiga fritextsöktjänsterna som gick i 
”portalfällan” var Altavista den största och kanske den mest inflytelserika. Redan vid 
starten kunde Altavista erbjuda avancerade sökfunktioner som fältsökning, trunkering, 
booleska operatorer och parenteser.33 Searchenginewatch anser att det var just 
Altavistas försök 1998 att bli en fullfjädrad portalsida som gjorde att söktjänsten fick 
mindre prioritet, vilket ledde till sämre återvinningsprestanda och ett index som inte 
uppdaterades och expanderades i samma takt som de ledande konkurrenterna.34  
 
Det går dock att diskutera huruvida Google med alla nya funktioner är en portaltjänst 
idag. Google har utvecklats från att endast bestå av en fritextsöktjänst till ett nätverk av 
olika sökfunktioner såsom webbkatalog, bildsöktjänst och nyhetssöktjänst. Samtliga av 
dessa expansioner har dock med IR att göra, och Google kan därför inte i min mening, 
än så länge, betraktas som en portaltjänst.  
 
En annan betydande del bakom Googles framgång anses förklaras av Googles 
rankningsfunktion PageRank, PR, som Page och Brin är männen bakom. PR beräknar 
och analyserar länkarna till en webbsida. Brin och Page har även tagit fram Googles 
speciella profil med lagring och kopior på websidor. Mer om dessa funktioner senare.   
 
Följande avsnitt fokuserar på olika aspekter i Googles uppbyggnad som påverkar dess 
återvinningseffektivitet.  
 
3.2 Googles uppbyggnad 
 
Beroende på det så kallade ”black-box-fenomenet”, en benämning på det faktum att 
många av söktjänsternas interna funktioner är affärshemligheter – en svart låda, är det 
omöjligt att göra en exakt beskrivning på hur Google fungerar, utan texten baseras alltså 
endast på offentlig information. Black-box-fenomenet bör dock inte vara särskilt 
begränsande för den vanliga användaren. Det förmodade syftet är snarare att förhindra 
plagiering, sabotage och missbruk än allmänhetens möjlighet till optimerad sökning. 35 
Samtliga stora fritextsöktjänster, inkluderat Google, är dock uppbyggda efter samma 
struktur, rent beståndsdelsmässigt. Grossbrenners talar om tre huvudsakliga delar, som 
                                                 
31 Våge et. al. 2003, s. 17 
32 ibid. s. 191 
33 ibid. s. 178 
34 Sullivan 2004 
35 Fuller 1999  
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samtliga är betydelsefulla för fritextsöktjänstens återvinningseffektivitet; sökroboten, 
indexet och relevansformeln. 36 Till det hör själva sökgränsnittet med dess funktioner, 
det vill säga söktjänstens utseende för användaren.  
 
3.2.1 Sökroboten  
 
Sökroboten, eller spindeln som den också kallas, är det program som fritextsöktjänsten 
huvudsakligen använder sig av för insamling av information om webbsidor till sitt 
index. Sökroboten samlar upp informationen genom att nästla sig genom internets 
massiva nät av webblänkar.37 Sökroboten undersöker varje påträffad webbsidas 
eventuella länkar och fortsätter sin efterforskning genom det länksystem som webben är 
uppbyggd av. Sedan lagrar den indexinformation och webbsidans URL i söktjänstens 
databas.38 Det är sökrobotens effektivitet som avgör storleken och uppdateringen på 
fritextsöktjänstens index. 39  
 
Förutom att finna och indexera webbsidor är det också sökrobotens uppgift att 
uppdatera information om kända sidor och radera bort felande och eventuellt icke-etiska 
sidor. Eftersom sökrobotens funktion är så betydelsefull för fritextsöktjänstens 
prestanda använder sig de stora söktjänsterna vanligtvis av flera sökrobotar med samma 
funktion som arbetar parallellt. Trots det är webben så stor att de indexerade 
webbsidorna ofta kan vara inaktuella.40  
 
Fritextsöktjänsterna samlar även in webbsidor till sitt index genom att upphovsmannen 
till webbsidorna skickar in URL:en till sin hemsida. Denna funktion missbrukas ofta 
med webbsidor med oseriöst innehåll. Väldigt många sidor blir därför ignorerade av 
söktjänsterna.41 
 
Sökroboten styrs av ett särskilt program, ”robotkontroll-modulen”, vars algoritm 
bestämmer hur sökroboten ska arbeta, exempelvis så kan sökrobotar för vissa 
söktjänster vara programmerade att besöka så många sidor som möjligt medan andra 
kan vara specialiserade för särskilda ämnen. 42 
 
Sökroboten som Google använder sig av kallas Googlebot och består av flera olika 
sökrobotar som körs från flera olika maskiner. Motivet är förbättrad prestanda. Även 
Googles stoppordslista bidrar enligt dem själva till effektivare och snabbare 
informationssökning.43 
 
3.2.2 Index    
 
Fritextsöktjänstens index skiljer sig inte nämnvärt från index i andra IR-system, dess 
uppgift är densamma. I fritextsöktjänstens index lagras nödvändig information (som 
dokumentets filformat, URL etc) över alla de dokument som sökroboten hittar. Det är i 

                                                 
36 Grossbrenners 2001, s.5 
37 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 375 
38 Sullivan 2002  
39 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 375 
40 Barker 2004  
41 Våge et. al. 2003, s 19 
42 Arasu, Cho, Garcia -Molina, Paeapcke, Raghavan 2001, s. 3-4 
43 www.google.se 
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indexet som själva sökningen görs, att söka direkt på webben vid varje sökning skulle 
nämligen ta alldeles för lång tid.44 Stoppordslistor är en funktion som vissa 
fritextsöktjänster använder när de skapar sitt index, även om fulltextindexering används 
allt oftare.45     
 
Google använder sig i princip av fulltextindexering, även om Google som tidigare 
nämnt använder sig av en stoppordslista och dessutom bara indexerar de fösta 101 kb av 
en webbsida och runt 120 kb av en pdf-fil. När Google indexerar ett dokument så sparas 
information om hur webbsidan såg ut vid insamlingstillfället i en så kallad ”cach” av 
webbsidan. Cachfunktionen motarbetar problemen med döda länkar och nerlagda sidor. 
Webbsidor som därmed av olika anledningar läggs ner eller försvinner från webben kan 
genom Google fortfarande vara tillgängliga.46  
 
Förutom cachfunktionen har Google en annan särskild funktion vid sin indexering, 
nämligen hanteringen med oindexerade webbsidor. De oindexerade webbsidorna består 
av dokument där själva texten inte är indexerad, utan enbart information som ord i 
länktexten på sidor som länkar till sidan. Sådana oindexerade dokument saknar sparad 
kopia, storleksuppgift och referat.47 
 
3.2.2.1 Vad indexerar inte söktjänsterna?  
 
Det är av stor vikt för söktjänster som Google att kunna indexera så mycket av webbens 
innehåll som möjligt och dessutom hålla indexet uppdaterat. Trots det huserar ändå 
webben enorma mängder information som söktjänsterna inte indexerar (med eller mot 
sin vilja). Två vedertagna begrepp för vad söktjänsternas index inkluderar och inte 
inkluderar är den ”synliga webben” (visible web) och den ”osynliga webben” (the 
invisble web).48 Det faktum att begreppet ”osynliga webben” används för att beskriva 
de webbsidor som inte indexeras av söktjänsterna ger en bild av söktjänsternas stora 
inflytande på webben.  
 
Den osynliga webben består i huvudsak inte alls av porr och liknande som man skulle 
kunna tro, utan många ”osynliga” sidor är seriöst informativa sidor. Vad är det då för 
webbsidor som den ”osynliga webben” består av? Svaret finner man oftast i vilken form 
av teknik webbsidorna använder. Det kan röra sig om sidor som i huvudsak består av 
filer som inte är textbaserade, som bilder, ljud, video etc. Andra problem är att indexera 
sidor som inte består av html (program, zip, tar, word, excel, powerpoint etc). 
Huvudkategorin av den osynliga webben är dock databaser som utgör problem eftersom 
de är unikt utformade i design, struktur och sökmöjligheter. Sökroboten kan inte 
utnyttja databasens själva sökverktyg som en mänsklig användare kan och därmed 
fungerar de som blockader för fritextsöktjänsterna.49 
 
                                                 
44 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 373 
45 ibid. s. 383 
46 Notess 2004  
47 Notess 2003  
48 Våge et. al. 2003, s. 54. Här menar författarna främst offentliga databaser som är fria från lösenord. 
Privata databaser med lösenord hör till ”den privata webben” (private web), databaser som erbjuder sina 
tjänster mot betalning till ”den ägda webben” (proprietary web) och databaser som kräver 
användarinmatning till ”den riktigt osynliga webben” (truly invisble web). Alla dessa är dock 
underindelningar av ”den osynliga webben”. 
49 Sherman & Price 2004, s. 62-64 
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Den osynliga webbens storlek är svår att undersöka, bland annat på grund av webbens 
dynamik och omfång. Det råder dock ingen tvekan om att den ”osynliga webben” är 
väldigt omfattande och att söktjänsterna här går miste om potentiella bidrag till sina 
index.  
 
Förutom den osynliga webben så indexerar inte söktjänsterna sidor som ej fungerar, så 
kallade döda länkar. Andra sidor som inte indexeras är de som upptäcks manipulera 
med söktjänstens system på något vis. Så kallad spamming har varit vanligt 
förekommande, det vill säga att de som konstruerar en webbsida försöker manipulera 
söktjänsternas rankningsfunktioner för att komma högre upp i träfflistorna, genom att 
till exempel upprepa ett visst ord antingen i metataggarna eller i texten. 50  
 
3.2.3 Relevansrankning och träfflistor 
 
En definiering av träfflista är den rankade lista där en fritextsöktjänst redovisar 
resultaten av en sökning. Dokumenten presenteras i ordning utifrån söktjänstens 
bedömning av dokumentens relevans.51 Träfflistornas utseende varierar men är 
vanligtvis uppdelade i sidor som i Googles fall där varje sida visar 10 träffar.  
 
Det är olika mellan fritextsöktjänsterna vad som påverkar relevansrankningen men 
fenomenet med sponsrade länkar är dock någonting som är gemensamt för de allra 
flesta söktjänster, även Google. En fritextsöktjänsts relevansformler och 
relevansrankning är information som rör sig i black-box-fenomenet, ett faktum som 
innebär problem för insikt och forskning i ämnet.  
 
Yelena Shapiro har dock gjort en sammanställning utifrån vad sju fritextsöktjänster 
själva säger influerar deras relevansrankning. Shapiros sammanställning är endast ett 
urval men ger en insikt över möjliga alternativa funktioner som skulle kunna påverka 
Googles relevansrankning. 
 
• Hänsyn kan tas till om webbsidorna är långsamma 
• De eftersökta ordens inbördes närhet och placering 
• Betydelsen av webbsidans titel 
• Innehållet i META-taggar52  
• Frekvensen av de eftersökta orden 
• Hur populär sidan är att länka till53  
Googles grundare betonar själva att ingen enskild rankningsfunktion fått 
oproportionerligt stor betydelse, men framställer dock dessa som några av de mest 
fundamentala som beskrivs närmare i följande stycken:  
 
• Söktermernas antal och placering i webbdokumentet. 
• Textanalys av hur en webbsida beskrivs i länkarna till den. 

                                                 
50 Large et al. 2001, s. 255 
51 Bradley 1999, s. 20  
52 Prioriteringen av META-taggar i relevansrankingen är numera låg, eftersom det är lätt att manipulera 
META-taggarna och beskriva dokumentets innehåll med en felaktig men mer attraktiv beskrivning (t ex 
skriva att sidan handlar om Bruce Springsteen när den i själva verket handlar om några lokala förmågor) 
(Iselid 2003a). Shapiros undersökning bekräftar detta när endast två av sju söktjänster anser att META-
taggar har någon större betydelse i deras relevansranking (Shapiro 2003). 
53 Shapiro 2003  
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• Beräkning av hur nära termerna ligger i förhållande till varandra i ett dokument.  
• Länkvalideringstekniken PageRank som bedömer en webbsidas rankningsvärde 

utifrån alla de webbsidor som länkar den. Hänsyn tas både till det totala antalet 
webbsidor som länkar till den liksom rankingsvärdet på dessa.54  

 
Söktermernas  antal och placering 
Varje ord i ett webbdokument som överensstämmer med sökfrågan räknas som en träff. 
Denna träff får dock olika vikt beroende på var den är placerad i dokumentet – i titeln, 
länkar (ankare), URL:en samt vilken storlek typsnittet har etc. Om en sökterm 
återkommer flera gånger i samma typ av placering på webbsidan så adderas det till en 
början linjärt till rankningen, men avtar sedan snabbt i betydelse med hjälp av en 
vektoranalys. Ett ökat antal ord som överensstämmer med söfrågan i webbdokumentet 
inverkar därför bara positivt på rankningens prioriteringsordning till en viss gräns.55  
 
Textanalys av länkankare 
Istället för att bara associera själva texten på en länk, eller ett så kallat länkankare, med 
den webbsida där länken finns, så kan den även kopplas ihop med den webbsida länken 
leder till. Denna teknik introducerades med World Wide Web Worm56 och används nu 
av Google. En sådan textanalys av länkankare ger ofta en mycket bra beskrivning av en 
webbsida, som till och med kan vara mer rättvisande än webbsidans egen presentation. 
En annan fördel med detta tillvägagångssätt är att söktjänstens täckning ökar eftersom 
man kan få en beskrivning av icke-textbaserade formattyper som varken kan spindlas 
eller indexeras, såsom bilder, program, e-mailadresser och databaser. Textanalys av 
länkankare är dock tekniskt mycket krävande. I ett exempel där man gjorde spindling på 
24 miljoner webbsidor så indexerades mer än 259 miljoner texter från länkankare.57 
 
Närhetsprincipen 
En tredje väsentlig faktor för att avgöra relevansordningen i träfflistan är söktermernas 
inbördes närhet till varandra. Närhetsprincipen är viktig för att uppnå en hög precision 
så att endast det som efterfrågas återvinns och ingenting annat. Principen tillämpas vid 
sökformuleringar med flera söktermer där flera av dem påträffas i samma dokument. 
För att göra en total beräkning för alla söktermers närhet till varandra i hela dokumentet 
så graderas alla förekommande kombinationer in på en tiogradig skala där exakt 
frasmatchning utgör det högsta värdet.58 
 
3.2.3.1 PageRank 
 
För att räkna ut relevansrankningen av webbdokument använder sig Google förutom av 
söktermernas antal och placering, textanalys av länkankare och närhetsprincipen, även 
av en patenterad teknik för länkvalidering som kallas PageRank, PR. Denna teknik är 
besläktad med det koncept som ligger till grund för citeringsdatabaser, det vill säga den 
räknar antalet länkar till ett dokument. Sidor med högt vä rde kan dessutom få andra 
sidor att få ett högre PR genom att länka till dem. En webbsida rankas alltså högre på en 
träfflista om många webbsidor med högt rankningsvärde länkar till den. Samtidigt är det 
är en utbredd missuppfattning att Google enbart räknar antalet länkar till ett 
                                                 
54 Brin & Page, avsnitt 2 
55 ibid. avsnitt 4.5.1  
56 McBryan, se Brin & Page, avsnitt 2.2 
57 Brin & Page, avsnitt 2.2 
58 ibid. avsnitt 4.5.1 
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webbdokument för att avgöra dess PR. Denna myt har, förutom i dagspressen, även 
vidarebefordrats i Liber Förlags bok ”Research på Internet” som skrivits av 
bibliotekarier som borde veta bättre.59 
 
Den bärande tanken i PR är att fastställa ett objektivt mått för människors subjektiva 
bedömning av webbsidors vikt. Således uppnår en webbsida hög PR om antingen ett 
stort antal, eller några högt rankade webbsidor länkar till den. 60 Webbdokument som 
länkas av katalogsöktjänsterna Yahoo! och Open Directory Project betraktas till 
exempel som mycket kvalitativa av Google, och belönas således med en förhöjd PR.  
 
PageRank är alltså det siffervärde som Google använder för att fastställa hur viktig en 
webbsida anses vara i proportion till andra. Värdet på PR grundas på ett slags 
röstningsförfarande där man röstar på webbsidor genom att länka till dem, samt antalet 
utlänkar för de aktuella sidorna. 61 
 
Att räkna ut PageRank 
För att räkna ut ett webbdokuments PR så görs en beräkning på alla dess inkommande 
länkar, inklusive de interna från den egna webbplatsen, med hjälp av följande 
ekvation. 62  

 
PR(A) = (1-d) + d(PR(t1) / C(t1) + … + PR(tn) / C(tn)) 

 
Detta är den ursprungliga ekvation som Googles grundare Sergey Brin och Lawrence 
Page publicerade när PR ännu bara var i utvecklingsstadiet. Den kan ha modifierats 
bakom kulisserna sedan dess, men dess förklaringsvärde består i vilket fall som helst. 
 
• PR(A) utläses som PageRank för webbdokument A 
• d är en dämpande faktor som vanligtvis sätts till 0,85 
• PR(t1) är PageRank för de webbsidor som länkar till A 
• C(t1) är det totala antalet utlänkar som respektive webbsida har 
• PR (tn) / C(tn) (där n representerar ett positivit heltal) betyder att uträkningen görs 

för varje sida som länkar till A  
 
Ekvationen innebär att varje webbsida som länkar till ett webbdokument ökar dess PR 
med en andel av sin PR. Denna andel räknas fram genom att multipliceras med 
dämpningsfaktorn 0,85 och delas lika mellan antalet utgående länkar. För att få fram PR 
för webbdokumentet adderas slutligen 0,15 till resultatet.63 
 
Googles grundare menar att PR utgör sannolikheten att den genomsnittlige surfaren 
besöker en viss webbsida och att dämpningsfaktorn är sannolikheten att samme surfare 
tröttnar och surfar vidare.64  
 
Slutligen innebär ekvationen att varje ingående länk till en webbplats innebär en 
höjning av dess totala PR som kommer att fördelas på de olika webbdokumenten. Detta 
                                                 
59 Iselid 2003b 
60 Brin & Page, avsnitt 2.1 & 2.1.2 
61 Craven 2003 
62 Brin & Page, avsnitt 2.1.1, se även Ridings & Shishigin 2002, s. 13 
63 Craven 2003  
64 Brin & Page, avsnitt 2.1.2 
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gäller dock bara de sidor som Google spindlat. Den webbsida som länken leder till får 
dock den högsta ökningen. Webbplatsens totala PR kommer också främst att kanaliseras 
till de sidor som länkas mer än andra internt inom webbplatsen. På samma sätt så 
innebär utgående länkar en sänkning av webbplatsens totala PR. Detta kan dock 
undvikas med sådana länkar som Google inte följer upp, till exempel genom att använda 
sig av javascript-kod. 
 
Med jämna mellanrum så uppdateras Googles index och varje webbsidas PR räknas ut 
på nytt. Det totala antalet PR på webben genomgår då en gigantisk omfördelning där det 
ges och tas mellan webbsidor i vad som blivit känt som ”Google-dansen”. När en 
webbsidas PR på så sätt ska räknas ut på nytt så nollställs dess tidigare värde för att 
ersättas av det nya värdet som räknas samman från alla aktuella länkar till den. 65  
 
PageRanks tillkortakommanden 
PageRank fastställs på en skala när webbsidan indexeras för första gången och detta 
värde utvärderas efter varje ny spindling. Webbsidor med hög PR verkar spindlas oftare 
och kanske även grundligare. Ett problem med denna teknik är att en webbsida med 
väldigt relevant information ändå kan få låg rankning eftersom den inte länkas av någon 
webbsida med högt rankningsvärde. På samma sätt kan en webbsida komma högt upp i 
träfflistan för många sökfrågor endast på grund av dess väldigt höga PageRank. 
Principen för PR är i grund och botten nämligen inte kopplad till söktermerna utan till 
webbens länkstruktur. Enligt Google själva är detta ett demokratiskt förfaringssätt. De 
ser det som att alla webbsidor på Internet får lägga ”röster” på de sidor de tycker är bäst. 
En kritik mot detta synsätt är dock att alla röster inte är lika mycket värda.66  
 
Google hävdade ursprungligen att PR i motsats till alla tidigare rankningstekniker kunde 
kringgå all manipulerande spamming. Det har dock visat sig att inte heller Google 
klarar av detta helt och hållet. Så kallad Google-bombing innebär att många sidor enas 
om ett gemensamt uttryck när det till exempel gäller att beskriva en länk till en viss 
webbsida. På så sätt kan rankningen på den sidan fås att stiga. Ett av de första exemplen 
på Google-bombing var när man lyckades få en personlig hemsida i topp på träfflistan 
på den föga smickrande sökningen ”talentless hack”. 67 Ett annat känt exempel är när så 
många hade beskrivningen ”Go to hell” för en länk till företaget Microsoft, att 
Microsofts webbplats hamnade i topp på träfflistan just för sökningen ”Go to hell”.68 
 
3.2.3.2 Sponsrade länkar  
 
Relevansrankningen i träfflistan har påverkats av att de kommersiella villkoren för 
söktjänsterna hårdnat efter att den värsta IT-boomen lagt sig. Förutom traditionell 
finansiering som reklambannrar och försäljning av sina produkter, såsom index och 
sökmotorteknik, till andra webbaktörer, så har nämligen annonsering i form av 
sponsrade länkar växt fram. Det handlar helt enkelt om möjligheten att köpa sig en plats 
högt upp i söktjänsternas träfflistor. Konsekvensen av sponsringen är att det inte 
behöver vara de mest relevanta länkarna som hamnar överst på träfflistan, vilket 
förvärras av att de sponsrade länkarna inte alltid är tydligt markerade som sådana. Med 
tanke på att en undersökning i april 2002 visade att 60 % av alla användare inte ens 
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66 Iselid 2002a 
67 ibid. 
68 Rosencrance 2002 
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kände till att det existerade sponsrade länkar i de söktjänster de använde sig av, så är 
denna manipulation av sökresultaten minst sagt anmärkningsvä rd utifrån ett 
återvinningsperspektiv. Bland annat så har konsumentföreningen Commercial Alert i 
USA reagerat och fått konkurrensverket där att i en skrivelse till söktjänsterna ange 
riktlinjer för att sponsrade länkar ska vara tydligt markerade som sådana för att inte 
vilseleda, något som de flesta söktjänster följt med undantag för till exempel LookSmart 
och MSN.69 
 
Företaget Searchking utnyttjar Googles PR för sina egna kommersiella intressen. I deras 
prislista över annonsplatser på webbsidor är det dyrare att annonsera på sidor med hög 
PR. Dessutom har man kunnat betala Searchking för att bli länkad av dem, vilket har 
varit eftertraktat eftersom deras webbsida har haft hög PR. Google uppskattade dock 
inte detta och sänkte därför deras PR från sju till fyra hösten 2002, något som i sin tur 
föranledde en stämning från Searchkings sida.70 
 
3.2.4 Sökgränsnitt och sökfunktioner  
 
Googles sökgränssnitt är utformat med samma princip som de flesta andra 
fritextsöktjänster: det är uppbyggd med en mängd mer eller mindre avancerade 
sökfunktioner som är indelade i ett enkelt och avancerat sökningsformulär. Det enkla 
sökningsformuläret är standard och det som används i klar majoritet. I Google, likväl 
som i de flesta fritextsöktjänster, består det enkla sökningsformuläret av endast ett 
sökfält och några få valalternativ, som val av språk och sidans ursprung. Googles 
avancerade sökformulär inrymmer däremot 4 sökfält och en mängd olika andra 
sökalternativ. Anledningen till uppdelningen mellan sökfunktionerna är troligtvis att 
söktjänsten ska bli så användarvänlig som möjligt; för den ovane informationssökaren 
kan det avancerade sökformuläret förmodligen betraktas som svårhanterat.  
 
Sökfunktionernas karaktär och användningsområde varierar, och många av dem är 
specifikt inrik tade på en särskild typ av topics, till exempel information från en viss 
domän. Därför är det också bara ett begränsat antal sökfunktioner som används i denna 
studie (läs mer om urvalet i metodavsnittet). Jag har indelat Googles sökfunktioner 
utifrån dess karaktär i tre kategorier:71  

 
Querybaserade sökfunktioner. Dessa sökfunktioner modifierar sökfrågan och hur 
söktermerna relaterar till varandra. Här beskrivs booleska operatorer och 
frassökning.  
  
Placeringsspecifika sökfunktioner. Dessa sökfunktioner baseras på att söktermerna 
ska finnas i en specifik placering i dokumentet – i dess HTML-titel, webbadress, 
brödtext och länkar.72 
  
Övriga sökfunktioner. Här beskrivs övriga aktuella sökfunktioner för 
undersökningen, det vill säga versalkänslighet och sökning på språk. 
  

                                                 
69 Iselid 2003a, s. 116-117 
70 Iselid 2002b   
71 Sökfunktionerna som inte är med i undersökningen beskrivs inte.  
72 I Google uttrycks sökfunktionerna ”nyckelorden i sidans...”, men ”sökterm” används här för 
konsekvens. 
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3.2.4.1 Querybaserade sökfunktioner 
 
Booleska operatorer  
Booleska operatorer bygger på den booleska IR-modellen och används för att kunna 
kombinera termer med varandra och på så vis specificera sökningen. De är de vanligaste 
sökfunktionerna i databaser.  
 
De booleska operatorerna som Google använder är de vanligaste: AND, OR och NOT. 
AND används när samtliga termer i sökningen måste finnas med i dokumentet. AND 
har därför högre prioritet än de andra operatorerna. Denna specificering innebär att 
AND generellt ger färre träffar. Google använder, precis som de flesta fritextsöktjänster, 
operatorn AND automatiskt.73 OR används när minst en av söktermerna måste närvara i 
dokumentet. OR innebär därför att många söktermer kan användas utan att strikt 
avgränsa sökningen och OR ger vanligen fler antal träffar. NOT används för att 
exkludera en eller flera termer som inte ska finnas med i dokumentet. NOT ger vanligen 
färre antal träffar.74  
 
För att underlätta hanteringen av booleska operatorer brukar parenteser användas, 
Google tar dock ingen hänsyn till parenteser.  
 
Frassökning  
Frassökning är vad det låter som, det vill säga sökning efter flera termer i en given 
ordning. Frassökning ger därför generellt färre träffar (än om termerna ordning inte har 
betydelse), men frassökningen är samtidigt särskilt användbart när det gäller att söka 
efter specifik information, som särskilda händelser, namn, citat etc.75 Google har som 
allmän standard att citationstecken används vid sökning med en fras. I Google kan 
frassökningen alltså aktiveras av användaren, något som är viktigt för att frassökningen 
ska genomföras på korrekt vis.76 
 
3.2.4.2 Placeringsspecifika sökfunktioner 
 
Söktermerna endast i sidans HTML- titel 
Googles titelsökning ger användaren möjlighet att söka efter en webbsidas titel (hela 
titeln eller ord ur titeln). En webbsidas titel är i detta sammanhang inte någon rubrik i 
själva textinnehållet på sidan utan den finns i webbsidans HTML-kod; det är en så 
kallad titeltagg som innehåller information om webbsidans innehåll.77 En webbsidas 
HTML-titel är vanligen synlig för användaren högst upp i webbläsarens fönsterram.  
Milstein & Dornfest anser att sökning efter söktermer i sidans html-titel ger färre och 
mer fokuserade träffar eftersom det är högre sannolikhet att ord i html-titeln företräder 
sidans innehåll än ett slumpmässigt ord i dess brödtext.78  
 
Söktermerna endast i sidans webbadress  
Sökning i webbsidans URL-adress visar samtliga dokument där söktermerna finns 
någonstans i dess URL-adress, oberoende hur adressen är utformad. Till exempel vid 
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sökning med termen ”Sundsvall” så återvinns både www.sundsvall.nu och 
www.frilufts.se/sundsvall. Sökning efter hela webbadressen är onödig att utföra med en 
fritextsöktjänst eftersom den sökningen enklast genomförs med webbläsarens 
addressfält.79 
 
Söktermerna endast i länkar till sidan  
Denna sökfunktion används för att återvinna de dokument där söktermerna finns i dess 
länkankare, det vill säga den text som beskriver en länk. Sökning i länktext är 
användbart för att finna vilka sidor som har länkar till en särskild webbsida, person, 
fras, email etc. En nackdel med att söka i länktext är att sökningen begränsas av att 
många sidotillverkare inte gör särskilt utförliga beskrivningar av sina hänvisningar.80  
I Google finns även en sökfunktion efter webbsidor som länkar till andra specifika 
webbsidor eller domäner. Detta är bland annat användbart för att finna webbsidor med 
liknande innehåll.81 
 
Söktermerna endast i sidans brödtext 
Med denna sökfunktion återvinns dokument där söktermerna finns i sidans brödtext, 
alltså det huvudsakliga textinnehållet, därför är den också generellt bredare än de andra 
placeringsspecifika sökfunktionerna. Sökning i endast sidans brödtext är bland annat 
användbar för att finna alternativ information om stora webbsidor med hög ranking. Till 
exempel för att finna sidor med åsikter om en särskild stad utan att få stadens officiella 
sida eller länkar till den. 82 
 
3.2.4.3 Övriga funktioner 
 
Sökning på språk och region 
I Google går det att efterfråga dokument skrivna på ett visst språk eller med upphov från 
ett visst land. Google känner av en webbsidas språk automatiskt, det kan till exempel 
innebära att sökspindeln finner information i webbsidans metataggar.83  
 
Versalkänslighet 
Google reagerar inte på versaler i söktermen. Används versaler, eller versaler och 
gemener kombinerade så återfinns de termer som exakt matchar söktermens 
utformande.84 
 

4. Tidigare studier  
 
Olika former av återvinningseffektivitetstester har varit vanligt förekommande under 
fritextsöktjänsternas korta historia. Jag har upplevt att testerna ofta baseras på en 
undersökning mellan olika fritextsöktjänsters effektivitet; det har varit svårt att hitta 
undersökningar som baserar sig på en specifik söktjänst. De flesta återvinningstester är 
ändå av intresse för min studie eftersom den i grunden är ett återvinningstest och 
metoden för dessa tester i grunden är relativt lika även om undersökningarnas specifika 
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inriktning varierar. Särskilt två saker har jag granskat extra noga med 
återvinningstesterna: Dels hur undersökningen har bedömt relevans - vilken skala samt 
vilka bedömningskriterier som används - och dels hur författarna har gjort sitt urval av 
topics. Två av dessa tidigare studier har dock mer direkt relevans i relation till denna 
undersöknings inriktning. Eastman och Jansens studie undersöker sökoperatorernas 
inverkan på fritextsöktjänstens återvinning, medan Zhaos studie berör vikten av olika 
rankningsaspekter i Google.  
 
4.1 Judith Bar-Ilan  
 
Judith Bar-Ilans utförde ett återvinningstest i april 2001 som är intressant eftersom Bar-
Ilan försöker undgå problemet med subjektivitet i relevansbedömning. För att minimera 
subjektivitetens betydelse undersöker Bar-Ilan istället förekomsten av söktermer i 
dokumentet. Denna metod kallar Bar-Ilan för teknisk precision. Ett tekniskt relevant 
dokument innehåller alla de termer eller fraser som sökfrågan efterlyser. Dokumentet 
får inte innehålla termer bortvalda med ett minustecken eller en boolesk NOT-operator. 
Bar-Ilan menar att metoden har två fördelar gentemot vanlig uträkning av precision. 
Dels objektiviteten och dels att den tekniska precisionen snabbt kan uträknas på stora 
dokumentsamlingar med hjälp av dataprogram. Nackdelen med metoden är att den inte 
kan bedöma dokumentets betydelse. 
 
Ett dokument kan som exempel innehålla alla söktermer utan att för den delen vara 
relevant, så denna form av undersökning är förmodligen missvisande ur 
användarsynpunkt, men i rent teknisk aspekt kan den avslöja en del om söktjänstens 
tekniska prestanda.  
 
Bar-Ilan testade teknisk precision på fem olika fritextsöktjänster och resultatet visade att 
antalet återvunna träffar varierar mer än skillnaden i teknisk precision. Google utmärkte 
sig genom att ha återfunnit näst minst antal träffar, men redovisar bäst teknisk 
precision. 85 
 
4.2 Peter Bruza, Robert McArthur och Simon Dennis 
 
I Peter Bruza, Robert McArthurs och Simon Dennis test från 2000 jämfördes 
återvinningseffektiviteten mellan olika former av webbaserade söktjänster, dels en 
ämneskatalog (Yahoos), dels en fritextsöktjänst (Google) och dels assisterad sökning 
med ett verktyg som omformulerar sökfrågor (kallat hyperindex browser - Hib) till 
fraser. För att utvärdera flera aspekter av sökningen än endast den traditionella 
återvinningseffektiviteten baserad på träffarnas relevans, mättes även två andra 
variablar; den kognitiva laddningsnivån (vilket kan ses som ansträngningsnivån för 
sökningen) och sökningens tid. 54 psykologistudenter användes som testpersoner och 
18 topics användes, med enda kriteriet att författarna ansåg att frågorna var intressanta. 
Innan sökningarna genomfördes fick studenterna svara på flera enkäter om sina 
förkunskaper kring datorer och sökning online, för att författarna antog att söktjänsterna 
med mer struktur och visuell uppbyggnad skulle vara till hjälp för dem med begränsade 
förkunskaper, men deras resultat gav ingen större skillnad mot övrigas.  
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När sökningarna väl genomfördes användes en särskild webb-browser, PRISM, som 
registrerar vilka sidor användaren besökt och vilka av dessa de valt att bokmärka, tiden 
för varje sökning och sökningens kognitiva ansträngningsnivå. Studenterna fick sju 
sökfrågor var, varav den första var en träningsfråga, och fick fem minuter på sig att hitta 
så många relevanta sidor som möjligt med varje söktjänst. När studenten hittade en sida 
som denne antog vara relevant så bokmärktes den.  
 
Den kognitiva ansträngningsnivån mättes med en strategi där användaren har en primär 
och sekundär uppgift. I det här fallet var den primära uppgiften själva 
informationssökningen och den sekundära var att lyssna på en slinga av digitala signaler 
(med en till fem pip), där användaren skulle reagera när en slinga upprepades. Bruza, 
McArthur och Dennis testade flera olika sekundära uppgifter och valde denna eftersom 
den inte var för svår men ändå krävde kontinuerlig koncentration.   
 
Vid relevansbedömningen av de återvunna dokumenten användes utomstående personer 
med oberoende ställning till testet. Relevansbedömningen räknades ut med en 7-gradig 
relevansskala, där författarna inte har redovisat vilka kriterier som gällde. Bruza, 
McArthurs och Dennis tester gav marginella skillnader i relevans mellan de olika 
söktjänsterna; Hib gav bäst genomsnittlig relevans, sedan Yahoos ämneskatalog och sist 
Google. Google var däremot den söktjänst som gick klart snabbast för studenterna och 
gav flest antal relevanta dokument. Google gav även minst kognitiv laddning för 
studenterna, tätt följd av Yahoo och sedan ett ganska stort hopp till Hib. 
Sammanfattningsvis så var Hib effektivast i fråga om relevans men till kostnad av tid 
och kognitiv laddning.  
 
Testet är intressant eftersom det kombinerar ett traditionellt återvinningseffektivitetstest 
med alternativa metoder som kognitiv laddning och tid. Tyvärr redovisar inte McArthur 
och Bruza någon närmare information om urvalskriterier för sökfrågorna och vilka 
kriterier som gällde för relevansbedömningsskalan, två faktorer med betydelse för 
testets reliabilitet.86 
 
4.3 Caroline Eastman och Bernard Jansen  
 
Caroline Eastman och Bernard Jansen testade 2003 hur tre webbaserade söktjänsters 
återvinningseffektivitet påverkades med sökoperatorer. Författarna valde hundra 
sökningar ur fritextsöktjänstens Exiles söklogg. Sökninarna som valdes skulle innehålla 
en av sökoperatorerna AND, OR, MUST APPEAR och PRHASE (frassökning). 
Förutsättningen för att en sökning skulle väljas var att de inte efterfrågade stötande 
material eller var felstavade. Fördelningen mellan de fyra olika sökoperatorerna var 
jämn; ca 25 söktsträngar valdes för varje. De valda sökoperatorerna exkluderades ur 
sökningarna och båda versionerna av sökfrågor testades på två webbaserade söktjänster. 
Resultaten dem emellan mättes i täckning (totala antalet återvunna dokument), relativ 
precision och rankning av relevanta dokument. DCV till de två senare var 10.  
Ett urval av sökfrågor i en logg är en användbar metod eftersom det både ger insikt i hur 
okända användare formulerar sina sökningar samt ett inslag av ämnesmässig 
autenticitet, även om direkt stötande sökningar valdes bort.   
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Vid relevansbedömningen av de återvunna dokumenten användes fyra oberoende 
personer, som fick använda en skala på fyra grader (1, 2, 3, 4). Betyget 4 innebar att 
dokumentet var helt relevant, 3 ett partiellt relevant dokument, 2 relevant med minsta 
möjliga marginal och 1 ett orelevant dokument. En invänding här är att kriterierna för 
de olika betygen är för oklart definierade; mer tydlighet skulle förmodligen underlätta 
kategoriseringen av de återvunna dokumenten.  
 
Eastman och Jansen kom fram till att skillnaderna för sökoperatorerna med varje enskild 
söktjänst i relativ precision och rankning av relevanta dokument genomgående var 
marginella. De största skillnaderna låg i stället i resultatet mellan de olika söktjänsterna 
jämförda med varandra.87  
 
4.4 Liza Zhao 
 
Liza Zhaos test (2004) skiljer sig från övriga tester jag studerat, det baseras inte på hur 
återvinningseffektiva olika söktjänster är i olika avseenden i relation till varandra, utan 
på vilka aspekter på webbsidan som kan påverka dess placering i söktjänstens träfflista, 
och därmed vad som kan påverka fritextsöktjänstens rankingsystem.  
 
Författaren använde sig enbart av Google, och genomförde samma sökning – med de 
två nyckelorden ”cataloging department” - en gång i veckan i totalt tio veckor (utan 
citatstecken). Varje vecka undersöktes karaktärsdragen på de tjugo översta dokumenten 
i träfflistan, samt eventuella placeringsskillnader dokumenten emellan i träfflistan. 
Syftet var att på så vis kunna urskilja vilka faktorer hos dokumenten som hade större 
påverkan i dess ranking. Följande fem faktorer hos dokumenten granskades: 1 – vikten 
av Googles PageRank, 2 – Webbsidans popularitet, 3 - antalet och tätheten av 
söktermer, 4 – söktermers placering i webbsidans titel, html-titel och URL-adress, och 
slutligen 5 – webbsidans domänstruktur.  
 
Resultatet visade stabilititet i rankingsystemet. Under de tio veckor som sökningen 
gjordes så var det endast 24 olika webbsidor i träfflistan, en låg siffra med tanke på 
Zhaos DCV var 20. Desto mer turbulens var det i inbördes placeringar dokumenten 
emellan; bara tre dokument höll sin position i träfflistan alla 10 veckor, samtliga av dem 
låg på träfflistans övre del, placering 1, 4 och 7. Överlag visade dokumenten på övre 
halvan av träfflistan klart mindre variation än de lägre rankade; ingen av dokumenten på 
de 12 översta placeringarna ändrade sin position mer än tre placeringar i veckan och 
ingen var lägre än placering 14. Att träfflistan uppträder så stabilt över relativt lång tid 
som 10 veckor beror antagligen mer på att sökämnet är brett och att de topprankade 
sidorna därmed har högt rankningsvärde än att Googles index sällan uppdateras. 
 
Googles PR mättes med hjälp av Google verktygsfält (toolbar), en applikation som 
bland annat ger ett ungefärligt Pagerank-värde för ett återvunnit dokument. 
Anmärkningsvärt nog fanns de två högsta PR-värdena längre ner i resultatlistan, på 
position 15 och 17. Den genomsnittliga Pagerank-värdet var däremot högre för 
dokumenten på övre halvan i träfflistan.  
 
Här kan man invända till att använda Googles verktygsfält som mätinstrument eftersom 
dess redovisning är oprecis och redovisar resultat i intervaller. Dessutom blir resultaten 

                                                 
87 Eastman & Jansen 2003, s. 383-411 
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extra svåranalyserade i och med att Googles PR enligt Craven sannolikt är en 
logaritmisk skala.88 
 
Webbsidans popularitet mättes genom antalet sidor som länkade till den aktuella sidan. 
Författaren betonade att detta skiljer sig mot Googles PR eftersom en sida som är 
populär att länka till inte nödvändigtvis behöver få högt PR. Zhao sökte med varje sidas 
URL i Google för att få ett ungefärligt värde över antalet sidor som länkade just den 
adressen. Resultatet visade att webbsidan på position 1 (samma sida under alla 10 
veckor) hade klart högst ”popularitet”. Trenden var också genomgående att de sidor 
högre upp i träfflistan också var frekvent länkade till.  
 
Vid antalet söktermer och dess täthet till varandra räknade författaren frekvensen av 
dessa två ord i varje webbsida (förstasidan). Eftersom Zhao inte frassökte så behövde 
inte söktermerna vara i anslutning till varandra. Söktermernas täthet räknades ut genom 
att dela antalet söktemer med totala antalet ord i webbsidan. Antalet söktermer i varje 
dokument visade ingen tendens i förhållande till dess position i träfflistan. Söktermernas 
täthet visade däremot hur webbsidor med lägre täthet oftare befann sig lägre ner i 
träfflistan.   
 
Beträffande söktermernas placering i webbsidans innehållstitel så hade samtliga 24 
återvunna dokument antingen ”Cataloging department” eller endast ”cataloging” i sin 
innehållstitel, varav 75 % hade med bägge söktermerna. Att bägge söktermerna fanns 
med verkar däremot inte haft särskild betydelse bland de topprankade träffarna, de tre 
överst rankade dokumenten hade bara ”cataloging” i sin titel. Författarens granskning av 
söktermerna placering i websidans HTML-titeltagg gav liknade resultat som 
placeringen i webbsidans innehållstitel, majoriteten av de sidor med bägge söktermerna 
i sin HTML-tagg befann sig på nedre halvan av träfflistan. Totalt sett var det däremot 
fler webbsidor som hade bägge söktermerna i sin HTML-titeltagg än i sin innehållstitel. 
Resultatet visar att förekomsten av söktermerna i sidans innehållstitel eller HTML-
titeltagg förmodligen har viss betydelse för sidans ranking eftersom samtliga återvunna 
dokument hade minst någon sökterm i sina titlar. Antalet söktermer i titlarna verkar 
däremot inte förändra sidans rankningsvärde nämnvärt, vilket visar att dessa aspekter 
antagligen inte har något större inflytande i en webbsidas totala ranking, i alla fall om 
ämnet är brett.  
 
Söktermernas placering i sidans URL-adress hade inte heller något större inflytande i 
webbsidans ranking, även om författaren här till skillnad mot söktermernas placering i 
titlarna kunde urskilja ett mönster där de lägre rankade sidorna hade lägre frekvens med 
nyckelord.  
 
Domänstrukturen hos de återvunna dokumenten var liknande, totalt urskiljde författaren 
9 olika strukturer, där något nyckelord fanns i samtliga. Övre halvan av träfflistan hade 
söktermerma i början av adressen, medan de lägre rankade dokumenten nästan 
uteslutande hade söktermerna mer än två nivåer ner i domänstrukturen.  
 
Sammanfattningsvis så konstaterar författaren att det är svårt att peka på vilka faktorer 
som väger mer än de andra men att följande fem faktorer – Googles PR, websidans 
populäritet, tätheten av söktermer, söktermer i URL och sidans domänstruktur – har 

                                                 
88 Craven 2003. 
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större betydelse än övriga för Googles ranking. Zhao betonar att det krävs höga värden i 
flera faktorer för en topplacering i träfflistan, vilket förklarar vissa extremvärden hos 
några lägre rankade dokument. Zhaos undersökning är intressant eftersom den berör ett 
högrelevant område inom webbaserad informationsåtervinning. En ökad förståelse kring 
vilka faktorer som egentligen har betydelse för en hög placering i träfflistan, berör både 
användaren som söker i söktjänsten, som eventuellt kan göra en effektivare sökning och 
webbsidans upphovsman, som eventuellt kan nå ut till en större publik med sin 
information. Det främsta problemet med denna typ av undersökning, vilket Zhao också 
är medveten om, är att black-box fenomenet gör det i princip omöjligt att dra exakta 
slutsatser av en enskild faktors betydelse.89 

 
 
 
 

                                                 
89 Zhao 2004, s. 108-118 
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5. Metod 
 
Den här undersökningen använder en kvantitativ metod för att besvara 
frågeställningarna. Med ett återvinningseffektivitetstest testas enkel mot avancerad 
sökning i Google med hjälp av 20 söktopics. DCV är 10 och de återvunna dokumenten 
relevansbedöms med en 4-gradig relevansskala som också räknas om till en binär 2-
gradig skala. Resultatet redovisas med olika varianter av effektivitetsmåttet precision 
som grund för tabeller samt en diskuterande text.  
 
Följande stycken redogör för urvalet av sökfunktioner och utformande av sökningar, 
vilka topics som används, relevansbedömningen av sökträffarna och slutligen vilka IR-
mått som används för att sammanställa resultatet av undersökningen.  
 
5.1 Val av sökfunktioner och utformande av sökningar 
 
Googles enkla och avancerade sökformulär är utgångspunkten för vad som är en enkel 
och avancerad sökning i undersökningen, en närmare definiering av sökstrategierna som 
jämförs är dock nödvändig. 90 
 
Enkel sökning  
En enkel sökning definieras i denna undersökning efter hur den genomsnittliga 
informationssökaren genomför sin sökning, som enligt Eastman och Jansen till 90 % av 
fallen använder max två söktermer.91 Majoriteten av sökningarna i Google sker med en 
sökterm efter breda informationsbehov, 92 men samtliga enkla sökningar i denna 
undersökning använder två söktermer eftersom topicsen är specifika.93 De två söktermer 
som används kopplas samman med AND som är automatisk operator i Google. Förutom 
det är den enda sökfunktionen som används i de enkla sökningarna avgränsning till 
träffar på svenska (det gäller även för de avancerade sökningarna).  
 
Avancerad sökning 
De avancerade sökningarna i undersökningen baseras som tidigare nämnt på 
sökfunktionerna i Googles avancerade sökformulär. Ett urval är dock nödvändigt 
eftersom alla avancerade sökfunktioner inte är användbara på samma typ av topics som 
den enkla sökningen kan hantera. De avancerade sökfunktioner som används är utifrån 
dess karaktär indelade i fem kategorier:94  
 
AND-sökning 
I två sökningar expanderas den enkla sökningen med söktermer bifogade med den 
booleska AND-operatorn. AND skrivs inte ut i själva sökningarna eftersom AND 
används som standard för att inkludera alla söktermer i en sökning. Exempel: IRA AND 
flygplatser AND attentat  
 
 
                                                 
90 Förutom uppenbara skäl så är avgränsningen viktig eftersom alla former av sökningar går att 
genomföra med det enkla sökformuläret med särskilda kommandon. 
91 Eastman och Jansen 2003, s. 383, se även Bruza et. al. 1999, s. 280  
92 www.google.se 
93 I Silverstein, Marais, Henziger & Moriczs undersökning av Altavistas söklogg så var snittantalet termer 
2,35 I de sökfrågor som inte genomfördes med stor frekvens (1999, s. 9). 
94 se även avsnitt 3.2.4 
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OR-sökning 
I fem sökningar expanderas den enkla sökningen med söktermer med den booleska OR-
operatorn. Exempel: Soltempelorden AND (självmord OR mord OR våld) 95 
  
AND och OR i kombination 
I fem sökningar expanderas den enkla sökningen med en kombination av de booleska 
operatorerna AND och OR. Förutom den enkla sökningens AND används minst ett till 
AND för ytterligare termer dokumentet ska innehålla. Utöver det används OR för att 
expandera sökningen med fler söktermer. AND och OR innebär därmed att minst tre 
söktermer måste finnas i dokumentet till skillnad mot minst två som med OR-
sökningarna. Exempel: Fartygs AND (kollision OR krock) AND (offer OR skadade OR 
omkomna)   
 
Frassökning 
Liknande eller samma termer som den enkla sökningen används som en frassökning 
istället. Frassökning används i sex sökningar. Exempel: ”Kriget i Tjetjenien” 
 
Placeringsspecifik sökning 
På två topics genomfördes den avancerade sökningen fyra gånger med identiska 
söktermer som den enkla sökningen för att testa effekten av de placeringsspecifika 
sökfunktionerna. Följande fyra placeringsspecifika sökfunktioner används:  

1. Söktermerna i sidans HTML-titel 
2. Söktermerna i sidans brödtext 
3. Söktermerna i sidans webbadress  
4. Söktermerna i länkar till sidan.  

Den mest effektiva av de placeringsspecifika sökfunktionerna används sedan i 
jämförelsen mot den enkla sökningen.  
 
De avancerade sökningarna är i regel en expansion av den enkla sökningen för att 
reducera antalet möjliga orsaker till skillnader, principen är att endast de tillfogade 
sökfunktionerna med termer ska skilja den enkla och avancerade sökningen åt. Med 
olika söktermer som grund för de olika sökstrategierna kan resultatet snarare bero på 
just de enskilda termernas relevans än något annat. Till exempel så är den enkla 
sökningen för sökning 4 (”Vad finns det för tillgänglig information om självmord bland 
tonåringar?”) utformad ”Självmord AND tonåringar” medan den avancerade sökningen 
där sökfunktionen OR används är ”Självmord AND tonåringar OR ungdomar OR unga 
OR skolungdomar OR elever”.  
 
Det är inte jämnt antal sökningar som genomförs med varje vald sökfunktion utan  
sökfunktionerna är valda i effektivitetssynpunkt efter hur varje enskild topic är utformad 
och vilken information den efterfrågar. Frassökning, OR-sökning och AND och OR i 
kombination är de på förhand mest användbara sökfunktionerna och de används i 
princip lika många gånger i undersökningen; 6, 5 och 5.  
 
De andra sökfunktionerna, AND och de ”placeringsspecifika”, har i regel en 
begränsande funktion på sökningens resultat. Dessa sökningar kan därför anses ha ett 

                                                 
95 Paranteser behöver inte användas i Google givet att användaren vill ha den exekveringsordningen av 
söktermerna.  
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lägre värde för jämförelsen mellan enkel och avancerad sökning. Jag anser ändå att det 
finns ett visst vetenskapligt värde i att testa dessa sökfunktioner, de är trots allt inte 
nödvändigtvis slagna på förhand, rent teoretiskt skulle till exempel träffar med endast 
nyckelorden i HTML-titeln kunna leverera högre relevans, därför används de i 
undersökningen fast med begränsad frekvens, totalt fyra gånger. Viktigt att poängtera är 
att dessa sökfunktioner dock inte har någon avgörande betydelse för reliabiliteten i 
jämförelsen mellan enkel- och avancerad sökning, då resultatet av jämförelsen räknas ut 
både med och utan AND- och de placeringsspecifika sökningarna.  
Den enkla och avancerade sökningen för varje topic genomfördes direkt efter varandra 
för att inte Googles index skulle hinna uppdateras och förändra jämförelsens 
förutsättningar. 
 
5.2 Val av Topics 
 
Det är problematiskt, eller rent omöjligt, att utforma eller välja redan befintliga topics 
utan att blanda in subjektivitet. Subjektiva topics behöver dock inte vara kategoriskt 
negativa, dels kan sökfrågorna anpassas efter undersökningens inriktning och 
relevansbedömningen underlättas eftersom författaren troligen har förkunskaper. 
Samtidigt är det en förutsättning att topicsen är tillräckligt ämnesmässigt smala för att 
de ska vara användbara i jämförelsen av sökstrategiers effektivitet. Googles index är 
tillräckligt stort för att ge mängder med högrelevanta träffar till breda topics, oavsett 
vilka sökfunktioner som används.  
 
En annan viktig faktor vid val av topics till en jämförelse mellan enkel och avancerad 
sökning är att de valda sökfrågorna inte utesluter den enkla sökningen, som exempel är 
topics som efterfrågar en särskild webbadress eller ett särskilt filformat anpassade för 
domänsökning respektive särskilt val av filformat. Topicsen måste alltså kunna 
appliceras på bägge sökstrategierna. 
 
I den här undersökningen används topics hämtade från testdatabasen GP_HDINFS. Av 
databasens 52 topics skedde ett urval varav 20 används i denna undersökning. Dessa 
topics används för att minska subjektiviteten i konstruktionen av topicsen samt 
framförallt för att frågorna är relativt specifika, delvis eftersom frågorna baseras på 
artiklar publicerade i Helsingborgs Dagblad och Göteborgsposten 1994, samtliga topics 
är alltså nyheter som var aktuella då. Jag har dock valt topics som fortfarande kan vara 
aktuella även idag. Dessa topics är inte anpassade efter någon särskild typ av 
sökfunktion och är sökbara både med enkla och avancerade metoder. 
 
5.3 Relevansbedömning  
 
I denna studie används en flergradig relevansskala som även räknas om till binära 
värden vars påverkan på resultatet utvärderas i analysen.   
Problematiskt nog finns ingen standardiserad flergradig relevansskala för 
återvinningseffektivitetstester. I merparten av de tidigare studier jag granskat används 
dock en 3-4-gradig relevansskala. Den flergradiga relevansbedömningen i den här 
undersökningen sker utifrån en 4-gradig relevansskala som Eero Sormunen använde i en 
undersökning 2002.96 Skalan går från 0 till 3. I den här studien är Sormunens 

                                                 
96 Sormunen 2002, s. 325  
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relevansskala något modifierad med hänsyn till döda länkar, dubbletter, relevanta länkar 
etc. Relevansbedömningen baseras på följande nivåer:  
 
(0) Irrelevant.  
Dokumentet innehåller ingen relevant information för gällande topic. Hit räknas även 
döda länkar, dubbletter och länkar som inte är på svenska eller i andra hand engelska.  
 
(1) Marginellt relevant.  
Dokumentet innehåller ingen mer information än vad som framgår i gällande topic. 
Vanligen innehållande en mening eller max några få uppgifter som är relevanta. Hit 
räknas dokument som i sig är irrelevant men innehåller länkar till andra högrelevanta 
dokument.  
 
(2) Relevant. 
Dokumentet innehåller mer information än gällande topic men är inte uttömmande. 
Vanligen innehållande ett relevant stycke eller minst 2-3 relevanta meningar.  
 
(3) Mycket relevant.  
Dokumentet innehåller relevant och uttömmande information för gällande topic. 
Vanligen innehållande flera relevanta stycken eller mer än 4 relevanta meningar.  
 
Även om jag har utgått från dessa kriterier vid relevansbedömningen har jag samtidigt 
försökt vara så hård som möjligt vid gränsfall, ett dokument till exempel på gränsen 
mellan relevant och mycket relevant har bedömts som relevant.  
 
Relevansbedömning av dokument inom specifika ämnen utan några särskilda 
förkunskaper är inte oproblematiskt och tar lång tid, särskilt när många träffar är långa 
Pdf- eller Word – dokument på ibland flera hundra sidor. Jag har därför använt mig en 
del av Googles cachfunktion eftersom den indikerar var i dokumentet söktermerna finns 
någonstans; i den cachade versionen av det återvunna dokumentet är söktermerna 
markerade.  
 
Binär relevansskala  
För att få binära värden räknas den 4-gradiga relevansskalan om till en 2-gradig binär 
relevansskala. Omräkningen av den 4-gradiga relevansskalan till den binära 
relevansskalan sker på följande sätt:  
 
4-gradig relevansskala   Binär relevansskala 

(0) Irrelevant              (0) Irrelevant              
(1) Marginellt relevant              (0) Irrelevant 
(2) Relevant             (1) Relevant  
(3) Mycket relevant              (1) Relevant 

 
Gränsen mellan relevant och icke-relevant med binär relevansskala är högre än minsta 
möjliga marginal (marginellt relevant). Anledningen är att jag anser att kriterierna för de 
marginellt relevanta dokumenten är såpass låga att skillnaden mellan de och irrelevanta 
dokument är betydligt mindre än skillnaden mellan marginellt relevanta och mycket 
relevanta dokument. 
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5.4 DCV 
 
I de granskade tidigare studierna i avsnitt 5 är det vanligaste DCV mellan 10-20. 
Generellt ger ett lågt DCV det enskilda dokumentet stor betydelse i resultatet medan ett 
alltför stort DCV ger orimligt mycket arbete. DCV i den här undersökningen är 10. Det 
används eftersom det motsvarar förstasidan i Googles träfflista som användaren först 
granskar efter sökning.  
 
5.5 Utvärdering av effektivitet  
  
Precision är det huvudsakliga effektivitetsmåttet i undersökningen och två olika 
varianter av precision används som tillsammans tar hänsyn både till sökningarnas 
relevanspoäng samt dess rankningseffektivitet.  
 
Precision vid DCV 10 (P(10))97 används för att fastställa sökningarnas effektivitet över 
hela träfflistan i förhållande till relevanspoäng oberoende av träffarnas placering. Denna 
variant av precision mäter enbart effektivitet i förhållande till antalet relevanspoäng 
och tar alltså inte hänsyn till rankningseffektivitet. Hög relevanspoäng ger således alltid 
hög precision. Sökningarnas precision räknas ut genom modellen som presenteras i 
avsnitt 2, det vill säga att dela det totala antalet återvunna relevanspoäng med det totala 
antalet möjliga relevanspoäng. Exempel på hur precision räknas ut för samtliga 
sökningar: Total relevanspoäng för samtliga enkla sökningar över samtliga DCV-nivåer 
(4-gradig skala): 251, total möjlig relevanspoäng: 600. Uträkningen blir 251/600 = 
0,4183. Precisionen blir därmed 41,83 %. Principen blir densamma vid uträknande av 
en enskild söknings effektivitet.  
 
genomsnittlig precision (GP)98räknas ut för att mäta rankningseffektivitet. Uträkningen 
för varje sökning sker genom att först addera precisionen för varje observerat relevant 
dokument i träfflistan och sedan dividera summan med det aktuella antalet observerade 
relevanta dokument.99 För ett medelvärde för flera sökningar adderas sökningars 
genomsnittliga precision och divideras med antalet sökningar.  
 
För att illustrera hur genomsnittlig precision räknas ut för varje sökning använder jag 
den andra avancerade sökningen som exempel (räknat med 4-gradig relevansskala). 
Sökningen återvann 5 relevanta dokument med ett DCV på 10, placerade på DCV-nivå 
1 (3 relevanspoäng), 2 (1 poäng), 6 (3 poäng), 7 (2 poäng) och 8 (1 poäng). Uträkningen 
blir följande: 3/3 + 4/6 + 7/18 + 9/21 + 10/24 = 2,8999.  
2,8999/5 = 0,5799. Den genomsnittliga precisionen blir därmed 57,99 %. 
 
Skillnaderna i genomsnittlig precision mellan olika sökningar med samma 
relevanspoäng blir markanta beroende var träffarna är placerade. En sökning som 
exempelvis återvinner relevanta dokument på DCV-nivå 1-5 vid DCV 10 ger 100 % i 
genomsnittlig precision, medan en sökning som återvinner relevanta dokument på 
DCV-nivå 6-10 ger 35,43 %. Vidare ger en sökning med låg total relevanspoäng men 
med högrelevanta träffar högt rankade sannolikt högre genomsnittlig precision än en 
sökning med hög total relevanspoäng men med de flesta högrelevanta träffarna lägre 

                                                 
97 Precisionen (P) över samtliga DCV-nivåer för sökningarna förkortas här P(10), där DCV är 10 
98 Jämför Baeza -Yates & Riberio -Neto 1999, s. 80.  
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rankade. Ett högt värde i genomsnittlig precision betyder dock alltid att det finns något 
högrelevant dokument högt rankat i träfflistan. Det behöver däremot alltså inte betyda 
att sökningen i sig är särskilt effektiv; en sökning med endast en träff kan ge en 
genomsnittlig precision på 100 % om det dokumentet är högrelevant och högst rankad i 
söklistan. 
 
För att utvärdera effektiviteten av de olika sökfunktionerna i förhållande till 
motsvarande enkla sökningar jämförs precisionen efter följande uträkning: PA(10)/PE(10) 
där P(10) står för precision över samtliga 10 DCV-nivåer, A för aktuella avancerade 
sökningar och E  för motsvarande enkla sökningar. Sökfunktionernas medelvärde i 
genomsnittlig precision jämförs även mot de enkla sökningarnas efter samma princip.  
 
Vid uträkning av precisionsvärdena med binär relevansskala sker uträkningarna med 
samma principer men omvandlas till binär relevansbedömning utifrån tabellen i avsnitt 
5.3. 
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6. Resultatredovisning och Analys 
 
I det här avsnittet presenteras och analyseras resultatet av undersökningens sökningar. 
Resultatredovisningen sker med hjälp av tabeller och diagram som grund för analysen.  
 

DCV-Nivå 
Sök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
2 0 1 2 3 3 0 2 3 3 3 
3 2 3 3 2 1 0 1 1 1 0 
4 2 2 3 2 1 0 0 3 0 3 
5 2 3 2 3 0 1 2 2 1 0 
6 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 
7 0 0 3 3 2 3 0 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10 3 2 3 3 3 1 1 0 1 2 
11 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 
12 3 0 0 3 0 2 3 2 0 0 
13 3 0 3 1 3 3 3 2 3 0 
14 3 3 3 0 3 2 3 0 0 0 
15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 3 3 2 2 1 2 3 0 2 1 
17 3 0 2 2 0 1 2 3 0 2 
18 1 3 2 0 1 3 0 0 3 2 
19 3 3 2 3 3 0 3 0 0 0 
20 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 
Tot:  41 32 32 31 23 19 25 18 15 15 

Total relevanspoäng: 251       
 
Tabell 2. De enkla sökningarna med 4-gradig relevansskala 
Tabellen sammanställer de enkla sökningarnas relevanspoäng över samtliga DCV-
nivåer med 4-gradig relevansskala. Lodrätt redovisas relevanspoängen för varje 
sökning och vågrätt för varje enskild DCV-nivå. I ”Tot” visas totala relevanspoängen. 
Tabellstrukturen gäller även för tabell 3-5.  
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   DCV-Nivå 
Sökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 3 1 0 0 0 3 2 1 0 0 
3 2 1 3 3 2 0 1 1 1 0 
4 2 3 3 2 3 3 1 0 1 1 
5 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 1 0 0 3 1 0 0 1 1 
7 2 0 0 3 2 1 1 2 2 2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 2 2 1 0 0 3 2 0 0 0 
10 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 
11 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 
12 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 
13 3 0 3 3 1 0 2 0 2 1 
14 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 
15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 3 1 3 3 1 3 2 2 1 3 
17 3 1 3 0 1 0 1 2 1 2 
18 3 3 2 1 0 0 3 0 0 2 
19 3 3 2 3 3 0 3 0 0 0 
20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tot:  45  29  28  25  23  22  26  14  17  21  

Total relevanspoäng: 250          
 
Tabell 3. De avancerade sökningarna med 4-gradig relevansskala 
Tabellen sammanställer de avancerade sökningarnas relevanspoäng  över samtliga 
DCV-nivåer med 4-gradig relevansskala.  
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DCV-Nivå 
Sökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
12 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
19 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tot:  14 11 13 11 7 6 8 6 4 5 

Total relevanspoäng: 85         
 
Tabell 4. De enkla sökningarna med binär relevansskala  
Tabellen sammanställer de enkla sökningarnas relevanspoäng över samtliga DCV-
nivåer med binär relevansskala. 
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DCV-Nivå 
Sökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
13 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
17 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
18 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
19 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tot:  16  9  9  8  7  7  8  4  4  7  

Total relevanspoäng: 79 
 
Tabell 5. De avancerade sökningarna med binär relevansskala  
Tabellen sammanställer de avancerade sökningarnas relevanspoäng över samtliga 
DCV-nivåer med binär relevansskala. 
 

Alla sökningar        Exklusive 1,2, 19, 20  
Sökstrategi 4-gradig binär 4-gradig binär 
Enkel:  251 85 200 68 
Avancerad:  250 79 216 68 

 
Tabell 6. Sammanställning av totala relevanspoäng 
Tabellen är en sammanställning över de totala relevanspoängen för samtliga sökningar 
med båda relevansskalor (från tabell 2-5) som visas i kolumn 2 och 3, samt de totala 
relevanspoängen med båda relevansskalor utan de på förhand ineffektivaste 
sökfunktionerna, AND-operatorn och de placeringsspecifika (sökning 1, 2, 19, och 20), 
inräknade i resultatet (kolumn 4 och 5). ”Enkel” står för de enkla sökningarna och 
”Avancerad” för de avancerade sökningarna.  
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                           Alla sökningar                   Exklusive 1, 2, 19, 20 
Sökstrategi 
(värden i %) 

4-gradig binär 4-gradig binär 

Enkel: 41,83  42,50 41,66  42,50  
Avancerad: 41,66  39,50  45,00  42,50  

 
Tabell 7. Sammanställning av precision (P(10)) 
Tabellen är en sammanställning över den sammanlagda precisionen över samtliga 
DCV-nivåer, P(10), med bägge sökstrategier. I kolumn 2 och 3 visas precisionsvärdena 
för samtliga sökningar och kolumn 4 och 5 värdena exklusive sökningarna 1, 2, 19 och 
20. ”4-gradig” redovisar värdena bedömda med 4-gradig relevansskala och ”binär” 
för värdena med binär skala.  
 

                           Alla sökningar                   Exklusive 1, 2, 19, 20 
Sökstrategi 
(värden i %) 

4-gradig binär 4-gradig binär 

Enkel: 61,66  70,79  59.79  66,32  
Avancerad: 61,95  64,84  59,76  65,03  

 
Tabell 8. Medelvärde av rankningseffektivitet (GP)  
Tabellen redovisar medelvärdet av den genomsnittliga precisionen för samtliga 
sökningar med bägge sökstrategier. Tabellen har samma upplägg som tabell 7 men 
redovisar istället medelvärde i GP. 
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Diagram 1. Totala precisionsvärden (P(10))  
Diagrammet visualiserar tabell 7,  sökningarnas totala precision över samtliga DCV-
nivåer. I de första två spalterna värdena inklusive alla sökningar och i spalt 3 och 4 
exklusive sökning 1, 2, 19 och 20.   
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Sökning E. P(10) E. GP. Av. P(10) Av. GP. 
1 16,66  52,36 06,66 40,74 
2 66,66 50,04 33,33 58,01 
3 46,66 69,83 46,66 61,85 
4 53,33 65,75 63,33 79,67 
5 53,33 69,48 86,66 81,91 
6 26,66 58,73 30,00 41,60 
7 46,66 48,94 50,00 48,28 
8 00,00 00,00 00,00 00,00 
9 03,33 08,33 30,00 42,85 
10 63,33 83,43 80,00 88,76 
11 20,00 34,16 20,00 21,77 
12 43,33 60,19 23,33 33,33 
13 70,00 74,10 50,00 67,68 
14 56,66 89,78 50,00 73,50 
15 20,00 100,00 20,00 100,00 
16 63,33 81,36 73,33 77,37 
17 50,00 58,58 46,66 59,69 
18 50,00 54,10 46,66 77,94 
19 56,66 92,47 56,66 92,47 
20 30,00 81,59 16,66 91,66 

 
Tabell 9. Sammanställning precision sökning för sökning  
Tabellen visar precisionsvärdena sökning för sökning med 4-gradig relevansskala. E. 
P(10). i kolumn 2 står för precision över samtliga DCV-nivåer för de enkla 
sökningarna. E. GP. i kolumn 3 står för genomsnittlig precision för de enkla 
sökningarna. Samma mått redovisas för de avancerade sökningarna i kolumn 4-5. 
Samtliga värden är i %. 
 
Sökfunktion: AND OR AND + OR FRAS PLAC 
Förhållande 
P(10)(%):  
(Enkla sök. 100,00) 

48,00 122,05 120,51 92,47 84,61 

Förhållande  
(GP)(%):  
(Enkla sök. 100,00) 

96,17 
 

100,19 
 

100,32 
 

99,60 
 

105,77 
 

 
Tabell 10. Sökfunktionernas effektivitet i förhållande till motsvarande enkla 
sökningar 
Tabellen jämför de avancerade sökfunktionernas effektivitet i förhållande till 
motsvarande enkla sökningar utifrån sökningarnas precisionsvärden, rad 2 för P(10) 
och rad 3 för GP. Tabellen jämför förhållandet utifrån PA(10)/PE(10) där de enkla 
sökningarnarna effektivitet räknas 100,00 %. 100  
 

                                                 
100 Se avsnitt 5.5 för förklaring  
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Diagram 2. Sökfunktionernas effektivitet i förhållande till motsvarande enkla 
sökningar (P(10)) 
Diagrammet visualiserar jämförelsen i P(10) från tabell 10. De motsvarande enkla 
sökningarnas effektivitet räknas 100 % i värdeaxeln lodrätt i förhållande till varje 
sökfunktion.  
 
I följande avsnitt analyseras de fakta som presenterats i resultatredovisningen. Analysen 
följer resultatredovisningens disposition och inleder således med analys av resultatet 
med 4-gradig relevansskala. En utförlig diskussion kring orsaker till resultatet sker i 
nästa avsnitt.  
 
6.1 4-gradig relevansskala  
 
Av tabell 2, 3, 6, 7 och diagram 1 framgår att de avancerade sökningarna ger ett i 
princip identiskt helhetsresultat med de enkla, där tabell 6 visar att det endast skiljer en 
relevanspoäng till fördel för de enkla sökningarna 251 för de enkla och 250 för de 
avancerade, vilket leder till att precisionen över samtliga DCV-nivåer även den blir i 
princip identisk med en skillnad på några decimaler vilket kan avläsas i tabell 7 och 
diagram 1. 
 
Beträffande rankningseffektiviteten så kan båda sökstrategierna anses ha levererat 
generellt rankningseffektiva resultat med högre relevans högt upp i träfflistan, något 
som bekräftas av de höga medelvärdena i tabell 8. Anmärkningsvärt nog är även 
medelvärdena i genomsnittlig precision i likhet med precisionen i tabell 6 nästan exakt 
lika mellan sökstrategierna, det skiljer ytterst lite till de avancerade sökningarnas fördel, 
61,95 % mot 61,66 % för de enkla sökningarna. De båda sökstrategierna har därmed 
levererat väldigt lika helhetsresultat över samtliga sökningar med de precisionsmått som 
använts.  
 
Därmed är dock inte sökstrategiernas sammanställda resultat identiskt i varje aspekt. 
Resultaten skiljer sig en del över varje DCV-nivå i träfflistan. Av tabell 2 och 3 framgår 
hur relevanspoängen är som högst på DCV-nivå 1 för bägge sökstrategier, för att sedan 
sjunka allt eftersom med undantag för DCV-nivå 7 hos de enkla sökningarna och DCV-
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nivå 7, 9 och 10 hos de avancerade sökningarna. Att graden av dokumentens relevans 
sjunker genomgående längre ner i träfflistan bekräftar ytterligare sökningarnas 
rankningseffektivitet.  
 
Även om medelvärderna i genomsnittlig precision är i princip identiska så har ändå de 
avancerade sökningarna en rankningsmässig fördel eftersom de återvann något högre 
effektivitet överst i träfflistan. Tabell 2 och 3 visar nämligen att de avancerade 
sökningarna återvann 45 poäng på DCV-nivå 1 i jämförelse med 41 poäng för de enkla 
sökningarna. Tabellerna visar även att DCV-nivå 1 utgör den klart största 
nivåskillnaden i relevanspoäng vilket ytterligare bekräftar sökningarnas 
rankningseffektivitet, med hela 16 poäng ner till DCV-nivå 2 för de avancerade 
sökningarna och 9 poäng ner för de enkla sökningarna. 
 
6.2 Binär relevansskala  
 
Tabell 6, 7 och diagram 1 visar att helhetsresultatet blir något effektivare för de enkla 
sökningarna mot de avancerade sökningarna med binär relevansskala. Marginalen är 
dock något större mellan sökstrategierna i jämförelse med 4-gradig relevansskala, både 
sett till total relevanspoäng samt total precision. Precisionsvärdena ligger dock 
fortfarande kring 40 %, de enkla sökningarnas precision ökar från 41,83 % till 42,50 % 
medan de avancerade sökningarna minskar från 41,66 % till 39,50 % (tabell 7 och 
diagram 1). 
 
Den ökade marginalen mellan sökningarna i binär relevansskala mot 4-gradig visar att 
det finns fler träffar med de avancerade sökningarna på relevansnivåer som inte ger 
utslag med binär relevansskala. Detta leder även till att skillnaden i rankningseffektivitet 
blir större med en ökad fördel för de enkla sökningarna vilket framgår av tabell 8. 
Skillnaden mellan GP-medelvärdet, 70,79 % för de enkla sökningarna och 64,84 % för 
de avancerade sökningarna, kan dock fortfarande inte anses vara särskilt stor.  
 
Tabell 4 och 5 visar hur relevanspoängen sjunker allt eftersom i träfflistan i likhet med 
4-gradig relevansskala. Undantagen från en genomgående sjunkande skala är för de 
enkla sökningarna DCV-nivå 7, i likhet med 4-gradig relevansskala, men även DCV-
nivå 3 och 10. För de avancerade sökningarna är undantagen däremot färre med binär 
relevansskala, DCV-nivå 7 och 10 mot 7, 9 och 10 med 4-gradig skala. 
Rankningsfördelningen är därmed något mer oregelbunden för de enkla sökningarna 
med binär relevansskala.  
 
Beträffande nivåskillnad i relevanspoäng mellan olika DCV-nivåer visar tabell 4 att de 
avancerade sökningarna, i likhet med 4-gradig relevansskala, gav klart störst 
nivåskillnad mellan DCV-nivå 1 och 2 med 7 poängs skillnad. Tabell 5 visar att de 
enkla sökningarna däremot inte har störst nivåskillnad mellan DCV-nivå 1 och 2 utan 
nivå 4 och 5 med 4 poängs skillnad. 
 
6.3 Exklusive sökning 1, 2, 19, 20  
 
Tabell 6, 7 och diagram 1 visar att det inte är några stora marginaler mellan 
sökstrategierna i någon aspekt, men att de avancerade sökningarna istället blir något 
effektivare än de enkla utan sökfunktionerna som på förhand kan ses som generellt 
ineffektivare inräknade i resultatet, i rankningspoäng (tabell 6) och därmed även i 
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precision (tabell 7, diagram 1). I rankningseffektivitet (medelvärde i GP, tabell 8) blir 
det dock nästan ingen skillnad mellan sökstrategierna, vilket innebär att den ökade 
effektiviteten i precision (P(10)) inte har gett utslag i ökat värde i genomsnittlig 
precision för de avancerade sökningarna. Även med de på förhand mest ineffektiva 
avancerade sökningarna borträknade kan inte skillnaderna mellan sökstrategierna anses 
vara särskilt större än marginella både i både P(10) eller medelvärdet av GP.  
 
Med dessa sökningar exluderade fast räknat med binär relevansskala blir resultatet dock 
helt identiskt mellan sökstrategierna (tabell 6 och 7) och där de enkla sökningarna 
fortfarande är något mer rankningseffektiva även om skillnaden är betydligt mindre 
(tabell 8). 
 
6.4 Enskilda sökningar och sökfunktioner  
 
Tabell 9 visar att det jämna helhetsresultatet med 4-gradig relevansskala mellan 
sökstrategierna syns även sökning för sökning. 3 sökningar gav exakt samma resultat 
(sökning  8, 15 och 19) med enkel och avancerad sökning, både vad beträffar precision 
(P(10)) samt genomsnittlig precision (GP), varav samtliga representerade olika 
avancerade sökfunktioner, det vill säga AND & OR, FRAS och PLAC. Ytterligare två 
sökningar gav lika precision men rankade dokumenten annorlunda (sökning 3 och 11).  
 
Även om de enkla sökningarna i genomsnitt är något effektivare är det endast 8 av de 
enkla sökningarna som är effektivare än motsvarande avancerade i precision (P(10)). I 
en majoritet av sökningarna, 12, var därmed de avancerade sökningarna antingen 
effektivare eller lika effektiva. Även i GP var det färre än hälften av sökningarna som 
var effektivare med de enkla sökningarna, 9 av 20. Utifrån detta så går det alltså att 
utläsa en inkonsistens i sökningarnas resultat. 
 
Det var dock genomgående få sökningar som gav stora skillnader i precision (P(10)) 
mellan sökstrategierna, samtliga utom sökning 2 och 5 ligger inom en intervall av 25 
procentenheters skillnad. Den största skillnaden som uppvisas i precision mellan två 
sökningar är 33,33 procentenheter för sökning 2, till fördel för enkel sökning samt 
sökning 5 till fördel för avancerad sökning.  
 
Värdena i genomsnittlig precision är även liknande sökning för sökning. Endast vid tre 
tillfällen var skillnaden mellan sökstrategierna större än 20 procentenheter (sökning 9, 
12 och 18). Även för de två högsta värdena 100 % (sökning 15) och 92,47 % (sökning 
19) följer sökstrategierna varandra. Den största skillnaden i GP mellan sökstrategierna 
stod sökning 9 för, med 08,33 % för den enk la sökningen mot 42,85 % för den 
avancerade. Skillnaden kan förklaras i att den enkla sökningen endast gav en träff långt 
bak i träfflistan. 
 
Sökningarna ger genomgående, med några få undantag som sökning 8 och 11 med 
bägge sökstrategier, relativt höga värden i genomsnittlig precision vilket antyder att 
träffarna har återvunnits högt i träfflistan, även när sökningens relevanspoäng varit låg. 
Detta bekräftas även av att det endast var den enkla sökningen 2 och de avancerade 
sökningarna 5 och 7 som hade högre precision P(10) än GP.   
 
Vidare går det att utläsa en del variation i effektivet för varje topic. Det är dock svårt att 
konstatera några trender i själva topicsen bland de sökningar som presterade antingen 
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utmärkande bra eller dåligt. Exempelvis så uppvisade den enda topicsen utan egennamn 
som användes till frassökningarna, det vill säga sökning 13, liknande effektivitet som 
övriga frassökningar (sökning 14-18). Sökning 8 som inte gav någon relevant träff alls 
får dock anses vara ett särskilt svårt fall ämnesmässigt, där många återvunna dokument 
handlade om skadade i anknytning till bränder, men inte skador som drabbat just de som 
arbetat med brandbekämpning. Sökning 9 var även ett liknande fall där nästan samtliga 
återvunna dokument handlade om offer vid fartygsolyckor men inte om specifikt 
fartygskollisioner.  
 
Sökningarnas högsta precisionsvärde (P(10)) var 70,00 % för enkel sökning 13, som 
handlade om användning av vindkraft och 86,66 % för avancerad sökning 5, som 
handlade om antirasismkampanjer i Europa. De avancerade sökningarna hade alltså en 
något högre toppnotering.  
 
Tabell 10 och diagram 2 visar att samtliga kategorier av avancerade sökfunktioner 
presterar inom en marginal på 25 % i precision (P(10)) i förhållande till de enkla 
sökningarna, utom AND-sökningarna som var knappt hälften så effektiva. AND i 
kombination med OR, och OR-sökningarna är de enda kategorier som presterar 
effektivare än motsvarande enkla sökningar, båda är drygt 20 % effektivare. 
Frassökningarna och de placeringsspecifika sökningarna är däremot något ineffektivare 
än de enkla sökningarna. Beträffande de placeringsspecifika sökningarna så var 
”söktermen i sidans brödtext” de effektivaste sökningarna som användes både för 
sökning 19 och 20, där alltså sökning 19 levererade exakt samma resultat som den enkla 
sökningen. 101 
 
I medelvärde av genomsnittlig precision är avvikelserna ännu mindre där samtliga 
sökfunktioner, även AND-sökningarna, är inom en marginal av 6 procent i förhållande 
till motsvarande enkla sökningar.  
 
6.5 Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis visar resultatredovisningen genomgående väldigt jämna 
helhetsresultat mellan sökstrategierna. De enkla sökningarna har dock en marginell 
fördel i precision över samtliga DCV-nivåer men i rankningseffektivitet är resultatet 
helt jämnt utifrån medelvärdet i genomsnittlig precision. De avancerade sökningarna har 
dock en rankningsmässig fördel eftersom de är effektivare på DCV-nivå 1 i träfflistan. 
Samtidigt har de några fler undantag från en fallande skala i relevanspoäng.  
 
Med sökning 1,2, 19 och 20 exkluderade från resultatet väger dock resultatet över till de 
avancerade sökningarnas fördel, dock är skillnaden fortfarande inte över 10 %. 
Rankningsmässigt blir resultatet istället helt jämnt.  
 
Resultatet visar även att det blir relativt små skillnader med den 4-gradiga 
relevansskalan omräknad till binära värden. De enkla sökningarna är fortfarande 
effektivast med binär relevansskala men marginalen mellan sökstrategierna är dock 
något större. I rankningseffektivitet blir skillnaden något större till de enkla 
sökningarnas fördel. I relevanspoäng har dock de enkla sökningarna också något fler 

                                                 
101 Se bilaga 1.  
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undantag från en fallande skala. Med sökning 1,2, 19 och 20 exkluderade minskar 
skillnaden däremot och de avancerade och enkla sökningarna blir exakt lika effektiva. 
 
Trenden med jämna resultat syns även i sökning för sökning, där värdena både i 
precision och genomsnittlig precision ligger inom en skillnad på 25 procentenheter för 
merparten av sökningarna. Något enstaka topic får ses som särskilt fall, annars är det 
svårt att se trender eller utmärkande drag i effektivitet rent ämnesmässigt. Vid 
granskande sökning för sökning framstår en inkonsistens i resultatet där de enkla 
sökningarna endast var effektivare i 8 av de 20 genomförda sökningarna i P(10) trots ett 
något effektivare helhetsresultat. Även i GP var det färre än hälften av de enkla 
sökningarna som var effektivare, 9 av 20. Av de olika avancerade sökfunktionerna var 
AND-sökningarna ineffektivast, i övrigt var det jämnt, där de expanderande 
sökningarna var effektivast, dock inte mer än 23 % effektivare än de enkla. I 
rankningseffektivitet (medelvärde i GP) är dock samtliga sökfunktioner helt jämna med 
motsvarande enkla sökningar.    

 
7. Avslutande diskussion  
 
I det här avsnittet diskuteras de inledande frågeställningarna utifrån de fakta som 
presenterats i föregående avsnitt. Eftersom analysen av resultatet redogör för 
förhållandet i effektivitet mellan sökstrategierna (samt den binära skalans påverkan) 
fokuseras diskussionen i huvudsak kring olika möjliga orsaker till resultatet. 
 
7.1 Sökningarnas utformande  
 
Förklaringen till det jämna resultatet kan inte skyllas på att vissa särskilt ineffektiva 
avancerade sökningar/sökfunktioner skulle dra ner helhetsresultatet i stor omfattning. 
Resultatet var som konstaterat nämligen jämnt även med de på förhand generellt mest 
ineffektiva sökfunktionerna borträknade. Dessutom var, förutom AND-sökningarna, 
samtliga sökfunktioner inom en differens av max 25 % i precision över samtliga DCV-
nivåer mot de enkla sökningarna (även om vissa resultat var mer avvikande sökning för 
sökning) vilket inte kan anses vara någon stor marginal.  
 
Angående de olika sökfunktionernas inverkan på resultatet var det väntat att AND-
sökningarna skulle prestera ineffektivt i förhållande till de enkla sökningarna. Orsaken 
till det dåliga resultatet för AND-sökningarna är sannolikt att AND-operatorn förutsätter 
att alla termer ska finnas med i dokumentet, chansen ökar därmed att många relevanta 
dokument utesluts. Dock skulle det rent teoretiskt kunna innebära att de webbsidor som 
väl återvinns generellt är mer relevanta eftersom de innehåller fler söktermer, men 
någon sådan tendens syntes alltså inte i den här undersökningen.   
 
OR, och AND & OR-sökningarna var effektivare än motsvarande enkla sökningar (och 
de effektivaste avancerade sökningarna), ett resultat som sannolikt kan förklaras med att 
det ökade antalet söktermer teoretiskt ökar möjligheten att precisera smala ämnen och 
på så vis chansen att återvinna fler relevanta dokument – under förutsättning att inte 
samtliga söktermer behöver finnas med i dokumentet (som med AND-sökningarna). 
Eftersom både OR och AND & OR presterade bättre än de enkla sökningarna verkar 
effektiviteten höjas något oavsett om minst två termer (OR-sökningarna) eller minst tre 
termer (AND och OR) måste finnas med i dokumentet, så länge det finns flera olika 
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alternativ på tvungna termer. Med tanke på att skillnaden mot de enkla sökningarna 
dock inte var särskilt stor, så kan det diskuteras om det är värt besväret att använda en 
krånglig sökning för marginellt bättre effektivitet i jämförelse mot en enkelt uppbyggd 
sökning. Förutsättningen bör i så fall vara att ämnet är tillräckligt smalt för att inte 
effektivt kunna definieras med endast ett par termer (som med en enkel sökning).   
 
Frassökningarna var jämnast med de enkla sökningarna, där förklaringen sannolikt 
beror till stor del att fraserna var uppbyggda med i princip exakt samma termer som de 
enkla sökningarna. Noterbart av frassökningarna är därför att termernas närhet, där varje 
träff innehåller söktermernas exakta fras, inte ensamt innebar en höjning av 
effektiviteten. Något som är förvånande med tanke på att flera av topicsen efterfrågade 
specifik information kring särskilda namn som borde vara optimerade ämnen för 
frassökningar. Tvärtom verkar istället frassökningarna uteslutit flera relevanta 
dokument där söktermerna fanns men inte just formulerade i rätt ordning. För 
frassökningarna vägde därmed sökfunktionens negativa inverkan på 
återvinningseffektiviteten, det vill säga att den generella upptagningsförmågan i 
databasens index blir mindre, över andra möjliga positiva aspekter som till exempel 
söktermernas närhet och ordningsföljd.  
 
Beträffande de placeringsspecifika sökningarna var det i likhet med AND-sökningarna 
väntat, om än inte tvunget, att de skulle prestera sämre än de enkla sökningarna 
eftersom de är snävare. Det är dock noterbart att båda de effektivaste sökningarna som 
användes i jämförelsen mot de enkla sökningarna hade söktermerna endast i sidans 
brödtext. En trolig orsak är att sannolikheten är mycket lägre att fler än en sökterm ska 
förekomma i endast snäva beskrivningar av sidan som HTML-titel och URL-adress, än i 
sidans brödtext som innehåller mer text. En slutsats av dessa sökfunktioner är att de inte 
verkar särskilt lönsamma så länge inte användaren vet på förhand vilken typ av sidor 
han/hon vill återvinna.  
 
När det gäller betydelsen av själva topicsen så ska inte de relativt specifika 
informationsbehoven vara betydande för det jämna resultatet, i teorin bör istället 
chansen för skillnader mellan sökstrategier minska om de testas på bredare ämnen där 
mindre effektiva sökningar ändå kan uppvisa många relevanta träffar.  
 
7.2 Effektivitetsmått 
 
En begränsning i resultatet är det faktum att det i princip är hopplöst att testa recallnivån 
i enorma databaser som Google.102 Sökningar, som de i denna undersökning, med 
liknande precisionvärden kan ha väldigt varierande recallnivå (där bara några få 
dokument mer eller mindre kan innebära stora skillnader på ett smalt ämne), och där 
missas viktig information om hur effektiva sökningarna egentligen är i förhållande till 
informationen som finns i databasen. En sökning med 40 % i precision kan alltså 
teoretiskt vara en optimal sökning om alla relevanta dokument i databasen är återvunna. 
Det finns dock inget specifikt som antyder att de enkla eller avancerade sökningarna 
skulle ha högre recall i denna undersökning.  
 

                                                 
102 här anser jag att metoder som TRECs pooling fortfarande blir för osäkra med tanke på indexens 
storlek.  
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I fråga om mätmetodernas inverkan är det även relevant att spekulera i om endast 
mätning av återvinningseffektivitet ger en rättvis bild av hur effektiva sökfunktionerna 
uppfattas av användaren. Med hänsyn till kognitiv laddning och sökningens tid som 
Bruza, McArthur och Dennis använde (se avsnitt 4.3) skulle sannolikt de enkla 
sökningarna vara betydligt mer effektivare, då det troligtvis är klart mer ansträngande 
och tidsödande att utföra en avancerad sökning med eventuellt många söktermer.  
 
7.3 Googles struktur 
 
Även om olika faktorer i undersökningens metod eventuellt kan påverka resultatet i 
någon riktning, så finns det naturligtvis huvudsakliga orsaker till det jämna resultatet i 
Googles interna uppbyggnad. Vad är det då i Googles uppbyggnad som gör de enkla 
sökningarna så pass effektiva både i precision och relevansrankning?   
 
Vad som gör en söktjänst mer eller mindre effektiv i olika avseenden går som tidigare 
nämnt tyvärr inte att svara exakt på (på grund av blackbox-fenomenet), men troligtvis 
ligger en viktig del i förklaringen i att hela databasens interna uppbyggnad med alla 
dess komponenter, som återvinningsmodeller, index, sökrobotar och 
relevansrankningsfunktioner är anpassade för att användas av den stora 
användarmassan. Med andra ord att systemet är optimerat för att vara så högpresterande 
effektivitetsmässigt med så enkelt användargränssnitt som möjligt. En målsättning som 
också förefaller vara ganska naturlig för att bibehålla företagets position som mest 
använda söktjänst. Även om en annan struktur skulle påverka återvinningseffektiviteten 
positivt skulle många användare troligtvis byta söktjänst om de fann gränssnittet alltför 
krångligt. Googles primära syfte är att tjäna pengar, och det görs bäst med en söktjänst 
som är kompatibel med så många användare som möjligt.   
 
Även om det är svårt att peka på hur enskilda komponenter som återvinningsmodell, 
sökrobot och index påverkas av, eller anpassas till, sökningar med få söktermer så måste 
rimligtvis hela den interna strukturen vara mycket effektiv för att Google ska kunna 
leverera relevant information med få söktermer till sma la ämnen. Googles speciella 
indexeringsfunktioner med cachade och oindexerade sidor är dock funktioner som bör 
gynna återvinningseffektiviteten särskilt för äldre hemsidor, som många av träffarna var 
i denna undersökning.  
 
Med avseende på betydelsen av rankningsfunktioner är det sannolikt som Zhao 
konstaterar (se avsnitt 4.4) många faktorer som påverkar där det krävs flera höga 
rankningsvärden för att dokumentet ska placeras högt i träfflistan. Undersökningens 
resultat visar dock att Googles rankningsfunktioner som Pagerank är effektiva även med 
få söktermer på smala ämnen. När det gäller just PR så styrker resultatet att tekniken 
inte endast ser till antalet länkar eftersom det sannolikt inte finns särskilt många sidor, 
om ens några, som länkar till träffa rna på så pass smala ämnen, samtidigt torde dock 
betydelsen av de enskilda sidorna som väl länkar öka, vilket eventuellt skulle kunna öka 
risken för missvisande relevansrankning. Någon sådan tendens syntes dock inte i denna 
undersöknings resultat. 
 
7.4 Binär relevansskala  
 
Som konstaterat i analysen av resultatet blir det relativt små skillnader med den 4-
gradiga relevansskalan omräknad till binära värden.  
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Skillnaderna i resultatet mellan relevansskalorna beror på att den binära relevansskalan 
blir mindre precis med färre grader som inte syns i statistiken, i det här fallet de träffar 
som är relevanta i någon utsträckning (en relevanspoäng), och högrelevanta träffar (tre 
relevanspoäng). Dessa skillnader med binär relevansskala syns alltså i resultatet med en 
ökad marginal till de enkla sökningarnas fördel, vilket därmed beror på att de 
avancerade sökningarna har fler träffar bedömda med de relevansgraderingar som 
försvinner (och därför förlorar fler relevanspoäng) med binär skala än de enkla 
sökningarna.  
 
Skillnaderna i resultatet med två olika relevansskalor är alltså direkt kopplade till vilka 
kriterier som relevansskalorna har. I det här fallet betraktades ett dokument som var 
relevant i minsta utsträckning som icke relevant med binär relevansskala, hade dessa 
dokument exempelvis däremot betraktats som relevanta hade resultatet blivit ännu större 
skillnader mot 4-gradig skala. Det hade dock minskat betydelsen av högrelevanta 
dokument ännu mer. Kort sagt ökar risken för kompromiss vid relevansbedömningen 
alltid med färre graderingar.  
 
Slutligen så leder fler relevansgrader till mer exakta resultat eftersom de tar hänsyn till 
fler nivåer av relevans, med binär relevansskala ökar risken för missvisande resultat. 
Resultatet med binär relevansskala i den här undersökningen påverkades dock inte 
särskilt mycket, men risken ökar ju fler träffar som relevansbedöms. Samtidigt är den 
binära relevansbedömningen standardiserad i många sammanhang och används i 
vedertagna återvinningsmodeller (booleska), och dess enkelhet ökar antagligen 
effektiviteten vid relevansbedömning av stora dokumentsamlingar.  
 
7.5 Slutliga kommentarer 
 
Utifrån det jämna resultatet, där de avancerade sökfunktionerna inte presterar nämnvärt 
bättre än de enkla, är det relevant att ifrågasätta de avancerade sökfunktionernas 
användningsområde, i vilken utsträckning dessa funktioner egentligen är nödvändiga för 
den genomsnittliga användaren? Svaret är rimligtvis att det är helt beroende på vilket 
informationsbehovet är. I de allra flesta fall finns det inget som talar för att användaren 
behöver dessa sökfunktioner, trots allt är en stor majoritet av sökningarna på 
söktjänsterna ämnesmässigt breda, men även med ett smalt informationsbehov visar 
undersökningen att det räcker långt med endast ett par söktermer för att i de flesta fall få 
relevanta träffar högt i träfflistan. Det viktigaste i sökningsprocessen blir därmed inte 
hur själva sökningen genomförs rent funktionstekniskt, utan snarare vilka söktermer 
som används. 
 
Det går dock inte att bortse ifrån att de avancerade sökfunktionerna har grundläggande 
betydelse för att söktjänsten effektivt ska kunna motsvara alla informationsbehov. 
Dessa sökfunktioners användningsområde blir då istället främst vid särskilda fall, som 
till exempel frassökning vid sökning efter ett särskilt citat eller sökning efter sidor 
uppdaterade efter ett visst datum. Med sådana särskilda informationsbehov presterar 
också med all sannolikhet dessa sökfunktioner långt bättre än en enkel sökning med 
endast ett par termer.  
 
De avancerade sökfunktionernas funktion för den genomsnittlige användaren kan 
därmed kort sagt vara att ta vid där den enkla sökningen begränsas, men vanligtvis 
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duger det gott med endast ett par söktermer ihopkopplade med booleska AND, även vid 
smala ämnen.  
 
Det jämna resultatet i den här undersökningen går att relatera till Eastman & Jansens 
undersökning mellan olika sökoperatorers effektivitet (avsnitt 4.3) där de också kom 
fram till att särskilda operatorer inte påverkar resultatet i större utsträckning, något som 
sannolikt även innebär att en enkel sökning i relation är effektiv. En trend de såg i tre 
webbsöktjänster, vilket kan antyda att fenomenet med effektiva enkla sökningar är 
något av en allmän princip bland webbsöktjänsterna, med troligt syfte att nå ut till så 
många användare som möjligt. 
 
Slutligen är det vid utvärdering av orsakerna till resultatet av ett återvinningstest på en 
webbsöktjänst viktigt att vara medveten om de särskilda reservationerna kring dessa 
tester. Grundläggande problem är att metodiken saknar fastställda regler samt de 
subjektiva inslagens påverkan. Webben och webbsöktjänster är dessutom speciella som 
studieobjekt eftersom deras föränderliga karaktär innebär att det som anses vedertaget 
ofta snabbt förändras, och det finns inga riktlinjer för hur länge observationer av 
söktjänster kan anses vara aktuella. 
 
En annan aspekt med webbsöktjänsterna är deras enorma index som tidigare nämnt 
utgör problem att använda fler relevanssmått än precision. Dessutom finns alltid risken 
för undantagsfall när dessa undersökningar aldrig kan bli något annat än små stickprov. 
Reservationerna kring dessa undersökningar understryker dock samtidigt betydelsen av 
fortsatt forskning och ökad kunskap kring webbsöktjänsterna. 

 
8. Sammanfattning  
 
Denna uppsats är en studie av återvinningseffektiviteten mellan en sökning baserad på  
Googles enkla och avancerade sökformulär. Forskningsområdet är viktigt för att en 
ökad kunskap om hur de webbaserade söktjänsterna reagerar på olika typer av sökningar 
– något som i förlängningen kan leda till en effektivare informationsåtervinning. Syftet 
med den här studien är att jämföra och utvärdera effektiviteten av olika sökstrategier 
baserade på sökfunktioner i Google. Som sekundärt syfte utvärderas hur resultatet 
påverkas med binära relevansvärden (istället för 4-gradig skala).  
Studien utgår utifrån följande frågeställningar:  
 
• Hur återvinningseffektiv är en sökning baserad på Googles avancerade 

sökfunktioner i förhållande till en enkelt uppbyggd sökning?  
• Vilka orsaker kan eventuella skillnader/likheter i återvinningseffektivitet mellan 

dessa sökstrategier ha?  
• Hur påverkas resultatet av effektivitetsmätningen med relevansskalan omräknad till 

binära värden (istället för 4 grader)?  
 
Efter inledningen följer en kort introduktion till ämnets teoretiska bakgrund, 
datorbaserad IR, där jag redogör för dess vanligaste beståndsdelar. Dessutom diskuteras 
de vanligaste effektivitetsmåtten precision/recall samt definitioner av begreppet 
relevans.  
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Härnäst följer en översiktlig beskrivning av söktjänster på webben och vilka problem 
som dessa måste hantera i sin informationsåtervinning.  
 
Studieobjektet Google presenteras utifrån dess fritextsöktjänst, där olika beståndsdelar 
med betydelse för återvinningseffektiviteten redogörs för: sökrobotar, index, 
relevansrankning och träfflistor, samt sökgränssnitt och sökfunktioner. När det gäller 
Googles relevansrankning så beskriver jag ett flertal olika kriterier, med främsta 
fokusering på länkvalideringstekniken PageRank som bedömer en webbsidas 
rankningsvärde utifrån det totala antalet webbsidor som länkar till den, liksom 
rankningsvärdet på dessa. För att skapa en förståelse av Googles PageRank granskar jag 
hur den räknas ut och diskuterar hur tillförlitlig den egentligen är. 
I avsnittet om sökgränssnitt och sökfunktioner presenteras de sökfunktioner som 
används i undersökningen, där de kategoriseras efter om de är ”querybaserade” eller 
”placeringsspecifika”.  
 
I avsnittet Tidigare studier utvärderas ett urval webbaserade återvinningstester, med 
fokusering på studiernas metod eftersom denna studie använder liknande metodram. I 
Eastman och Jansens och Zhaos undersökningar har själva resultatet stor likhet med 
denna studie. Eastman och Jansen kommer fram till att det inte blir några stora 
skillnader i återvinningseffektivitet med olika sökoperatorer, och Zhao att det verkar 
vara många olika faktorer som är betydande för att Google ska ranka ett dokument högt 
i träfflistan.  
 
Undersökningens metod är ett kvantitativt test i återvinningseffektivitet mellan 
sökstrategierna. 20 topics valdes från testtabasen GP_HDINFS. DCV 10, vilket 
motsvarar Googles förstasida. Den enkla sökningen använder två söktermer 
kombinerade med standardiserade AND, medan de avancerade sökningarna är 
uppdelade i fem olika kateogrier utifrån sökfunktion:  
 
• AND-sökning: expanderar enkla sökningen med AND-operatorn. (två sökningar) 
• OR-sökning: expanderar med OR-operatorn (fem sökningar)  
• AND & OR: expanderar med OR och AND, med minst tre givna termer i 

dokumentet (fem sökningar) 
• Frassökning: sökning på fras, termerna i specifik ordningsföljd (sex sökningar) 
• Placeringsspecifik sökning: termerna endast i specifik placering i dokumentet (två 

sökningar).  
 
De avancerade sökningarna är i grunden expansioner av de enkla sökningarna, och 
urvalet av sökfunktioner skedde med hänsyn att inte på förhand exkludera de enkla 
sökningarnas möjligheter. Relevansbedömningen sker med en 4-gradig relevansskala 
(0, 1, 2, 3), som även omräknades till binära värden (0,1). Effektivitetsmåtten som 
används är två olika varianter av precision. Dels precision vid DCV 10 för att mäta 
sökningarnas effektivitet över hela träfflistan, samt genomsnittlig precision med hänsyn 
till sökningarnas rankningseffektivitet.  
 
Resultatet visade genomgående jämna resultatet mellan sökstrategierna, både med 4-
gradig och binär relevanskala. De enkla sökningarna har en marginell fördel i precision 
medan sökningarna är helt jämna i rankningseffektivitet. Resultatet är även jämnt 
mellan de enskilda sökningarna. Med de på förhand snäva avancerade sökningarna 1,2, 
19 och 20 väger däremot resultatet över marginellt till de avancerade sökningarna 
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istället. Av sökfunktionerna var samtliga kategorier utom AND-sökningarna inom 25 % 
marginal mot motsvarande enkla sökningar. Marginalen var dock än mindre i 
rankningseffektivitet. 
 
Den avslutande diskussionen diskuterar huvudsakligen olika möjliga orsaker till 
resultatet. När det gäller sökningarnas utformande så var det väntat att AND- och de 
placeringsspecifika sökningarna skulle vara ineffektivare som smalnar av sökningen, 
likväl som OR, och AND & OR-sökningarna skulle vara effektivare som breddar 
sökningen. Däremot var det anmärkningsvärt att frassökningarna skulle vara 
ineffektivare med tanke på topicsens utformande.  
 
Beträffande Googles interna struktur är en trolig orsak till resultatet att hela den interna 
strukturen sannolikt är optimerad att vara så effektiv för så enkla sökningar som möjligt. 
Detta för att nå ut till så många användare som möjligt. Googles rankningsfunktioner, 
såsom Pagerank, får ses som effektiva utifrån testet även med få söktermer på specifika 
ämnen. 
 
Angående omräkningen till den binära relevansskalan är skillnaderna mellan två olika 
relevansskalor alltid kopplade till kriterierna som skalorna har. Fler relevansgrader 
innebär dock mer exakta resultat och risken för kompromiss minskar. Samtidigt har 
binära värden sina fördelar, somt ex. snabbare bedömningar av stora kollektioner.  
 
Slutligen visar undersökningen att man kommer långt med enkla sökningar även på 
specifika ämnen – det viktigaste är därför vilka söktermer man använder. Därmed 
förefaller det nödvändigt att använda de avancerade sökfunktionerna endast i särskilda 
fall där enkla sökningar på ett par termer på förhand mer eller mindre exkluderas. 
Samtidigt måste resultatet ses utifrån förutsättningarna – det är alltid viktigt att tänka på 
reservationerna kring dessa tester.  
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Bilaga 1. Undersökningens sökningar.  
 
Här redovisas sökningarna i kronologisk ordning.  
 
AND-sökningarna (sökning 1-2) 
 
Topic Enkel sökning Avancerad sökning  
Dokument som beskriver 
terroristaktioner utförda av 
den irländska republikanska 
armen IRA på europeiska 
flygplatser 

IRA AND flygplatser IRA AND flygplatser AND 
attentat 

Dokument om 
alkoholkonsumtionens 
omfattning och orsaker i 
Europa 

Alkoholkonsumtion AND 
Europa 

Alkoholkonsumtion AND 
Europa AND orsaker 

 
OR-sökningarna (sökning 3-7) 
Topic Enkel sökning Avancerad sökning103 
Dokument om 
Soltempelorden och mordet 
eller självmordet på dess 
medlemmar 

Soltempelorden AND 
självmord 
 

Soltempelorden AND 
(självmord OR mord OR 
våld) 
 

Vad finns det för tillgänglig 
information om självmord 
bland tonåringar? 
 

Självmord AND tonåringar Självmord AND (tonåringar 
OR ungdomar OR unga OR 
skolungdomar OR elever) 
 

Dokument som beskriver 
kampanjer mot rasism i 
Europa 
 

Antirasism AND Europa Europa AND (antirasism 
OR främlingsfientlighet OR 
rasism) 

Vilka gener har identifierats 
som är upphov till eller 
bidrar till att orsaka 
sjukdomar eller 
utvecklingsstörningar hos 
människor? 
 

Gener AND 
sjukdomsframkallande 

Gener AND 
(sjukdomsframkallande OR 
skadliga OR 
sjukdomsbidragande OR 
utvecklingsstörningar) 
 

 
                                                 
103 Paranteser behöver inte användas i Google givet att användaren vill ha den exekveringsordningen av 
söktermerna. 
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Topic Enkel sökning Avancerad sökning  
Dokument som gör en 
koppling mellan cancer 
och intag av grönsaker och 
frukt 

Cancerframkallande AND 
frukt 

Cancerframkallande AND 
(frukt OR grönsaker) 

 
OR & AND-Sökningarna (sökning 8-12) 
 
Topic Enkel sökning Avancerad sökning  
Dokument som handlar om 
skador som drabbat 
personer som arbetat med 
brandbekämpning 
 

Brandbekämpning AND 
skador 

Brandbekämpning AND 
(skador OR brännskador 
OR arbetsskador OR 
rökskador) AND (drabbade 
OR offer OR utsatta) 

Information om antalet 
personer som skadats eller 
dödats i kollisioner mellan 
fartyg 

Fartygskollisioner AND 
offer 
 

Fartyg AND (kollision OR 
krock) AND (offer OR 
skadade OR omkomna) 

Dokument som beskriver 
hur färjan Estonia sjönk i 
Östersjön och vilka 
undersökningar som pågår 
av olyckan 

Estoniakatastrofen Estonia AND (katastrof OR 
olycka) AND (utredning 
OR undersökning) 

Skäl för tillbakadragandet 
av FN:s fredsbevarande 
styrkor ur Bosnien 

FN AND Bosnien FN AND Bosnien AND 
(FN-soldater OR 
”fredsbevarande styrkor”) 
AND (tillbakadragande OR 
reträtt) 

Exempel på företag som gör 
eller har gjort investeringar 
i Östeuropa eller Ryssland 
efter upplösningen av det 
forna Sovjetunionen 

Investeringar AND 
Östeuropa 

Investeringar AND 
Östeuropa AND (företag 
OR ekonomi) 
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Frassökningarna (sökning 13-18) 
 
Topic Enkel sökning Avancerad sökning  
Exempel på användning av 
vindkraft 

Vindkraft AND användning ”Användning av vindkraft” 
 

Dokument om indianernas 
uppror i Chiapas (Mexico) 
 

Indianer AND Chiapas ”Uppror i Chiapas” 

Information om operation 
”Turquoise”, den franska 
humanitära aktionen i 
Rwanda 
 

Operation AND Turquoise 
 

”Operation Turquoise” 

Rapporter som förklarar 
fenomenet El Nino och dess 
återverkningar på vädret 
 

El AND Nino ”El Nino” 

Dokument om Europeiska 
ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) 

EES ”Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet” 
 

Vad finns det för ryska 
militära interventioner i 
Tjetjenien? 
 

Tjetjenien AND krig ”Kriget i Tjetjenien” 

 
Placeringsspecifika sökningar (sökning 19-20)  
 
Topic Enkel sökning Avancerad sökning  
Dokument om FN-/USA-
truppers invasion på Haiti 
 
 

Invasion AND Haiti  
 

Invasion AND Haiti – 
Nyckelorden i sidans 
brödtext 

Dokument om arkitektur i 
Berlin 

Arkitektur AND Berlin Arkitektur AND Berlin – 
Nyckelorden i sidans 
brödtext 
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Bilaga 2. Resultaten för samtliga 
placeringsspecifika sökningar 
 
Här redovisas resultatet för samtliga placeringsspecifika sökningar och inte bara de som 
användes i jämförelsen mot de enkla sökningarna.  
 
Sökning 19.  
 
Sökfunktion Total relevanspoäng Precision Genomsnittlig prec.  

I sidans titel 12 40 % 69 % 
I sidans brödtext 17 56 % 92 % 
I sidans webbadress 10 33 % 50 % 
I länkar till sidan 13 43 % 97 % 
 
Sökning 20.  
 
Sökfunktion Total relevanspoäng Precision Genomsnittlig prec.  

I sidans titel 3 10 % 100 % 
I sidans brödtext 5 16 % 91 % 
I sidans webbadress 3 10 %  100 % 
I länkar till sidan 5 16 % 33 % 
  
 
 


