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1. Inledning 
 
Information Retrieval (IR) är ett ämnesområde som behandlar åtkomst till dokument samt 
representation, lagring och organisering av sådana.1 Ett informationsåtervinningssystem, eller 
information retrieval system (IR-system), kan teoretiskt sett sägas innefatta tre på varandra 
byggande steg: indexering, lagring och återvinning av information. Vilket söksätt som ger 
optimal informationsåtervinning i ett visst IR-system är därmed väldigt beroende av hur 
indexeringen och lagringen i det IR-systemet är utförda.2 Idealsituationen vid 
informationsåtervinning är att ett IR-system ska återvinna alla dokument som behandlar det 
ämne användaren söker information om, det vill säga alla de dokument som är relevanta för 
användarens informationsförfrågan, men inte att återvinna sådana som är irrelevanta.3 Vid 
sökning i ett IR-system är det dock i stort sett oundvikligt att det återvinns dokument som, 
trots att de uppfyller sökvillkoren, ändå är irrelevanta då de inte semantiskt överensstämmer 
med användarens informationsförfrågan. 4 Sådana återvunna irrelevanta träffar benämns ofta 
false drops. Att false drops återvinns kan bero både på användarens sätt att formulera sina 
sökfrågor och hur dokumenten är indexerade.5  
 
Om en sökning misslyckas, det vill säga att man antingen får för många träffar eller inga 
träffar alls, eller att de poster man återvunnit är irrelevanta, behöver användaren modifiera sin 
sökfråga.6 Hur en sökfråga bör modifieras beror på vad som eftersträvas, vill man till exempel 
finna några få högrelevanta dokument, eller vill man återvinna så många dokument som 
möjligt som berör ett visst ämne? Ett sätt att modifiera sin sökfråga i hopp om att återvinna 
fler relevanta dokument är att expandera sin ursprungliga sökfråga med nya termer.7 Den här 
uppsatsen behandlar sökfrågemodifikation genom expansion. Testmiljön där denna 
sökfrågeexpansion kommer att utföras utgörs av den elektroniska bibliotekskatalog som 
används vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås. 
 
En elektronisk bibliotekskatalog är ett exempel på ett IR-system. En OPAC (Online Public 
Access Catalogue) är en bibliotekskatalog där användaren interagerar direkt med IR-systemet 
i syfte att finna poster som representerar relevanta dokument som ingår i bibliotekets 
bestånd.8 Målet med en sådan användarorienterad katalog är att ge full tillgång till bibliotekets 
resurser, och att underlätta informationssökningen för användaren. 9 OPAC:er finns i flera 
varianter och märken, av vilka ett är Voyager™. Olika versioner av Voyager används vid ca 
1300 akademiska- och forskningsbibliotek världen över.10 
 

                                                 
1 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier 1999. Modern Information Retrieval, s. 1. 
2 Rowley, Jennifer 1998. The eletronic library, s. 157f. 
3 Walker, Stephen & De Vere, Rachel 1990. Improving subject retrieval in online catalogues. 2, Relevance   
feedback and query expansion, s. 9. 
4 Gilreath, Charles L.  1984. Computerized literature searching: Research strategies and databases, s. 167. 
5 Lancaster, F.W. 1986. Vocabulary control for information retrieval, s. 146-152. 
6 Large, Andrew & Beheshti Janshid 1997. OPACs: A research review. Library & Information Science           
Research, vol. 19, issue 2, s. 122. 
7 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 117. 
8 Walker & De Vere 1990, s. 2.  
9 Lombardo, Shawn V. & Condic, Kristine S. 2000. Empowering users with a new online catalog. Library Hi 
Tech, vol. 18, no. 2, s. 132. 
10 Endeavor Information Systems Incorporated 2006.  
  http://www.endinfosys.com/products.htm [2006-05-20] 
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Voyager används sedan 1997 vid biblioteket vid Högskolan i Borås.11 Under den här studiens 
tillblivelse användes Voyager-versionen 2001.2.1, men under sommaren 2006 har systemet 
som katalogen bygger på uppgraderats till versionen 2005.0.1. Dock ser det ut som 
beskrivningen av katalogen som ges i denna uppsats fortfarande gäller. Katalogen är en 
bibliografisk databas, vilket innebär att den återvinner representationer av dokument i form av 
bibliografiska poster.12 Bland annat representeras drygt 153 000 tryckta dokument i den.13 
 

1.1 Problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor  
 
När vägen från informationsbehov till erhållande av relevanta dokument går via ett IR-system, 
är faktorer som påverkar hur väl man lyckas med att återvinna de önskade dokumenten bland 
annat hur bekant användaren är med det specifika IR-systemet, eller med sådana system i 
allmänhet, på vilket sätt dokument representeras i det, sökmöjligheterna det erbjuder, hur 
termer viktas och poster rankas av det. Sist men inte minst måste man, för att återvinningen 
ska bli effektiv, lyckas formulera sitt informationsbehov i sökfrågor sådana att de återvinner 
de poster som representerar dokument som är relevanta för ens informationsbehov. Förutom 
användarens förmåga att formulera sökfrågor påverkas informationsåtervinningen även bland 
annat av hur dokumentrepresentationerna är utformade, eftersom detta i hög grad avgör hur 
effektiva olika sökfrågor är med avseende på det informationsbehov användaren har. Att få 
sökfrågor att matcha önskade dokument/dokumentrepresentationer är ett komplext problem 
som föranlett många studier inom IR-området. 
 
Ovanstående problematik uppenbarar sig till exempel vid användandet av elektroniska 
bibliotekskataloger. Med kännedom om detta ville vi undersöka hur formulering och 
omformulering av sökfrågor vid sökningar i en sådan katalog kan påverka effektiviteten vid 
informationsåtervinning. Studier utförda i elektroniska bibliotekskataloger inkluderar 
vanligen inte experiment med expansion av sökfrågor,14 men vi tror att man genom att testa 
effekten av olika typer av sökfrågeexpansion i sådana kataloger, kan få kunskap som kan vara 
kataloganvändarna till hjälp.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra fyra olika sökfrågetypers15 
återvinningseffektivitet då dessa testas i en elektronisk bibliotekskatalog, samt att analysera 
återvunna irrelevanta poster. De forskningsfrågor vi vill besvara för att uppnå detta syfte är:  
 

– Vilka skillnader i återvinningseffektivitet, med avseende på recall och precision, 
uppvisar de fyra sökfrågetyperna när de tillämpas i Högskolan i Borås´ 
bibliotekskatalog Voyager?  

 
– Hur fördelar sig, i den här undersökningen, återvunna irrelevanta poster (false drops) 

över ett antal felkategorier? 
 

                                                 
11 Högskolan i Borås 2006. Bibliotek & läranderesurser. Dokument om biblioteket. Bibliotekets historia.     
http://www.hb.se/bib/doku/historia.asp [2006-02-14] 
12 I vissa poster finns dock klickbara länkar till dokument i fulltext (t.ex. magisteruppsatser skrivna efter år 
2000).  
13 Högskolan i Borås 2006. Bibliotek & läranderesurser. Dokument om bib lioteket. Bibliotekets bestånd .    
http://www.hb.se/bib/doku/bestand.asp [2006-06-15] 
14 För information om olika inriktningar inom OPAC-forskningen, se: Large & Beheshti 1997.  
15 De fyra sökfrågetyperna beskrivs i avsnitt 5.1.3. 
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2. Teoretisk ram 
 
I följande kapitel kommer några viktiga aspekter inom IR och relaterade ämnesområden som 
är relevanta för vår studie att beröras. 
 

2.1 Relevans 
 
När man ska diskutera begreppet relevans måste man ställa sig frågan vad det är som ska vara 
relevant för vad. Inom IR syftar begreppet ofta till ett dokuments relevans för en sökfråga.16 
Detta kan benämnas systemrelevans, vilket inte ska förväxlas med användarrelevans som 
avser relationen mellan en användares informationsbehov och ett dokument. Att ett dokument 
är relevant för en användares sökfråga, det vill säga att det är relevant ur systemets perspektiv, 
behöver alltså inte betyda att dokumentet är relevant för användarens informationsbehov. 
Användarorienterade benämningar på relevans är till exempel pertinence, usefulness och 
utility. 17  
 
Användares relevansbedömningar är subjektiva och unika för varje söktillfälle.18 Med 
kännedom om subjektiviteten hos användares relevansbedömningar, bör man låta den vars 
informationsbehov en sökning baseras på vara den som relevansbedömer de dokument som 
sökningen återvinner, eftersom endast denne kan avgöra hur relevanta dokumenten är i 
förhållande till sitt informationsbehov. 19 
 
Att användares relevansbedömningar inte alltid sammanfaller med IR-systemets 
relevansbedömningar kan illustreras med följande exempel: en användare återvinner en enligt 
denne högst relevant post i sin första sökning. Vid nästa sökning kommer samma post upp 
igen, men då användaren redan har dokumentet är denna post inte längre relevant, i 
betydelsen användbar, även om det ur systemets synvinkel fortfarande bedöms vara 
relevant.20 Ett exempel på en negativ effekt av att systemets relevansbedömning skiljer sig 
från användarens är fall där dokument relevanta för användarens informationsbehov rankas så 
lågt av IR-systemet att användaren missar dem om denne inte tittar tillräckligt långt ner i 
träfflistan. Till skillnad från IR-systems relevansbedömningar, vilka baseras på 
termförekomster och vikter, är användares relevanskriterier ofta svåra att definiera då de är 
intuitiva och inte medvetet formulerade.21  
 
Man kan även ställa den subjektiva användarrelevansen mot den något mer objektiva 
ämnesrelevansen. Med ämnesrelevans menas att ett dokument är relevant för en viss 
informations förfrågan om det behandlar informationsförfrågans ämne (oavhängigt en viss 
användares informationsbehov).22 
 

                                                 
16 Walker & De Vere 1990, s. 2.  
17 Walker & De Vere 1990, s. 2. 
18 Lancaster, F. W. 1977. The measurement and evaluation of library services, s. 143.   
19 Blair, D.C. 1990. Language and representation in information retrieval, s. 80. 
20 Blair 1990, s. 72. 
21 Saracevic,Tefko 1976. Relevance: A review of and a framework for the thinking on the notion in information 
science. Ingår i Sparck Jones, Karen & Willett, Peter, eds.1997. Readings in information retrieval. S. 146.   
22 Pao, Miranda Lee 1989. Concepts of information retrieval, s. 55. 
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Relevansbedömningar av dokument kan göras binärt eller på en flergradig skala. Vid binär 
relevansbedömning kan dokumenten tilldelas en av de två relevansgraderna relevant eller 
icke-relevant. När det gäller flergradig relevansbedömning skulle man teoretiskt sett kunna 
tillämpa ett obegränsat antal grader,23 men i den tidigare forskning vi studerat är två- till 
fyragradig relevansbedömning ofta förekommande.24 Tillämpning av flergradig relevansskala 
ger möjlighet till en mer nyanserad relevansbedömning.  
 

2.2 Modeller för informationsåtervinnig 
 
Två olika typer av dokumentåtervinningsteknik som IR-system använder sig av är exakt 
matchningsteknik och partiell matchningsteknik.25 Det finns tre klassiska modeller för 
informationsåtervinning: den booleska modellen, den probabilistiska modellen och 
vektormodellen. IR-system baserade på den booleska modellen använder exakt matchning, 
vilket innebär att ett dokuments indexeringstermer måste matcha sökfrågans termer exakt för 
att dokumentet ska återvinnas. Bedömningskriteriet är binärt, och dokumenten som bedöms 
vara relevanta i förhållande till en viss sökfråga återvinns, medan de som bedöms vara 
ickerelevanta inte återvinns. Rankning efter relevansgrad sker därmed inte.26  
 
System som baseras på vektor- eller probabilistiska modellen däremot använder sig av partiell 
matchning, vilket möjliggör relevansrankning av de återvunna dokumenten. Vid återvinning 
med den probabilistiska modellen rankas dokumenten efter hur stor sannolikheten är för att de 
är relevanta för en viss sökfråga. När återvinning sker enligt vektormodellen rankas 
dokumenten efter i hur hög grad de matchar sökfrågan. 27 
 
I vektormodellen tilldelas indexeringstermer och sökfrågetermer icke-binära vikter. Med hjälp 
av dessa termvikter beräknas likhetsgraden mellan varje dokument i samlingen och 
användarens sökfråga. Även dokument som endast matchar sökfrågan partiellt återvinns, och 
alla återvunna dokument sorteras fallande efter likhetsgrad. Ett tröskelvärde för hur låg 
likhetsgrad som tillåts för att återvinning ska ske kan utses.28 Termvikterna beräknas 
vanligtvis utifrån termfrekvens (tf-faktor) och inverterad dokumentfrekvens (idf-faktor). En 
term anses vara betydelsefull ur återvinningssynpunkt om den har hög tf- faktor och hög idf-
faktor. Tf anger hur många gånger en viss term förekommer i ett dokument, och är därmed ett 
mått på hur representativ termen är för det dokumentets innehåll. Idf säger något om en terms 
förekomst i hela dokumentsamlingen. Termer som förekommer i alltför många av samlingens 
dokument anses vara mindre användbara för att skilja relevanta och ickerelevanta dokument 
åt, och därför får en term med låg idf- faktor lägre vikt.29   
 

2.3 Mått för evaluering av återvinningseffektivitet 
 
Som vi tidigare nämnt ska ett effektivt IR-system återvinna så många relevanta dokument som 
möjligt och undvika att återvinna irrelevanta. De mått som används mest inom IR-forskningen 
                                                 
23 Walker & De Vere 1990, s. 2.  
24 Se till exempel Järvelin & Kekäläinen 2000, Saracevic & Kantor 1998 och Turtle 1994. 
25 Walker & De Vere 1990, s. 9.  
26 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 24-27. 
27 Walker & De Vere 1990, s. 9f.  
28 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27f. 
29 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 29. 
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för att utvärdera olika aspekter av återvinningseffektivitet är precision och recall. Precision 
beräknas genom att man dividerar antalet relevanta återvunna dokument med det totala antalet 
återvunna dokument. Recall definieras som antalet relevanta återvunna dokument delat med 
antalet relevanta dokument i hela samlingen. 30  
 
Att vid en utvärdering endast tillämpa ett av dessa effektivitetsmått är inte så givande, 
eftersom 100 % recall i sig inte är värdefullt om precisionen är dålig eller okänd, och vice 
versa. På grund av detta bör precision och recall mätas tillsammans.31 De två måtten tenderar 
att stå i motsatsförhållande till varandra, på så sätt att om recallen är hög så blir precisionen 
lägre, och tvärtom. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. 32 Då användningen av dessa 
mått inte är helt oproblematisk har de ofta kritiserats.33 Vissa komplikationer som förknippas 
med mätning av precision respektive recall i en verklig miljö kommer att diskuteras nedan.  
 
Att mäta recall för en hel dokumentsamling är problematiskt eftersom det förutsätter att man 
känner till alla dokument, återvunna såväl som icke-återvunna, som är relevanta för ett visst 
informationsbehov. Sådana mätningar är genomförbara i en mindre experimentell databas där 
dokument är relevansbedömda i förhållande till färdigformulerade informationsförfrågningar. 
Men i ett operationellt IR-system, som till exempel en OPAC, är det i princip omöjligt att 
beräkna recall eftersom man inte känner till hur många relevanta dokument kan knytas till en 
given informationsförfrågan. 34 Trots att det inte går att mäta recall i verkliga system finns det 
en mängd sätt att i någon mån uppskatta den. Ett av dessa sätt är att mäta relativ recall.  
 
Vid mätning av precision förutsätts att man har studerat och relevansbedömt alla dokument 
som återvunnits av en viss sökfråga.35 Dessa återvunna dokument har sorterats av IR-
systemet. Hur denna sortering ser ut beror, som vi nämnt, på vilken modell som ligger bakom 
återvinningen. Användaren undersöker träfflistan från de högst placerade dokumenten och så 
långt ner denne orkar. Ju lägre position i träfflistan ett dokument har tilldelats, desto mindre är 
sannolikheten för att användaren kommer att se dokumentet.36  På så sätt finns det risk att 
användaren missar träffar som kunde ha varit relevanta för dennes informationsbehov.  
 
Precisionsvärdet varierar beroende på hur långt ner i träfflistan användaren går. För att se 
precisionsvärdet vid olika positioner i träfflistan kan man beräkna precisionen vid olika 
recallnivåer. Det första relevanta dokumentet som återfinns på position x i träfflistan 
motsvarar recallnivån 1/k × 100, där k är antalet relevanta dokument. Det andra relevanta 
dokumentet i träfflistan motsvarar recallnivån 2/k × 100, och så vidare. Precision kan även 
beräknas vid olika document cut-off values (DCV:er). Man beräknar då precisionen vid en 
viss position i träfflistan. 37 
 
  

                                                 
30 Harter, Stephen P. 1986. Online information retrieval: Concepts, principles, and techniques, s. 157. 
31 Harter 1986, s. 158. 
32 Blair 1990, s. 78. 
33 Goldmann, Nahum 1992. Online information hunting, s. 118. 
34 Harter 1986, s. 157f. 
35 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 75. 
36 Järvelin, Kalervo & Kekäläinen, Jaana 2000. IR evaluation methods for retrieving highly relevant documents. 
Ingår i SIGIR 2000: Proceedings of the 23rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and 
Development in Information Retrieval , s. 41-48. 
37 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 76-78. 
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2.4 Dokumentrepresentation och återvinning 
 
Ett av de centrala problemen inom informationsåtervinning är hur man ska representera 
dokument för att de ska kunna återvinnas när de efterfrågas. Återvinningen försvåras på grund 
av att antalet sätt som man kan representera, alternativt söka efter, ett dokument på är i det 
närmaste obegränsat.38 I ett IR-system kan dokument representeras av till exempel 
katalogposter, abstract, klassifikationskoder och indexeringstermer. Sådana representationer 
utgör beskrivningar, extraktioner och variationer av dokumentets verkliga innehåll.39  
 
Dokumentrepresentation kan delas in i kontextuell beskrivning och ämnesbeskrivning. Med 
kontextuell beskrivning avses data såsom författare, publiceringsdatum och antal sidor. 
Ämnesbeskrivning avser däremot representation av ett dokuments intellektuella innehåll, det 
vill säga vad dokumentet ”handlar om” (aboutness). Ett sätt att ange detta är att manuellt 
ämnesordsindexera dokumentet, vilket innebär att en indexerare tilldelar dokumentet ett antal 
indexeringstermer, eller ämnesord. Emellertid är det svårt att avgöra vad ett dokument handlar 
om, eller vad som är det viktigaste i dess innehåll, vilket till exempel kan illustreras av att 
indexerare ofta är oeniga när de ska välja ämnesord.40  
 
När indexeringstermer ska tilldelas utgår man från antingen fri eller kontrollerad vokabulär. 
Fri vokabulär innebär att indexeraren själv väljer ut lämpliga indexeringstermer, vilket kan 
resultera i att dokument som handlar om samma ämne blir tilldelade olika ämnesord. Vid 
sökning i ett system där indexeringen är baserad på fri vokabulär, måste användaren alltså 
vara medveten om att dokument som rör samma företeelse kan ha indexerats med flera olika 
termer. För att minska risken för att relevanta dokument inte återvinns måste man i sin 
sökfråga därför försöka täcka in alla de termer som kan tänkas beteckna de begrepp man tror 
representerar relevanta dokument. Vid användning av kontrollerad vokabulär konsulterar 
indexeraren någon form av källa till auktoriserade indexeringstermer. På så sätt försöker man 
undvika att dokument inom samma ämnesområde ska tilldelas olika indexeringstermer, vilket 
möjliggör effektivare sökningar.41 
 
I många elektroniska bibliotekssystem representeras dokument i dataformatet MARC 
(Machine Readable Cataloging Record).42 En post i MARC-format är utformad enligt 
internationella och nationella standarder, och innehåller fält för både ämnes- och kontextuella 
data.43  
 
Hur representationerna är utformade är, som redan nämnts, av avgörande betydelse för hur väl 
man förmår återvinna relevanta dokument,44 då termerna i användarnas sökfrågor måste 
korrelera med de termer som representerar dokumentet för att återvinning ska ske. Syftet med 
dokumentrepresentation är inte bara att representera dokument, utan också att representera 
dem så att de kan återvinnas av en viss sorts användare.45 Utifrån ett sådant 
                                                 
38 Blair 1990, s. 22, 122. 
39 Blair 1991, s. 122. 
40 Blair 1990, s. 155f. 
41 Benito, Miguel 1993. Bibliografisk kontroll: En introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering, 
s. 77.  
42 Library of Congress 2006. Cataloging Distribution Service. MARC documentation from CDS . 
http://www.lcweb.loc.gov/cds/marcdoc.html#intro [2006-09-12] 
43 För mer information om MARC-formatet, se: Library of Congress 2005. Network Development and MARC 
Standards Office. MARC Standards. http://www.loc.gov/marc/ 
44 Blair 1990, s. 122. 
45 Blair 1990, s. 22. 
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användarorienterat synsätt bör man, när man till exempel katalogiserar och indexerar, ta 
hänsyn till i vilka termer användarna skulle kunna tänkas formulera sina sökfrågor.46 Detta 
kan till exempel ta sig uttryck i att man inkluderar sådan information i representationen som 
egentligen inte förekommer i dokumentet.47 Den som skapar dokumentrepresentationer och 
den som söker efter dokument befinner sig i två vitt skilda situationer, då den förra har 
tillgång till dokumentet i fråga och vill göra en så korrekt beskrivning av detta som möjligt 
(vilket är ett dokumentorienterat förhållningssätt), medan användaren ofta endast har sitt 
informationsbehov att utgå från. På grund av detta skiljer sig termerna i 
dokumentrepresentationerna ofta från användarnas söktermer, vilket resulterar i 
missmatchning som i sin tur leder till dåliga sökresultat.48  
 
Då dokumentåtervinning baseras på hur dokumenten i IR-systemet är representerade är 
återvinningseffektiviteten mycket beroende av kvalitén på dokumentrepresentationerna.49Att 
dessa är korrekt utförda är därför av avgörande betydelse för återvinningen. Till exempel kan 
inmatning av data i fel fält vid skapandet av en post eller felstavningar påverka återvinningen 
negativt.50  
 
En typ av orsak till att false drops återvinns härrör från fall där IR-systemet inte kunnat 
uppfatta syntaktiska/semantiska samband mellan termer. Denna orsakstyp kan tillskrivas den 
vokabulär som systemets index bygger på, och kan indelas i två huvudgrupper: falska 
koordinationer och felaktiga termrelationer. Exempel på en fa lsk koordination är följande: 
Utifrån informationsförfrågan ”rengöring av aluminium” formuleras sökfrågan ”aluminium 
AND rengöring”. Anta att sökfrågan återvinner ett antal irrelevanta dokument. I 
dokumentrepresentationen för ett av dessa finns följande indexeringstermer: ”aluminium”, 
”rengöring”, ”koppar” och ”svetsning”. Dokumentet behandlar bland annat svetsning av 
aluminium och rengöring av koppar. I detta fall finns inget direkt samband mellan 
indexeringstermerna ”aluminium” och ”rengöring”, vilket gör att dokumentet blir 
ämnesmässigt irrelevant för informationsförfrågan. De två termerna orsakade visserligen att 
dokumentet återvanns, men då termerna inte är semantiskt relaterade anses de vara falskt 
koordinerade. Ju fler indexeringstermer ett dokument tilldelats, desto större risk föreligger för 
att falska koordinationer ska ske. Falska koordinationer sker oftare vid sökning i IR-system 
där indexeringstermerna inte är hämtade från kontrollerad vokabulär där syntaktiska relationer 
mellan ord är bestämda på förhand.51 
 
Felaktig termrelation kan illustreras med följande exempel: Utifrån informationsförfrågan 
”design av datorer” formuleras sökfrågan ”datorer AND design”. Anta att denna sökfråga 
återvinner ett antal irrelevanta dokument. I dokumentrepresentationen för ett av dessa finns 
följande indexeringstermer: ”datorer”, ”design”, och ”flygmaskiner”. Detta dokuments 
innehåll relaterar visserligen till ämnesområdet ”design av datorer”, men är ändå inte relevant 
för informationsförfrågan eftersom det inte hand lar om hur man designar datorer, utan om hur 
man designar flygmaskiner med hjälp av datorer. Indexeringstermerna ”datorer” och ”design” 
är i detta fall relaterade till varandra, men inte på det sätt som den som initierade sökningen 

                                                 
46 Bates, Marcia J. 1998. Indexing and access for digital libraries and the Internet: human, database, and domain 
factors. Journal of the American Society for Information Science (JASIS), vol. 49, no.13, s. 1187.  
47 Blair 1990, s. 22. 
48 Bates 1998, s. 1187.  
49 Blair 1990, s. 122. 
50 Jacsó, Péter 2001. Content evaluation of textual CD-ROM and web databases, s. 151f. 
51 Lancaster 1986, s. 142f. 
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efterfrågade. Även felaktiga termrelationer förekommer mer sällan vid sökning i system där 
man i större utsträckning på förhand fastställt relationer mellan indexeringstermer.52  
 
I nästa avsnitt kommer vi att diskutera hur man kan påverka informationsåtervinningen 
genom att modifiera sin ursprungliga sökfråga. 
 

2.5 Sökfrågemodifikation och återvinning 
 
Som vi nämnt är de dokument som skulle kunna vara relevanta för en användares 
informationsbehov inte alltid de som återvinns av dennes sökfråga. Man har i så fall inte 
lyckats uttrycka sitt informationsbehov i de termer som krävs för att systemet ska kunna 
återvinna de önskvärda dokumenten. Då användarna av ett IR-system ofta saknar kunskap om 
efter vilka regler dokumentrepresentationer i systemet skapats, saknar de därmed också 
kunskap om regler för hur man bör söka efter dokument i den databasen. Däremot har de en 
egen uppfattning om i vilka termer dokument som motsvarar deras informationsbehov borde 
beskrivas.53 Om användarens initiala sökfråga inte klarar av att återvinna några relevanta 
dokument, eller några dokument alls, kan det vara befogat att modifiera sökfrågan för att 
återvinningseffektiviteten ska förbättras.  
 
En typ av sökfrågemodifikation är sökfrågeexpansion, vilket innebär att man utökar sin 
initiala sökfråga med nya termer.54 Det finns tre huvudtyper av sökfrågeexpansion: 
automatisk, interaktiv och manuell. Termer för expansion kan tas från en kollektionsbunden 
källa som till exempel en automatisk konstruerad tesaurus, eller en kollektionsobunden källa. 
Exempel på det senare är ämnesspecifika manuellt konstruerade tesaurusar, 
ämnesövergripande tesaurusar, lexikon och ordböcker.55  
 
Vid automatisk sökfrågeexpansion lägger IR-systemet automatiskt till expansionstermer till 
användarens initiala sökfråga, utan dennes inblandning. Vid interaktiv expansion däremot 
interagerar användaren med systemet. Det kan till exempel handla om att systemet föreslår 
termer för expansion som användaren får välja bland. När ett IR-system inte erbjuder 
automatisk eller interaktiv expansion får användaren själv hitta expansionstermer om 
sökfrågan behöver utvidgas.56 Vid sådan manuell sökfrågeexpansion kan termer hämtas från 
en kollektionsobunden källa eller från relevanta dokument som återvanns av den initiala 
sökfrågan. 
 
Ett sätt att modifiera sin sökfråga manuellt är att trunkera en eller flera söktermer. Trunkering 
kan fungera som en kompensation vid sökning i system där kontrollerad vokabulär saknas.57 
Med trunkering avses oftast högertrunkering, där sökning sker på en terms initiala del. Då alla 
i ett visst IR-system sökbara termer som börjar med/innehåller den valda teckenkombination 
automatiskt kombineras med ett booleskt OR (se avsnitt 2.5.1 nedan) vid sökning med en 
trunkerad term58 fungerar trunkeringen som en typ av sökfrågeexpansion. Dock är trunkering 

                                                 
52 Lancaster 1986, s. 144. 
53 Bates 1998, s. 1187. 
54 Walker & De Vere 1990, s. 2.  
55 Efthimiadis, Efthimis N. 1996. Query expansion. Ingår i Annual Review of Information and Technology 
(ARIST) . Vol. 31, S. 122f. 
56 Efthimiadis 1996, s. 122.  
57 Lancaster 1986, s. 167 
58 Goldmann 1992, s. 111. 
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en relativt oberäknelig form av expansion eftersom man inte på förhand kan veta vilka/hur 
många termer som kommer att genereras av den trunkerade söktermen. Samtidigt som 
trunkeringen kan medföra att återvinning sker på önskvärda varianter av den valda söktermen, 
föreligger även risk för återvinning på irrelevanta söktermer. Denna risk ökar om man väljer 
att placera trunkeringstecknet (alltför) långt till vänster i söktermen.59 Användning av 
trunkering förbättrar vanligtvis recallen, men kan samtidigt påverka precisionen negativt.60  
  

2.5.1 Manuell sökfrågeexpansion med building blocks-strategin 
 
Manuell expansion förknippas ofta med boolesk sökning,61 det vill säga sökning där man 
använder sig av booleska operatorer som OR, AND och NOT. Vid tillämpningen av OR 
återvinns poster sådana att antingen de, eller de dokument de representerar, innehåller minst 
en av de termer som ingår i sökfrågan. Användningen av OR-operatorn breddar sökningen 
och leder vanligtvis till att den fångar upp fler dokument, eftersom sökfrågan då lyckas täcka 
in fler indexeringstermer. Breddningen kan ske till exempel med hjälp synonymer, 
kvasisynonymer, eller alternativa stavningar. När AND förekommer i sökfrågan måste 
samtliga termer, eller termgrupper, som AND-operatorn binder samman finnas med i 
posterna/dokumenten för att de ska kunna återvinnas. AND används för att begränsa en 
sökfråga och göra den mer specifik, vilket brukar resultera i färre återvunna poster. Även då 
operatorn NOT används i sökfrågan begränsas antalet träffar, då den anger vilka termer man 
inte vill ska förekomma i de återvunna dokumenten. Flera operatorer kan användas i en och 
samma sökfråga, och olika system tillämpar olika regler för i vilken ordning operatorerna ska 
avläsas. För att bryta den förinställda operatorsordningen, undvika tvetydiga sökfrågor och 
gruppera termer används parenteser.62 
 
Den vanligast förekommande sökstrategin vid manuell sökfrågeexpansion är building 
blocks.63 Principen bakom den sökstrategin kan åskådliggöras i följande tre steg: 
 
1. Den initiala sökfrågan består av termer, vilka representerar begrepp som återspeglar 
användarens informationsförfrågan. Varje sådant begrepp kan ses som en facett.64 Som termer 
kan ord eller delar av ord, fraser, klassifikationskoder etc. räknas.65   
 
Exempel: Om informationsförfrågan är ”Hur interagerar användare och online-

kataloger?”, så skulle den initiala sökfrågan kunna se ut så här: användare AND 
onlinekatalog.  

 
2. Vid expansion av den initiala sökfrågan bildas till en initial sökterm en grupp av termer, 
med andra ord tillförs nya termer till en facett.66 Detta sker till exempel genom att man lägger 
till synonymer, kvasisynonymer, hierarkiskt smalare/bredare eller relaterade termer. Till 

                                                 
59 Goldmann 1992, s. 112, 147. 
60 Harter 1986, s. 199f. 
61 Efthimiadis 1996, s. 125. 
62 Large, Andrew, Tedd, Lucy A. & Hartley R.J. 2001. Information seeking in the online age: Principles and 
practice, s. 148-150. 
63 Efthimiadis 1996, s. 123. 
64 Efthimiadis 1996, s. 125. 
65 Harter 1986, s. 172. 
66 Efthimiadis 1996, s. 125f. 
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relaterade termer kan även mycket löst associerade termer räknas.67 I Figur 1 visas ett 
exempel på hur en termgrupp som bildar en facett kan se ut. 
 

  Facett 1 Facett 2 
Initiala söktermer användare onlinekatalog 
Expansionstermer låntagare bibliotekskatalog 
  user online catalog 
  patron online catalouge 
      
 
Figur 1. Exempel på facett/termgrupp som skulle kunna bildas till den initiala sökfrågan användare AND 
onlinekatalog .68 
 
3. Alla termer som förknippas med samma begrepp läggs ihop med hjälp av den booleska 
operatorn OR.69 När termerna inom en viss facett läggs ihop med OR likställs de, trots att de 
kanske semantiskt befinner sig på olika hierarkiska nivåer.70  De olika 
termgrupperna /facetterna, kombineras sedan med operatorn AND.71  
 
Exempel: (användare OR låntagare OR user OR patron)  

AND  
(onlinekatalog OR bibliotekskatalog OR online catalog OR online 
catalouge) 

 
En fördel med att använda building blocks är att man får en överskådlig bild av sökhistoriken 
och att logiken bakom sökningen tydligt framgår. Detta medför att sökfrågan blir lätt att 
omformulera.72  
 
Genom att manipulera facetterna i sökfrågan kan återvinningseffektiviteten förbättras med 
avseende på recall och precision. Ett sätt att förbättra recall kan vara att man lägger till fler 
termer till facetterna,73 eftersom man därmed har ökat chansen för att sökfrågan ska lyckas 
fånga upp fler relevanta dokument. Ett annat sätt är att ta bort en facett från sökfrågan. 74  
Sannolikheten för att fler dokument ska återvinnas ökar då, dock får man vara beredd på att 
fler false drops kan komma att återvinnas, vilket kan påverka precisionen negativt. Åtgärder 
för att förbättra precision kan vara att, inom facetter, ta bort termer som är för breda eller 
tvetydiga eller lägga en ny facett till sökfrågan.75  
 
Det finns även andra sätt att förbättra recall och precision som inte är relaterade till 
informationsförfrågans ämne. Till exempel kan man avgränsa sig till vilket språk dokumentet 
ska vara skrivet på eller välja att söka i ett visst fält.76  

                                                 
67 Harter 1986, s. 172. 
68 Jfr Harter 1986, s. 174f. 
69 Efthimiadis 1996, s. 125. 
70 Harter 1986, s. 173. 
71 Efthimiadis 1996, s. 125. 
72 Efthimiadis 1996, s. 126. 
73 Harter 1986, s. 174. 
74 Harter 1986, s. 174. 
75 Harter 1986, s. 175. 
76 Harter 1986, s. 175. 
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2.5.2 Hur valet av sökfält kan påverka återvinningen 
 
Databaser och andra IR-system erbjuder ofta möjligheter till sökning i olika fält. Vilka 
sökalternativ som erbjuds varierar från system till system.77 De fält som är en del av ett IR-
systems sökgränssnitt kommer vi hädanefter att benämna sökfält. När vi avser sådana fält som 
finns i dokuments poster/representationer kommer dessa att benämns postfält. I sådana 
postfält finns de termer som ska matcha sökfrågans termer för att återvinning ska kunna ske. 
Postfält och sökfält är egentligen två sidor av samma mynt, på så sätt att då man väljer att till 
exempel skriva in en sökterm i titel-sökfältet, så är det titel-postfälten som kommer att 
genomsökas av IR-systemet i jakt på termer som ska matcha söktermen. Vi har ändå valt att 
skilja på sökfält och postfält för att förenkla vissa delar av framställningen nedan.  
 
Två olika typer av sökfält som ofta finns tillgängliga vid sökning i databaser är dels sådana 
som härrör till ämne (till exempel möjlighet att söka på ämnesord eller abstract), och dels 
sådana som inte är kopplade till dokumentens intellektuella innehåll. I den senare kategorin är 
författare, publiceringsspråk, publiceringsår, dokumenttyp bland de vanligaste 
sökmöjligheterna (jämför kontextuell beskrivning i avsnitt 2.4).78 
 
I många databaser tillåts sökning i fritext. Vid fritextsökning sker cross-file searching, vilket 
innebär att alla sökbara postfält genomsöks. När man väljer att söka i fritext går man alltså 
inte miste om ämnesorden/indexeringstermerna, eftersom då även ämnesordspostfälten 
genomsöks. Sökresultaten från en fritextsökning är mer tillförlitliga än resultat från sökningar 
som begränsats till enstaka fält, eftersom man inte i lika hög grad riskerar att gå miste om 
relevanta dokument när man låter genomsöka alla postfält. Ett exempel på när det kan vara en 
nackdel att begränsa sig till ett visst sökfält, är då ett stavfel förekommer i motsvarande 
postfält och detta stavfel orsakar att ett dokument inte återvinns då endast detta fält i posten 
genomsöks. Hade man däremot använt alternativet fritextsökning för samma sökfråga hade 
chansen till återvinning varit större, eftersom något av de andra fälten i posten kunde ha 
innehållit termen i dess rätta form.79 Ett annat exempel på när det kan vara en nackdel att 
begränsa sin sökning till ett sökfält, är då man väljer att endast söka på ämnesord. Man 
riskerar då att missa relevanta dokument, eftersom återvinningen blir helt beroende av vilka 
ämnesord som valts för att representera dokumentets innehåll och hur dessa anges i 
dokumentrepresentationen (böjningsform etc.), och om dessa inte överensstämmer med den 
aktuella söktermen sker ingen återvinning. Även i detta fall kan fritextsökning vara befogad, 
eftersom det finns chans att söktermen kan förekomma i andra fält i relevanta dokuments 
poster.  
 
När man vet mer exakt vad man letar efter (som till exempel verk av en viss författare eller 
dokument utgivna ett visst år) kan det däremot vara lämpligare att rikta sin sökning till 
specifika fält (som till exempel författarfältet respektive fältet för utgivningsår) för att minska 
risken för false drops.  
 
 
 

                                                 
77 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 153. 
78 Harter 1986, s. 67, 88-90. 
79 Goldmann 1992, s. 132. 
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3. Relaterad forskning  
 
Den forskning som vi till störst del använt oss av när vi utformade metoden för vår 
undersökning är Jaana Kristensens & Kalervo Järvelins studie ”The effectiveness of a 
searching thesaurus in free-text searching in a full-text database”, varför denna kommer att 
beskrivas relativ ingående i detta kapitel. Vi kommer även kort att presentera Per Ahlgrens 
”The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval effectiveness in a 
Swedish full text database” och Henk J. Voorbijs ”Title keywords and subject descriptors: a 
comparison of subject search entries of books in humanities and social sciences”. Dessa 
studier kan i viss mån relateras till vår då de på olika sätt behandlar sökfrågexpansion som ett 
medel för att förbättra återvinningseffektiviteten. 
 

3.1 Sökfrågeexpansion i en operationell databas 
 
Sökfrågeexpansion i en operationell databas undersöktes av Kristensen och Järvelin, vilket 
beskrivs i ”The effectiveness of a searching thesaurus in free-text searching in a full-text 
database”.80 Man studerade då hur återvinningseffektiviteten hos några olika sökfrågor 
påverkades när de expanderades med termer hämtade från en, för studien konstruerad, 
tesaurus. Databasen som utgjorde studiens testmiljö innehöll 34 000 finska tidningsartiklar i 
fulltext. I databasens index förekom termerna i sina grundformer, oberoende av i vilka former 
de förekom i dokumenten. Omvandlingen till grundform skedde med hjälp av ett program för 
morfologisk analys. Då databasen ursprungligen inte hade någon tillhörande tesaurus 
konstruerades en sådan av forskarna för att den skulle fungera som en källa till 
expansionstermer. De drygt 300 termer som tesaurusen kom att innehålla representerade 180 
olika begrepp. Termerna insamlades från de dokument i databasen vilka behandlade 
ekonomiska frågor, då det man senare avsåg att återvinna var artiklar inom detta 
ämnesområde.81  

 
Fem journalister som arbetade med ekonomiska frågor formulerade 30 
informationsförfrågningar som behandlade ekonomi. Till varje informationsförfrågan 
användes de tre olika sökfrågetyperna basic search, synonym search och related term 
search.82 
 
En sökfråga av typen basic search innehöll endast termer som ingick i journalisternas 
informationsförfrågningar. Dessa termer ansågs vara de mest lämpade att uttrycka 
journalisternas informationsbehov i. Sökfrågans logik (användning av operatorer och 
parenteser etc.) utvecklades av forskarna själva. Den logiska operatorn ”AND” användes för 
att binda samman de termer som betecknade informationsförfrågningarnas facetter. Då en 
sådan term var en fras användes en närhetsoperator för att ange hur nära varandra orden som 
utgjorde frasen skulle förekomma i dokumenten. Vilka närhetsoperatorer som användes i 
studien anges inte. Nedanstående exempel ges i artikeln för att illustrera hur en sökfråga 
konstruerad i enlighet med sökfrågetypen basic search kunde se ut: 

 

                                                 
80Kristensen, Jaana & Järvelin, Kalervo 1990. The effectiveness of a searching thesaurus in free-text searching in 
a full-text database. International Classification, vol. 17, no. 2, s. 77-84. 
81 Kristensen & Järvelin 1990, s. 77f. 
82 Kristensen & Järvelin 1990, s. 78. 
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“nuclear energy AND paper industry”83 
 
Den dokumentmängd som återvanns genom basic search-sökningarna fick beteckningen B. 84 
 
I syfte att förbättra recallen valde man sedan att expandera basic search med alternativa 
termer som uttryck för de begrepp som informationsförfrågan innehåller. I det här fallet 
innebar det att man tillförde synonymer respektive synonymer och relaterade termer till basic 
search. Som källa för expansionstermer för nedanstående två sökfrågetyper användes den 
tesaurus som forskarna konstruerat. I synonym search expanderades sökfrågan från basic 
search med synonymer. Sökfrågans ursprungliga logik behölls dock. Termer som uttryckte 
samma begrepp sattes med operatorn ”OR” mellan sig inom parentes. Följande exempel  på 
en sökfråga i synonym search ges: 
 
“(nuclear energy OR nuclear power OR atomic energy OR atomic power) AND (paper 
industry OR paper mills) [vår kursivering]”85 
 
Den dokumentmängd som återvanns genom synonym search-sökningarna fick beteckningen 
S.86 
 
I sökfrågetypen related term search expanderades sökfrågan från synonym search ytterligare 
med relaterade termer. Sökfrågans grundläggande logik förblev oförändrad. En sådan 
sökfråga kunde till exempel se ut så här: 
 
“(nuclear energy OR nuclear power OR atomic energy OR atomic power OR nuclear power 
plants OR nuclear power stations OR nuclear energy production OR atomic energy 
production) AND (paper industry OR paper mills OR paper OR cellulose OR carton OR 
cardboard) [vår kursivering]”87 
 
Den dokumentmängd som återvanns genom related term search-sökningarna fick 
beteckningen R. Mängden relevanta dokument i R betecknades R+.88 
 
Detta sätt på vilket man i den här studien byggde ut den initiala sökfrågan (basic search) kan 
ses som en realisering av building blocks-strategin, även om Kristensen och Järvelin inte 
uttrycker sig i sådana termer.  
 
I vissa fall lyckades man inte hitta några synonymer eller relaterade termer till den initiala 
sökfrågans termer. Man kunde därför endast applicera samtliga tre sökfrågetyper på 18 av de 
30 informationsförfrågningarna. I övriga fall fann man synonymer att expandera med, men 
inga relaterade termer och vice versa eller både och. För fyra av de 30 
informationsförfrågningarna återvanns inte ett enda relevant dokument. Dessa exkluderades 
från analysen, då kriteriet för att de tänkta beräkningarna skulle kunna genomföras var att 
minst ett relevant dokument måste återvinnas för varje informationsförfrågan. 89 
 

                                                 
83 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
84 Kristensen & Järvelin 1990, s. 78f. 
85 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
86 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
87 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
88 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
89 Kristensen & Järvelin 1990, s. 80. 
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De dokument som återvunnits för varje informationsförfrågan relevansbedömdes av den 
journalist som formulerat respektive informationsförfrågan. Dokumentens relevansbedömdes 
utifrån en tregradig relevansskala där relevansgraderna var: non-relevant, maybe relevant  och 
relevant.90 Vilka kriterier som låg till grund för att ett dokument skulle tilldelas en viss 
relevansgrad anges dock inte i artikeln. Innan relevansbedömningarna genomfördes sorterade 
forskarna bort sådana återvunna dokument som de själva bedömde vara uppenbart irrelevanta. 
Dessa dokument redovisades som irrelevanta i statistiken, tillsammans med de dokument som 
av journalisterna bedömts vara irrelevanta. Vid beräkning av precision och recall räknades 
endast de dokument som tilldelats den högsta relevansgraden (relevant) som relevanta.91 Hur 
man behandlade de dokument som tilldelats relevansgraden maybe relevant statistiskt framgår 
inte explicit i artikeln, men vi får sluta oss till att de räknades samman med de irrelevanta 
dokumenten. Varför man valt att bedöma dokumenten utifrån tregradig relevansskala då 
dokument som tilldelats den mellersta relevansgraden inte analyseras separat kan man ställa 
sig frågande till.  
 
För att utvärdera de olika sökfrågetypernas återvinningseffektivitet beräknade forskarna 
precision och recall. Då testmiljön var en operationell databas som innehöll flera tusen 
dokument kunde man inte mäta absolut recall, eftersom beräkning av absolut recall förutsätter 
att man känner till alla dokument i databasen som är relevanta för en viss 
informationsförfrågan. Men då det var hur väl sökfrågetyperna presterade i förhållande till 
varandra, och inte deras ”absoluta” prestanda forskarna ville undersöka, kunde de kringgå 
problemet genom att använda sig av en typ av relativ recall, vilken kommer att beskrivas 
nedan. Genom att använda det tillvägagångssättet fick man visserligen ingen information om 
hur många av de relevanta dokument som fanns i databasen som inte återvunnits, men en 
jämförelse mellan sökfrågetypernas återvinningseffektivitet blev som sagt ändå möjlig att 
genomföra.92 
 
De tre sökfrågetyperna byggde på varandra, och de termer som ingick i basic search-sökning 
ingick också i motsvarande synonym search-sökning, vilka i sin tur ingick i motsvarande 
related term search- sökning. Detta resulterar i att alla dokument som återvanns av en basic 
search-sökning också återvanns av korresponderande synonym search-sökning. Med andra 
ord ingår alla dokument i mängden B också i mängden S (detta kan symboliskt uttryckas S ⊇  
B). Vidare återvanns således alla dokument som återvanns av synonym search-sökning också 
av motsvarande related term search-sökning (R ⊇  S). Då alla dokument i mängden B också 
ingår i mängden S ingår alla dokument i mängden B också i mängden R (R ⊇  S ⊇  B). 
Utifrån detta var det möjligt att sätta relativ recall för related term-sökningarna till 100 % för 
varje informationsförfrågan, och utifrån det beräkna relativ recall för basic search-
sökningarna respektive synonym search-sökningarna.93 
 
Mängden relevanta dokument som återvunnits av basic search-sökningarna uttrycks i artikeln 
som snittet av B och R+ (symboliskt B ∩  R+), eftersom alla relevanta dokument i B också 
ingår i R+.  Mängden relevanta dokument som återvunnits av synonym search-sökningarna 
var, utifrån samma resonemang, S ∩  R+. Antalet relevanta dokument i den totala mängden 
dokument som återvunnits av de tre sökfrågetypernas sökningar var B ∩  R+ ,               

                                                 
90 Kristensen & Järvelin 1990, s. 78. 
91 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
92 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
93 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 



 18 

S ∩  R+  respektive R+ .  Därmed blev den relativa recallen för sökfrågetypen basic 

search ( B ∩  R+  / R+ ) × 100 %, och ( S ∩  R+  / R+ ) ×  100 % för synonym 
search. Den relativa recallen för related term search-sökningarna sattes som sagt till 100 %.94 
 
Förutom relativ recall beräknades precision för alla sökningarna. I syfte att få en mer 
detaljerad bild av sökfrågetypernas prestanda beräknade forskarna även nettoeffekten för de 
olika sökfrågetyperna. Nettoeffekten för en synonym search är antalet dokument som 
återvunnits genom en synonym search-sökning (S), men inte av motsvarande basic search-
sökning. Detta kan symboliskt uttryckas S – B . Nettoeffekten för en related term search 
blir då antalet dokument som återvunnits genom en related term search-sökning (R), men inte 
av motsvarande synonym search-sökning ( R – S ). Vidare beräknades nettoeffekten med 
avseende på precision och relativ recall.95 
 
De false drops som återvanns av sökfrågorna analyserades också av Kristensen och Järvelin. 
De irrelevanta träffarna klassificerades efter typ/orsak till att de återvunnits. Forskarna utgick 
då från ett, enligt dem, vedertaget sätt att klassificera false drops. De tre huvudindelningarna 
som användes i studien var false drops som orsakats av a) artikelns text, b) de använda 
sökstrategierna eller c) den tesaurus man använde sig av vid sökfrågeexpansionen. 96 
 
Antalet träffar för sökningarna som genomfördes till de återstående 26 
informationsförfrågningarna varierade mellan 1 och 51 stycken. I genomsnitt återvanns för 
basic search-sökningarna 9,3 träffar (varav 4,0 var relevanta), för synonym search-
sökningarna 21,3 träffar (8,9 relevanta) och för related term search-sökningarna 28,0 träffar 
(8,6 relevanta).97  
 
För de 26 informationsförfrågningarna visade undersökningen att den genomsnittliga 
precisionen var 50,6 % för basic search-sökningarna var, 40,6 % för synonym search-
sökningarna och 33,1 % för related term search-sökningarna. Den genomsnittliga precisionen 
sjönk alltså ju mer expanderade sökfrågorna blev. När det gällde relativ recall rådde det 
motsatta förhållandet, det vill säga att ju mer expanderad sökfråga desto högre genomsnittlig 
relativ recall: basic search-sökningarna fick 45,2 %, synonym search-sökningarna 81,8 % och 
related term search-sökningarna, per definition, 100 % relativ recall. De 18 
informationsförfrågningar (av de ovanstående 26) för vilka samtliga sökfrågetyper kunde 
köras, analyserades även separat. Skillnaderna i precision respektive relativ recall för de tre 
sökfrågetyperna blev då inte riktigt lika stora som för samtliga 26, men mönstret var 
detsamma som ovan. 98 
 
Nettoeffekten beräknades endast för de 18 informationsförfrågningar till vilka både synonym- 
och related term search-sökningar kunde genomföras. För nettoresultatet, det vill säga de 
”nya” dokument som återvanns av varje sökfrågetyp, beräknades relativ recall och precision. 
Det visade sig då att även om varje sökfrågetyp återvann i stort sett lika många nya dokument 
(i snitt ca 9,5 stycken), blev antalet nya relevanta dokument färre ju mer expanderad 
sökfrågetypen var. Därmed blev relativ recall lägre för varje på varandra följande sökfrågetyp. 

                                                 
94 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
95 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79. 
96 Kristensen & Järvelin 1990, s. 80. 
97 Kristensen & Järvelin 1990, s. 80. 
98 Kristensen & Järvelin 1990, s. 80. 
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Den genomsnittliga nettoeffekten med avseende på relativ recall för synonym search-
sökningarna blev ca en tredjedel av det totala antalet återvunna relevanta dokument. 
Nettoeffekten för related term search-sökningarna blev i genomsnitt ca en fjärdedel av det 
totala antalet återvunna relevanta dokument. Även nettoeffekten med avseende på precision 
blev lägre för varje på varandra följande sökfrågetyp.99 
 
False drops-analysen visade att de flesta false drops kunde klassificeras under kategorin a), 
false drops som orsakats av artikelns text. 45 % av false drops orsakades av att de termer som 
användes i sökfrågorna visserligen förekom i de återvunna dokumenten, men inte var 
relaterade till varandra där. 35 % av de irrelevanta dokumenten ansågs inte vara relevanta på 
grund av de endast berörde informationsförfrågans ämne marginellt. Resterande 20 % av fa lse 
drops var spridda över de övriga kategorierna.100  
 
Kristensen och Järvelin drar slutsatsen att expansion med synonymer tagna ur deras tesaurus 
ökade återvinningseffektiviteten i jämförelse med basic search-sökningarna, eftersom recallen 
nära nog fördubblades och precisionen inte blev lidande i någon större utsträckning. 
Expansionen med relaterade termer tagna från tesaurusen förbättrade recall ytterligare, men 
precisionen försämrades märkbart. Forskarna menar därför att denna typ av expans ion främst 
lämpar sig att användas när det är hög recall man eftersträvar. Även resultaten av 
nettoeffektmätningarna bekräftade detta resonemang. 101  
 
Forskarna menar att det faktum att det var just finska (med enstaka inslag av engelska termer 
som skulle kunna tänkas användas i databasens artiklar) som användes i studien inte bör ha 
någon inverkan på resultatens generaliserbarhet då till exempel synonymi och kvasisynonymi 
inte är unika för finska språket utan delas av alla naturliga språk.102 
 

3.2 Sökfrågeexpansion med trunkering i en svenskspråkig 
testdatabas 
 
Ahlgrens doktorsavhandling ”The effects of indexing strategy-query term combination on 
retrieval effectiveness in a Swedish full text database” behandlar problemet med morfologisk 
variation hos termer vid sökning. I studien undersöktes hur fyra olika typer av indexerings- 
och sökfrågetermskombinationer presterade med avseende på återvinningseffektivitet i 
jämförelse med varandra och i jämförelse med en baseline (en indexerings- och 
sökfrågetermskombination där inget gjorts för att motverka morfologisk variation).103  
Testmiljön utgjordes av en svenskspråkig testdatabas, vilken innehöll drygt 161 000 
tidningsartiklar indexerade och sökbara i fulltext.104 De totalt fem typerna som testades var 
baseline, tre olika typer där normalisering av termer utfördes varav två innebar uppdelning av 
sammansatta termer, samt en typ där högertrunkering användes i syfte att gruppera 
sammanhörande termer. 52 informationsförfrågningar formulerades.105  
 
                                                 
99 Kristensen & Järvelin 1990, s. 80f. 
100 Kristensen & Järvelin 1990, s. 81. 
101 Kristensen & Järvelin 1990, s. 82. 
102 Kristensen & Järvelin 1990, s. 83. 
103 Ahlgren, Per 2004. The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval effectiveness in a 
Swedish full text database. 
104 Ahlgren 2004, s.61. 
105 Ahlgren 2004, s.74, 80. 
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Relevansbedömningarna skedde på en fyrgradig relevansskala. Återvinningseffektiviteten för 
de fem typerna beräknades utifrån två relevanssituationer, binär och flergradig relevans. Vid 
den binära relevanssituationen utgjordes den ena relevansgraden av de tre relevansgraderna 1, 
2 och 3 sammanslagna, och den andra av relevansgraden 0 (som tilldelades irrelevanta 
dokument). Det mått som användes vid utvärderingen av typernas återvinningseffektivitet i 
denna relevanssituation var precision. Det visade sig då att baseline presterade sämst och den 
trunkerade typen bäst med avseende på precision. 106  
 
Vid den andra relevanssituationen, flergradig relevans, användes måttet nDCG (normalized 
cumulated gain with discount), ett mått som lämpar sig för flergradiga relevanssituationer och 
som premierar återvinningsmetoder som dels rankar mer relevanta dokument högre än mindre 
relevanta, och dels rankar alla relevanta dokument högt. I denna relevanssituation testades 
även de fem typerna under fyra olika användarscenarion, för vilka fyra olika typer av 
användare simulerades. Även i denna relevanssituation presterade baseline sämst och den 
trunkerade typen bäst, här med avseende på nDCG. 107 
 
Slutsatserna av studien var att normaliseringen respektive högertrunkeringen av termer gav 
ökad återvinningseffektivitet relativt baseline vid båda relevanssituationerna, och att de tre 
typerna där normalisering användes presterade nästan lika bra som den typ där trunkering 
användes.108  
 
Ahlgrens studie är i viss mån relevant för vår undersökning då även vi kommer att använda 
oss av högertrunkering som en form av sökfrågeexpansion.  
 

3.3 Ämnessökningar med hjälp av några sökfrågetyper i en 
OPAC 
 
Voorbij beskriver i ”Title keywords and subject descriptors: A comparison of subject search 
entries of books in the humanities and social sciences” två delstudier som han utförde i en 
OPAC i syfte att jämföra kontrollerade ämnesord (subject descriptors) med fria titelnyckelord 
(title keywords), dels med avseende på hur väl de överensstämde med varandra, och dels med 
avseende på hur effektiva dessa båda var vid sökningar om olika ämnen inom humaniora och 
samhällsvetenskap.109 Den ena av dessa två delstudier är av visst intresse för vår 
undersökning då den behandlar återvinningseffektiviteten hos olika sökfrågetyper då dessa 
testades i en OPAC. Nedanstående är en sammanfattning av denna delstudie. 
 
Sökningarna både initierades och genomfördes av bibliotekarier som var specialiserade inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Bibliotekarierna instruerades att formulera sökfrågor av 
fyra olika typer till varje ämne de sökte information om. De fyra olika sökfrågetyperna var 
sökfråga baserad på titelnyckelord, formulerad utifrån informationsförfrågan om ett brett 
ämne, sökfråga baserad på titelnyckelord, formulerad utifrån informationsförfrågan om ett 
smalt ämne, sökfråga baserad på ämnesord, formulerad utifrån informationsförfrågan om ett 

                                                 
106 Ahlgren 2004, passim. 
107 Ahlgren 2004, passim. 
108 Ahlgren 2004, s. 136.   
109 Voorbij, Henk J. 1998. Title keywords and subject descriptors: A comparison of subject search entries of 
books in the humanities and social sciences. Journal of Documentation , vol. 54, no. 4, s. 466-476. 
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brett ämne samt sökfråga baserad på ämnesord, formulerad utifrån informationsförfrågan om 
ett smalt ämne.110  
 
Bibliotekarierna fick fritt använda sig av katalogens sökfunktioner (som till exempel 
trunkering), de fick också fritt formulera sökfrågan med avseende på antal söktermer och 
sökfrågelogik. 12 breda och tretton smala informationsförfrågningar formulerades totalt. 
De återvunna träffarna relevansbedömdes av den som initierat respektive 
informationsförfrågan.  Relevansbedömningarna skedde utifrån posterna, och inte utifrån 
själva dokumenten. Den typ av relevans som efterfrågades var ämnesrelevans, det vill säga att 
posten skulle antas behandla informationsförfrågans ämne för att den skulle få bedömas som 
relevant. 307 relevanta poster återvanns totalt.111 
 
Det enda evalueringsmått som tillämpades i studien var relativ recall (initialt hade man även 
tänkt mäta söktiden, men detta misslyckades). Sökfrågetypernas prestanda med avseende på 
precision beaktades alltså inte i denna studie. Resultatet visade att den första sökfrågetypen 
återvann 41 % av träffarna som återvanns av de breda sökningarna, medan den tredje 
sökfrågetypen återvann knappt 88 % av dessa. Titelnyckelo rden återvann drygt 57 % av de 
poster som återvanns av de smala sökningarna, medan ämnesorden återvann knappt 86 % av 
dessa. Totalt återvann titelnyckelorden 48,2 % av de relevanta posterna och ämnesorden 86, 9 
%. Ämnesorden var här alltså vida överlägsna titelnyckelorden när det gällde att återvinna 
relevanta dokument.112 
 
Voorbij genomförde även en failure analysis, där han undersökte de fall där ämnesorden 
respektive titelnyckelorden misslyckats med att återvinna relevanta dokumentposter och hur 
återvinningen skulle kunna ha lyckats bättre. Han kom då bland annat fram till slutsatsen att 
om katalogens sökmöjligheter hade utnyttjats i större utsträckning så skulle resultatet ha 
förbättrats. Till exempel skulle ökad användning av trunkering ha förbättrat den relativa 
recallen med drygt nio procentenheter för titelnyckelorden respektive två procentenheter för 
ämnesorden. Voorbij påpekar dock att sådan ökad användning av trunkering skulle ha lett till 
ökad återvinning av irrelevanta träffar, det vill säga att den relativa recallen hade förbättrats 
på bekostnad av precisionen. En annan faktor som skulle ha förbättrat återvinningen hade 
varit ökad användning av synonymer, och i vissa fall skulle bredare ämnesord än de som valts 
ha varit lämpligare som söktermer.113 
 
När alla förbättringar av sökfrågorna som kunde göras hade gjorts visade sig ämnesorden 
fortfarande vara överlägsna titelnyckelorden sökhjälpmedel, då de efter genomförda 
förbättringar lyckades återvinna 96 % av de relevanta posterna och titelnyckelorden endast   
82 %. Dock förmådde titelnyckelorden i vissa fall återvinna poster som inte var möjliga att 
återvinna enbart med hjälp av de kontrollerade ämnesorden. 114  
 
I både Ahlgrens och Voorbijs studier ser man att återvinningseffektiviteten förbättrades, i den 
förra med avseende på precision och i den senare med avseende på relativ recall, när 
trunkering tillämpades.  
 

                                                 
110 Voorbij 1998, s. 471.  
111 Voorbij 1998, s.471f. 
112 Voorbij 1998, s. 472f. 
113 Voorbij 1998, s. 473f. 
114 Voorbij 1998, s. 475. 
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4. Presentation av testmiljön Voyager 
 
Högskolebibliotekets bestånd, som representeras i katalogen, är multidisciplinärt och främst 
avsett för studerande vid Högskolan i Borås. På grund av detta är beståndets material i hög 
grad relaterat till de ämnesområden som skolan tillhandahåller utbildningar inom. Högskolans 
sex institutioner är Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 
(BHS), Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA), Institutionen Ingenjörshögskolan 
(IH), Institutionen för pedagogik (PED), Institutionen Textilhögskolan (THS) och 
Institutionen för vårdvetenskap (VHB).  I beståndet ingår dokument av olika medietyper och 
på ett flertal språk, främst svenska och engelska. Hur stor andel av dokumenten är på svenska 
respektive engelska varierar i viss mån med ämnet de behandlar.  
 

4.1 Katalogens gränssnitt, sökmöjligheter och rankning  
 
Vår studie utförs i web-versionen av högskolebibliotekets katalog. I beskrivningen av 
gränssnittet som följer nedan presenteras denna versions gränssnitt, vilket skiljer sig en del 
utseendemässigt från den version som möter användarna vid sökstationerna i biblioteket.  
 
Katalogen erbjuder tre initiala sökvägar: ”Enkel sökning”, ”Avancerad sökning” och 
”Sökning efter kurslitteratur”. ”Enkel sökning” är förinställd, de övriga två sökalternativen får 
man klicka sig fram till. Figur 2 nedan visar hur gränssnittet för avancerad sökning ser ut.  
 

 
 
Figur 2. Gränssnittet för ”Avancerad sökning” i högskolebibliotekets katalog Voyager.  
 
I figuren ovan ser man de förinställda sökalternativen. De ”Sök efter”-alternativ som erbjuds 
är ”alla ord” (ett booleskt AND placeras automatiskt mellan söktermerna vid val av detta 
alternativ), ”något ord” (ett booleskt OR placeras mellan termerna), och ”som en fras” 
(frasens ord ska ingå som en sammanhängande fras i en post för att denna ska kunna 
återvinnas). Två till tre ”Sök efter”-fält kan kombineras med booleskt AND, OR eller NOT. 
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Till varje ”Sök efter”-fält hör ett ”Sök i”- fält där man kan välja till vilka postfält man vill att 
ens sökning ska rikta sig. Det finns här 17 olika alternativ att välja bland, varav 
”Fritext/Keywords” är det förinställda alternativet. Exempel på valbara alternativ som riktar 
sökningen mot kontextuella postfält är ”Utgivningsår/Publ. year” och ”Författare/Author”, 
och exempel på ”Sök i”-alternativ som riktar sökningen mot postfält som beskriver vad 
dokumentet handlar om ”Title/Title” och ”Ämnesord/Subject”. Genom att använda sig av 
”Avgränsa sökning” ges man möjligheter att begränsa sin sökning till exempelvis ett visst 
språk eller en viss medietyp. 
 
Till katalogen finns ingen tillhörande tesaurus. Det enda sättet att söka på kontrollerade 
termer i katalogen är att i ”Enkel sökning” välja ”Sök i”-alternativet ”Ämnesord”. Man 
kommer då till en ämnesordslista som innehåller ämnesord hämtade från en rad olika källor. 
Dock finns långt ifrån alla posters ämnesord representerade i denna lista. Från ”Avancerad 
sökning” kan man alltså inte nå någon kontrollerad vokabulär. 
 
När man inte lyckas återvinna några poster erbjuder katalogen ingen hjälp, i form av till 
exempel förslag på nya söktermer. Systemet varken accepterar några felstavningar eller ger 
förslag på alternativa stavningar när sökningar misslyckas. Den hjälpfunktion som finns avser 
att förklara hur man söker i katalogen. Till exempel visas där att trunkering av söktermer sker 
med ”?”. Vid sökning i katalogen elimineras inte stoppord som ”och” och ”or” vilket gör att 
återvinning sker även på dessa ”termer”.  
 
De poster som återvinns av en sökning relevansrankas av systemet och relevansbedöms på en 
tiogradig skala. Rankning sker efter relevans, men man kan sedan välja att omsortera posterna 
i träfflistan efter titel, författare eller publikationsår. Varje dokuments post presenteras i tre 
olika format: ”Kort beskrivning”, ”Utförlig beskrivning” och ”MARC-format”. Av dessa tre 
format är presentationen i MARC-formatet den som innehåller mest information om 
dokumentet. Inget av postformaten innehåller några abstract av dokument. Nedan visas 
exempel på hur en post i MARC-format kan se ut. 
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Figur 3. Post i MARC-format som återvunnits vid sökning i högskolebibliotekets katalog Voyager. 
 
Ovan ser man att posten är indelad i olika fält, vilka innehåller både ämnes- och kontextuell 
beskrivning av dokumentet. För att kunna tillgodogöra sig informationen i posten fullt ut 
krävs viss kännedom om vilka typ av data de olika fältkoderna betecknar.115  
 
Den modell som återvinningen i Voyager baseras på är en typ av vektormodell.116   
Även när man använder sig av de booleska operatorerna AND och OR när man bygger 
sökfrågor i Voyager relevansrankas träfflistorna och tilldelas relevanspoäng (enligt 
vektormodell-princip). Samma mängd återvunna poster kan rankas om efter olika kriterier, 
dock är mängden konstant hela tiden. Hela sökvillkoret måste vara uppfyllt för att återvinning 
ska ske (boolesk princip).  
 
 
 
 

                                                 
115 För information om vilken typ av data olika fält i en MARC-post innehåller, se till exempel LIBRIS 
Nationella bibliotekssystem 2006. LIBRIS Formathandbok (MARC 21) . 
http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/index.htm [2006-06-02]. 
116 Andersson, Urban, systembibliotekarie vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås. Informativt 
samtal 2006-02-02. 
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De fem faktorer som påverkar relevansrankningen i Voyager är: 
 

• Antalet förekomster av söktermen i posten (jämför beskrivningen av tf- faktor i avsnitt 
2.2). 

 
• Avståndet mellan söktermerna i posten. Förekommer två eller flera av söktermerna i 

samma underfält i posten, eller med högst fem termers mellanrum, tilldelas de en 
högre vikt. 

 
• Antalet gånger termen förekommer i databasen (jämför beskrivningen av idf- faktor i 

avsnitt 2.2). 
 
• Om den som söker har använt sig av de booleska operatorerna ”AND” eller ”OR”. 
 
• Vilka vikter som tilldelats olika MARC-fält av systemadministratören117 (det vill säga 

den som införskaffat systemet, i detta fall biblioteket vid Högskolan i Borås).  
 

Den sista punkten syftar på att MARC-fälten i posterna har vikter som är förinställda när man 
införskaffar systemet, dock kan man sedan manipulera dessa vikter. Ett fält kan tilldelas vikter 
mellan 20 och 500 enheter. I högskolebibliotekets katalog har man valt att behålla de 
ursprungliga vikterna på 100 enheter för samtliga fält.118 
 

4.2 Ämnesordindexering som en del av 
bibliotekskatalogens dokumentrepresentation  
 
Vi kommer nedan att ta upp ämnesordindexering som en del av ämnesbeskrivningen.  
För att få tillgång till information om hur ämnesordsindexeringen i högskolebibliotekets 
katalog är beskaffad har vi efter hänvisning från Eva Huntington, dåvarande chef för 
avdelningen Biblioteket som informations- och kunskapsresurs, kontaktat katalogisatören 
Katarina Engvall. Engvall katalogiserar, klassificerar och ämnesordindexerar de delar av 
bibliotekets bestånd som är relaterade till områdena pedagogik och vårdvetenskap. Vid 
biblioteket finns ytterligare två personer med liknande arbetsuppgifter inom de andra 
ämnesområdena. Nedan följer en sammanfattning av samtalet med Engvall.  
 
Hela högskolebibliotekets bestånd finns representerat i katalogen, dock har inte alla dokument 
tilldelats ämnesord i sina poster. Detta gäller framför allt poster som är inlagda före 1998, 
vilket är året då Kungliga Biblioteket (KB), som är det svenska nationalbiblioteket, 
konsekvent började lägga in ämnesord i poster. När ett nytt dokument ska representeras i 
högskolebibliotekets katalog har bibliotekets katalogisatörer oftast en katalogpost att utgå 
ifrån. För katalogisering av dokument som är utgivna i Sverige, eller utgivna på svenska i 
andra länder, ansvarar KB. Då dessa dokuments poster redan lagts in i LIBRIS119 av KB, 

                                                 
117 Voyager OPAC. Voyager Training Workbook , s. 5. http://www.adm.uwaterloo.ca/infolib/train/handopac.doc 
[2006-03-03]. 
118 Andersson, Urban 2006-03-06. 
119 På LIBRIS Nationella bibliotekssystems hemsida står det att läsa om LIBRIS nationella samkatalog: 
”LIBRIS verksamhet är till sin natur kooperativ och de enskilda medlemsbiblioteken bidrar till uppbyggnaden av 
LIBRIS databas och dess innehåll. Varje publikation registreras endast en gång i databasen. De deltagande 
biblioteken anmäler vilka publikationer som finns tillgängliga lokalt. Allt som registreras i katalogsystemet 
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tillförs de endast hyllsigna av högskolebibliotekets katalogisatörer. Även när det gäller 
dokument utgivna i andra länder på andra språk än svenska finns oftast färdiga poster att utgå 
från. Dels kan dessa poster redan ha lagts in i LIBRIS av något av de stora svenska 
universitetsbiblioteken, och dels kan poster från vissa utländska kataloger importeras via en 
funktion i LIBRIS. I det senare fallet anpassas posterna genom att de tilldelas nya 
klassifikationskoder och svenska ämnesord.  
 
Vid import till bibliotekets katalog brukar poster som är inlagda av KB inte kontrolleras, 
däremot granskar man i viss utsträckning ämnesorden i poster som lagts in av andra bibliotek 
och utför vid behov ändringar. När det gäller eventuella stavfel i poster som ska importeras 
förlitar man sig på LIBRIS stavningskontroll.  
 
Då bibliotekets katalogisatörer ändå behöver lägga in helt nya poster lagrar man först dessa i 
LIBRIS, varefter de importeras och lagras i bibliotekskatalogen. Ett exempel på när 
katalogisatörerna själva lägger in hela poster är då kandidat- och magisteruppsatser skrivna 
vid Högskolan i Borås ska katalogiseras. Som ämnesord används i många fall nyckelord som 
uppsatsförfattarna själva ansett vara representativa för innehållet i sina examensarbeten. När 
det gäller uppsatser skrivna inom institutionen BHS läggs dessa nyckelord in i MARC-fält 
650 (Ämnesord- Kontrollerad term), och får därmed status av ämnesord. BHS-uppsatserna 
läggs in i LIBRIS, medan uppsatser skrivna inom övriga institutioner enbart läggs in i 
högskolebibliotekets katalog. De senares nyckelord läggs in i 653 (Ämnesord- Okontrollerad 
term). För samtliga uppsatser gäller att sådana termer som valts ut som nyckelord men som 
också ingår i uppsatsens titel, inte läggs in som ämnesord då dessa ändå blir sökbara i fritext.  
 
Förutom när det gäller indexering av skolans uppsatser används enbart kontrollerad vokabulär 
vid tilldelning av ämnesord. Beroende på vilket ämnesområde dokumentet som ska indexeras 
tillhör, används olika ämnesordslistor och/eller tesaurusar. Exempel på sådana är Svenska 
ämnesord, Medical Subject Headings (MeSH) och Ämnesordslista för Nordiskt BDI-index.  
Förutom termer som importerats från olika ämnesordslistor och tesaurusar används även 
sådana termer som auktoriserats av bibliotekets katalogisatörer som ämnesord. När termer av 
det sistnämnda slaget återfinns i LIBRIS har de beteckningen ”Hib” och står i MARC-fält 650 
med kod #2 (Ämnesord- Kontrollerad term : Kod för ämnesordssystem). En av anledningarna 
till att man, som tidigare nämnts, i vissa fall ändrar och/eller lägger till ämnesord vid 
importering av färdiga poster från LIBRIS, är att man vill att dessa egna ämnesord också ska 
ingå i posten.  
 
2003 importerades alla poster i katalogen på nytt från LIBRIS. Man valde då att ta med alla 
ämnesord som fanns med i posterna från LIBRIS, samt att låta bibliotekets egna auktoriserade 
ämnesord ligga kvar. Av denna och flera andra anledningar råder stor inkonsekvens i 
katalogens ämnesordsindexering. Ett exempel på sådan inkonsekvens är fall där man från 
bibliotekets sida har valt att använda termen x som ämnesord (till exempel 
”Informationskompetens”) istället för termen y (till exempel ”Information literacy”), men det 
ändå finns poster i katalogen som endast har termen y som ämnesord, med följden att dessa 
inte blir sökbara på x. Att ordna upp ämnesorden är dock i nuläget praktiskt taget omöjligt. 
 

                                                                                                                                                         
överförs till LIBRIS webbsök och blir därmed tillgängligt för alla. Lagringsformatet i LIBRIS katalogsystem är 
marc21.” LIBRIS Nationella bibliotekssystem 2004. Om LIBRIS. Informationsfolder om LIBRIS . 
http://www.libris.kb.se/om_libris/om_libris.jsp  [2006-05-14]. 
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Enligt KB:s riktlinjer för ämnesordsindexering (4.9, ”Antalet ämnesord”) ska man helst inte 
använda sig av fler än sex ämnesord vid beskrivning av innehållet i ett dokument, dock finns 
det ingen absolut övre gräns för hur många ämnesord ett dokument kan tilldelas. I vissa fall 
kan ett enstaka kapitel i ett dokument tilldelas ett eget ämnesord om katalogisatören anser att 
kapitlet bör vara sökbart. Vid val av ämnesord tar man även hänsyn till de utbildningar och 
speciella ämnessamlingar som högskolebiblioteket tillhandahåller. Dessutom beaktar man i 
viss mån vilka termer som kan tänkas ingå i användarnas sökfrågor. Dessa bedömningar 
baseras på indexerarnas erfarenheter och sunda förnuft.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
120 Engvall, Katarina, Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås. Informativt samtal 2006-02-14 och 2006-
02-28. 
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5. Metod 
 
Vid genomförandet av vår undersökning utgick vi till stor del från det tillvägagångssätt som 
Kristensen och Järvelin121 använde sig av i sin studie. Även om syftet med deras 
undersökning i flera avseenden skiljde sig från vårt, fann vi att deras metod på flera punkter 
lämpade sig för operationaliseringen av vårt syfte. Kristensen och Järve lin menar att 
informationsåtervinning i fulltextdatabaser (som den de använde i sin undersökning) sker 
utifrån i stort sett samma principer som informationsåtervinning i bibliografiska databaser.122 
Detta ser vi som ett stöd för att vissa steg i deras metod kan tillämpas även i vår studie.  
 
För att kunna uppfylla vårt syfte testade vi fyra olika sökfrågetyper i högskolebibliotekets 
katalog Voyager. Sökfrågetyperna utformades huvudsakligen utifrån building blocks-
strategin, och de jämfördes senare med varandra med avseende på återvinningseffektivitet. 
För att kunna genomföra testerna formulerades 24 informationsförfrågningar, och för varje 
informationsförfrågan konstruerades en sökfråga av varje sökfrågetyp. Totalt genomfördes 
alltså 96 sökningar.123 De false drops som återvanns av dessa sökningar analyserades och 
kategoriserades sedan. 
 

5.1 Genomförande av undersökningen 
 
I detta kapitel beskrivs de olika momenten i undersökningens utformning.  
 

5.1.1 Informanter och informationsförfrågningar  
 
För att minimera risken att sökningar skulle misslyckas på grund av att den 
informationsförfrågan som sökfrågan utformats utifrån berörde ett ämne som inte fanns 
representerat i beståndet, ville vi i vår undersökning utgå från sådana 
informationsförfrågningar som ämnesmässigt kunde kopplas till de områden som återspeglas i 
bibliotekets bestånd (och därmed finns representerade i bibliotekets katalog).  
 
Som vi tidigare nämnt riktar sig bibliotekets bestånd ämnesmässigt främst mot de utbildningar 
som högskolans sex institutioner erbjuder. Ämnesområdet, biblioteks- och 
informationsvetenskap konstruerade vi själva informationsförfrågningar, formulerade 
sökfrågor och utförde relevansbedömningar inom. När det gällde de övriga fem områdena 
hade vi inte tillräckliga kunskaper för att kunna formulera informationsförfrågningar, hitta 
lämpliga söktermer eller göra adekvata relevansbedömningar. För att kunna genomföra detta 
tog vi därför hjälp av fem personer (hädanefter benämnda informanter) som hade kunskaper 
inom respektive område. Informanterna valdes utifrån kriteriet att de skulle ha studerat minst 
två terminer på högskolenivå inom sitt respektive område. Som tack för sin medverkan fick 
informanterna en mindre gåva.  

                                                 
121 Kristensen & Järvelin 1990. 
122 Kristensen & Järvelin 1990, s. 77. 
123 Sökningarna genomfördes under perioden 060405-060430. 
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Fyra informationsförfrågningar formulerades för varje ämnesområde av respektive 
informant.124 Till dessa informationsförfrågningar utformades i sin tur fyra sökfrågor, en av 
varje sökfrågetyp. De fyra sökfrågetyperna kommer att presenteras i avsnitt 5.1.3.  
 

5.1.2 Val av termkälla   
 
Sökfrågorna utformades i interaktion med informanterna utefter deras 
informationsförfrågningar. Vi tillämpade här delvis samma tillvägagångssätt som Kristensen 
och Järvelin,125 på så sätt att vi tog termerna till de initiala sökfrågorna från våra informanter. 
Vi omvandlade informanternas termer till grundform, medan Kristensen och Järvelin använde 
termerna i den form som förekom i informanternas informationsförfrågningar. Kristensen och 
Järvelin använde sig av en tesaurus som källa för expansionstermer, men vi använde oss av de 
termer som våra informanter föreslog till alla sökfrågor. I vissa fall kände informanterna 
behov av att använda sig av engelsk ordbok när de inte kunde komma på någon engelsk 
motsvarighet till en vald sökterm. Det var alltid informanternas val som fick styra vilka termer 
som skulle användas som söktermer, eftersom deras termer borde representera begreppen i 
deras informationsförfrågningar bäst.  
 
En annan anledning till att vi valt tillvägagångssättet att hämta söktermer från våra 
informanter och inte från kontrollerad vokabulär är att Voyager är en typ av public access-
katalog och man inte kan förutsätta att användarna uppsöker en tesaurus eller annan 
kontrollerad vokabulär när de ska formulera sina sökfrågor, särskilt då katalogen inte har 
någon tillhörande tesaurus. Den alfabetiska lista som man kan komma till när man söker på 
ämnesord i katalogen lämpar sig inte som källa för expansionstermer, eftersom man inte 
finner några synonymer eller bredare/smalare termer till sina valda söktermer i den. Dessutom 
finns inte alla ämnesord som förekommer i posterna representerade i denna ämnesordslista, 
och alla poster har, som vi nämnt i avsnitt 4.2, inte tilldelats några ämnesord.  
 
Både fri och kontrollerad vokabulär används vid indexeringen av högskolebibliotekets 
bestånd. Därtill är de kontrollerade termer som används inte tagna från en tesaurus eller 
ämnesordslista, utan från en mängd olika. Om vi skulle ha tagit hjälp av kontrollerad 
vokabulär skulle vi ha behövt göra många överväganden, som till exempel om vi skulle 
använda oss av olika tesaurusar/ämnesordlistor för respektive ämnesområde, och i så fall 
vilka, eller om en ämnesövergripande vokabulär skulle vara tillräcklig. Om vi hade valt det 
senare alternativet skulle vi ha svårt att hitta ämnesspecifika termer. Dessutom skulle vi ha 
behövt hitta både en svensk och en motsvarande engelsk kontrollerad vokabulär för att hitta 
lämpliga termer för expansion, då till exempel flera poster endast innehåller ämnesord på 
engelska. Vad vi kan se är det endast lönsamt att använda sig av kontrollerad vokabulär för 
sökfrågeexpansion då man använder sig av en kontrollerad vokabulär som innehåller de 
termer som använts vid indexeringen av den dokumentsamling man avser att söka i. Då det i 
vårt fall inte finns någon enhetlig kontrollerad vokabulär där alla tilldelade ämnesord finns 
samlade, valde vi att använda våra informanters naturliga språk som källa för 
expansionstermer istället för extern kontrollerad vokabulär. 
 

                                                 
124 Vi räknar även oss själva som informanter i de fall  då vi formulerade informationsförfrågningar, föreslog 
söktermer och relevansbedömde återvunna poster inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. 
125 Kristensen & Järvelin 1990, s. 78. 
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5.1.3 Sökfrågetyperna och dess utformning 
 
Vid valet av sökfrågetyper var vi tvungna att ta hänsyn till de förutsättningar för 
sökfrågeformulering som katalogen erbjöd. Dessa förutsättningar, som säkerligen är 
tillräckliga vid normal informationssökning i katalogen, visade sig i praktiken vara ganska 
begränsande när det gällde att expandera sökfrågor i experimentellt syfte. Till exempel kunde 
man inte söka både på en sökterm som bestod av en fras samtidigt som man sökte på andra 
söktermer inom samma eller mellan olika ”Sök efter”-fält utan att söklogiken rubbades. Detta 
medförde att vi blev tvungna att helt utesluta sökning på fraser ur undersökningen eftersom 
hela idén med den var att facetter skulle kunna expanderas med nya termer. 
Informationsförfrågningarna fick formuleras relativt allmänt då man annars riskerade att inte 
få några träffar alls på grund av att katalogen erbjuder ett relativt begränsat antal möjligheter 
att återvinna dokument inom varje ämnesområde då det endast är poster, och inte dokument i 
fulltext, som genomsöks vid återvinningen, och tidskriftsartiklar inte är möjliga att söka på. 
Att maximalt tre facetter får ingå i sökfrågorna beror på att gränssnittet i avancerad sökning 
inte tillåter fler. 
 
De fyra typer som vi utformade våra sökfrågor efter var: en initial sökfråga (IS), den initiala 
sökfrågan med trunkering (IST), den initiala sökfrågan expanderad med synonymer (ES) samt 
den initiala sökfrågan trunkerad och expanderad med trunkerade synonymer (EST).  
 
Sökfrågor som utformades enligt IS-typen bestod av två till tre termer (substantiv) vilka 
angavs i grundform. Anledningen till att grundform valdes var att sökfrågorna skulle utformas 
konsekvent så att val av eventuella böjningsformer inte skulle utgöra en variabel i 
undersökningen. Varje term i sökfrågan representerade ett av informationsförfrågans begrepp, 
och operatorn ”AND” sammanband söktermerna. Exempel på hur en initial sökfråga kunde se 
är:  
 
”Sök efter”: användare   
AND 
”Sök efter”: katalog   
 
Vid utformningen av en sökfråga av typen IST högertrunkerades en initial sökfrågas samtliga 
termer. Trunkeringen genomförde vi manuellt, och vi gjorde noggranna överväganden av var 
den initiala söktermen skulle trunkeras. Vi tog hänsyn till våra informanters önskemål om 
vilka termer som den trunkerade söktermen skulle generera, samtidigt som vi försökte 
undvika sådana trunkeringar som kunde tänkas återvinna alltför många irrelevanta poster. Vi 
försökte placera trunkeringstecknet ”?” så långt till höger i ordet som möjligt, utan att 
möjligheten till återvinning med hjälp av för informationsförfrågan relevanta termer skulle gå 
förlorad. Sådana relevanta termer kunde till exempel utgöras av verb, sammansatta ord, 
engelska motsvarigheter, olika böjningsformer eller vissa alternativa stavningar av det 
ursprungliga substantivet. En sökfråga av den här typen kunde till exempel se ut så här:   
 
”Sök efter”: användar?    
AND 
”Sök efter”: katalog?  
 
Vid utformningen av en sökfråga av typen ES expanderades en initial sökfråga med en till två 
synonymer. I vissa fall var det svårt att tillämpa strikt synonymi, och då användes termer som 
var något bredare eller något smalare än den initiala söktermen, men som ändå av informanten 
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ansågs representera informationsförfrågans begrepp. En synonym bestod ofta av den engelska 
motsvarigheten till en initial svensk sökterm. Att använda sig av engelska söktermer ansågs 
motiverat utifrån det faktum att bibliotekets bestånd innehåller många dokument som antingen 
är skrivna eller indexerade på engelska, eller både och. Ett exempel på hur en sökfråga av ES-
typ skulle kunna se ut är: 
 
”Sök efter”: användare OR låntagare OR user   
AND 
”Sök efter”: katalog OR bibliotekskatalog OR catalogue  
 
Vid utformningen av en sökfråga av typen EST högertrunkerades en initial sökfråga och 
expanderades med en till två högertrunkerade synonymer, med andra ord högertrunkerades 
termerna från en ES-sökfråga. Liksom vid IST-sökningarna förelåg även här svårigheter med 
att bestämma var termerna skulle trunkeras. Exempel på hur en EST-sökfråga skulle kunna se 
ut är: 
 
”Sök efter”: användar? OR låntagar? OR user?  
AND 
”Sök efter”: katalog? OR bibliotekskatalog? OR catalo?  
 
Samtliga sökningar utfördes i ”Avancerad sökning”, med alternativet ”Fritext/Keyword” i 
”Sök efter”-fältet, då detta sökalternativ erbjuder samtidig genomsökning av alla postfält som 
innehåller information om vilket ämne dokumenten behandlar.  
 

5.1.4 Relevansbedömningar av återvunna poster 
 
Bland annat på grund av att vi var medvetna om att relevansbedömningar bör göras av den 
person som initierat en sökning (se avsnitt 2.1), och på grund av att ett sådant 
tillvägagångssätt tillämpades i Kristensens och Järvelins respektive Ahlgrens och Voorbijs 
studier, lät även vi den informant som formulerat respektive informationsförfrågan 
relevansbedöma de poster som återvunnits för den. Det skulle kunna finnas risk för att den 
som ska relevansbedöma posterna påverkas av Voyagers relevansbedömning, det vill säga hur 
högt posterna rankats i träfflistan respektive hur många relevanspoäng respektive post 
tilldelats av bibliotekskatalogen. För att undvika sådan påverkan på informanternas omdömen 
ordnade vi träfflistorna alfabetiskt efter titel och dolde systemets relevanspoäng för 
informanten innan denne genomförde sina bedömningar. De träfflistor som presenterades för 
informanterna innehöll samtliga unika poster som återvunnits för de respektive 
informationsförfrågningarna. På detta sätt behövde inte informanterna bedöma samma post 
mer än en gång, även om denna post eventuellt skulle ha återvunnits flera gånger till samma 
informationsförfrågan. 
 
Till skillnad från i Kristensens och Järvelins undersökning, där relevansbedömningarna 
gjordes utifrån hela tidningsartiklar, hade informanterna i vår undersökning endast tillgång till 
de återvunna posterna, och inte själva dokumenten som dessa poster representerar, när de 
gjorde sina relevansbedömningar. Detta gäller även i de fall där det finns klickbara länkar till 
fulltextdokument, eftersom vi vill att samtliga poster ska bedömas utifrån samma 
förutsättningar. Om det var själva dokumenten som skulle relevansbedömas hade de 
eventuellt tilldelats andra relevansgrader än de deras poster fick, eftersom man då skulle ha 
haft mer information att basera sin bedömning på. Vi var medvetna om att då man ska 
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relevansbedöma dokument utifrån dess representationer bör man ha tillgång till en så utförlig 
sådan som möjligt för att bedömningen ska kunna bli någorlunda rättvisande.126 Därför 
instruerades våra informanter att alltid utgå från den mest utförliga av de tre versionerna av de 
återvunna dokumentens poster (MARC-formatet, se avsnitt 4.1) när de skulle genomföra sina 
relevansbedömningar. Då MARC-formatet främst är avsett för informationsspecialister och 
inte för gemene man fick vi ibland förklara för informanterna vilken slags data som 
förekommer i olika postfält.   
 
De kriterier som tillämpades vid relevansbedömning av de återvunna posterna baserades på 
ämnesrelevans. Faktorer som utgivningsår, eller att dokumentet som posten representerar 
redan är känt för informanten etc. skulle därmed inte påverka bedömningen. En tregradig 
relevansskala användes, liksom i Kristensens och Järvelins studie. Men då de, som vi nämnt, 
inte anger vilka kriterier som låg till grund för relevansbedömningarna i deras studie, utgick vi 
i vår studie från de relevanskriterier som formulerats av Saracevic et. al.127 De tre graderna är 
där relevant, delvis relevant och icke-relevant. Informanterna var införstådda med att följande 
kriterier skulle vara uppfyllde för att en post skulle tilldelas en viss relevansgrad:  
 

• Relevant (Re): Denna relevansgrad tilldelas poster som indikerar att de dokument de 
representerar ämnesmässigt motsvarar hela informationsförfrågan.  

 
• Delvis relevant (DRe): Denna relevansgrad tilldelas poster som indikerar att de 

dokument de representerar delvis behandlar samma ämne som informationsförfrågan 
behandlar. Antingen är de delvis relevanta på sätt att en viss del av dokumentet 
behandlar hela informationsförfrågans ämne, eller på så sätt att hela dokumentet 
endast behandlar en eller några delar av informationsförfrågans ämne. 

 
• Icke-relevant (IRe): Denna relevansgrad tilldelas poster som indikerar att de dokument 

de representerar inte är ämnesmässigt relaterade till informationsförfrågan. 
 
Utifrån dessa generella relevanskriterier formulerades specifika kriterier för varje 
informationsförfrågan av den informant som relevansbedömde de återvunna posterna. 
Informationsförfrågningarna med tillhörande kriterier redovisas i Bilaga 1.  
 

5.2 Evaluering av sökresultaten 
 
Alla beräkningar baseras på de relevansbedömningar som de återvunna posterna tilldelats av 
informanterna. De mått vi tillämpade för att mäta återvinningseffektiviteten för respektive 
sökfrågetyp var relativ recall och precision. Vi beräknade även nettoeffekten med avseende på 
tre olika aspekter: antal nya återvunna poster, precision och recall.  
 
För att kunna få en mer nyanserad bild av hur olika sökfrågetyper presterar valde vi, 
inspirerade av Ahlgren (se avsnitt 3.2), att beräkna precision respektive relativ recall vid två 
relevanssituationer: dels för endast de poster som tilldelats relevansgraden Re, och dels för de 

                                                 
126 Se Efthimiadis 1996, s. 133. 
127 A study of information seeking and retrieving. 1, Background and methodology 1987. Tefko Saracevic, Paul 
Kantor, Alice Y. Chamis & Donna Trivison. Ingår i Sparck Jones, Karen & Willett, Peter, eds. 1997. Readings in 
information retrieval .. S. 183. 
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som tilldelats antingen relevansgraden Re eller DRe. På så sätt kunde vi se både i vilken mån 
sökfrågetyperna förmådde återvinna högrelevanta poster respektive högrelevanta och delvis 
relevanta poster. 
 

5.2.1 Beräkning av relativ recall 
 
Då vår testmiljö utgjordes av en operationell databas och det inte fanns någon möjlighet för 
oss att beräkna recall, använde vi oss av samma metod som Kristensen och Järvelin 
tillämpade i sin studie. Det vill säga att vi satte recallen för den mest expanderade 
sökfrågetypen, EST, till 100 % och beräknade utifrån det den relativa recallen för de övriga 
sökfrågetyperna.  
 
Mängden poster som återvanns av den initiala sökfrågan IS fick beteckningen ISM, på samma 
sätt fick mängderna återvunna poster för IST, ES och EST beteckningarna ISTM, respektive 
ESM och ESTM. Då de termer som ingick i en IS-sökning också ingick i motsvarande IST- 
respektive ES-sökning, återvanns alla poster som återvanns av IS-sökning också av 
motsvarande IST- respektive ES-sökning (uttrycks symboliskt ISTM ⊇  ISM respektive ESM 
⊇  ISM). Vidare ingick samma termer som ingick en IST- respektive ES-sökning också i 
motsvarande EST-sökning, vilket logiskt resulterade i att ESTM ⊇  ISTM ⊇  ISM respektive 
ESTM ⊇  ESM ⊇  ISM.  
 
Som framgår av ovanstående framställning bygger inte samtliga sökfrågetyper på varandra i 
vår undersökning, då sökfrågetypen ES inte bygger direkt på IST. De poster som återvinns av 
en IST-sökning återvinns därför inte automatiskt av motsvarande ES-sökning. Samma poster 
kan dock återvinnas både av en IST-sökning och dess motsvarande ES-sökning. Detta kan ske 
antingen på grund av att termerna från IS förekommer i både IST och ES, eller att 
dokumentets representation är utformad så att både IST och ES lyckas återvinna det. Ponera 
till exempel att IST-sökfrågan ”schizofreni? AND behandl?” återvinner ett dokument d, som 
inte återvunnits av den motsvarande IS- fråga ”schizofreni AND behandling”, på grund av att 
d:s dokumentrepresentation innehåller termen ”behandla”. Anta sedan att motsvarande ES-
sökning också återvinner d, men återvinningen nu sker på grund av att en av synonymerna, 
”treatment”, i denna sökfråga finns med i d:s dokumentrepresentation i form av ett ämnesord. 
 
Att de fyra sökfrågetyperna i vår studie inte genomgående bygger på varandra, skiljer sig från 
vad som var fallet i Kristensens och Järvelins studie där R ⊇  S ⊇  B (se avsnitt 3.1). Dock 
återvinns som sagt alla poster som återvinns av IS, IST och ES också av motsvarande EST-
sökning, vilket gör att vi kan tillämpa samma sätt att beräkna relativ recall som Kristensen 
och Järvelin använde sig av. 
 
Mängden poster som tilldelats relevansgraden Re och som återvunnits av en EST-sökning 
betecknas ESTM(Re). Den mängd poster som tilldelats relevansgraden Re och som återvunnits 
av en IS-sökning kan beskrivas som snittet av ISM och ESTM(Re) (symboliskt ISM ∩  
ESTM(Re)) eftersom alla poster som tilldelats Re i ISM också ingår i ESTM(Re) (jämför 
Kristensens och Järvelins sätt att uttrycka detta, avsnitt 3.1). Utifrån samma resonemang kan 
mängden Re-poster som återvunnits av IST respektive ES uttryckas som ISTM ∩  ESTM(Re) 
respektive ESM ∩  ESTM(Re). Antalet Re-poster i den totala mängden poster som återvunnits 

av de fyra sökfrågetypernas sökningar blir då ISM ∩  ESTM(Re) ,                             
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ISTM ∩  ESTM(Re)  respektive  ESTM(Re) . Därmed blir den relativa recallen för 

sökfrågetypen IS i procentform ( ISM ∩  ESTM(Re)  /  ESTM(Re) ) ×  100. För IST 

respektive ES blir den ( ISTM ∩  ESTM(Re)  /  ESTM(Re) ) ×  100 respektive ( ESM 

∩  ESTM(Re)  /  ESTM(Re) ) ×  100. Den relativa recallen för EST-sökningarna sätter vi 

som sagt till 100 % (beräknas ( ESTM ∩  ESTM(Re) /  ESTM(Re) )× 100 = 100 %).  
 
På liknande sätt som ovan betecknas mängden poster som tilldelats relevansgraden Re eller 
DRe och som återvunnits av en EST-sökning ESTM(Re+DRe), och den mängd poster som har 
tilldelats relevansgraden Re eller DRe och som återvunnits av en IS-sökning kan beskrivas 
som snittet av ISM och ESTM(Re+DRe) (symboliskt ISM ∩  ESTM(Re+DRe)) och så vidare. 
Även här sätts den relativa recallen för EST-sökningarna till 100 %. 
 
Två olika värden, ett för varje relevanssituation, beräknades för relativ recall (rR), på följande 
sätt: 
 

– rR(Re) = D(sRe)/D(Re) × 100  
 
där D(sRe) är antalet poster som återvunnits av en viss sökfråga s och tilldelats relevansgraden 
Re, och D(Re) är samtliga unika poster som återvunnits till en viss informationsförfrågan och 
som tilldelats relevansgraden Re.  
 

– rR(Re+DRe) = D(sRe+DRe)/D(Re+DRe) × 100  
  

där D(s(Re+DRe)) är antalet poster som återvunnits av en viss sökfråga s och tilldelats 
relevansgraden Re eller DRe, och D(Re+DRe) är samtliga unika poster som återvunnits till en 
viss informationsförfrågan och som tilldelats relevansgraden Re eller DRe.  
 

5.2.2 Beräkning av precision 
 
Precisionen (P) beräknades för IS-, IST-, ES- respektive EST-sökfrågorna. Vid beräkning av 
precision genomfördes följande uträkningar för de två relevanssituationerna : 
 

– P = D(sRe) /D(s) × 100  
 

där D(sRe) är antalet poster som återvunnits för en sökfrågetyp av en viss sökfråga s och som 
tilldelats relevansgraden Re, och D(s) är alla poster som återvunnits av en viss sökfråga s, och 

 
– P = D(s(Re+DRe))/D(s) × 100 

 
där D(sRe+DRe) är antalet poster som återvunnits för en sökfrågetyp av en viss sökfråga s och 
som tilldelats någon av relevansgraderna Re eller DRe. 
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5.2.3 Beräkning av nettoeffekt 
 
Vid beräkning av nettoeffekten utgick vi från Kristensens och Järvelins tillvägagångssätt,128 
det vill säga att vi beräknade nettoeffekten med avseende på antalet nya poster återvunna för 
de olika sökfrågetyperna, samt nettoeffekten med avseende på precision respektive relativ 
recall. De tre varianterna av nettoeffekt beräknades för IST i förhållande till IS (detta 
förhållande kommer hädanefter att betecknas ISTIS), och då ES som vi nämnt inte direkt 
bygger på IST, beräknade vi inte ES i förhållande till IST, utan ES i förhållande till IS (ESIS), 
EST i förhållande till IST (ESTIST) samt EST i förhållande till ES (ESTES). På grund av att IS 
utgör den initiala sökfrågetypen, har den inte ställts i förhållande till någon annan sökfrågetyp 
vid nettoeffektsberäkningarna. För denna sökfrågetyp överensstämmer därför värdena för 
nettoeffekten med avseende på antal nya återvunna poster, respektive relativ recall och 
precision med värdena för antalet återvunna poster, respektive relativ recall och precision. 
 
Nettoeffekten med avseende på nya återvunna poster (Nn) för ISTIS blir med det valda 
angreppssättet det antal poster som återvunnits av en IST-sökning, men inte av motsvarande 
IS-sökning, det vill säga ISTM – ISM . För (ESIS), (ESTIST) respektive (ESTES) ges 

nettoeffekten med avseende på nya återvunna poster av följande uttryck: ESM – ISM , 

ESTM – ISTM  respektive ESTM –ESM .  
 
Nettoeffekten med avseende på relativ recall (NrR) beräknades för ISTIS, ESIS, ESTIST och 
ESTES på följande två sätt:  
 

– NrR (Re) = Dn(sRe)/D(Re) × 100  
 
där Dn(sRe) är antalet nya poster som återvunnits av en viss sökfråga s för en sökfrågetyp i 
förhållande till en annan och tilldelats relevansgraden Re, och D(Re) är samtliga unika poster 
som återvunnits till en viss informationsförfrågan och som tilldelats relevansgraden Re.  
 

– NrR (Re+DRe) = Dn(sRe+DRe)/D(Re+DRe) × 100  
  

där Dn(s(Re+DRe)) är antalet nya poster som återvunnits av en viss sökfråga s för en 
sökfrågetyp i förhållande till en annan och tilldelats relevansgraden Re eller DRe, och 
D(Re+DRe) är samtliga unika poster som återvunnits till en viss informationsförfrågan och som 
tilldelats relevansgraden Re eller DRe.  
 
Nettoeffekten med avseende på precision (NP) beräknades för ISTIS, ESIS, ESTIST och ESTES på 
följande två sätt:  
 

– NP = Dn(sRe) /Dn(s) × 100  
 

där Dn(sRe) är antalet nya poster som återvunnits av en viss sökfråga s för en sökfrågetyp i 
förhållande till en annan, och som tilldelats relevansgraden Re, och Dn(s) är antalet nya poster 
som totalt återvunnits av s , respektive 
                                                 
128 Kristensen & Järvelin 1990, s. 79-81. 
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– NP = Dn(s(Re+DRe))/Dn(s) × 100 

 
där Dn(sRe+DRe) är antalet nya poster som återvunnits för en sökfrågetyp i förhållande till en 
annan av en viss sökfråga s och som tilldelats relevansgraden Re eller DRe.  
 

5.2.4 Analys av false drops 
 
Vi valde att analysera och kategorisera de irrelevanta poster som återvanns vid sökningarna i 
vår studie. Vid denna kategorisering utgick vi från Kristensens och Järvelins sätt att 
kategorisera false drops,129 vilket i sin tur i viss mån baseras på de principer som vi berörde i 
avsnitt 2.4. Dock har vi gjort vissa avsteg från/modifikationer av deras indelning för att 
anpassa den till vår undersökning. Till exempel valde Kristensen och Järvelin att utesluta 
kategorin ”false drops som kan tillskrivas indexeringen”, men då den kunde vara av intresse 
för vår studie valde vi att inkludera den i vår analys (se punkt D.3 i indelningen nedan). 
Däremot utelämnade vi kategorin ”false drops som kan tillskrivas tesaurusen” eftersom vi inte 
använde oss av någon tesaurus i vår undersökning. Vid analysen av false drops kom vi 
slutligen att använda oss av följande felkategorier:  
 

• D: false drops som kan tillskrivas innehållet i dokumentrepresentationerna, inklusive: 
D.1: falsk koordination (se 2.4) 
D.2: felaktiga termrelationer (se 2.4) 

D.2.1: posten indikerar visserligen att dokumentet behandlar 
informationsförfrågans ämne, men inte på det sätt som den som initierade 
sökningen avsåg  

D.2.1.1: dokument vilka behandlar dokument vilka i sin tur 
behandlar informationsförfrågans ämne (till exempel bibliografier)  

D.2.2: homonymi/polysemi 
D.3: inkorrekt datainmatning i postfält 

 
• S: false drops som kan tillskrivas söktermens/söktermernas oförmåga att återspegla ett 

eller flera av informationsförfrågans begrepp, inklusive: 
S.1: en för bred term har valts av informanten för att representera ett begrepp 
S.2: en inkorrekt term har valts för att representera ett begrepp 

S.2.1: inkorrekt term som genererats av trunkering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 Se denna klassificering i Kristensen & Järvelin 1990, s.80f. 
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6. Resultat 
 
I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen att redovisas och kommenteras.  
 

6.1 Antal återvunna poster samt fördelning av 
relevansbedömningar  
 
Tabell 1 nedan visar hur många poster som återvanns av sökfrågorna av respektive 
sökfrågetyp för varje informationsförfrågan, samt hur många poster som återvanns för varje 
sökfrågetyp i genomsnitt.  
 
Tabell 1. Antal återvunna poster för varje sökfrågetyp, informationsförfrågan för informationsförfrågan 
 

Informations- 
förfrågan IS IST ES EST 

1 0 1 6 13 
2 0 6 12 26 
3 2 7 3 11 
4 0 2 97 123 
5 1 6 11 22 
6 0 7 0 10 
7 0 8 0 44 
8 2 3 11 17 
9 0 1 0 11 

10 0 3 0 15 
11 0 3 2 11 
12 15 17 16 23 
13 0 5 32 46 
14 38 55 46 68 
15 1 4 4 8 
16 2 13 9 21 
17 1 4 1 6 
18 0 2 0 37 
19 1 57 23 103 
20 0 1 3 9 
21 2 5 4 7 
22 2 7 8 14 
23 2 7 4 9 
24 0 3 0 20 

Totalt  69 227 292 674 
Medelvärde 2,88 9,46 12,17 28,08 

 
De initiala sökfrågorna återvann överlag väldigt få poster, med undantag av 
informationsförfrågningarna 12 och 14.  I hälften av fallen återvann inte IS-sökfrågorna en 
enda post. När de initiala sökfrågorna trunkerades ökade återvinningen drastiskt och 
återvunna poster mer än tredubblades sammantaget. För varje informationsförfrågan gällde att 
en ökning i antal återvunna poster skedde, men hur stor denna ökning blev varierade dock 
från informationsförfrågan till informationsförfrågan både i antal och proportionerligt. 
Informationsförfrågan 19 utmärkte sig särskilt då den återvann många gånger fler poster för 
IST än IS. ES-sökfrågorna återvann totalt fler poster än IST-sökfrågorna, trots att IST-
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sökfrågorna till 15 av 24 informationsförfrågningar återvann fler poster än ES-sökfrågorna. 
Till en informationsförfrågan återvanns lika många poster av sökfrågorna av de två typerna. 
Jämfört med de initiala sökfrågorna återvann sökfrågorna av ES-typen totalt mer än fyra 
gånger så många poster. Till en fjärdedel av informationsförfrågningarna återvanns inga 
poster alls av ES-sökfrågorna. De mest expanderade sökfrågorna, EST-sökfrågorna, återvann 
över samtliga informationsförfrågningar fler poster än sökfrågorna av någon av de andra 
sökfrågetyperna. Då de poster som återvanns för IS, IST och ES också återvanns för EST var 
det totala antalet återvunna poster för EST-typen, 674 stycken, också det totala antalet unika 
poster som återvanns av samtliga sökningar. Till skillnad från IS- och ES-sökfrågorna, 
återvann alltid sökfrågorna av IST- respektive EST-typen alltid minst en post. 
 
I Tabell 2 visas hur många av de återvunna unika posterna som tilldelades respektive 
relevansgrad. 
 
Tabell 2. Totalt antal återvunna poster för respektive relevansgrad  
 

Relevansgrad Antal Andel av återvunna poster (%) 
Re 181 26,85 

  DRe 247 36,65 
IRe 246 36,50 

Totalt 674 100,00 
 
Drygt en fjärdedel av de återvunna posterna fick relevansgraden Re. Antalet poster som 
ansågs vara delvis relevanta var nästan lika stort som det antal som ansågs vara irrelevanta. 
Andelen relevanta och delvis relevanta poster uppgick sammanlagt till drygt 63 % av det 
totala antalet återvunna poster. 
 
Hur relevansgraderna fördelade sig för respektive sökfrågetyp, informationsförfrågan för 
informationsförfrågan redovisas i Tabell 3. Längst ner visas ett genomsnittsvärde för hur 
många poster av respektive relevansgrad som återvunnits för varje sökfrågetyp över samtliga 
informationsförfrågningar.  
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Tabell 3. Antal återvunna poster med respektive relevansgrad för de olika sökfrågetyperna, 
informationsförfrågan för informationsförfrågan 
 

IS IST  ES EST Informations-
förfrågan Re DRe IRe Re DRe IRe Re DRe IRe Re DRe IRe 

1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 8 3 2 
2 0 0 0 3 3 0 4 7 1 10 14 2 
3 1 1 0 3 1 3 1 2 0 3 2 6 
4 0 0 0 0 1 1 20 41 36 23 52 48 
5 0 1 0 1 1 4 4 3 4 5 5 12 
6 0 0 0 2 4 1 0 0 0 2 6 2 
7 0 0 0 0 6 2 0 0 0 3 17 24 
8 1 0 1 2 0 1 6 4 1 7 5 5 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 2 

10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 3 2 
11 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 7 1 
12 3 11 1 3 13 1 3 11 2 3 14 6 
13 0 0 0 4 1 0 21 11 0 31 12 3 
14 20 17 1 34 20 1 24 21 1 37 30 1 
15 0 1 0 1 3 0 1 2 1 1 4 3 
16 2 0 0 9 4 0 6 3 0 9 8 4 
17 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 2 2 
18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7 29 
19 0 1 0 1 6 50 6 14 3 7 29 67 
20 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 6 1 
21 1 1 0 4 1 0 3 1 0 4 1 2 
22 2 0 0 2 0 5 3 4 1 3 5 6 
23 1 1 0 1 5 1 2 2 0 3 5 1 
24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 15 

Totalt  31 35 3 79 77 71 111 131 50 181 247 246 
Medelvärde 1,29 1,46 0,13 3,29 3,21 2,96 4,63 5,46 2,08 7,54 10,29 10,25 

 
IS-sökfrågorna återvann i genomsnitt nästan lika många relevanta som delvis relevanta poster, 
och väldigt få irrelevanta. För IST fördelade sig de tre relevansgraderna jämnare över det 
totala antalet återvunna poster då ungefär lika många poster tilldelades respektive 
relevansgrad.  På informationsförfrågansnivå ser man dock inte alls detta mönster. Till 
exempel var endast en av de 55 poster som återvanns till informationsförfrågan 14 irrelevant, 
och 50 av 57 poster som återvanns till informationsförfrågan 19 var irrelevanta. Att IST-
sökfrågan för denna informationsförfrågan återvann så många irrelevanta poster påverkade i 
hög grad resultatet för IST, då dessa poster stod för drygt två tredjedelar av det totala antalet 
irrelevanta poster som återvunnits för sökfrågetypen. Detta var den enda sökfrågetypen för 
vilken det totalt återvanns fler relevanta poster än delvis relevanta. ES-sökfrågorna återvann, 
liksom IS-sökfrågorna, i genomsnitt fler delvis relevanta poster än relevanta respektive 
irrelevanta. EST-sökfrågorna återvann i genomsnitt, liksom IST-sökfrågorna, ungefär lika 
många irrelevanta som delvis relevanta poster. I Figur 4 nedan visualiseras hur många poster 
av respektive relevansgrad varje sökfrågetyp totalt återvann.  
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Figur 4. Antal återvunna poster för varje sökfrågetyp och för varje relevansgrad inom respektive sökfrågetyp.  
 
Diagrammet ovan visar tydligt att ju mer expanderad sökfrågetyp, desto fler återvunna poster 
av samtliga relevansgrader. Den största ökningen som sker är ökningen av irrelevanta poster, 
och den minst dramatiska ökningen är ökningen av poster som tilldelats relevansgraden Re. 
 
Utifrån hur relevansbedömningarna fördelade sig över de återvunna posterna kunde vi 
undersöka återvinningseffektiviteten för de olika sökfrågetyperna. Hur sökfrågetyperna 
presterade med avseende på relativ recall, precision och de tre typerna av nettoeffekt 
redovisas i följande tre avsnitt. Slutligen i detta kapitel presenteras resultaten av false drops-
analysen.    
 

6.2 Relativ recall 
 
I Tabell 4. nedan visas hur den relativa recallen såg ut för de olika sökfrågetyperna över 
samtliga informationsförfrågningar. 
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Tabell 4. Relativ recall (%) för de olika sökfrågetyperna, informationsförfrågan för informationsförfrågan 
 

IS IST ES EST Informations- 
förfrågan Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

1 0,00 0,00 12,50 9,09 62,50 54,55 100,00 100,00 
2 0,00 0,00 30,00 25,00 40,00 45,83 100,00 100,00 
3 33,33 40,00 100,00 80,00 33,33 60,00 100,00 100,00 
4 0,00 0,00 0,00 1,33 86,96 81,33 100,00 100,00 
5 0,00 10,00 20,00 20,00 80,00 70,00 100,00 100,00 
6 0,00 0,00 100,00 75,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
7 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
8 14,29 8,33 28,57 16,67 85,71 83,33 100,00 100,00 
9 - 0,00 - 11,11 - 0,00 - 100,00 

10 0,00 0,00 30,00 23,08 0,00 0,00 100,00 100,00 
11 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 20,00 100,00 100,00 
12 100,00 82,35 100,00 94,12 100,00 82,35 100,00 100,00 
13 0,00 0,00 12,90 11,63 67,74 74,42 100,00 100,00 
14 54,05 55,22 91,89 80,60 64,86 67,16 100,00 100,00 
15 0,00 20,00 100,00 80,00 100,00 60,00 100,00 100,00 
16 22,22 11,76 100,00 76,47 66,67 52,94 100,00 100,00 
17 0,00 25,00 50,00 75,00 0,00 25,00 100,00 100,00 
18 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
19 0,00 2,78 14,29 19,44 85,71 55,56 100,00 100,00 
20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 37,50 100,00 100,00 
21 25,00 40,00 100,00 100,00 75,00 80,00 100,00 100,00 
22 66,67 25,00 66,67 25,00 100,00 87,50 100,00 100,00 
23 33,33 25,00 33,33 75,00 66,67 50,00 100,00 100,00 
24 0,00 0,00 75,00 60,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Genomsnittlig 
relativ recall  15,17 14,39 50,66 43,48 52,83 45,31 100,00 100,00 

 
Då recallen för EST-sökningarna redan på förhand satts till 100 % (se avsnitt 5.4.1), ska man 
inte uppfatta recallvärdet för EST-sökningarna som något annat än den ”måttstock” de övriga 
sökfrågetypernas prestanda, med avseende på recall, ska mätas med. Vi vet alltså inget om 
den verkliga recallen för någon av sökfrågetyperna, utan endast hur de presterar i jämförelse 
med varandra. Vid jämförelser mellan de olika sökfrågetyperna ställs här resultaten från Re-
beräkningarna mot varandra (benämns nedan Relativ recall Re) och resultaten från Re+DRe-
beräkningarna mot varandra (Relativ recall Re+DRe). Observera att inga Re-poster återvanns 
för informationsförfrågan 9. På grund av detta har inte någon relativ recall för Re kunnat 
beräknas för denna informationsförfrågan, och vid beräkning av genomsnittlig recall Re över 
alla informationsförfrågningar har summan dividerats med 23 istället för 24.  
 
Vid en jämförelse av sökfrågetypernas prestation med avseende på Relativ recall Re, visar det 
genomsnittliga resultatet att de initiala sökfrågorna (självfallet) presterade sämst. Medelvärdet 
för IS-sökfrågorna var lågt, och på informationsförfrågansnivå var den relativa recallen i mer 
än hälften av fallen 0 %.  Dock utmärker sig IS-sökfrågan för informationsförfrågan 12 då den 
lyckades uppnå 100 % rela tiv recall. När de initiala sökfrågorna trunkerats förbättrades den 
relativa recallen avsevärt. I genomsnitt drygt tredubblades då den relativa recallen. På 
informationsförfrågansnivå presterade de trunkerade sökfrågorna bättre än de otrunkerade i 
alla fall utom åtta, där IS och IST presterade likadant. Även när de initiala sökfrågorna 
expanderades med synonymer drygt tredubblades det genomsnittliga värdet för Relativ recall 
Re. På informationsförfrågansnivå presterade ES-sökningarna antingen bättre än eller likadant 
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som IS-sökningarna. Hur stora förbättringarna var, i de fall sådana förekom, varierade kraftigt 
från informationsförfrågan till informationsförfrågan. ES-sökningarna presterade i genomsnitt 
endast något bättre än IST-sökningarna. IST:s genomsnit tliga recallvärde var endast drygt 
hälften så stort EST:s, dock är det värt att notera att IST-sökningarna för sju 
informationsförfrågningar uppnådde 100 % relativ recall. Vid en jämförelse mellan de två 
sökfrågetyper som presterade bäst med avseende på relativ recall, ES och EST, finner man att 
ES:s recallvärde är lite drygt hälften så stort som EST:s. 
 
Vid en jämförelse av sökfrågetypernas prestation med avseende på Relativ recall Re+DRe, 
kan man för medelvärdena skönja samma mönster som vid Relativ recall Re ovan. Återigen 
drygt tredubblades det genomsnittliga recallvärdet mellan IS och IST. På 
informationsförfrågansnivå presterade IST bättre än IS i alla fall utom två, där de båda 
sökfrågetyperna presterade likadant. Även mellan IS och ES drygt tredubblades Relativ recall 
Re. På informationsförfrågansnivå presterade IS och ES i åtta fall likadant, varav sex var 
sådana där det relativa recallvärdet Re+DRe var 0, i övriga fall presterade ES (a priori) bättre 
än IS. Även för Relativ recall Re+DRe presterade ES-sökningarna i genomsnitt endast något 
bättre än IST-sökningarna. Vid en jämförelse mellan EST och IST finner man att IST presterar 
mindre än hälften så bra som EST i genomsnitt. Mellan EST och ES var den genomsnittliga 
skillnaden något större för Relativ recall Re+DRe än den var för Relativ recall Re, då ES nu 
endast uppnådde ett recallvärde på drygt 45 %. Överlag var de genomsnittliga recallvärdena 
Re för IS, IST och ES högre än de genomsnittliga recallvärdena Re+DRe. 
 

6.3 Precision 
 
I Tabell 5 nedan redovisas sökfrågetypernas prestanda med avseende på precision. När en 
sökfråga inte återvann några poster alls kunde precision inte beräknas, eftersom man inte kan 
dividera med 0. I dessa fall valde vi att sätta precisionen till 0 % för att inte bättre presterande 
sökfrågor skulle missgynnas. De nollor i Tabell 5 nedan som betecknar sådana fall där 
precision egentligen inte kunde beräknas har kursiverats. Detta för att skilja dem från sådana 
fall där precisionsvärdet kunde beräknas och blev 0 %.  
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Tabell 5. Precision (%) för de olika sökfrågetyperna, informationsförfrågan för informationsförfrågan 
 

IS IST ES EST Informations- 
förfrågan Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

1 0,00 0,00 100,00 100,00 83,33 100,00 61,54 84,62 
2 0,00 0,00 50,00 100,00 33,33 91,67 38,46 92,31 
3 50,00 100,00 42,86 57,14 33,33 100,00 27,27 45,45 
4 0,00 0,00 0,00 50,00 20,62 62,89 18,70 60,98 
5 0,00 100,00 16,67 33,33 36,36 63,64 22,73 45,45 
6 0,00 0,00 28,57 85,71 0,00 0,00 20,00 80,00 
7 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 6,82 45,45 
8 50,00 50,00 66,67 66,67 54,55 90,91 41,18 70,59 
9 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 81,82 

10 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 66,67 86,67 
11 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 27,27 90,91 
12 20,00 93,33 17,65 94,12 18,75 87,50 13,04 73,91 
13 0,00 0,00 80,00 100,00 65,63 100,00 67,39 93,48 
14 52,63 97,37 61,82 98,18 52,17 97,83 54,41 98,53 
15 0,00 100,00 25,00 100,00 25,00 75,00 12,50 62,50 
16 100,00 100,00 69,23 100,00 66,67 100,00 42,86 80,95 
17 0,00 100,00 25,00 75,00 0,00 100,00 33,33 66,67 
18 0,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 2,70 21,62 
19 0,00 100,00 1,75 12,28 26,09 86,96 6,80 34,95 
20 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67 100,00 22,22 88,89 
21 50,00 100,00 80,00 100,00 75,00 100,00 57,14 71,43 
22 100,00 100,00 28,57 28,57 37,50 87,50 21,43 57,14 
23 50,00 100,00 14,29 85,71 50,00 100,00 33,33 88,89 
24 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 20,00 25,00 

Genomsnittlig 
precision(samtliga) 19,69 47,53 39,92 81,74 31,04 68,50 29,91 68,68 
 
 
Vid jämförelser mellan de olika sökfrågetyperna ställs här resultaten från Re-beräkningarna 
mot varandra (benämns nedan Precision Re(samtliga)) och resultaten från Re+DRe-
beräkningarna mot varandra (Precision Re+DRe(samtliga)).  
 
Genomsnittlig Precision Re(samtliga) för IS var låg, och på informationsförfrågansnivå var 
precisionsvärdet i två tredjedelar av fallen 0 %. I två av fallen var dock precisionen 100 %. 
När de initiala sökfrågorna trunkerades drygt fördubblades det genomsnittliga 
precisionsvärdet, men på informationsförfrågansnivå presterade IST i flera fall sämre än IS 
med avseende på precision. När de initiala sökfrågorna utvidgades med synonymer ökade den 
genomsnittliga precisionen med drygt elva procentenheter, men på 
informationsförfrågansnivå försämrades precisionen i fem fall och förblev densamma i nio. 
ES presterade alltså sämre än IST med avseende på den genomsnittliga precisionen, och detta 
gällde även för EST som presterade cirka tio procentenheter sämre än IST. På 
informationsförfrågansnivå uppnådde varken ES eller EST precisionsvärdet 100 %. EST 
presterade något sämre än ES med avseende på den genomsnittliga precisionen, trots att EST 
för 10 informationsförfrågningar presterade bättre ES.  
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När det gäller Precision Re+DRe(samtliga) presterade IS-sökfrågorna väldigt ojämnt: i 11 fall 
låg precisionen mellan 90 och 100 % och i 12 av fallen låg den på 0 % (Observera att i de fall 
precisionen var 0 % hade IS-sökfrågorna inte återvunnit några poster alls, jämför Tabell 6. 
med kommentarer nedan). När de initiala sökfrågorna trunkerades ökade det genomsnittliga 
precisionsvärdet med drygt 34 procentenheter, och på informationsförfrågansnivå var värdena 
överlag höga. När de initiala sökfrågorna utvidgades med synonymer ökade det 
genomsnittliga precisionsvärdet från IS med knappt 21 procentenheter. För de 18 
informationsförfrågningar som ES presterade någonting var precisionen hög eller mycket hög. 
I genomsnitt gav trunkering av de initiala sökfrågorna bättre resultat än expansion med 
synonymer av dessa, då ES presterade drygt 13 procentenheter sämre än IST. De trunkerade 
initiala sökfrågorna gav även högre genomsnittlig precision än de initiala sökfrågor som 
expanderats med synonymer och sedan trunkerats, då även EST:s genomsnittliga 
precisionsvärde var drygt 13 procentenheter lägre än IST:s. Då ES-sökfrågorna trunkerades 
skedde i stort sett ingen förändring alls med avseende på genomsnittlig precision. På 
informationsförfrågansnivå skiljde sig däremot de två sökfrågetypernas prestation åt, på så 
sätt att EST-sökfrågorna presterade jämnare än ES-sökfrågorna. Mönstret att alltså IS 
presterade sämst, IST bäst och ES och EST ungefär likadant gällde i de båda 
relevanssituationerna. 
 
Ovan presenterades precisionen över samtliga informationsförfrågningar, men vi har även valt 
att göra en framställning där vi utelämnar de 12 informationsförfrågningar för vilka minst en 
av de fyra sökfrågorna inte återvann någon post, det vill säga de informationsförfrågningar för 
vilka minst ett precisionsvärde sattes till 0 %. I Tabell 6 nedan ser man den genomsnittliga 
precisionen för de återstående 12 informationsförfrågningar (Precision Re(utbrutna) respektive 
Precision Re+DRe(utbrutna)). Se Tabell 5 för information om hur sökfrågetyperna presterade 
på informationsförfrågansnivå. 
 
Tabell 6. Genomsnittlig precision (%) för de 12 utbrutna informationsförfrågningarna 
 

  IS IST ES EST 

  Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

Genomsnittlig 
Precision(utbrutna) 39,39 95,06 37,46 70,92 39,62 90,78 30,5 66,37 

 
Genomsnittlig Precision Re(utbrutna) för samtliga sökfrågetyper låg relativt konstant. När de 
initiala sökfrågorna trunkerades sjönk precisionsvärdet något, och när de utvidgades med 
synonymer steg värdet obetydligt och därmed fick ES högst genomsnittlig Precision 
Re(utbrutna) av alla sökfrågetyperna. När de initiala sökfrågorna expanderats med synonymer 
och sedan trunkerats presterade de sämre än då de endast trunkerats respektive utvidgats med 
synonymer.  
 
Genomsnittlig Precision Re+DRe(utbrutna) var hög, respektive mycket hög, för alla 
sökfrågetyperna. Här presterade de båda trunkerade sökfrågetypernas sökfrågor (IST:s och 
EST:s sökfrågor) sämre än de båda otrunkerade sökfrågetypernas. Bäst genomsnittligt resultat 
uppvisade de initiala sökfrågorna, medan de mest expanderade sökfrågorna (EST:s sökfrågor) 
uppvisade det lägsta genomsnittliga precisionsvärdet vilket ju även var fallet vid Precision 
Re(utbrutna). Ovan ser man alltså att de otrunkerade sökfrågetyperna i genomsnitt presterade 
bäst, och att EST presterade sämst, i båda relevanssituationerna. 
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Figur 5 nedan visas en sammanställning av sökfrågetypernas genomsnittliga precision vid de 
fyra olika precisionsberäkningarna (hur sökfrågetyperna presterade med avseende på relativ 
recall i motsvarande fyra situationer visas i Bilaga 2). 
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Figur 5. Sammanställning av sökfrågetypernas genomsnittliga precision (%) vid Precision Re(samtliga), Precision 
Re(utbrutna), Precision Re+DRe(samtliga) och Precision Re(utbrutna). 

 
Vid en jämförelse mellan de fyra sökfrågetypernas genomsnittliga Precision Re(samtliga) och 
genomsnittliga Precision Re(utbrutna) ser man två olika mönster. Medan de trunkerade 
sökfrågetypernas sökfrågor (IST- och EST-sökfrågorna) befann sig på ungefär samma nivå i 
båda fallen ökade de otrunkerade sökfrågornas (IS- och ES-sökfrågornas) genomsnittliga 
precisionsvärden vid Precision Re(utbrutna). IS-sökfrågornas genomsnittliga precisionsvärde 
fördubblades, och ES-sökfrågornas ökade med drygt åtta procentenheter, när de 
informationsförfrågningar för vilka inte samtliga typer av sökfrågor lyckades återvinna några 
poster utelämnades från beräkningen. De otrunkerade IS- och ES-sökfrågorna presterade 
bättre än de trunkerade IST- och EST-sökfrågorna vid Precision Re(utbrutna). 
 
Både vid Precision Re+DRe (samtliga) och Precision Re+DRe(utbrutna) uppvisar EST ungefär 
samma genomsnittliga precisionsvärde. Det genomsnittliga precisonsvärdet för de initiala 
sökfrågorna var dubbelt så högt vid Precision Re+DRe (utbrutna)  som vid Precision 
Re+DRe (samtliga). Vid Re+DRe(samtliga) presterade de trunkerade sökfrågetyperna bäst, medan 
förhållandet vid Precision Re+DRe(utbrutna) var det motsatta. 
 
Man ser ovan alltså att när beräkningen av genomsnittlig precision endast baserades på de 
utbrutna informationsförfrågningarnas precisionsvärden presterade IS:s och ES:s sökfrågor 
(det vill säga de otrunkerade sökfrågorna) i genomsnitt bättre än IST:s och EST:s sökfrågor 
(de trunkerade sökfrågorna).  
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6.4 Nettoeffekt 
 
För de fyra sökfrågetyperna beräknades nettoeffekten först med avseende på antalet nya 
poster (Nn) varje sökfrågetyp förmådde återvinna relativt en mindre expanderad sökfrågetyp 
(med undantag för IS vars Nn inte beräknas i förhållande till någon annan sökfrågetyp). I 
Tabell 7 nedan presenteras resultatet av dessa beräkningar, samt hur många av de nya 
återvunna posterna som tilldelats relevansgraden Re eller DRe.  
 
Tabell 7. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på nya återvunna poster för de olika sökfrågetyperna, samt 
hur många av dessa poster som tilldelats relevansgraden Re eller DRe (antal) 
 

  IS ISTIS ESIS ESTIST ESTES 

  Nn 
Nn 

Re+DRe Nn Nn Re+DRe Nn 
Nn 

Re+DRe Nn 
Nn 

Re+DRe Nn 
Nn 

Re+DRe 
Nya poster 

totalt 69 66 158 90 223 176 447 272 382 186 
Genomsnittlig 

Nn 2,88 2,75 6,58 3,75 9,29 7,33 18,63 11,33 15,92 7,75 
 
IS-sökfrågorna återvann, som vi nämnt, inte särskilt många poster vilket ger att Nn för IS i 
genomsnitt blev låg. Av de få poster som återvanns var dock hela 96 % relevanta eller delvis 
relevanta. Trunkering av de initiala sökfrågorna gav i genomsnitt lägre Nn än expansion med 
synonymer av dessa gav.  Expansion med synonymer genererade också nästan dubbelt så 
många nya relevanta och delvis relevanta poster som trunkeringen. Den mest expanderade 
sökfrågetypen EST presterade i genomsnitt högst Nn, det vill säga återvann flest nya poster, 
både i förhållande till IST och ES. Den största nettoeffekten med avseende på antal nya 
återvunna poster återfanns i förhållandet ESTIST (notationen förklaras i avsnitt 5.2.3, observera 
dock att notationen, på grund av tekniska skäl, är något annorlunda i Figur 6 nedan, där 
IST(IS) motsvarar ISTIS och så vidare.). Bland dessa återfanns även det största värdet för Nn 
med avseende på nya relevanta och delvis relevanta poster. Överhuvudtaget gällde att ju mer 
expanderad sökfrågetyp desto högre Nn och desto fler nya relevanta och delvis relevanta 
poster. 
 
I Figur 6 nedan illustreras hur många av de nya återvunna posterna som tilldelades respektive 
relevansgrad.  
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Figur 6. Fördelningen av relevansbedömningar över nya återvunna poster. 
 
Ovan ser man tydligt att ju mer expanderad sökfrågetyp desto fler nya irrelevanta respektive 
delvis relevanta poster återvanns. Vid varje expansion återvanns dock även en betydande del 
nya relevanta poster. De trunkerade sökfrågorna av IST- och EST-typen genererade flest nya 
irrelevanta poster, i synnerhet återvann EST-sökfrågorna många sådana. (Hur många nya 
poster som återvanns för varje informationsförfrågan, samt hur relevansbedömningarna 
fördelade sig över dessa redovisas i Tabell 7a, Bilaga 3).  
 
Resultatet från beräkningarna av den genomsnittliga nettoeffekten med avseende på relativ 
recall (NrR), redovisas i Tabell 8 nedan. Vi vill påminna om att inga Re-poster återvanns för 
informationsförfrågan 9. På grund av detta har inte någon NrR för Re kunnat beräknas för 
denna informationsförfrågan, och vid beräkning av genomsnittlig NrR Re över alla 
informationsförfrågningar har summan dividerats med 23 istället för 24.  
 
Tabell 8. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på relativ recall (%) för de olika sökfrågetyperna 
 

IS ISTIS ESIS ESTIST ESTES 

 Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

Genomsnittlig 
NrR 15,17 14,39 35,49 29,61 37,66 30,92 49,34 54,10 47,17 54,69 

 
De initiala sökfrågorna återvann ungefär 15 % procent av de nya relevanta respektive 
relevanta och delvis relevanta posterna. När det gällde NrR Re respektive NrR Re+DRe 
uppnåddes ungefär samma resultat när de initiala sökfrågorna trunkerades som när de 
expanderades med synonymer, då IST respektive ES återvann drygt en tredjedel av de nya 
relevanta posterna och knappt en tredjedel av de relevanta och delvis relevanta posterna. EST-
sökfrågorna återvann knappt hälften av de nya relevanta posterna och drygt hälften av de 
relevanta och delvis relevanta posterna, i förhållande till både IST och ES. Endast för EST 
blev NrR högre för Re+DRe än för Re. (Nettoeffekten med avseende på relativ recall 
informationsförfrågan för informationsförfrågan redovisas i Tabell 8a, Bilaga 3)  
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Vid beräkningarna av nettoeffekten med avseende på precision (NP) stötte vi på liknande 
problem som då precision P skulle beräknas (se avsnitt 6.3). Förutom de 12 
informationsförfrågningar där P för vissa sökfrågor av oss fick sättas till 0 %, tillkom vid 
beräkning av NP ytterligare en sådan informationsförfrågan (informationsförfrågan 17, se NP 
för samtliga informationsförfrågningar i Tabell 9a, Bilaga 3). För denna 
informationsförfrågan kunde NP inte beräknas på grund av att en av dess sökfrågor inte 
återvann några nya poster alls, varför denna sökfrågas NP fick sättas till 0 %.  
 
I Tabell 9 nedan redovisas den genomsnittliga nettoeffekten med avseende på precision, över 
samtliga informationsförfrågningar (NP(samtliga)).  
 
Tabell 9. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision (%) för de olika sökfrågetyperna över samtliga 
informationsförfrågningar 
 

IS ISTIS ESIS ESTIST ESTES 
 Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

Genomsnittlig 
NP (samtliga) 19,69 47,53 40,96 80,34 29,15 60,46 23,93 58,13 22,82 56,86 

 
När de initiala sökfrågorna trunkerades uppnåddes de bästa genomsnittliga resultaten med 
avseende på NP Re respektive NP Re+DRe. Av de expanderade sökfrågetyperna presterade 
EST sämst med avseende på NP Re respektive NP Re+DRe. 
 
Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision för de 11 informationsförfrågningar för 
vilka detta kunde beräknas för varje sökfråga (NP(utbrutna)) redovisas i Tabell 10 nedan.  
 
Tabell 10. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision (%) för de olika sökfrågetyperna över de 11 
utbrutna informationsförfrågningarna 
 

IS ISTIS ESIS ESTIST ESTES 

 Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 
Genomsnittlig 

NP(utbrutna) 42,97 94,61 40,10 68,25 39,09 81,49 19,19 53,35 17,22 45,01 

 
Både vid NP Re(utbrutna) och NP Re+DRe(utbrutna) gäller, mellan de sökfrågetyper som direkt 
bygger på varandra, att ju mer expanderad sökfrågetyp desto lägre genomsnittlig NP. Högst 
genomsnittlig NP Re(utbrutna) och NP Re+DRe(utbrutna) uppvisade de initiala sökfrågorna. 
 

6.5 False drops 
 
Totalt återvanns, som tidigare redovisats, 246 unika irrelevanta poster, och minst en sådan 
återvanns för varje informationsförfrågan. I analysens initiala skede kunde vi urskilja två 
huvudtyper av irrelevans: dels sådan irrelevans som gällde sådana poster som visserligen i 
stort berörde samma ämnesområde som informationsförfrågan, men som ändå var irrelevanta 
för den, och dels sådan irrelevans som gällde poster som inte alls berörde samma 
ämnesområde som informationsförfrågan.  
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I Tabell 11 nedan visas hur false drops fördelade sig över de felkategorier som beskrevs i 
avsnitt 5.2.4. 
 
Tabell 11. Fördelning av false drops över samtliga informationsförfrågningar 
 

D S 
Informationsförfrågan 

D.1 D.2 D.2.1 D.2.1.1 D.2.2 D.3 S.1 S.2 S.2.1 

Antal   
false 
drops  

1 1 - - - - - - - 1 2 
2 - 1 1 - - - - - - 2 
3 - - 2 - - - - - 4 6 
4 12 - 8 3 - - 25 - - 48 
5 9 2 - - - - - - 1 12 
6 1 - 1 - - - - - - 2 
7 9 - 3 - 4 - - - 8 24 
8 3 - 2 - - - - - - 5 
9 - - - - - - 1 - 1 2 

10 - - 2 - - - - - - 2 
11 - - - - - - - - 1 1 
12 - 1 3 - 2 - - - - 6 
13 - - 1 - - - - - 2 3 
14 - - 1 - - - - - - 1 
15 - 1 - - 1 - - - 1 3 
16 - - - - - - - - 4 4 
17 - - 1 - - - - - 1 2 
18 14 2 - - - - - - 13 29 
19 4 19 8 1 - 1 - - 34 67 
20 - - - - 1 - - - - 1 
21 - - - - - - - - 2 2 
22 3 - 2 - - - - - 1 6 
23 - - - - 1 - - - - 1 
24 - - - - 5 - - - 10 15 

Totalt 56 26 35 4 14 1 26 0 84 246 

Andel av false drops (%) 22,76 10,57 14,23 1,63 5,69 0,41 10,57 0 34,15 100,00 
 
Av de två huvudkategorierna D (false drops som kunde tillskrivas 
dokumentrepresentationernas innehåll) och S (false drops som kunde tillskrivas valet av 
söktermer) stod D för den största andelen med sina knappa 55 %. Av dessa stod D.2, felaktiga 
termrelationer, med underkategorier för knappt 60 % av de false drops kunde härröras till 
innehållet i dokumentrepresentationerna. D.2.1, kategorin för poster som visserligen indikerar 
att dokumenten behandlar informationsförfrågans ämne, men inte på det sätt som den som 
initierade sökningen avsåg, utgjorde dels den största underkategorin till D.2, och var dels den 
kategori som fördelade sig jämnast över alla informationsförfrågningar inom D. Med andra 
ord utgjorde posterna i den här kategorin den mest spridda typen av false drops som kunde 
härröras till innehållet i dokumentrepresentationerna.  
 
Felaktiga termrelationer som inte kunde indelas i någon av D.2:s underkategorier 
klassificerades som ren D.2. Denna grupp stod för drygt 19 % av false drops av D-typen, och 
var särskilt vanligt förekommande för en informationsförfrågan. Ett exempel på när termer 
var felaktigt kombinerade i posten var när sökning om ämnet färgning av syntetiska material 
återvann en post som behandlade färgning av naturmaterial med hjälp syntetisk färg 
(Informationsförfrågan 18). 
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Homonymi/Polysemi, D.2.2, orsakade drygt 10 % av false drops av D-typen. Exempel på när 
en false drop återvanns på grund av homonymi var då söktermen ”sex” (eng.), användes i 
sökfrågor för Informationsförfrågan 15 (”Information om hur kön påverkar barns lek”). 
Termen avsågs då i betydelsen kön, men återvann en post där ”sex” avsåg siffran sex (sv.). 
 
En kategori poster som vid en första anblick var svåra att relevansbedöma var poster som 
representerade bibliografier inom respektive informationsförfrågans ämne. Men då dessa inte 
behandlade ämnet i sig, utan dokument som behandlade ämnet, bedömdes dessa poster som 
irrelevanta. Sådana false drops återvanns dock endast för två informationsförfrågningar.  
 
Till kategorin D.1, falsk koordination, hörde det enskilt största totala antalet false drops av D-
typen. Denna kategori var även den näst största av samtliga false drops-kategorier, och den 
utgjorde en knapp fjärdedel av alla false drops. På informationsförfrågansnivå ser man att det 
var särskilt för fyra av informationsförfrågningarna som falska koordinationer orsakade 
många false drops. För många av false drops av D.1-typen gällde att termer från fält för 
kontextuella data kombinerades med termer från titelfältet.  
 
Den minsta kategorin av false drops som härrörde till dokumentrepresentationernas innehåll 
var D.3, inkorrekt datainmatning i postfält. Endast i ett fall berodde återvinningen på en sådan 
felaktig datainmatning. Den irrelevanta posten återvanns för Informationsförfrågan 19, 
”Information om hur tryckning på textilier går till”. I denna post hade ordet ”påtryckande” i 
titeln felaktigt särskrivits vid indexeringen. Dokumentets titel löd enligt posten ”Ekologiska 
textilier: En studie av företagens på tryckande omgivning”. Att detta inte var dokumentets 
rätta titel kontrollerades utifrån det fysiska dokumentet. 
 
False drops som berodde på valet av söktermer, det vill säga false drops av S-typen, stod för 
en något mindre del av det totala antalet false drops (drygt 45 %). S.2, false drops som 
berodde på att inkorrekt sökterm valts för att representera ett av informationsförfrågans 
begrepp, med underkategorin S.2.1, false drops som berodde på att inkorrekt term genererats 
av trunkeringen, utgjorde den avgjort största gruppen false drops både totalt och inom S. 
Observera att inget av dessa fall bedömdes som ren S.2, utan samtliga tillskrevs trunkeringen.  
False drops som orsakats av trunkering utgjorde mer än en tredjedel av det totala antalet false 
drops och var därmed den enskilt största kategorin av alla. Bland false drops av S-typen 
utgjorde S.2.1 drygt 76 %. Då trunkeringen orsakade false drops för 15 av de 24 
informationsförfrågningarna var den överhuvudtaget den mest spridda typen av false drops. 
Exempel då trunkeringen genererade irrelevanta termer var fall då trunkerade söktermer 
genererade personnamn. När till exempel söktermen child? (eng.) användes för att återvinna 
information som rörde barn, genererades istället författarnamnet Childers. På liknande sätt 
resulterade burn? (eng.) menad i bemärkelsen brännskada, egennamnen Burnard och Burnell.  
 
Kategori S.1, false drops som berodde på att en för bred term har valts för att representera ett 
av informationsförfrågans begrepp, utgjorde totalt sett en ganska stor andel av false drops. 
Detta berodde dock nästan helt och hållet på en enda informationsförfrågan, 
Informationsförfrågan 4, för vilken den mycket breda term ”management” användes som 
expansionsterm för att hitta poster om beståndsutveckling (collection management).  
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7. Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet av undersökningen med utgångspunkt i våra 
två forskningsfrågor. När vi i följande diskussion sätter våra resultat i relation till resultaten i 
de studier som refereras i kapitel 3, sker det med medvetenhet om att de studierna skiljer sig 
en hel del från vår i fråga om metod, syfte, testmiljö etc. varför resultaten från dessa inte är 
fullt jämförbara med resultaten i vår studie. 
 
– Vilka skillnader i återvinningseffektivitet, med avseende på recall och precision, uppvisar 
de fyra sökfrågetyperna när de tillämpas i Högskolan i Borås´ bibliotekskatalog Voyager? 
 
För de fyra sökfrågetyperna i vår studie gällde, liksom för Kristensens och Järvelins tre 
sökfrågetyper, att ju mer expanderad sökfrågetyp, desto högre relativ recall. Till skillnad från 
i Kristensens och Järvelins studie, där redan de initiala sökfrågorna presterade ganska bra med 
avseende på genomsnittlig relativ recall (ca 45 %), uppvisade våra initiala sökfrågor en låg 
genomsnittlig relativ recall (ca 15 %). Den låga relativa recallen berodde på att de initiala 
sökfrågorna så ofta återvann få poster eller inga poster alls och därmed inte lyckades täcka in 
så många av de relevanta posterna. Den genomsnittliga recallen ökade först avsevärt, både vid 
Relativ recall Re och vid Relativ recall Re+DRe, när de initiala sökfrågorna trunkerades 
respektive utvidgades med synonymer, och sedan ännu mer när de expanderades ytterligare. 
Även nettoeffekten med avseende på relativ recall följde detta mönster. Därmed kan de tre 
expansionssätten ses som vägar till förbättrad recall vid sökning i högskolebibliotekets 
katalog, trots att den relativa recallen endast visar hur sökfrågetypernas prestation står sig mot 
varandra, och inte förmår mäta den verkliga recallen. Att trunkering respektive användning av 
synonymer förbättrade den relativa recallen gällde även i Voorbijs studie.130   
 
I Kristensens och Järvelins studie gav de initiala sökfrågorna det bästa resultatet med 
avseende på genomsnittlig precision, och precisionsvärdet sjönk sedan ju mer dessa sökfrågor 
expanderades. Så var, i deras studie, fallet både för samtliga och utbrutna 
informationsförfrågningar. I stort sett gällde detta även i vår undersökning för de utbrutna 
informationsförfrågningarna, då de initiala sökfrågorna vid dessa presterade endast obetydligt 
sämre än den bäst presterande sökfrågetypen vid Precision Re, och bäst vid Precision 
Re+DRe. Mönstret med minskad genomsnittlig precision vid expansion uppvisades ännu 
tydligare av nettoeffekten med avseende på precision. Men även om utbrytning av 
informationsförfrågningar för vilka alla sökfrågetyper lyckades återvinna minst en post 
visserligen ger en bild av hur sökfrågetyperna presterar när de väl förmår återvinna något, kan 
det inte sägas vara ett riktigt realistiskt scenario eftersom sämre presterande sökfrågetyper 
gynnas av en sådan utbrytning. Även om de initiala sökfrågorna presterade näst bäst i det ena 
fallet och bäst i det andra fallet för de utbrutna informationsförfrågningarna, bör man hålla i 
minnet att de inte återvann något alls i hälften av samtliga fall. På grund av detta uppvisade de 
initiala sökfrågorna istället lägst genomsnittlig precision när det gällde samtliga 
informationsförfrågningar, både vid Precision Re och vid Precision Re+DRe. Då alla tre sätt 
att expandera de initiala sökfrågorna, i synnerhet trunkeringen av dessa, visade sig ge 
betydande ökning av den genomsnittliga precisionen över samtliga informationsförfrågningar, 
kan man sluta sig till att dessa typer av expansion kan vara ett medel för att förbättra 
precisionen när man söker i högskolebibliotekets katalog. Detta bekräftas även av den 
genomsnittliga nettoeffekten med avseende på precision. Att trunkering av de initiala 

                                                 
130 Voorbij 1998, s. 474. 
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sökfrågorna, i vår liksom i Ahlgrens studie 131, resulterade i de högsta precisionsvärdena visar 
att trunkering inte endast är ett sätt att förbättra recall, utan även kan ha en positiv inverkan på 
precisionen.  
 
Sammanfattningsvis kan man sluta sig till att om det är hög recall man vill uppnå med sin 
sökning i högskolebibliotekets katalog bör man av de fyra sökfrågetyperna välja den mest 
expanderade sökfrågetypen EST. Man skulle kunna tro att sökfrågor av en så expanderad typ 
skulle återvinna orimligt många poster, men i vår undersökning återvann EST-sökfrågorna i 
genomsnitt endast drygt 28 poster. Dock får man i vissa fall vara beredd på att behöva titta 
igenom ett ganska stort antal poster i jakt på relevanta sådana om man konstruerar sökfrågor 
av EST-typen, eftersom systemets relevansrankning kan göra att poster relevanta för 
användarens informationsförfrågan hamnar långt ner i träfflistan. För informationsförfrågan 4 
i vår undersökning rankades till exempel flera enligt informanten högrelevanta poster efter 
position 100 av katalogen.  
 
Om man däremot eftersträvar hög precision drar vi slutsatsen att sökfrågor av IST-typen är de 
mest effektiva, eftersom IST-sökfrågorna i vår undersökning presterade högst genomsnittlig 
precision över samtliga informationsförfrågningar i båda relevanssituationerna. Även om IS 
och ES presterade bra respektive mycket bra vid genomsnittlig Precision Re respektive 
Precision Re+DRe över de utbrutna informationsförfrågningarna kan de inte anses vara 
pålitliga när det gäller att uppnå hög precision eftersom de, som vi nämnt, i så många fall inte 
återvann några poster alls.  
 
I Kristensens och Järvelins studie gällde att ju mer expanderad sökfrågetyp desto högre 
genomsnittlig relativ recall respektive desto lägre genomsnittlig precision. 132 Något sådant 
entydigt mönster kunde inte urskiljas i resultatet i vår undersökning. 
 
Då man när man expanderar sin sökfråga vill uppnå ökad recall eller ökad precision, eller 
både och, kan man anse att expansionen av sökfrågan varit värd att utföra om det visar sig att 
en sådan ökning skett, det vill säga att nettoeffekten med avseende på recall respektive 
precision blivit högre än 0 (förutsatt att kostnaden i form av tid och ansträngning etc. inte varit 
för stor).  
  
Att sökfrågetyperna presterade som de gjorde beror på en rad samverkande faktorer. Några 
möjliga sådana kommer kort att beröras nedan. 
 
Trots de åtgärder som vidtogs för att bibliotekets bestånd inte skulle utgöra någon betydande 
variabel i undersökningen (se avsnitt 5.1.1), har beståndet naturligtvis påverkat hur 
sökfrågetyperna presterade.  
 
Hur posterna i katalogen är utformade, och vilka data som återfinns i dessa, var av avgörande 
betydelse för hur väl sökfrågetyperna lyckades med sin återvinning och hur 
relevansbedömningarna tilldelades. Hur mycket, hur uttömmande och hur otvetydig 
information om dokumentets innehåll som gavs i posterna varierade kraftigt från post till post. 
Detta var av betydelse när det gällde hur välgrundade relevansbedömningar informanterna 
kunde göra. Då inte alla poster tilldelats ämnesord (se avsnitt 4.2) var man ofta tvungen att 
utifrån de andra fälten, då främst titelfältet, försöka skapa sig en bild av vad dokumentet 
kunde tänkas handla om. I vissa fall gav titel eller ämnesord indikationer om att dokumentet 
                                                 
131 Ahlgren 2004, s. 135. 
132 Kristensen & Järvelin 1990, s. 80f. 
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behandlade ett visst ämne, medan majoriteten ämnesorden i samma post tydde på att så inte 
alls var fallet. I sådana svårbedömda fall vilade relevansbedömningarna på osäkrare grunder 
än i de fall posterna mer entydigt signalerade vad dokumentet handlade om. Fall där 
relevansbedömningarna blev mycket välgrundade var då posterna, förutom ämnesord, också 
innehöll återgivning av dokumentets innehållsförteckning.  
 
Våra informanter kan i viss mån ses som variabler i undersökningen med avseende på de 
informationsförfrågningar de formulerade, de söktermer de valde samt de 
relevansbedömningar de gjorde. Informanternas val av söktermer, såväl initiala som 
synonymer, har helt klart påverkat utfallet av undersökningen, då återvinningen av poster 
bygger på matchning mellan söktermerna och termerna i posterna. Särskilt för de initiala 
sökfrågorna var valet av termer avgörande för hur väl dessa sökfrågor lyckades relativt de 
andra. Hur väl informanternas egna termer lyckats återspegla begreppen i deras 
informationsförfrågningar visade sig i hur de återvunna posterna sedan relevansbedömdes. Att 
de få poster IS-sökfrågorna återvann så sällan bedömdes vara irrelevanta kan kanske ses som 
ett tecken på att de söktermer som valdes av informanterna till dessa initiala sökfrågor i hög 
grad lyckades återspegla deras informationsförfrågningar. Ett val som informanterna ställdes 
inför när de skulle utse initiala söktermer var om de skulle välja att låta ett begrepp 
representeras av en sammansatt term eller två separata termer för att återspegla en del av 
informationsförfrågan. Till exempel kunde man antingen välja att söka på termen 
”språkutveckling” eller på termerna ”språk AND utveckling”. När det gällde valet av 
synonymer såg det olika ut från fall till fall, ibland valdes synonymer och ibland termer som 
var antingen något smalare eller något bredare än den initiala söktermen. De val som man 
gjorde påverkade återvinningen. I vissa fall orsakade till exempel en för bred term låg 
precision för en sökfråga.  
 
När det gäller relevansbedömningarna måste man räkna med att dessa, trots de åtgärder som 
vidtagits för att göra dem mer objektiva (formulerandet av relevanskriterier med utgångspunkt 
i ämnesrelevans etc., se avsnitt 5.1.4) i grunden är fortfarande är subjektiva. Resultatet skulle 
ha sett annorlunda ut om andra informanter hade deltagit i undersökningen. Dock skulle 
sökfrågetyperna ändå ha kunnat prestera på ett liknande sätt relativt varandra.  
 
Att både två och trefacetterade sökfrågor ingick i undersökningen skulle ha kunnat utgöra en 
variabel. Som vi nämnde i avsnitt 2.5.1 kan många facetter i en sökfråga påverka precisionen 
positivt (och recallen negativt) medan få facetter kan ha motsatt effekt på återvinningen. Dock 
kunde vi inte se något mönster som visade att tvåfacetterade sökfrågor presterade bättre med 
avseende på recall än trefacetterade, eller att trefacetterade sökfrågor presterade bättre än 
tvåfacetterade med avseende på precision. 
 
Var i söktermen trunkeringstecknet placerades påverkade självklart återvinningen, dock är det 
svårt att säga om den på det hela taget påverkades till det bättre eller till det sämre på grund av 
trunkeringstecknets placering. Som vi nämnde i avsnitt 2.5 kan till exempel trunkering för 
långt till vänster i söktermen generera många irrelevanta träffar. Vi försökte vara konsekventa 
och göra liknande överväganden vid trunkeringen av alla söktermerna när det gällde att få 
trunkeringen att generera så många relevanta och så få irrelevanta termer som möjligt.  
 
Trots att dessa ovannämnda faktorer i varierande grad kan ha påverkat utfallet av 
undersökningen borde den ha gett en ganska god bild av hur sökfrågetyperna presterar relativt 
varandra, eftersom alla jämförelser sker utifrån genomsnittsvärden över flera eller samtliga 
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informationsförfrågningar. De slutsatser som dras om skillnaderna i sökfrågetypernas 
prestanda relativt varandra bör därför vila på relativt säkra grunder. 
 
Sökfrågetyperna skulle ha kunnat utformas på alternativa sätt, de val vi gjorde kan naturligtvis 
diskuteras. Att till exempel välja att låta IS och ES endast innehålla substantiv i grundform 
kan ha påverkat återvinningen negativt för dessa sökfrågetyper. En anledning till detta är att 
ämnesord ofta anges i plural. Att vi inte begränsade söktermerna till svenska, utan även tillät 
sökning på engelska termer visade sig vara lönande då till exempel poster som representerade 
dokument på såväl svenska som engelska ofta var helt eller delvis indexerade på engelska. 
Tillämpningen av engelska söktermer medförde dock en del svårigheter då begrepp som på 
svenska representeras av ett sammansatt ord på engelska motsvaras av en fras.  Då 
frassökning inte var möjlig att tillämpa i var undersökning (se avsnitt 5.1.3) blev man ibland 
tvungen att placera frasens två beståndsdelar i olika facetter. Att sökning inte kunde ske på 
fraser har antagligen påverkat precisionen negativt. 
 
– Hur fördelar sig, i den här undersökningen, återvunna irrelevanta poster (false drops) över 
ett antal felkategorier?  
 
Hur false drops återvunna i undersökningen fördelade sig över de felkategorier som 
introduceras i avsnitt 5.2.4 visas i Tabell 11, avsnitt 6.5. Nedan kommer vi att göra vissa 
reflektioner över denna fördelning samt i viss mån relatera den till resultatet av false drops-
analysen i Kristensens och Järvelins studie. 
 
För poster som blivit bedömda som irrelevanta kunde det i vissa fall vara svårt att välja en 
enda felkategori. Till exempel fanns det fall där både falsk koordinering och felaktig 
termrelation förekom i samma post. Vid kategorisering av false drops fick en post dock endast 
falla under en felkategori, och vid fall där flera irrelevansorsaker förelåg kategoriserades 
posten utifrån den aspekt som ansågs vara den främsta anledningen till irrelevans. Möjligtvis 
skulle indelningen av false drops ha sett annorlunda ut om någon annan fått kategorisera 
samma poster. 
 
Som nämnts kunde drygt hälften (55 %) av false drops från vår undersökning föras till 
huvudkategorin D (false drops som kunde tillskrivas dokumentrepresentationernas innehåll). I 
Kristensens och Järvelins studie var motsvarande kategori ännu mer dominerande då ca 94 % 
av de återvunna irrelevanta posterna där föll under den. En trolig orsak till det stora antalet 
false drops av denna typ i Kristensens och Järvelins undersökning är att de sökte på dokument 
i fulltext. Av posterna i kategori D, respektive motsvarande kategori i Kristensens och 
Järvelins studie, utgjordes de flesta av falska koordinationer (kategori D.1 i vår studie). Att 
återvinna sådana hade i vår undersökning i stor utsträckning kunnat undvikas om det hade 
varit möjligt att söka på fraser, eller om vi hade haft tillgång till närhetsoperatorer, eftersom 
en av de vanligaste orsakerna till falsk termkoordination var att man vid sökning var tvungen 
att dela upp begrepp, som egentligen bäst representerades av en fras, i två termer. 
 
Felaktiga termrelationer (D.2) var en annan stor underkategori till D. I Kristensens och 
Järvelins studie utgjorde den kategori som kan sägas motsvara D.2 med underkategorier ca   
35 % av false drops. I vår undersökning var motsvarande siffra drygt 32 %. Det fanns fall då 
poster som innehöll termer från sökfrågans alla facetter vilka förekom i sina ”rätta” 
semantiska betydelser ändå ansågs vara irrelevanta på grund av att andra termer i posten (inte 
sällan i samma fält de där söktermerna förekom) indikerade att dokumentet inte berörde 
informationsförfrågans ämne. Även felaktiga termrelationer skulle antagligen i större 



 55 

utsträckning kunnat undvikas med hjälp av frassökning. När trefacetterade sökfrågor återvann 
false drops av typerna felaktig termrelation eller falsk koordination var i vissa fall termer från 
samtliga facetter felrelaterade/felkoordinerade, och i andra endast termer från en facett 
felrelaterade/felkoordinerade.  
 
False drops som kunde tillskrivas huvudkategorin S (false drops som härrörde från valet av 
söktermer) utgjorde i vår studie ca 45 % av alla false drops. I Kristensens och 
 Järvelins studie utgjorde denna felkategori en försvinnande liten andel (ca 2 %) av false 
drops. Den största anledningen till att vi i så stor utsträckning återvann false drops av denna 
kategori var att vi använde oss av trunkering, vilken ofta ledde till återvinning på irrelevanta 
termer. Detta kan sägas vara den sämre sidan av att använda trunkering som 
sökfrågeexpansion. 
 
Anledningen till att vi genomförde sökningarna i ”Fritext/Keywords” var, som vi nämnt, att vi 
ville att alla postfält som innehöll information om dokumentets innehåll skulle genomsökas. 
Dock innebär fritextsökning i katalogen att både ämnesfält och kontextuella fält genomsöks, 
vilket resulterade i ett stort antal false drops av olika kategorier. Till exempel återvann 
trunkerade söktermer som ”bil?” och ”tryck?” en mängd poster som innehöll termerna 
”bilaga” respektive ”tryckår” i fält som är avsedda för dokumentens kontextuella beskrivning. 
I andra fall orsakade genomsökningen av kontextuella fält false drops som kunde tillskrivas 
homonymi. Till exempel kunde ett författarnamn, som var homonym till en av söktermerna, 
kombineras med ett ämnesord vilket resulterade i återvinning av irrelevanta poster. Även 
många fall av falska koordinationer orsakades av att de kontextuella postfälten genomsöktes. 
Exempelvis kunde ett förlagsnamn (i kontextuellt fält) kombineras med en term från titelfältet 
(som är ett ämnesfält) och orsaka återvinning av irrelevanta poster. Det fanns även fall där 
termer från enbart kontextuella fält kombinerades och orsakade återvinning. False drops av 
typen falska koordinationer var ofta poster som innehöll mycket kontextuell data alternativt 
många kontextuella fält. Det bästa tänkbara alternativet vid ämnessökningar i katalogen skulle 
vara att söka i titel- och ämnesordsfält en samtidigt, utan att också de kontextuella fälten 
genomsöktes. Om detta hade varit möjligt skulle alla relevanta data (det vill säga data som ger 
information om dokumentens innehåll) genomsökas, men återvinning av false drops orsakade 
av kombinationer med kontextuella data samtidigt undvikas. 
 
Utifrån diskussionen runt vår andra forskningsfråga ovan kan man dra slutsatsen att vårt val 
att expandera söktermer med hjälp av trunkering, respektive vårt val att söka i fritext samt det 
faktum att vi inte kunde tillämpa frassökning i kombination med den valda building blocks-
strategin resulterade i det största antalet false drops. Dock övervägde fördelarna med 
fritextsökningen respektive trunkering nackdelarna ur återvinningssynpunkt. Till exempel 
drogs ju i diskussionen runt vår första forskningsfråga slutsatsen att trunkering kan vara ett 
medel att förbättra återvinningseffektiviteten, då trunkering av de initiala sökfrågorna gav den 
högsta precisionen och trunkering av ES-sökfrågorna de högsta recallen över samtliga 
informationsförfrågningar. Detta gällde i båda relevanssituationerna.  
 
Ett sätt på vilket undersökningens resultat konkret skulle kunna tas tillvara är att i 
bibliotekskatalogens gränssnitt väl synligt ange att högertrunkering och användning av 
synonymer vid ämnessökningar kan påverka sökresultatet positivt.  
 
Slutligen kan vi säga att det skulle vara intressant att se om fyra liknande sökfrågetyper som 
de vi testade skulle uppvisa likartade resultat om de tillämpades i en annan elektronisk 
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bibliotekskatalog. Överhuvudtaget är effekten av sökfrågeexpansion i sådana kataloger något 
som skulle kunna utforskas mer.  
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8. Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen rör sig inom ämnesområdet Information Retrieval (IR) och behandlar 
sökfrågeexpansion tillämpad i en elektronisk bibliotekskatalog. Syftet med studien var att 
undersöka och jämföra fyra olika sökfrågetypers återvinningseffektivitet då dessa testades i en 
sådan elektronisk bibliotekskatalog, samt att analysera återvunna irrelevanta poster. De 
forskningsfrågor som ställdes för att uppnå detta syfte var: 
 

– Vilka skillnader i återvinningseffektivitet, med avseende på recall och precision, 
uppvisar de fyra sökfrågetyperna när de tillämpas i Högskolan i Borås´ 
bibliotekskatalog Voyager?  

 
– Hur fördelar sig, i den här undersökningen, återvunna irrelevanta poster (false drops) 

över ett antal felkategorier? 
 
Relevans, informationsåtervinningsmodeller, mått för evaluering av återvinningseffektivitet 
samt hur dokumentrepresentationers utformning respektive sökfrågeexpansion (särskilt 
expansion med hjälp av building blocks-strategin) och valet av sökfält kan påverka 
informationsåtervinningen är ämnen som utgör den teoretiska ramen för vår studie.  
 
Vår studie relaterades i varierande grad till tre forskningsstudier. Kristensen och Järvelin 
undersökte två olika sätt att expandera initiala sökfrågor med hjälp av termer från en tesaurus 
i en fulltextdatabas. De analyserade även och kategoriserade de irrelevanta träffar som 
återvanns. Metoden i vår studie har till stora delar utformats utifrån den metod Kristensen och 
Järvelin använde. De viktigaste resultaten i deras studie var att ju mer expanderad sökfrågetyp 
man använde sig av, desto högre blev den genomsnittliga relativa recallen respektive desto 
lägre blev den genomsnittliga precisionen. Ahlgren undersökte hur fyra olika typer av 
indexerings- och sökfrågetermskombinationer presterade med avseende på 
återvinningseffektivitet i en svenskspråkig fulltextdatabas. Det visade sig att den trunkerade 
kombinationen uppvisade bäst resultat. Voorbij testade hur fyra olika sökfrågetyper presterade 
med avseende på relativ recall vid sökningar i en elektronisk bibliotekskatalog. Att söka med 
hjälp av ämnesord visade sig vara det mest effektiva söksättet. För alla sökfrågetyperna gällde 
att trunkering och användning av synonymer förbättrade recallvärdena.  
 
För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra forskningsfrågor testade vi fyra olika 
sökfrågetyper i bibliotekskatalogen. Dessa sökfrågetyper var: en initial sökfråga (IS), den 
initiala sökfrågan med trunkering (IST), den initiala sökfrågan expanderad med synonymer 
(ES) samt den initiala sökfrågan trunkerad och expanderad med trunkerade synonymer (EST). 
Dessa utformades utifrån building blocks-strategin, och utarbetades efter de förutsättningar 
katalogen erbjöd. För att kunna genomföra testerna formulerades 24 
informationsförfrågningar. Dessa konstruerades så att de ämnesmässigt skulle kunna finnas 
representerade i bibliotekets bestånd, och för varje informationsförfrågan konstruerades en 
sökfråga av varje sökfrågetyp. För att konstruera informationsförfrågningar, hitta lämpliga 
söktermer samt relevansbedöma återvunna poster tog vi fem informanter till hjälp vilka 
fungerade som ämnesexperter inom respektive ämnesområde. Sökfrågorna utformades utifrån 
informanternas egna termer. Relevansbedömningarna skedde på en tregradig skala och var 
baserade på ämnesrelevans. För att tilldelas en viss relevansgrad skulle en post uppfylla på 
förhand uppställda relevanskriterier. Samtliga sökningar utfördes i fritext. 
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De evalueringsmått som tillämpades för att mäta sökfrågetypernas återvinningseffektivitet var 
relativ recall och precision. Vi beräknade även nettoeffekten med avseende på tre olika 
aspekter: antal nya återvunna poster, precision och recall. Återvinningseffektiviteten 
beräknades vid två olika relevanssituationer. De false drops som återvanns i undersökningen 
analyserades och kategoriserades. Indelningen som användes var en modifierad version av 
den som Kristensen och Järvelin använde i sin studie.  
 
Resultatet av undersökningen visade att den relativa recallen förbättrades ju mer de initiala 
sökfrågorna expanderades, vilket var fallet i båda relevanssituationerna. Utifrån detta resultat 
drogs slutsatsen att expansion av sökfrågor på de sätt som testades kan fungera som ett medel 
för att förbättra recallen vid sökning i högskolebibliotekets katalog. Detta bekräftades även av 
nettoeffekten med avseende på relativ recall. Då många sökfrågor av IS- och ES-typen inte 
lyckades återvinna några poster alls beräknades genomsnittlig precision både utifrån samtliga 
och utbrutna informationsförfrågningar. De informationsförfrågningar som bröts ut var de för 
vilka alla sökfrågor återvann minst en post. Vid dessa utbrutna informationsförfrågningar 
gällde på det hela taget att den genomsnittliga precisionen försämrades ju mer de initiala 
sökfrågorna expanderades. Då den genomsnittliga precisionen beräknades över samtliga 
informationsförfrågningar visade det sig däremot att det lönade sig att expandera de initiala 
sökfrågorna, då dessa här presterade sämst. Bäst presterade de trunkerade initiala sökfrågorna, 
vilket gällde i båda relevanssituationerna. Denna sökfrågetyp uppvisade även störst 
genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision i de båda relevanssituationerna då denna 
beräknades över samtliga informationsförfrågningar. Det mönster att ökad recall vid 
expansion åtföljdes av minskad precision som uppvisades i Kristensens och Järvelins studie 
gick inte tydligt att urskilja av resultatet i vår undersökning.  
 
De irrelevanta poster som återvanns i undersökningen analyserades och kategoriserades. 
Huvudkategorierna i denna indelning var D, false drops som kunde tillskrivas 
dokumentrepresentationernas innehåll, och S, false drops som kunde tillskrivas valet av 
söktermer. Av dessa två dominerade D då ca 55 % av false drops föll under denna felkategori. 
De två stora underkategorierna till D var falsk koordination respektive felaktig termrelation. 
Den förra typen av false drops skulle kunna undvikas i högre grad om endast postfält som 
innehöll information om dokuments innehåll genomsöktes vid fritextsökning, då falska 
koordinationer ofta uppstod när termer från kontextuella fält kombinerades. Om sökning på 
fraser eller sökning med hjälp av närhetsoperatorer hade varit möjlig skulle både antalet falska 
koordinationer och felaktiga termrelationer antagligen ha varit lägre. Den största 
underkategorin till S var false drops som kunde tillskrivas att trunkeringen genererat 
irrelevanta söktermer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

Referenser 
 
Ahlgren, Per (2004). The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval 
effectiveness in a Swedish full text database. Borås: Valfrid. 
 
Andersson, Urban, Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås. Informativt samtal 2006-
02-02 och 2006-03-06. 
 
Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier (1999). Modern Information Retrieval. 
Harlow: Addison-Wesley. 
 
Bates, Marcia J. (1998). Indexing and access for digital libraries and the Internet: Human, 
database, and domain factors. Journal of the American Society for Information Science 
(JASIS), vol. 49, no.13, s.1185-1205.  
 
Benito, Miguel (1993). Bibliografisk kontroll: En introduktion till katalogisering, 
klassifikation och indexering. Borås: Taranco. 
 
Blair, D.C. (1990). Language and representation in information retrieval. Amsterdam: 
Elsevier Science Publishers. 
 
Efthimiadis, Efthimis N. (1996). Query expansion. Ingår i Annual Review of Information and 
Technology (ARIST). Marta E. Williams, ed. Vol. 31. Medford, NJ: Information Today. S. 
121-187.  
 
Endeavor Information Systems Incorporated (2006).  
http://www.endinfosys.com/products.htm [2006-05-20] 
 
Engvall, Katarina, Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås. Informativt samtal 2006-
02-14 och 2006-02-28. 
 
Gilreath, Charles L. (1984). Computerized literature searching: Research strategies and 
databases. Boulder: Westview Press. (Westview special studies on information science and 
management). 
 
Goldmann, Nahum (1992). Online information hunting. Blue Ridge Summit: 
Windcrest/McGraw Hill. 
 
Harter, Stephen P. (1986). Online information retrieval: Concepts, principles, and techniques. 
San Diego: Academic Press. 
 
Högskolan i Borås (2006). Bibliotek & läranderesurser. Dokument om biblioteket. 
Bibliotekets bestånd.     
http://www.hb.se/bib/doku/bestand.asp [2006-06-15] 
 
Högskolan i Borås (2006). Bibliotek & läranderesurser. Dokument om biblioteket. 
Bibliotekets historia.      
http://www.hb.se/bib/doku/historia.asp [2006-02-14]. 
 



 60 

Jacsó, Péter (2001). Content evaluation of textual CD-ROM and web databases. Carol 
Tenopi, ed. Englewood, CO: Libraries Unlimited. 
 
Järvelin, Kalervo & Kekäläinen, Jaana (2000). IR evaluation methods for retrieving highly 
relevant documents. Ingår i SIGIR 2000: Proceedings of the 23rd Annual International ACM 
SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Athens, Greece, 
July 24-28, 2000. Nicholas J. Belkin, Peter Ingwersen & Men-Kew Leong, eds. New York: 
Association for Computer Machinery. S. 41-48. 
 
Kristensen, Jaana & Järvelin, Kalervo (1990). The effectiveness of a searching thesaurus in 
free-text searching in a full-text database. International Classification, vol. 17, no. 2, s. 77-84. 
 
Lancaster, F.W. (1978). The measurement and evaluation of library services. Washington, 
DC: Information Resources Press.  
 
Lancaster, F.W. (1986). Vocabulary control for information retrieval. 2. ed. Arlington: 
Information Resources Press. 
 
Large, Andrew & Beheshti, Janshid (1997). OPACs: A research review. Library & 
Information Science Research, vol. 19, issue 2, s. 111-133. 
 
Large, Andrew, Tedd Lucy A. & Hartley R.J. (2001). Information seeking in the online age: 
Principles and practice. München: Saur. 
 
Library of Congress (2006). Cataloging Distribution Service. MARC documentation from 
CDS. http://www.lcweb.loc.gov/cds/marcdoc.html#intro [2006-09-12] 
 
LIBRIS Nationella bibliotekssystem (2004). Om LIBRIS. Informationsfolder om LIBRIS. 
http://www.libris.kb.se/om_libris/om_libris.jsp  [2006-05-14] 
 
Lombardo, Shawn V. & Condic, Kristine S. (2000). Empowering users with a new online 
catalog. Library Hi Tech, vol. 18, no. 2, s. 130-141. 
 
Pao, Miranda Lee (1989). Concepts of information retrieval. Englewood, CO: Libraries 
Unlimited.  
 
Rowley, Jennifer (1998). The eletronic library. 4. ed. of Computers for Libraries. London: 
Library Association Publishing. 
 
Saracevic,Tefko (1976). Relevance: A review of and a framework for the thinking on the 
notion in information science. Ingår i Sparck Jones, Karen & Willett, Peter, eds. (1997). 
Readings in information retrieval. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. S. 143-165. 
 
Saracevic,Tefko & Kantor, Paul (1988). A study of information seeking and retrieving. 2, 
Users, questions, and effectiveness. Journal of the American Society for Information Science 
(JASIS), vol. 39, no. 3, s. 177-196.  
  
 
 
 



 61 

A study of information seeking and retrieving. 1, Background and methodology (1987). Tefko 
Saracevic, Paul Kantor, Alice Y. Chamis & Donna Trivison. Ingår i Sparck Jones, Karen & 
Willett, Peter, eds. (1997). Readings in information retrieval. San Francisco: Morgan 
Kaufmann Publishers. S. 175-190. 
 
Tri University Group of Libraries (2001). Voyager OPAC. Voyager Training Workbook. 
http://www.adm.uwaterloo.ca/infolib/train/handopac.doc [2006-03-30]. 
 
Turtle, Howard (1994). Natural language vs. Boolean query evaluation: A comparison of 
retrieval performance. Ingår i SIGIR ´94: Proceedings of the Seventeenth Annual 
International ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information 
Retrieval, Dublin, Ireland 3-6 July 1994. W. Bruce Croft & C. J. van Rijsbergen, eds. London: 
Springer. S. 212-220. 
 
Voorbij, Henk J. (1998). Title keywords and subject descriptors: A comparison of subject 
search entries of books in the humanities and social sciences. Journal of Documentation, vol. 
54, no. 4, s. 466-476. 
 
Walker, Stephen & De Vere, Rachel (1990). Improving subject retrieval in online catalogues. 
2, Relevance feedback and query expansion. London: British Library Research & 
Development Department. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Bilagor 

Bilaga 1: Informationsförfrågningar med tillhörande 
relevanskriterier och sökfrågor 
 
Informationsförfrågan 1: Evaluering av databaser med avseende på informationsåtervinning 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar utvärdering av databaser eller andra IR-system utifrån ett återvinningsperspektiv 
DRe:  

– Behandlar utvärdering av databaser eller andra IR-system med avseende på annat än återvinning (till 
exempel användarvänlighet) 

– Behandlar återvinning hos databaser eller andra IR-system, men inte utvärdering av sådana 
IRe:  

– Behandlar inte utvärdering av databaser eller andra IR-system 
– Behandlar inte databasers eller andra IR-systems återvinning 
 

Sökfrågor : 
IS: evaluering AND databas AND återvinning 
IST: evaluer? AND databas? AND återvinn? 
ES: (evaluering OR utvärdering OR evaluation) AND (databas OR database OR 
informationsåtervinningssystem) AND (återvinning OR retrieval). 
EST: (evaluer? OR utvärder? OR evaluat?) AND (databas? OR informationsåtervinningssystem?) AND 
(återvinn? OR retriev?) 
 
 
Informationsförfrågan 2 : Information om användares interaktion med OPAC:s  
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar användares interaktion med OPAC:s eller online bibliotekskataloger 
DRe:  

– Behandlar delvis användares interaktion med OPAC:s eller online bibliotekskataloger 
– Behandlar användare i interaktion med icke-elektroniska kataloger  
– Behandlar både användare och online bibliotekskataloger, men inte interaktion mellan dessa 

IRe:  
– Behandlar inte användare i interaktion med någon typ av katalog 
 

Sökfrågor : 
IS: OPAC AND användare  
IST: OPAC? AND användar?  
ES: (OPAC OR onlinekatalog OR catalogue) AND (användare OR låntagare OR user)  
EST: (OPAC? OR onlinekatalog? OR catalo?) AND (användar? OR låntagar? OR user?) 
 
 
Informationsförfrågan 3: Information om referensarbete med barn på bibliotek 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar referensarbete med barn på bibliotek 
DRe:  

– Behandlar barn och ungdomar som biblioteksanvändare  
IRe:  

– Behandlar inte barn och referensarbete på bibliotek alls  
– Behandlar barns/bibliotekariers attityder/upplevelser av referensarbetet (och inte själva 

referensarbetet)  
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– Behandlar referensarbete allmänt 
 

Sökfrågor : 
IS: barn AND referensarbete AND bibliotek 
IST: barn? AND referensarbet? AND bibliotek? 
ES: (barn OR child) AND (referensarbete OR referenssamtal OR referensintervju) AND (bibliotek OR 
folkbibliotek OR library) 
EST: (barn? OR child?) AND (referensarbet? OR referenssamtal? OR referensintervju?) AND (bibliotek? OR 
folkbibliotek?) 
 
 
Informationsförfrågan 4: Information om riktlinjer för utveckling av biblioteksbestånd 
 
Relevanskriterier: 
Re:   

– Behandlar principer/riktlinjer/policy för hur biblioteksbestånd utvecklas/bör utvecklas 
DRe:  

– Behandlar överväganden vid beståndsutveckling, men inte riktlinjer för dessa  
– Behandlar beståndsutveckling vid bibliotek i allmänhet 

IRe:  
– Behandlar inte beståndsutveckling på bibliotek överhuvudtaget 
– Behandlar bibliotekariers/användares attityder till riktlinjer för beståndsutveckling  
 

Sökfrågor : 
IS: bestånd AND utveckling AND bibliotek 
IST: bestånd? AND utveckl? AND bibliotek? 
ES: (bestånd OR collection OR samling) AND (utveckling OR development OR management) AND (bibliotek 
OR libraries) 
EST: (bestånd? OR samling? OR collection?) AND (utveckl? OR develop? OR manage?) AND (bibliotek? OR 
librar?) 
 
 
Informationsförfrågan 5: Information om hur man konstruerar databaser 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar konstruktion av en eller flera typer av databaser allmänt 
DRe:  

– Behandlar delvis konstruktion av en eller flera typer av databaser 
– Behandlar konstruktion en specifik databas/flera specifika databaser (behandlar alltså fallstudier och 

inte typer av databaser) 
– Behandlar konstruktion av databaser för specifika ändamål 

IRe:  
– Handlar inte om hur man konstruerar databaser 

 
Sökfrågor : 
IS: databas AND kostruktion 
IST: databas? AND kostru? 
ES: (konstruera OR construct OR build) AND (databas OR database) 
EST: (konstru? OR construct? OR build?) AND (databas?) 
 
 
Informationsförfrågan 6: Information om modeller för värdering av företag 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar en eller flera modeller för värdering av företag 
DRe:  

– Behandlar en modell för värdering av företag, men fokuserar enbart på en viss bransch 
– Behandlar endast en aspekt av en viss modell för värdering  
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IRe:  
– Behandlar inte alls modeller för värdering av företag 
– Behandlar värdering av företag, men inte modeller för företagsvärdering 
 

Sökfrågor : 
IS: företag AND värdering AND modell 
IST: företag? AND värdering? AND model? 
ES: (företag OR bolag OR corporation) AND (värdering OR valuering OR valuation) AND (modell OR metod 
OR teori) 
EST: (företag? OR bolag? OR corporat? ) AND (värder? OR valuer? OR valuat?)  AND (model? OR metod? OR 
teor?) 
 
 
Informationsförfrågan 7: Information om marknadsföring av svenska produkter 
 
Relevanskriterier:  
Re:  

– Behandlar marknadsföring av svenska produkter 
DRe:  

– Behandlar delvis marknadsföring av svenska produkter 
IRe:  

– Behandlar inte marknadsföring av svenska produkter 
 
Sökfrågor : 
IS:  marknadsföring AND Sverige AND produkt 
IST: marknadsför? AND sve? AND produkt? 
ES: (marknadsföring OR marketing OR lansering) AND (Sverige OR Sweden) AND (produkt OR product OR 
vara) 
EST: (marknadsför? OR market? OR lanser?) AND (sve? OR swed?) AND (produ? OR var?) 
 
 
Informationsförfrågan 8: Information om hur säkerheten kan tryggas vid handel över Internet 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

–  Behandlar handel över Internet ur ett säkerhetsperspektiv  
DRe:  

–  Behandlar handel över Internet, men endast delvis ur ett säkerhetsperspektiv 
–  Behandlar datasäkerhet vid Internetanvändning, men behandlar endast delvis handel över Internet  

IRe:  
– Behandlar inte säkerhetsaspekter vid handel över Internet  
 

Sökfrågor : 
IS: säkerhet AND handel AND Internet 
IST: säkerhet? AND handel? AND Internet? 
ES: (säkerhet OR security) AND (handel OR commerce OR business) AND (Internet OR web OR net) 
EST: (säkerhet? OR secur?) AND (handel? OR commerce OR business) AND (Internet? OR web? OR net?) 
 
 
Informationsförfrågan 9: Information om differentialkalkyl av olika funktioner 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar differentialkalkyl av olika funktioner  
DRe:  

– Behandlar delvis differentialkalkyl av olika funktioner  
– Behandlar differentialkalkyl av en viss typ av funktion 

 IRe:  
–  Behandlar inte differentialkalkyl alls  
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Sökfrågor : 
IS: differentialkalkyl AND funktion 
IST: differentialkalkyl? AND funktion?   
ES: (differentialkalkyl OR differentiation OR derivata) AND (funktion OR function) 
EST: (differentialkalkyl? OR differentia? OR derivat?) AND (funktion? OR function?) 
 
 
Informationsförfrågan 10: Information om statistisk kvalitetskontroll inom industrin. 
 
Relevanskriterier: 
Re:  
      –      Behandlar (statistisk) kvalitetskontroll av produktionsprocessen 
              inom industri och näringsliv. 
DRe:  
      –      Behandlar till viss del aspekter av kvalitetskontroll inom industrin, eller behandlar statistisk                
              kvalitetskontroll inom företag 
IRe:  
      –      Behandlar visserligen (statistisk) kvalitetskontroll, men inom andra områden än inom industrin, eller                 
              behandlar andra typer av kvalitetskontroll 
 
Sökfrågor : 
IS: kvalitetskontroll AND statistik AND industri 
IST: kvalitetskontroll? AND statisti? AND industri? 
ES: (kvalitetskontroll OR kvalitetsmätning OR kvalitetsstyrning) AND (statistik OR statistics) AND (industri 
OR näringsliv OR företag) 
EST: (kvalitetskontroll? OR kvalitetsmät? OR kvalitetsstyr?)  AND statisti? AND (industri? OR näringsliv? OR 
företag?) 
 
 
Informationsförfrågan 11: Information om bilbränslen och miljö. 
 
Relevanskriterier:  
Re:  

– Behandlar bil/transportbränslen ur ett miljöperspektiv 
DRe:  

– Behandlar bilars bränsleförbrukning, men endast delvis ur miljöperspektiv  
– Behandlar bilar ur ett miljöperspektiv, men endast delvis med avseende på bränsle 
– Behandlar olika bränslens påverkan på miljön, men endast delvis bil/transportbränslen. 

IRe:  
– Behandlar bränslen som inte används som bil/transportbränslen, eventuellt ur ett miljöperspektiv 

 
Sökfrågor : 
IS: bil AND bränsle AND miljö 
IST: bil? AND bränsle? AND miljö? 
ES: (bil OR car OR transport) AND (bränsle OR drivmedel OR fuel) AND (miljö OR environment) 
EST: (bil? OR car? OR transport?) AND (bränsle? OR drivmed? OR fuel?) AND (miljö? OR environment?) 
 
 
Informationsförfrågan 12: Information om bearbetning av plåt 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar bearbetning av plåt  
DRe:  

– Behandlar delvis bearbetning av plåt  
– Behandlar endast en viss sorts bearbetningsmetod av plåt (till exempel svetsning) eller aspekter 

relaterade till någon sådan metod 
– Behandlar endast bearbetning av en viss sorts plåt 

IRe:  
– Behandlar inte bearbetning av plåt 
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– Handlar om behandling av plåt i redan färdiga produkter (till exempel bilar) 
 

Sökfrågor : 
IS: bearbetning AND plåt 
IST: bearbet? AND plåt? 
ES: (bearbetning OR behandling OR working) AND (plåt OR sheet)   
EST: (bearbet? OR behandl? OR work?) AND (plåt? OR sheet?) 
 
 
Informationsförfrågan 13: Information om barn med koncentrationssvårigheter  
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar barn med koncentrationssvårigheter eller ADHD, DAMP och andra tillstånd (medicinska) 
som ger upphov till koncentrationssvårigheter, oberoende av barnens ålder 

      –      Behandlar koncentrationssvårigheter hos barn  
DRe:  

– Behandlar koncentrationssvårigheter hos vissa grupper av barn (ej åldersindelning) 
– Behandlar delvis barn med koncentrationssvårigheter eller ADHD, DAMP och andra tillstånd 

(medicinska) som ger upphov till koncentrationssvårigheter 
IRe:  

– Behandlar inte barn med koncentrationssvårigheter  
– Behandlar inte koncentrationssvårigheter hos barn 

 
Sökfrågor : 
IS: barn AND koncentrationssvårighet 
IST: barn? AND koncentrationssvårighet? 
ES: (barn OR child) AND (koncentrationssvårighet OR ADHD OR DAMP)  
EST: (barn? OR child?) AND (koncentrationssvårighet? OR ADHD? OR DAMP?) 
 
 
Informationsförfrågan 14: Information om barns språkutveckling 
 
Relevanskriterier:  
Re:  

– Behandlar olika aspekter av språkutveckling hos barn i allmänhet ur pedagogisk eller psykologisk 
synvinkel 

– Behandlar språkutveckling hos barn i olika åldersgrupper 
DRe:  

– Behandlar delvis språkutveckling hos barn ur pedagogisk psykologisk synvinkel     
– Behandlar språkutveckling hos specifika grupper av barn (gäller dock inte specifika åldersgrupper) 

IRe:  
       –     Behandlar inte barns språkutveckling  
 
Sökfrågor : 
IS: språkutveckling AND barn 
IST: språkutveckling? AND barn? 
ES: (språkutveckling OR språkinlärning) AND (barn OR child) 
EST: (språkutveckling? OR språkinlärning?) AND (barn? OR child?) 
 
 
Informationsförfrågan 15: Information om hur kön påverkar barns lek 
  
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar hur barns kön påverkar deras lek 
– Behandlar hur könsroller framträder i barns lek 

DRe:  
– Behandlar endast delvis hur barns kön påverkar deras lek 
– Behandlar delvis hur könsroller framträder i barns lek eller vardag 
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IRe:  
– Behandlar inte hur barns kön påverkar deras lek 
– Behandlar inte hur könsroller hos barn visar sig i lek eller vardag 

 
Sökfrågor : 
IS: kön AND barn AND lek 
IST: kön? AND barn? AND lek? 
ES: (kön OR sex OR genus) AND (barn OR child) AND (lek OR play OR game) 
EST: (kön? OR sex? OR genus?) AND (barn? OR child?) AND (lek? OR play? OR game?) 
 
 
Informationsförfrågan 16: Information om barns motoriska utveckling 
 
Relevanskriterier: 
Re:  
      –      Behandlar barns finmotoriska eller grovmotoriska utveckling, eller både och, oberoende av barnens     
               ålder 
DRe:  

– Behandlar  endast delvis barns motoriska utveckling 
– Behandlar motoriskutveckling hos specifika grupper av barn (ej åldersindelning)  

IRe:  
– Behandlar inte barns motoriska utveckling 
– Behandlar rehabilitering av rörelsehindrade barn (vårdperspektiv)  

 
Sökfrågor : 
IS: motorik AND utveckling AND barn 
IST: motor? AND utveckl? AND barn? 
ES: (motorik OR motor OR rörelse) AND (utveckling OR development) AND (barn OR child) 
EST: (motor? OR rörelse?) AND (utveckl? OR develop?) AND (barn? OR child?) 
 
 
Informationsförfrågan 17: Information om hur vävning av bomull går till  
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar processen att väva bomull ur praktisk eller teoretisk synvinkel. 
DRe:  

– Behandlar endast delvis vävning av bomull 
– Behandlar endast ett sätt att väva bomull  

IRe:  
– Behandlar inte processen att väva bomull ur vare sig praktisk eller teoretisk synvinkel 

             
Sökfrågor : 
IS: vävning AND bomull  
IST: väv? AND bomull? 
ES: (vävning OR weaving) AND (bomull OR cotton) 
EST: (väv? OR weav?) AND (bomull? OR cotton?)  
 
 
Informationsförfrågan 18: Information om processen att färga polyester 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar hela, eller steg i, processen att färga polyester 
DRe:  

– Behandlar delvis färgning av polyester 
– Behandlar textilfärgning, men endast delvis färgning av just polyester 

IRe:  
– Behandlar inte färgning av polyester 
– Behandlar färgning av ic ke-syntetiska material 
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Sökfrågor : 
IS: färgning AND polyester 
IST: färg? AND polyester? 
ES: (färgning OR dyeing) AND (polyester OR syntet OR konstfiber) 
EST: (färg? OR dye?) AND (polyester? OR synt? OR konstfib?) 
 
 
Informationsförfrågan 19: Information om hur tryckning på textilier går till 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar tryckning på textil i allmänhet 
– Behandlar olika metoder för tryckning på textilier 

DRe:  
– Behandlar delvis metoder för tryckning på textilier 
– Behandlar tryckning på vissa specifika textil ier 
– Behandlar tryckning på textilier i något specifikt syfte 
– Behandlar en specifik metod för att trycka på textilier 

IRe:  
– Behandlar inte tryckning på textilier 
– Behandlar olika aspekter rörande redan tryckta textilier 
– Behandlar den konstnärliga utformningen av mönster för tryck 

 
Sökfrågor : 
IS: tryckning AND textil 
IST: tryck? AND textil? 
ES: (tryckning OR printing) AND (textil OR textile OR fabric) 
EST: (tryck? OR print?) AND (textil? OR fabric?) 
 
 
Informationsförfrågan 20: Information om hur trikå tillverkas 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar (olika aspekter av) tillverkning av trikå  
DRe:  

– Behandlar i viss mån tillverkning av trikå 
IRe:  

– Behandlar inte tillverkning av trikå 
– Behandlar skapande i trikåmaterial  

 
Sökfrågor : 
IS: trkå AND tillverkning  
IST: trikå? AND tillverk? 
ES: (trikå OR tricot) AND (tillverkning OR framställning OR stickning) 
EST: (trikå? OR tricot?) AND (tillverk? OR framställ? OR stick?) 
 
 
Informationsförfrågan 21: Information om diet vid diabetes 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar kostråd för diabetiker (oberoende av deras ålder eller vilken typ av diabetes de har) 
DRe:  

– Behandlar delvis  kostråd för diabetiker 
IRe:  

– Behandlar inte kostråd vid diabetes 
– Behandlar diabetes eller kostråd, men inte diabetes och kostråd 
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Sökfrågor : 
IS: diabetes and diet 
IST: diabet? and diet? 
ES: (diabetes OR sockersjuka OR sockerintolerans) and (diet OR kost OR mat) 
EST: (diabet? OR sockersjuk? OR sockerintoleran?) and (diet? OR kost? OR mat?) 
 
 
Informationsförfrågan 22: Information rörande forskning om demens 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar forskning om en eller flera demenssjukdomar 
DRe:  

– Behandlar delvis forskning om en eller flera demenssjukdomar 
IRe:  

– Behandlar inte forskning om demenssjukdomar 
 

Sökfrågor : 
IS: demens AND forskning 
IST: demen? AND forsk? 
ES: (demens OR dementia OR Alzheimer) AND (forskning OR research) 
EST: (demen? OR Alzheimer?) AND (forsk? OR research?) 
 
 
Informationsförfrågan 23: Information om hur schizofreni behandlas 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Handlar om en eller flera behandlingsmetoder vid schizofreni 
DRe:  

– Handlar om delvis en eller flera behandlingsmetoder vid schizofreni 
IRe:  

– Handlar inte om behandlingsmetoder vid schizofreni 
 
Sökfrågor : 
IS: schizofreni AND behandling 
IST: schizofren? AND behandl? 
ES: (schizofreni OR schizophrenia) AND (behandling OR treatment OR therapy) 
EST: (schizofren? OR schizophreni?) AND (behandl? OR treat? OR therap?) 
 
 
Informationsförfrågan 24: Information om vård av personer med brännskador 
 
Relevanskriterier: 
Re:  

– Behandlar vård av personer med brännskador 
DRe:  

–     Behandlar delvis vård av personer med brännskador 
IRe:  

– Behandlar inte vård av personer med brännskador 
 
Sökfrågor : 
IS: brännskada AND vård 
IST: brännskad? AND vård? 
ES: (brännskada OR burn) AND (vård OR care OR nursing) 
EST: (brännskad? OR burn) AND (vård? OR care? OR nurs?) 
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Bilaga 2: Genomsnittlig relativ recall vid samtliga 
respektive utbrutna informationsförfrågningar  
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Figur 5a. Sammanställning av sökfrågetypernas genomsnittliga relativa recall (%) vid Relativ recall 
Re(samtliga)133, Relativ recall Re(utbrutna), Relativ recall Re+DRe(samtliga) och Relativ recall Re(utbrutna). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
133 Med samtliga informationsförfrågningar avses här samtliga informationsförfrågningar utan 
informationsförfrågan 9, eftersom relativ recall  Re inte kunde beräknas för denna informationsförfrågan. 
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Bilaga 3: Nettoeffekt  
 
Tabell 7a. Nettoeffekt med avseende på nya återvunna poster för de olika sökfrågetyperna, samt hur många av 
dessa poster som tilldelats relevansgraden Re eller DRe (antal), över samtliga informationsförfrågningar  
 

I S IST IS  E SIS EST IST  EST E S  
Informations- 

förfrågan Re DRe IRe Tot.Nn Re DRe IRe Tot.Nn Re DRe IRe Tot.Nn Re 
 

DRe IRe Tot.Nn Re 
 

DRe IRe Tot.Nn 

1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 6 7 3 2 12 3 2 2 7 

2 0 0 0 0 3 3 0 6 4 7 1 12 7 1 1 2 20 6 7 1 14 

3 1 1 0 2 2 0 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 2 0 6 8 

4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 4 1 3 6 97 2 3 5 1 4 7 121 3 1 1 1 2 26 

5 0 1 0 1 1 0 4 5 4 2 4 10 4 4 8 16 1 2 8 11 

6 0 0 0 0 2 4 1 7 0 0 0 0 0 2 1 3 2 6 2 10 

7 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 3 1 1 2 2 36 3 1 7 2 4 44 

8 1 0 1 2 1 0 0 1 5 4 0 9 5 5 4 14 1 1 4 6 

9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 10 0 9 2 11 

10 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 7 3 2 12 1 0 3 2 15 

11 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 3 4 1 8 3 5 1 9 

12 3 1 1 1 15 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 5 6 0 3 4 7 

13 0 0 0 0 4 1 0 5 2 1 1 1 0 32 2 7 1 1 3 41 1 0 1 3 14 

14 2 0 1 7 1 38 1 4 3 0 17 4 4 0 8 3 1 0 0 13 1 3 9 0 22 

15 0 1 0 1 1 2 0 3 1 1 1 3 0 1 3 4 0 2 2 4 

16 2 0 0 2 7 4 0 11 4 3 0 7 0 4 4 8 3 5 4 12 

17 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 5 

18 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 2 9 35 1 7 2 9 37 

19 0 1 0 1 1 5 5 0 56 6 1 3 3 22 6 2 3 1 7 46 1 1 5 6 4 80 

20 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 2 5 1 8 0 5 1 6 

21 1 1 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 2 2 1 0 2 3 

22 2 0 0 2 0 0 5 5 1 4 1 6 1 5 1 7 0 1 5 6 

23 1 1 0 2 0 4 1 5 1 1 0 2 2 0 0 2 1 3 1 5 

24 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 5 17 4 1 1 5 20 

Totalt 31 35 3 69 48 42 68 158 80 96 47 223 102 170 175 447 70 116 196 382 

Medelvärde 1,29 1,46 0,125 2,88 2,00 1,75 2,83 6,58 3,33 4,00 1,96 9,29 4,25 7,08 7,29 18,63 2,92 4,83 8,17 15,92 

 
 
I de fall nettoeffekten med avseende på relativ recall respektive precision på 
informationsförfrågansnivå blev 0 % så kunde detta ha följande tre orsaker: 
 

- inga poster alls återvanns av en specifik sökfråga (sådana nollor kursiveras i Tabell 9a) 
- inga nya poster återvanns av en specifik sökfråga (även sådana nollor kursiveras i 

Tabell 9a) 
- inga nya relevanta respektive relevanta eller delvis relevanta poster återvanns av en 

specifik sökfråga.  
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Tabell 8a. Nettoeffekt med avseende på relativ recall (%) för de olika sökfrågetyperna, informationsförfrågan 
för informationsförfrågan. 
 

IS ISTIS ESIS ESTIST ESTES Informations-
förfrågan Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

1 0,00 0,00 12,50 9,09 62,50 54,55 87,50 45,45 37,50 45,45 
2 0,00 0,00 30,00 25,00 40,00 45,83 70,00 75,00 60,00 54,17 
3 33,33 40,00 66,67 40,00 0,00 20,00 0,00 20,00 66,67 40,00 
4 0,00 0,00 0,00 1,33 86,96 81,33 100,00 98,67 13,04 18,67 
5 0,00 10,00 20,00 10,00 80,00 60,00 80,00 80,00 20,00 30,00 
6 0,00 0,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00 
7 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 100,00 70,00 100,00 100,00 
8 14,29 8,33 14,29 8,33 71,43 75,00 71,43 83,33 14,29 16,67 
9 - 0,00  - 11,11   - 0,00  - 88,89  - 100,00 

10 0,00 0,00 30,00 23,08 0,00 0,00 70,00 76,92 100,00 100,00 
11 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 20,00 100,00 70,00 100,00 80,00 
12 100,00 82,35 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 17,65 
13 0,00 0,00 12,90 11,63 67,74 74,42 87,10 88,37 32,26 25,58 
14 54,05 55,22 37,84 25,37 10,81 11,94 8,11 19,40 35,14 32,84 
15 0,00 20,00 100,00 60,00 100,00 40,00 0,00 20,00 0,00 40,00 
16 22,22 11,76 77,78 64,71 44,44 41,18 0,00 23,53 33,33 47,06 
17 0,00 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 25,00 100,00 75,00 
18 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00 
19 0,00 2,78 14,29 16,67 85,71 52,78 85,71 80,56 14,29 44,44 
20 0,00 0,00 0,00 12,50 100,00 37,50 100,00 87,50 0,00 62,50 
21 25,00 40,00 75,00 60,00 50,00 40,00 0,00 0,00 25,00 20,00 
22 66,67 25,00 0,00 0,00 33,33 62,50 33,33 75,00 0,00 12,50 
23 0,00 0,00 0,00 50,00 33,33 25,00 66,67 25,00 33,33 50,00 
24 33,33 25,00 75,00 60,00 0,00 0,00 25,00 40,00 100,00 100,00 

Genomsnittlig 
NrR 15,17 14,39 35,49 29,61 37,66 30,92 49,34 54,10 47,17 54,69 

 
När det gäller NrR kan fler än en sökfrågetyp för en viss informationsförfrågan  
ha nettoeffekt 100 %  på grund av att de fyra sökfrågetyperna bygger direkt på varandra (se 
avsnitt 5.2.1). 
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Tabell 9a. Nettoeffekt med avseende på precision (%) för de olika sökfrågetyperna, informationsförfrågan för 
informationsförfrågan. 
 

IS ISTIS ESIS ESTIST ESTES Informations-
förfrågan Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe Re Re+DRe 

1 0,00 0,00 100,00 100,00 83,33 100,00 58,33 41,67 42,86 71,43 
2 0,00 0,00 50,00 100,00 33,33 91,67 35,00 90,00 42,86 92,86 
3 50,00 100,00 40,00 40,00 0,00 100,00 0,00 25,00 25,00 25,00 
4 0,00 0,00 0,00 50,00 20,62 62,89 19,01 61,16 11,54 53,85 
5 0,00 100,00 20,00 20,00 40,00 60,00 25,00 50,00 9,09 27,27 
6 0,00 0,00 28,57 85,71 0,00 0,00 0,00 66,67 20,00 80,00 
7 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 8,33 38,89 6,82 45,45 
8 50,00 50,00 100,00 100,00 55,56 100,00 35,71 71,43 16,67 33,33 
9 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 81,82 

10 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 58,33 83,33 66,67 86,67 
11 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 37,50 87,50 33,33 88,89 
12 20,00 93,33 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 42,86 
13 0,00 0,00 80,00 100,00 65,63 100,00 65,85 92,68 71,43 78,57 
14 52,63 97,37 82,35 100,00 50,00 100,00 23,08 100,00 59,09 100,00 
15 0,00 100,00 33,33 100,00 33,33 66,67 0,00 25,00 0,00 50,00 
16 100,00 100,00 63,64 100,00 57,14 100,00 0,00 50,00 25,00 66,67 
17 0,00 100,00 33,33 66,67 0,00 0,00 50,00 50,00 40,00 60,00 
18 0,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 17,14 2,70 21,62 
19 0,00 100,00 1,79 10,71 27,27 86,36 13,04 63,04 1,25 20,00 
20 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67 100,00 25,00 87,50 0,00 83,33 
21 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 33,33 33,33 
22 100,00 100,00 0,00 0,00 16,67 83,33 14,29 85,71 0,00 16,67 
23 50,00 100,00 0,00 80,00 50,00 100,00 100,00 100,00 20,00 80,00 
24 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 5,88 11,76 20,00 25,00 

Genomsnittlig 
NP 19,69 47,53 40,96 80,34 29,15 60,46 23,93 58,13 22,82 56,86 

 
 

 


