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Abstract: The purpose of this thesis is to analyse studies that evaluate Web
search engines. This is done in four categories; the researchers’
purpose, the evaluation measurements, the relevance, and the time
aspect. Our method is based on a text analysis in which we use the
direction of analysis of the content of sixteen evaluation
experiments. Our results indicate fundamental differences in the
way the researchers are tackling the problem of evaluation of Web
search engines. We think that, despite the differences that we have
been able to identify, it is necessary to perform evaluation
experiments, so that methods can be developed that can guarantee
the quality of the Web search engines. To provide people with the
kind of information they need is the main task for Web search
engines. In an increasing flow of information that task will be even
more important. Evaluation of Web search engines can be a part of
improving the efficiency of the Web search engines and in that way
strengthen their roll as important information resources.
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I denna uppsats har vi valt att ägna oss åt utvärderingsstudier av sökmaskiner på World Wide
Web (Webb, WWW, Webben). Vårt intresse för detta ämne väcktes redan under första året på
bibliotekshögskolan, vilket resulterade i en B-uppsats, som utgör grunden för denna uppsats.
Vi vill nu fördjupa oss i detta ämne och de problem som associeras med det.

Att förse människor med den information de efterfrågar är sökmaskinernas huvuduppgift och
i ett ökande informationsflöde blir denna uppgift alltmer central. Många utvärderingsstudier
har utförts för att se vilken sökmaskin som bäst motsvarar detta syfte. I utförandet av
utvärderingsstudier på Webben har en hel del problem kunnat definieras och vi har i
litteraturen kunnat urskilja följande problem: Webbens föränderlighet ur en tidsaspekt,
utvärderingsmått, hur forskningen hanterar användare och slutligen utvärderingsforskningens
inkonsekvens.

Många författare pekar på det faktum att Webben ständigt är under förändring vilket innebär
problem vid utvärdering. Användning av de traditionella måtten inom utvärdering medför
många problem, till exempel att ingen vet hur många relevanta dokument som finns inom ett
ämne. Dessutom är en stor del av alla människor på jorden potentiella användare av Webben.
Ytterligare svårigheter med denna form av utvärdering är det faktum att utvärderingsstudier
inte utförts på samma sätt.1 Dessa problem, menar vi, pekar på ett behov av standardisering av
utvärderingsstudier. Alltfler använder Webbens sökmaskiner som en källa till information och
det är därför viktigt att de ger relevanta dokument. Utvärderingar av sökmaskiner kan vara ett
led i att förbättra sökmaskinernas effektivitet och därmed stärka deras roll som en viktig
informationsresurs. Vår förhoppning är att vår uppsats skall ge en klar bild av de problem och
angreppssätt som förknippas med utvärdering av sökmaskiner på Webben.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Vårt syfte är att analysera studier som utvärderat sökmaskiner på Webben, utifrån
kategorierna forskarnas syfte, utvärderingsmått, relevansbedömning och tidsaspekt.

Våra frågeställningar lyder:
• Vilket är syftet i de utvalda studierna?
• Vilka utvärderingsmått används och på vilket sätt används de?
• Hur görs relevansbedömningen?
• Tas det någon hänsyn till tidsaspekten, i så fall hur och varför?

����$YJUlQVQLQJDU

I den praktiska undersökningen, det vill säga genomgången av de undersökta studierna,
kommer vår avgränsning vara att undersöka studier som utvärderat sökmaskiner på Webben
publicerade mellan 1995 och 2002. Denna avgränsning faller sig naturlig då det inte
publicerades några studier tidigare än 1995. I den teoretiska bakgrunden kommer vi däremot
att ha ett längre tidsperspektiv för att kunna följa information retrieval-forskningens

                                                          
1 Se t.ex. Oppenheim, Morris, McNight & Lowley. (2000). Sid 190-208.
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utveckling. Vi har i detta avseende valt att undersöka utvärderingsstudier identifierade genom
sökningar i utvalda databaser (mer om detta i avsnittet för metod). Vi är inte heltäckande när
det gäller undersökningen av utvärderingsstudier publicerade under den ovan beskrivna
tidsperioden.

Vi har inte tagit någon hänsyn till vilka sökmaskiner som utvärderas i de olika studierna då vi
anser att detta inte spelar någon roll för vår undersökning. Vi koncentrerar oss istället på de
utvärderingsmått som används, och på de problem som finns med utvärdering. Vi tar heller
inte upp de resultat som forskarna kommer fram till i de undersökta utvärderingsstudierna. Vi
anser att dessa resultat inte har någon betydelse för våra frågeställningar. Vi diskuterar heller
inte något kring queryurval. Med query menar vi i denna uppsats användarens
informationsbehov formulerat i en söksträng.

De kategorier som denna uppsats frågeställningar kretsar kring har vi identifierat genom
litteratur inom information retrieval. (Mer om detta i avsnitt 2.4). Inom kategorien syfte
försöker vi utreda vad forskarna vill uppnå med sina studier och inom kategorien
utvärderingsmått tittar vi helt enkelt på vilka mått som konkret används och på vilka sätt de
används. Dessutom har vi för avsikt att se om de undersökta studiernas mätmetoder skiljer sig
åt.

Vad gäller relevansbedömning är vi intresserade av att se om forskarna inkluderar användare
(andra än sig själva) i relevansbedömningen. Vi tittar också på hur många steg som finns i de
relevansskalor som används vid relevansbedömningen. Inom den avslutande kategorien
undersöker vi hur studierna relaterar till tidsaspekten. Med tidsaspekt menar vi att det förs ett
djupare resonemang kring Webbens dynamiska karaktär. Till exempel undersöker vi om det
diskuteras kring resultatens validitet. (För en mer utförlig genomgång av kategorierna se
avsnitt 4.4.1)

Vår uppsats kommer att fokusera på studier som tittat på och utvärderat hur sökmaskiner på
Webben presterar och vårt fokus hamnar då på sökmaskinernas ”matching functions”. Hur
utvärderingsstudierna relaterar till aspekter som stöd till användarna, indexering,
kategorisering och rangering berörs inte i väsentlig grad. I övrigt kommer eventuella
avgränsningar styras av våra frågeställningar.

����'LVSRVLWLRQ

Vi har valt att tidigt i uppsatsen föra ett resonemang kring vårt val av disposition. Syfte och
frågeställningar kommer tidigt därför att vi anser att läsaren redan från början skall få en
inblick i vad uppsatsen syftar till. I bakgrundsavsnitt kommer vi att ta upp centrala områden
som skapar en förförståelse för uppsatsens problemställning. Metodavsnittet ligger sent därför
att vi vill att detta avsnitt skall ligga nära resultatavsnittet. Detta val har vi gjort för att skapa
en förståelse för resultat och analysdelar. Vi tycker dessutom att det ger en överskådligare
struktur.

Vi har valt att ha en resultatredovisning med två skilda presentationssätt. Vi börjar med en
överskådlig redovisning av studierna i kronologisk ordning, där vi presenterar studiernas
upphov och de viktigaste resultaten. Därefter gör vi en mer utförlig analys av studierna med
ett tematiskt upplägg, där vi följer våra fyra kategorier. I analysen går vi in mer i detalj på de
olika delarna. Undersökningen avslutas med en diskussion där vi gör kopplingar till tidigare



7

forskning, drar stutsatser och ger plats för egna funderingar. Slutligen har vi en
sammanfattning.



8

���%DNJUXQG

Inom detta kapitel förs ett resonemang kring Information Retrieval och paradigmen inom
denna forskning. Vi för också resonemang kring utvärdering, både dess bakgrund med texter
om Cranfield och TREC och om utvärdering av sökmaskiner på Webben. Vi resonerar kring
relevans, både som teoretiskt begrepp och om mer praktiska aspekter i relevansbedömning. Vi
tar upp olika utvärderingsmått och resonerar slutligen kring Internet och sökmaskiner.

����,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO

Termen Information Retrieval (IR) myntades först av Moores 1952 men konferensen
International Conference on Scientific Information som hölls i Washington 1958 markerar
starten av IR så som vi idag ser på ämnet.2

Information Retrieval kan ses som en process där en uppsättning dokument söks igenom i
syfte att hitta poster som tillfredsställer ett informationsbehov hos en individ eller en grupp.
Huvudkomponenterna i denna process är uppsättning av dokument, index eller access-
metoden för denna dokumentuppsättning, informationsbehovet hos användaren,
verbaliseringen av detta behov i en söksträng eller ett menyval, de poster som presenteras som
resultat till sökningen, och till sist relevansbedömningen.3

Forskning inom IR anses fokusera på en strävan att hitta det bästa systemet eller den mest
logiska slutgiltiga sökalgoritmen men forskning av detta slag får ofta kritik för att vara alltför
systemcentrerat. Det kan urskiljas två paradigm inom IR forskning och utvärdering, det
traditionella fysiska paradigmet (laboratoriska, Cranfieldmodellen) kan ställas i kontrast till
det kognitiva paradigmet som bland annat kallas det användarorienterade paradigmet. I det
senare paradigmet strävas efter djupare förståelse av utvärderingsprocessen vilket gör att man
för in termer som användarvänlighet och söktid.4

����3DUDGLJP�LQRP�,5�IRUVNQLQJ

Inom IR- forskningen dominerar två huvudsakliga närmanden till paradigm. Dessa båda
närmanden är båda enligt Ellis för svaga i sin paradigmatiska natur för att ligga till grund för
en vetenskap.5 Trots deras svagheter har vi, i linje med många andra, valt att tala om dem som
paradigm, detta för att dessa två kraftfulla inriktningarna är en betydande del av denna
forsknings bakgrund.

Ett paradigm består enligt Thomas Kuhn, amerikansk vetenskapshistoriker, av de allmänna
teoretiska antaganden, lagar och tekniker för deras tillämpning som medlemmarna i ett
bestämt forskarsamhälle inför.6 Ett paradigm innehåller bestämda teorier och en bestämd
terminologi. De innehåller också vissa metodregler, vissa experimentella tekniker, samt vissa
experiment  eller undersökningar som ses som förebilder och vilka paradigmets anhängare är

                                                          
2 Readings in Information Retrieval. (1997). Sid. 2-3.
3 Tague- Sutcliffe. (1996). Sid. 1.
4 Harter & Hert. (1997). Sid 7.
5 Ellis. (1998). Sid. 239.
6 Chalmers. (1995). Sid. 106.
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inställda på att efterlikna. Paradigmet har sin egen logik, sin egen terminologi och sina egna
etikettregler. Det hålls samman av en gemenskap av forskare som tror på och arbetar inom
samma paradigm.7 De forskare som arbetar inom ett paradigm utövar vad Kuhn kallar
normalvetenskap. Normalvetenskapsmannen arbetar inom ett väl definierat område som
dikteras av paradigmet och normalvetenskapsmannen måste utgå ifrån att ett paradigm
tillhandahåller medlen som behövs för att lösa de problem som ställs upp inom det.
Oförmågan att lösa ett problem ses som ett misslyckande för forskaren inte som en brist i
paradigmet.8

Det fysiska paradigmet är det äldsta och mest etablerade, en historia av forskning baserat på
detta paradigm kan spåras från Cranfieldtesterna (för förklaring se 2.3.1) tills idag.
Cranfieldtesterna ligger till grund för det fysiska paradigmet, och ses som förebilder till
paradigmet. Den grundidén i dessa tester som också ger dem dess status inom detta paradigm
är att de ser IR- system som fysiska system, både i relation till dess natur och i relation till de
experimentella tekniker som är lämpliga för dess studerande.9

Det kognitiva paradigmets grundläggande analogi bygger på att ett IR-system måste, på det
ena eller andra sättet, arbeta med en modell av användarens kognitiva tillstånd. Systemet
måste sedan anta en skenbild av det kognitiva tillståndet, det kan då sägas anta någonting
liknade en kognitiv identitet. Det är betydligt svårare att identifiera någon konkret
vetenskaplig insats som kan sägas tjänstgöra som ett förebilder för det kognitiva paradigmet.10

Dilemmat inom  IR- forskning är dess underliggande dualitet. Denna forskning fokuserar på
system där människor och artefakter är involverade i ett antal komplicerade interaktioner,
dessutom används dessa system av ett antal olika användare, på olika sätt och i olika syften.
Denna dualitet syns tydligt i de båda paradigmen. Det fysiska paradigmet ägnar sig åt
artefakter,(dokument, dokumentrepresentationer, abstract, index, databaser). Det kognitiva
paradigmet fokuserar på människor (författare, indexerare, användare). Det finns skillnader i
typen av forskning som associeras med de båda paradigmen. Forskning inom det fysiska
paradigmet karaktäriseras av en homogenitet i syfte och metod. Detta skiljer sig från
forskning inom det kognitiva paradigmet, som förenas av det underliggande temat att ett IR-
system skall i sitt utförande reflektera användarens kognitiva tillstånd. Det fysiska paradigmet
klarar inte att skapa en kraftfull förklaring som kan hantera komplexiteten i
kognitionsproblematiken, det kognitiva paradigmet blir alltför komplext i sina försök att
skapa kognitiva modeller för IR.11

Två paradigm framstår som ojämförbara, de utgör i grunden två skilda sätt att konstruera och
visualisera verkligheten, eller ett fält av verkligheten.12 En mogen vetenskap styrs av ett
paradigm, detta skulle kunna vara anledningen till IR-forskningens misslyckande att
presentera en kraftfull teori.13

                                                          
7 Nordin.(1995). Sid. 579.
8 Chalmers. (1995). Sid. 106-108.
9 Ellis. (1992) Sid.57.
10 Ellis. (1992) Sid. 52.
11 Ellis. (1992). Sid. 52-60.
12 Nordin.(1995). Sid. 579
13 Chalmers. (1995). Sid 106.
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����8WYlUGHULQJ

Utvärdering är viktigt i många sammanhang och den första utvärdering som utförs innan ett
IR-system implementeras bör vara en utvärdering av systemets funktioner, där systemets
funktioner testas en och en. Denna testning bör också innehålla en felanalysfas, där man
genom irrationellt handlande försöker att få systemet att misslyckas. När denna testning är
klar kan man ägna sig åt att testa systemets prestation. Skillnad görs mellan system designade
för dataåtervinning och system designade för informationsåtervinning. I det första fallet är
responstid och "minnesåtgång" ofta använda som utvärderingskriterier medan i det andra är
även andra kriterier av intresse, t.ex. relevansrankning av de återvunna dokumenten.14

Chowdhury skiljer på mätning av hur väl systemet når upp till sina mål, till exempel hur väl
ett system återvinner relevanta dokument och undviker icke relevanta, och mätning på hur
ekonomiskt systemet är, till exempel hur mycket tid användaren måste lägga ner vid en
sökning. En utvärdering kan utföras i ett laboratorium eller i en operationell miljö. Det är
lättare att ha kontroll över experimentet i ett laboratorium men de flesta nutida studier utförs
på operationella system. Chowdhury menar att den mest kritiska faktorn inom IR-forskningen
är att utveckla en effektiv modell för utvärdering av just operationella system.15 Vi anser att
denna kritiska faktor blir tydlig vid utvärdering av Webbens sökmaskiner eftersom
förhållandena på Webben i hög grad är okontrollerbara, till exempel antalet dokument.

Att utforma en utvärdering är ett komplext arbete som innebär att en del frågor bör beaktas
innan studien påbörjas:
• Vilket syfte skall utvärderingen ha?
• Vilken typ av test skall användas? Laboratorietest eller operationellt test?
• Hur skall variablerna operationaliseras? Här tas t.ex. ställning till vilka mått som skall

användas, om användare skall inkluderas och vilka queries som skall användas. Dessutom
måste de oberoende och beroende variablerna definieras.

• Vilka databaser skall användas? Hur skall databaserna utformas?
• Varifrån skall studiens queries hämtas? De kan komma från användare, alternativt skapas

artificiellt.
• Hur skall utformningen av de queries som används i studien standardiseras?
• Hur skall experimentet designas? Exempelvis hur skall storleken på urvalet av queries

vara och skall användare ingå i studien?
• Hur skall datainsamlingen gå till? Hänsyn måste exempelvis tas till etiska aspekter på

insamlingen av data.
• Hur skall data analyseras?
• Hur skall resultaten presenteras?16

En hel del utvärderingsstudier inom IR har tidigare utförts. Vi har valt att presentera den
studie som anses ligga till grund för utvärderingsforskning, nämligen Cranfield, och den serie
av studier som är den mest aktuella forskningen, nämligen Text Retrieval Conference
(TREC).

                                                          
14 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid. 73.
15 Chowdhury. (1999). Sid. 200-210, 227.
16 Tague- Sutcliffe. (1992). Sid. 467-488.
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Utvärdering av IR-system startade under 1950-talet men den exempelbildande utvärderingen,
det andra experimentet vid Cranfield, genomfördes under 1960-talet. Där testades olika
indexeringsspråk och experimentet bestod av ett antal queries som testades mot 1400
dokument. Varje återvunnet dokument bedömdes vara relevant eller icke relevant.
Experimentet utfördes i laboratoriemiljö och variablerna queries, dokumentsamling och
utvärderingsmått kontrollerades medan den oberoende variabeln var indexeringsspråk. Varje
indexeringsspråk återvann då ett antal dokument som kunde utvärderas med mått som recall
och precision (för vidare förklaring se kapitel 2.6). Slutligen kunde resultaten jämföras med
varandra.17

Enligt Harter och Hert har Cranfieldexperimenten fortsatt att genomsyra IR-forskningen och
dess instrument används fortfarande som basverktyg vid utvärdering. Dock framför
författarna en hel del kritik mot Cranfieldtesterna. Exempelvis, menar de att användaren
saknas vid dessa tester och att måtten precision och recall förmodligen inte är de mått som
användarna har som bedömningskriterier av ett IR-system. Andra faktorer som till exempel
hur dokumenten presenteras bör också användas menar författarna. Användningen av recall är
också problematisk i en operationell miljö.18 Cranfieldexperimenten var dock enligt
Chowdhury de tester som lade grunden för utvärdering och som tillförde lämpliga metoder
och utvärderingsmått.19

������75(&

Under tre decennier baserades experimenteringen inom IR på relativt små testkollektioner
som inte reflekterade verkliga förhållanden i bibliografiska miljöer. Dessutom var jämförelser
mellan olika IR-system svåra att göra på grund av att olika experiment fokuserade på olika
aspekter av återvinning och det fanns dessutom inget accepterat ramverk. Under början av
1990-talet skedde en reaktion mot detta under ledarskap av Donna Harman vid National
Institutet of Standards and Technology (NIST). En årlig konferens initierades, kallad TREC,
för att kunna experimentera med en stor testkollektion innehållande över en miljon dokument.
Den första TREC-konferensen hölls i november 1992.20

TREC syftar till att stödja forskning inom IR genom att tillhandahålla en grund för storskalig
utvärdering. Framförallt har TREC följande mål:
• Att uppmuntra forskning inom IR baserat på stora testkollektioner.
• Att uppmuntra kommunikationen mellan industrin genom att skapa ett öppet forum för

utbyte av forskningsidéer.
• Att öka överföringen av teknologi från forskningslaboratorier till kommersiella produkter.
• Att öka tillgängligheten av lämpliga utvärderingstekniker att användas av industrin och

den akademiska världen, inklusive utveckling av ny utvärderingsteknik.21

TREC:s testkollektion består av tre delar: dokumentsamlingen, ett antal informationsbehov
och ett antal relevanta dokument för varje behov. Dokumenten är i fulltext och kommer i

                                                          
17 Harter & Hert.�(1997). Sid. 8.
18 Harter & Hert. (1997). Sid. 13-16.
19 Chowdhury. (1999). Sid. 215.
20 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid. 84-85.
21 http://trec.nist.gov. Besökt 2002-02-19.
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huvudsak från dagstidningar och tidskrifter. Exempel på källor är Wall Street Journal och
Financial Times. Informationsbehov formuleras i naturligt språk, vilket sedan översätts till en
query. De relevanta dokumenten för varje informationsbehov tas ut genom en pool av möjliga
relevanta dokument. Poolen tas ut genom att ta de högst rankade dokumenten (vanligtvis 100)
som de deltagande systemen tagit fram. Dessa dokument bedöms sedan av människor som
slutligen avgör relevansen hos dokumenten. Detta kallas poolingmetoden och baseras på två
antaganden. För det första att den stora majoriteten relevanta dokument återfinns i poolen och
för det andra att dokumenten som inte återfinns i poolen kan betraktas som icke-relevanta.
Dessa antaganden har verifierats i test gjorda vid TREC-konferenserna.22

Baeza-Yates och Ribiero-Neto menar att TREC beroende på sin storlek och genom
experimenteringen anses vara den främsta experimentella referensdatabasen inom dagens
IR.23 Chowdhury menar att TREC inneburit ett genombrott för IR-forskningen24 och Wu och
Sonnenwald menar att TREC har inneburit förbättrade algoritmer som ger ökad precision och
recall och en bredare IR-forskning.25 En hel del kritik har också framförts mot TREC. Harter
och Hert sammanfattar den i följande punkter:
• Kritik mot att TREC härstammar från Cranfieldexperimenten som baseras på relevans.
• Kritik mot uttagningen av informationsbehov.
• Avsaknad av vanliga sökare.
• Användande av recall.
• Användande av recall/precisionsgrafer, som kan gömma den verkliga prestationen hos

systemen.26

����8WYlUGHULQJ�DY�V|NPDVNLQHU

Åtskilliga utvärderingar av sökmaskiner har genomförts under senare år. Dessa utvärderingar
skiljer sig från Cranfieldexperimenten då förutsättningarna inte är lika kontrollerade. Det
finns många problem med att utföra utvärderingar av sökmaskiner och många författare pekar
på det faktum att Webben ständigt är under förändring. Oppenheim med flera menar att ett
problem med denna typ av utvärdering är att sökmaskiner ständigt förändras och att de
utvecklar sina sökmekanismer och gränssnitt. Nya sökmaskiner kommer också till och dessa
faktorer tillsammans med den ständiga förändringen av Webben, gör att ingen utvärdering av
sökmaskiner kommer att vara valid under en längre tid. Som en konsekvens av detta menar
författarna att i de flesta forskningsprojekt förs en diskussion kring att resultaten endast
indikerar hur sökmaskinerna presterar vid tiden för utvärderingen.27

Mätningen av recall är i högsta grad problematisk i Webbmiljö då ingen vet hur många
relevanta dokument som finns inom ett ämne.28 Författaren Schwartz pekar också på att de
flesta studier inte heller mäter total precision då många endast undersöker de första återfunna
dokumenten.29 Bland andra Chowdhury menar att användaren ofta har utelämnats från
utvärderingsstudier men han pekar dock på svårigheten att utföra sådana studier då praktiskt

                                                          
22 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid 88-89.
23 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid. 84.
24 Chowdhury. (1999). Sid. 230.
25 Wu & Sonnenwald. (1998). Sid. 3.
26 Harter & Hert. (1997). Sid. 26.
27 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 193-194.
28 Se till exempel Chowdhury. (1999). Sid. 423.
29 Schwartz. (1998). Sid. 977.
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taget alla människor på jorden är potentiella användare av Webben.30 Oppenheim med flera
menar att utvärderingsstudier inte har utförts på samma sätt och detta medför att det är
omöjligt att jämföra studierna med varandra. Författarna visar på ett behov av standardisering
av utvärderingsstudier och ger olika förslag på komponenter som de menar bör finnas med i
varje utvärdering, bland annat precision, relativ recall och användares syn på resultaten.31

����5HOHYDQV

Relevans är en fundamental term inom området IR men ingen entydig eller enkel förklaring
finns till termen. Däremot finns en rad genomgångar och försök till klargörande och vi har
valt att i huvudsak ta upp två av dessa. Artiklarna är skrivna av Tefko Saracevic och Stefano
Mizarro, Saracevics artikel publicerades så tidigt som 1975 men vi väljer att ta upp den på
grund av författarens stora genomslagskraft inom IR-forskningen, och på grund av att
resonemangen är aktuella.

������5HOHYDQVEHJUHSSHW

Enligt Saracevic har relevans varit en nyckelfaktor alltsedan framväxandet av
informationsvetenskapen och har fortsatt att genomsyra både dess teorier och praktik. Den
första att använda termen relevant så som vi använder den idag var Bradford. Under 1930-
och 40-talen talade han om artiklar som relevanta för ett ämne. I sin mest fundamentala
betydelse handlar relevans, menar Saracevic, om effektiv kommunikation vilket innebär en
process där information överförs från ett objekt till ett annat. Det första objektet kallas en
källa och det andra en destination. I denna kontext kan relevans ses som ett mått på
effektiviteten av en kontakt mellan en källa och en destination i en kommunikationsprocess.32

Mizarro menar att begreppet är komplext men att det som är allmänt accepterat är att relevans
är en relation mellan två enheter inom två grupper. I den första gruppen finns en av följande
tre enheter: (1.) dokument, det fysiska objektet; (2.) surrogat, en representation av ett
dokument; (3.) information, vad användaren erhåller när hon eller han läser ett dokument. I
den andra gruppen finns en av följande egenskaper: (1.) problem, det som kräver information
för att lösas; (2.) informationsbehov, en representation av problemet i användarens huvud;
(3.) efterfrågan, en representation av informationsbehovet ofta uttrycks i naturligt språk;
(4.) query, representation av efterfrågan uttryckt i systemets språk. Relevans kan enligt
Mizarro ses som en relation mellan enheter, en från varje grupp. Han menar vidare att detta
inte är den enda uppdelning som kan göras.33

Många aspekter påverkar vad som bestäms vara relevant: vad vi tror vi vill ha och hur vi
frågar efter det, hur vi förstår vad vi frågar efter och vad vi tror verkligen frågas, vad vi
önskar i kontrast till vad som verkligen behövs, vem som frågas och vem som frågar, hur
situationen är och så vidare. Med andra ord, menar Saracevic, kan relevans ses från olika
synsätt och det är det som är problemet. Saracevic skiljer mellan en rad olika synsätt på
relevans men de mest grundläggande anser vi vara relevans utifrån systemets synvinkel och
relevans utifrån destinationens synvinkel. Det förra innebär tanken att relevans främst
                                                          
30 Chowdhury. (1999). Sid. 422-423.
31 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 207.
32 Saracevic. (1975). I Readings in Information Retrieval. (1997). Sid 143-147.
33 Mizarro. (1997). Sid 810-812.
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påverkas av interna aspekter hos systemet och det senare innebär tanken att relevans kopplas
samman med användarens bedömning. Varken relevans från systemets eller destinationens
synvinkeln är kompletta menar Saracevic.34

������5HOHYDQVEHG|PQLQJ

Relevansbedömning innebär enligt Mizarro tillskrivande av ett värde av relevans utfört av en
bedömare vid en viss tidpunkt. Han tar upp en rad aspekter som han menar påverkar
relevansbedömningen:
• Synen på relevans vid den aktuella bedömningen och vilken typ av dokument eller

surrogat som används, liksom vilka kriterier som uttrycks vid relevansbedömningen.
• Relevansens dynamiska karaktär, vilket till exempel innebär tidpunktens påverkan på

relevansbedömningen samt förhållandet mellan dokument. Detta innebär att de först sedda
dokumenten kan påverka relevansen av de senare.

• Hur relevansbedömningen uttrycks, till exempel kategorier med ja eller nej, eller en skala
med flera steg.

• Subjektiviteten som innebär att olika personer gör olika bedömningar.35

Saracevic gör i sin artikel en summering av slutsatser som framkommit om
relevansbedömningar vid IR-experiment. Han tar bland annat upp att kännedom om ämnet
påverkar bedömningen. Exempelvis menar han att ju mer en bedömare vet om ett ämne desto
mindre chans att bedöma dokumentet som relevant. Det är också så att ju mindre en bedömare
vet om ämnet desto större chans är det att dokumentet bedöms vara relevant. Han säger också
att förändringar i den omgivande miljön kan medföra förändringar i relevansbedömningen.
Större press ökar till exempel tendensen att bedöma ett dokument som relevant.36

För att utvärdera ett systems effektivitet, anser vissa forskare att användare måste finnas med i
relevansbedömningen. Enligt denna syn handlar relevans om värdet av ett dokument för en
speciell användare vid en speciell tidpunkt och kan bara avgöras av användaren vid just den
tiden. Andra menar att i alla fall vissa aspekter av systemet kan utvärderas utan att användare
involveras. Relevans enligt denna syn blir att dokumentet handlar om sökningens query eller
inte och att detta kan avgöras av en kunnig person.37

Svårigheterna att använda relevans inom IR gör att vissa forskare menar att det är näst intill
omöjligt att använda relevansbedömningar inom utvärderingar. Stephen P. Harter menar att
relevansbedömningar är dynamiska och att därför behandla dem för att räkna ut recall och
precision gör att resultaten inte kan räknas som valida.38 David Ellis har en liknande syn och
menar att problemen med mätning och relevans inte kan lösa inom det konceptuella och
metodologiskal ramverk som härstammar från Cranfieldtesterna.39 Dessa båda hör som vi ser
det hemma inom den mer användarorienterade synen på IR.

                                                          
34 Saracevic. (1975). I Readings in Information Retrieval. (1997). Sid 149-151.
35 Mizarro. (1997). Sid 813-815.
36 Saracevic. (1975). Sid. 162.
37 Tague-Sutcliffe. (1996). Sid 1.
38 Harter & Hert. (1997). Sid 30.
39 Ellis. (1996). Sid 34.
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Vi har valt att definiera utvärderingsmått som:
Mått på hur effektivt en sökmaskin presterar vad gäller att återvinna relevanta dokument samt                     
att undvika att återvinna icke relevanta dokument.

������7UDGLWLRQHOOD�XWYlUGHULQJVPnWW

De mått som anses vara de mest traditionella och som ligger till grund för många
utvärderingsexperiment är precision och recall. Precision relaterar till ett systems förmåga att
inte återvinna icke relevanta dokument och recall relaterar till ett systems förmåga att
återvinna relevanta dokument. Ett idealsystem skulle återge alla relevanta dokument och
utesluta alla icke relevanta, alltså hundra procent recall och hundra procent precision. I
praktiken är detta inte möjligt på grund av att när graden av recall ökar, tenderar graden av
precision att minska. Detta inverterade förhållande beror på att när graden av recall ökar
breddas sökningen, vilket gör att risken för icke relevanta dokument ökar, vilket i sin tur gör
att precisionsgraden sjunker.40

Problem som associeras till den praktiska användningen av precision och recall är att dessa
mått till stor del är beroende av en relevansbedömning. Måttens relevans som mätfaktorer
beror också på informationsbehovets natur. Hög recall är exempelvis inte av så stor vikt för en
användare som vill ha svar på en fråga av enklare natur. Att mäta precision är teoretiskt sett
relativt enkelt då det kräver att de återvunna dokumenten sorteras upp i relevanta och icke
relevanta. Att mäta recall däremot kräver att de som bedömer relevansen av de återvunna
dokumenten har tillgång till hela uppsättningen av dokument.41

Precision och recall uttrycks också i mer formella definitioner som lyder42:

a antal relevanta och återvunna dokument.
b antal icke relevanta och återvunna dokument.
c antal relevanta och icke återvunna dokument.
d antal icke relevanta och icke återvunna dokument.

precision = a/(a+b)
recall= a/(a+c)

Vid utvärdering är ytterligare ett kriterium av stor vikt nämligen Document Cut-off Value
(DCV). DCV är den nivå där man bestämmer sig för att göra sina mätningar, exempelvis vid
de tjugo högst rankade återvunna dokumenten. DCV bestäms för varje undersökning och sätts
ofta vid olika nivåer som varierar från undersökning till undersökning.43

                                                          
40 Chowdhury. (1999). Sid 205.
41 Tague-Sutcliffe. (1996). Sid 2.
42 Chowdhury. (1999). Sid. 208.
43 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid. 78-79.
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Recall och precision är baserade på antagandet att uppsättningen relevanta dokument för en
query är densamma oberoende av användaren.44 I praktiken är det så att olika användare har
olika uppfattning om vilka dokument som är relevanta. För att hantera detta har ett antal så
kallade användarorienterade mått föreslagits. Vi har valt att presentera de i litteraturen oftast
förekommande användarorienterade måtten.

1RYHOW\�definieras ofta som andelen relevanta återvunna dokument som är okända för
användaren. Novelty uttrycks som: Mängden återvunna relevanta dokument som är okända
för användaren/ Antalet återvunna relevanta dokumentet som är kända för användaren.45

&RYHUDJH�definieras som andelen kända relevanta dokument som återvunnits. Coverage kan
uttryckas som: Mängden dokument i samlingen/ Andelen kända relevanta återvunna
dokument.46

5HODWLY�UHFDOO är ett användarorienterat mått som ofta används när det är omöjligt att säga hur
många relevanta dokument det finns som matchar en query, t.ex. vid sökningar på Webben.
Relativ recall kan uttryckas som: Antalet dokument användaren önskar/ Antalet dokument
systemet tar fram.47

����,QWHUQHW�RFK�6|NPDVNLQHU

Internet utvecklades ur ett forsknings projekt kallat The new Advanced Research Projects
Agency (ARPA)48 vid den Amerikanska försvarsmakten under den senare delen av 1960-talet.
De designade ett nätverk känt som ARPA Network, huvudmålet för detta nätverk var att länka
samman utbildning, forskning och militäriska etablissemang i USA. Liknade nätverk spred sig
sedan till andra länder. Vid energiforskningscentret Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire (European Organizasion for Nuclear Research, CERN)49 i Genève utvecklades
1993 en metod för att sprida, och för att hitta information på Internet. Denna metod är känd
som World Wide Web (Webb, Webben, WWW), och den använder sig av hypertext för att
skapa länkar mellan elektroniska informationsresurser. Information hittas på Webben med
hjälp av olika sökmaskiner.50

Det finns ett antal olika typer av sökmaskiner och de två huvudtyperna är katalogbaserade och
querybaserade sökmaskiner. En sökmaskin är oftast inte renodlat någon av dessa
huvudkategorier. Katalogbaserade sökmaskiner erbjuder ofta querybaserade sökningar av
kategoribeteckningar och resurstitlar, och querybaserade sökmaskiner erbjuder ofta
möjligheten att söka i kategorier.51

                                                          
44 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid 83.
45 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid. 83.
46 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid 83.
47 Baeza-Yates & Ribiero-Neto. (1999). Sid. 84.
48 Gillies & Cailliau. (2000). Sid 12.
49 Gillies & Cailliau. (2000). Sid 350.
50 Large, Tedd & Hartley. (1999). Sid. 65.
51 Schwarts. (1998). Sid 974.
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.DWDORJEDVHUDGH sökmaskiner sorterar informationen i särskilda kategorier, hypertextlänkar
leder användaren till den bäst lämpade URL:en. URL står för Uniform Resource Locators och
är en sträng bestående av olika komponenter. Denna sträng formerar en adress som återvinner
en resurs på Internet.52 Katalogbaserade sökmaskiner är ofta kontrollerade av människor.53

4XHU\EDVHUDGH�sökmaskiner matchar användarens query mot databasen med hjälp av en
sökalgoritm, denna algoritm hålls oftast hemlig. De samlar data genom att sända ut program,
vilka kallas ”spindel” eller ”robot”, på Internet för att leta efter nya och uppdaterade
webbsidor. Informationen förs sedan tillbaka till databasen, hela denna process är
automatisk.54

Sökmaskinen presenterar sedan de återvunna dokumenten i en ordning som är baserad på
relevans. Relevansen beräknas av sökmaskinen och är bland annat baserad på hur många av
söktermerna som hittas i dokumentet, hur ofta söktermerna hittades i dokumentet, var i
dokumentet söktermerna hittades, närheten mellan termerna och termernas ovanlighet. Olika
sökmaskiner lägger olika vikt vid de ovannämnda punkterna. Sökmaskiner skall ge tillgång
till en stor dokumentsamling och därför måste återvinningen vara effektiv. Denna effektivitet
uppnås genom att sökmaskinen använder sig av metadata för att representera en webbsida,
typiska metadata inkluderar URL och titel, och vissa sökmaskiner indexerar också abstract
och fulltext.55

                                                          
52 Chowdhury. (1999). Sid. 397.
53 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 191.
54 Rowley & Farrow. (2000). Sid. 312.
55 Rowley & Farrow. (2000). Sid. 310-311.
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I detta avsnitt presenteras två artiklar som på många sätt kan relateras till vår uppsats. I de
båda artiklarna tas liknande aspekter tas upp vad gäller utvärdering av sökmaskiner som görs i
denna uppsats, då båda gör en genomgång av studier som utvärderat sökmaskiner på Webben.

1997 publicerade 'RQJ�RFK�6X en artikel som tar upp olika aspekter av sökmaskiner på
Webben. Författarna utför i artikeln en genomgång av nio studier som utvärderat sökmaskiner
och i genomgången tar de bland annat upp vilka metoder och utvärderingsmått som används i
studierna. Dessutom görs en sammanfattning och jämförelse av studiernas resultat.56 År 2000
publicerades en litteraturstudie av 2SSHQKHLP��0RUULV��0F.QLJKW�RFK�/RZOH\ som berör
utvärdering av sökmaskiner på Webben. Den genomfördes i syfte att identifiera några av de
problem som finns inom området. Författarna har ingen ambition att vara heltäckande utan tar
upp några betydande studier som genomfört utvärderingsstudier av sökmaskiner på Webben.57

Båda artiklarna tar upp de utvärderingsmått som används i de undersökta studierna. Dong och
Sus studie visar att de undersökta studierna använt aspekterna precision, gränssnitt,
responstid, länkarnas validitet (t.ex. döda länkar och dubbletter), sökmöjligheter (t.ex.
automatisk trunkering), söksyntax (t.ex. booleska operatorer), möjlighet till hjälp vid sökning,
presentationen av sökresultatet och databasernas täckning, storlek och uppdatering.58

Oppenheim med flera identifierar utifrån de undersökta studierna följande kategorier av
kriterier för utvärdering: antalet Webbsidor som täcks av sökmaskinerna, uppdatering och
antalet döda länkar, relevansen (t.ex. precision och recall), söksyntax, hur sökmaskinerna
presterar inom olika queries, förändring av sökmaskinerna över tid, responstid,
sökmaskinernas olika kännetecken, sökalternativ, gränssnitt samt kvaliteten på abstract.59

Oppenheims med flera menar i sin studie att paradigmet för utvärdering av IR-system är
Cranfieldmodellen med dess väletablerade utvärderingsmått precision och recall. Vid
utvärdering av sökmaskiner på Webben menar författarna att användningen av precision är
relativt oproblematiskt medan användningen av recall är desto mer problemfylld. Författarna
identifierar fyra olika förhållningssätt vid användande av recall. Dessa är:
1. Att göra en Cranfieldliknande studie på ett väldigt smalt definierat ämne där det är känt att

det finns ett väldigt litet antal relevanta Webbsidor, och att forskaren redan känner till
vart och ett av dem.

2. Att göra en Cranfieldliknande studie men räkna ut relativ recall.
3. Att försöka uppskatta antalet troligt relevanta Webbsidor genom en statistisk beräkning

och därefter göra ett Cranfieldliknande test.
4. Att undvika att använda recall som utvärderingsmått.60

Oppenheims med fleras studie visar att många av utvärderingsstudierna i praktiken har
involverat recall och precision, eller surrogat till dessa som t.ex. relativ recall.61 Dong och Su
skriver att av de studier som ingår i deras undersökning använde tre precision, men vid olika

                                                          
56 Dong & Su. (1997). Sid. 67-81.
57 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 190-211.
58 Dong & Su. (1997). Sid. 77-79.
59 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 200-205.
60 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 194.
61 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 195.
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nivåer. Ingen av de utvärderingsstudier som ingår i undersökningen använde det traditionella
måttet recall.62

Ingen av de båda artiklarna lägger så stor vikt vid aspekten relevansbedömning utan fokuserar
mer på utvärderingsmåtten. Båda artiklarna berör dock något om relevansbedömningen och
Oppenheims med fleras artikel visar att de undersökta utvärderingsstudierna med några få
undantag, använde relevant eller icke relevant som relevansskala. Ett fåtal studier hade fler än
två steg på sina skalor.63 Dong och Su skriver i sin artikel att relevansbedömningen av
sökresultaten i de undersökta studierna bestämdes av forskarna själva och inte av verkliga
användare.64

Oppenheim med flera berör i sin artikel lite kring tidsaspekten. De skriver att de flesta studier
som ingår i undersökningen pekar på det faktum att de endast indikerar sökmaskinernas
prestation vid tiden för undersökningen men Oppenheim med flera menar ändå att detta inte
ogiltigförklarar tanken om att utvärdera sökmaskiner.65

Båda artiklarna visar på att utvärdering av sökmaskiner har utförts på en rad olika sätt. Dong
och Su skriver i sin artikel att det inte finns någon samstämmig syn på vad som är de mest
lämpliga metoderna för utvärdering av sökmaskiner och Oppenheim med fleras studie visar
att forskningen inte har utförts på ett konsekvent sätt, vilket menar författarna, gör att det blir
omöjligt att jämföra olika studiers resultat med varandra. Oppenheim med flera vill se en ökad
standardisering av utvärderingsstudiernas utformning. I de båda artiklarna ges
rekommendationer för hur författarna vill se att utvärderingar av sökmaskiner på Webben bör
utföras.

Oppenheim med flera menar att en utvärderingsstudie skall baseras på de första Q dokumenten
bedömda av både oerfarna och erfarna användare. När testet utfördes skall alltid tas upp. De
utvärderingsmått som används bör enligt författarna inkludera precision, relativ recall,
responstid undersökt under olika tidpunkter på dygnet, proportionen döda och icke
uppdaterade länkar och proportionen dubbletter, coverage och uppskattad söktid. Författarna
menar att resultatens samstämmighet under en längre period bör undersökas och att
resultatens kvalitet bör bedömas av användare.66 Dong och Su ger inte lika handfasta
rekommendationer men betonar användarens roll vid utvärdering. De menar att vad som
behöver utvecklas är bland annat hur väl relevansrankingen som ges av sökmaskinerna,
matchar slutanvändarens bedömning av relevansen.67

Vissa av de studier som ligger till grund för Dong och Su och Oppenheims med fleras artiklar
ingår i båda undersökningarna och vissa av dessa ingår dessutom även i vår studie. Detta ser
vi inte som en nackdel utan vår förhoppning är att vår studie skall tillföra aspekter som vi
tycker saknas i Dong och Su respektive Oppenheim med fleras artiklar. Vi har dessutom även
med studier som publicerats efter Dong och Su och Oppenheim med flera genomförde sina
genomgångar. De aspekter som vi hoppas kunna tillföra med vår studie är fördjupad analys av
relevansbedömningarna och de relevansskalor som används i studierna, en aktuell analys av
de utvärderingsmått som används samt en diskussion kring tidsaspekten. Vi vill också tillföra

                                                          
62 Dong & Su. (1997). Sid. 78.
63 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 201.
64 Dong & Su. (1997). Sid. 78.
65 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 194.
66 Oppenheim m.fl. (2000). Sid. 207.
67 Dong & Su. (1997). Sid. 80.
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en diskussion kring urvalsprocessen av de undersökta studierna, en aspekt som vi tycker
saknas i Dong och Su respektive Oppenheims med fleras artiklar. Dong och Su säger i sin
artikel att de genomför en omfattande genomgång av studier men inte om de är heltäckande
inom området. De diskuterar inte heller kring hur urvalsprocessen av utvärderingsstudierna
har gått till. Hur Oppenheim med flera genomfört urvalet av studier diskuteras inte i artikeln.
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Vår metod grundas i en textanalys och vårt syfte är att analysera studier som utvärderat
sökmaskiner på Webben, utifrån kategorierna forskarnas syfte, utvärderingsmått,
relevansbedömning och tidsaspekt.

����7H[WDQDO\V

Eftersom vårt syfte är att analysera ett antal studier eller texter anser vi det vara relevant att
använda textanalys som metod. Att använda textanalys som metod innebär att studierna får en
central roll som det faktiska undersökningsföremålet och i detta sammanhang blir de vår
datakälla. Att analysera något innebär i allmän betydelse att identifiera och undersöka dess
komponenter. I olika slags textanalyser handlar det också om att urskilja och undersöka olika
delar av texten. I boken 7H[WHQV�PHQLQJ�RFK�PDNW�skriven av Göran Bergström�presenteras
fem olika textanalytiska inriktningar68 men den som vi anser lämpar sig bäst för denna
undersökning är innehållsanalys. Med hjälp av en innehållsanalys kan man nämligen göra
kvantifierande jämförelser av förekomsten av vissa element i texten. Om man vill finna
mönster i större textmängder används ofta någon typ av innehållsanalys.69

Tillvägagångssättet är enligt Bergström att först samla in och avgränsa materialet utifrån
syftet och vidare att konstruera ett analysinstrument som anger vad som skall noteras i
texterna. Detta analysinstrument kallas för kodschema och talar i detalj om vilka noteringar
som skall göras i de analyserade texterna. Att konstruera ett kodschema innebär att ta ställning
till vad som skall räknas och det är viktigt att bedömningen enligt kodschemat görs
konsekvent.70 Ett problem med innehållsanalys kan vara att kodschemat tenderar att styra
uppmärksamheten så att det är svårt att vara öppen för materialet. Styrkan ligger å andra sidan
i att kunna ge överblick över större textmaterial och i att kunna ge underlag för jämförande
analys.71

Två faktorer av speciellt intresse vid all forskning är validitet och reliabilitet. En metod är
valid om den mäter det den är avsedd att mäta, det vill säga att den undersökning man gör
verkligen kan ge svar på det uppställda forskningsproblemet. Reliabilitetsaspekten handlar om
att vara precis, noggrann och eliminera felkällor. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vad gäller
denna aspekt är intersubjektivitet och intrasubjektivitet. Det förra innebär att alla kodare gjort
likartade bedömningar medan det senare innebär att en kodare får samma resultat vid en
analys av samma material vid olika tidpunkter.72

Innehållsanalys behandlas även i )RUVNQLQJVKDQGERNHQ�skriven av Martyn Denscombe. Han
menar att metoden följer en logisk och relativt enkel procedur. Denna procedur innebär i stora
drag att ett lämpligt textavsnitt väljs ut som sedan bryts ned i mindre enheter. Därefter
utarbetas relevanta kategorier för analysen av data och slutligen kodas enheterna i
överensstämmelse med kategorierna.73

                                                          
68 Bergström. (2000). Sid 19.
69 Bergström. (2000). Sid 46.
70 Bergström. (2000). Sid 49-52.
71 Bergström. (2000). Sid 79-85.
72 Bergström. (2000). Sid 35-37.
73 Denscombe. (2000). Sid. 199.
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Vår analys av de utvalda studierna innebär att vi delar in textmaterialet i mindre enheter
baserade på våra frågeställningar och på dessa grundas sedan vår resultatredovisning och
analys. Vi har valt att kalla de mindre enheterna för kategorier.

����8UYDO

Vår ambition i urvalsprocessen var från början att utreda vilka tidskrifter som har flest artiklar
publicerade om utvärdering av sökmaskiner. Sedan ämnade vi använda oss av studier
publicerade i dessa tidskrifter. Vi gjorde ett antal sökningar men efter våra första sökningar
fann vi att vi missade stora klassiska utvärderingsstudier som vi ändå visste fanns och därför
breddade vi vår sökning, till en slutgiltig query.74 Träfflistan som blev resultatet av vår
sökning rankades med hjälp av en funktion som rankar tidskrifter efter hur många artiklar
respektive tidskrift har som matchar vår query. Vi började granska artiklarna i de tidskrifter
som hamnade överst i den rankade listan, men vi upptäckte att ytterst få av dessa artiklar
verkligen var konkreta utvärderingsstudier av sökmaskiner. Vi bestämde oss då för att utgå
från de utvärderingsstudier som sökningen ändå gav oss genom att studera referenserna till
dessa.

Vi sökte i Dialog där vi använde databaserna Inspec, Eric och Lisa eftersom dessa tillhör de
mest ansedda databaserna inom informationsvetenskap. Detta val föll sig också naturligt
eftersom vi stiftat mest bekantskap med dessa databaser under vår studietid. De
utvärderingsstudier som vi har utgått från publicerades under åren 2000 och 2001, vilket gör
att vi har utgått från relativt nypublicerade studier. De finns dessutom publicerade i två
tidskrifter som är auktoriteter inom ämnet, nämligen Journal of the American Society for
Information samt Information Processing and Management. Vi tog reda på vilka studier som
de nämnda artiklarna hänvisade till och inkluderade dessa i vår studie. Vi gick också i vissa
fall ett steg längre då vi använde oss av de hänvisade artiklarnas referenslistor.

Vår urvalsprocess har inneburit att vi har fått en tidsmässigt lämplig spridning då vi har
publicerade studier från samtliga år mellan 1995 och 2001. Vår urvalsprocess gav oss också
utvärderingsstudier som är flitigt refererade till. Nackdelar med urvalsprocessen är att
materialet möjligen har en slagsida mot den disciplin som vi själva tillhör, i och med att vi
valt att använda databaser som vi använt i vår utbildning. Mer tekniskt och datavetenskapligt
inriktade tidskrifter kan på grund av detta ha missats. En annan brist i vårt urval skulle kunna
vara att vi inte har täckt in stora konferenser som TREC och SIGIR eftersom ingen av de
utvalda studierna hänvisar till material därifrån. Vi undersökte möjligheten att komplettera
vårt urval med material från dessa konferenser. Det material vi tittade på relaterade dock inte
till utvärdering av sökmaskiner på Webben varför vi beslöt oss för att lämna det därhän. Det
är möjligt att vi vid en djupare analys av dessa konferensers material skulle ha kunnat
komplettera vårt urval. Vi tycker ändå att det material vi fick från den beskrivna
urvalsprocessen gav oss ett tillräckligt stort antal texter att grunda vår undersökning i.

Denna urvalsprocess ger inte en total täckning av utvärderingsstudier som behandlar
sökmaskiner på Webben. Vår ambition är inte heller att dra några generella slutsatser men vi
anser att vårt urval är tillräckligt stort för att vi skall kunna urskilja tendenser utifrån vårt
material vad gäller syftet med utvärderingarna, relevansbedömningen, utvärderingsmått och

                                                          
74 Vi använde följande query: (IR or information (w) retrieval) and (evaluat? or measure?) and (www or web or
world (w) wide (w) web or search (w) engine?) and py=1995:2002
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tidsaspekten. Vi anser också att vi med ett större urval inte hade haft möjlighet att gå in så
djupt på de enskilda studierna som vi har kunnat göra med nuvarande urval. Hade vi valt
andra studier är det möjligt att vårt resultat hade varit annorlunda. På vilket sätt vårt resultat i
så fall skulle påverkas är naturligtvis omöjligt att säga men vi är medvetna om att det skulle
kunnat få konsekvenser.

����.lOONULWLVND�DVSHNWHU

Våra källor, det vill säga utvärderingsstudierna har vi hämtat från tidskrifter och från Webben.
De studier vi använt som finns publicerade i tidskrifter härstammar från välkända tidskrifter
där artiklarna granskats före publiceringen. Vi anser detta vara en grund för att källan håller
en god kvalitet och att källans har ett seriöst upphov. Vissa av studierna finns publicerade på
Webben. Vi har vid samtliga undersökta studier varit noga med att fastställa upphovet för att
kunna göra en bedömning av källornas kvalitet. Vad gäller de studier som vi hämtat från
Webben har vi i detta avseende varit särskilt noggranna eftersom vi inte kan vara säkra på att
dessa studier varit föremål för granskning före publicering på samma sätt som studierna vi
hämtat från tidskrifter. Vi har dock kunnat fastställa att alla studier har utförts vid universitet
inom olika institutioner med intresse för utvärdering av sökmaskiner, vilket ändå ger viss
säkerhet vad gäller hänsyn till källans kvalitet.

Vi anser inte att det i första hand är vilket medium som studien är publicerad inom som avgör
dess värde utan varje studie bör värderas individuellt. Vi har inte haft någon möjlighet att
själva göra en ingående granskning av studierna, men däremot anser vi så långt vi kan
bedöma, att de verkar rimliga. En av de undersökta studierna har vi dock granskat på ett
särskilt sätt. I denna studie uttrycks det att undersökningen i detta fall är gjord självständigt av
forskaren utan att universitetet har granskat den.75 Vi anser dock att denna undersökning
tillför vår uppsats så mycket att vi ändå väljer att ta med den. Studien är dessutom gjord av en
forskare anställd vid ett universitet och utförd med vetenskapliga metoder.

En nackdel med denna typ av material är att artiklarna inte alltid är så utförligt beskrivna.
Detta är utifrån läsarens synvinkel en källa till kritik då en studie enligt vår mening bör ha en
så väl beskriven metoddel att den skall kunna gå att upprepas. I vissa fall är studierna
bristfälligt beskrivna vilket kan medföra att avsnitt som t.ex. behandlar studiernas metod,
utifrån vår synvinkel, är så komprimerade att de blir svåra att förstå. Vi anser oss dock ha
lyckats utreda tillräckligt mycket för att kunna besvara våra frågeställningar.
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Nedan följer en beskrivning av hur vi praktiskt har gått tillväga vid vår undersökning. Vi
beskriver hur granskningen av utvärderingsstudierna har gått till och vi resonerar även kring
vilka problem som uppstod under arbetets gång.

                                                          
75 Westera. (1996). Sid. 1.



24

������.DWHJRULHU

De kategorier vi använder för att göra innehållsanalysen av utvärderingsstudierna bygger på
våra frågeställningar. Dessa kategorier är avgörande för i vilka delar av utvärderingsstudierna
vårt huvudsakliga fokus kommer att ligga då vi utför textanalysen. Vi använder följande fyra
kategorier:
1. Syfte
2. Utvärderingsmått
3. Relevansbedömning
4. Tidsaspekt

Inom kategorien syfte försöker vi utreda vad forskarna vill uppnå med sina studier. Detta görs
för att få en förståelse för studierna. Syftet ligger ju t.ex. till grund för vilka metoder som
används, däribland vilka utvärderingsmått som ingår i studierna. De övriga kategorierna är
kopplade till de problem vi har urskilt i litteratur som behandlar utvärdering av sökmaskiner
på Webben.

Inom kategorien utvärderingsmått tittar vi helt enkelt på vilka mått som konkret används och
på vilka sätt de används. Dessutom har vi för avsikt att se om de undersökta studiernas
mätmetoder skiljer sig åt. Detta är kopplat till problemet kring utvärderingsforskningens
inkonsekvens vilket innebär att det inte finns några vedertagna metoder för utvärdering av
sökmaskiner på Webben. Vår tanke var från början att i presentationen av resultaten och i
analysen endast ta med de utvärderingsmått som överensstämmer med vår egen definition.
Vid vår genomgång av utvärderingsstudierna upptäckte vi dock att det förekommer vissa
andra aspekter som vi anser vara tillräckligt intressanta för att belysas i uppsatsen. Dessa tas i
kapitel fem och sex upp som ”andra aspekter på utvärdering”.

Relevansbedömning är, som tidigare beskrivits i avsnittet om relevans, en omtvistad
företeelse. Vissa författare hävdar att relevansen av ett dokument endast kan göras av
användaren (se kapitel 2.5). Mot bakgrund av detta är vi intresserade av att se om forskarna
inkluderar användare (andra än sig själva) i relevansbedömningen. Vi tittar också på hur
många steg som används i relevansbedömningen.

Inom den avslutande kategorien undersöker vi hur studierna relaterar till tidsaspekten. Inom
denna kategori skiljer vi mellan att ange när sökningen utfördes och mellan att diskutera kring
tidsaspekten. Det senare innebär att det förs ett djupare resonemang kring Webbens
dynamiska karaktär, tex. om det diskuteras kring resultatens validitet.
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Vid undersökningen av de utvärderingsstudier som ingår i vårt urval följde vi de steg som
Göran Bergström respektive Martyn Denscombe föreslår för en innehållsanalys. Vi började
med att läsa igenom de enskilda studierna i sin helhet, för att kunna skapa oss en helhetsbild
av dem. Därefter började vi att bryta ned texterna i mindre enheter anpassade efter våra fyra
kategorier. Detta tillvägagångssätt innebär att vi kunde koncentrera oss på mindre delar i
studierna, framförallt syfte, metod och diskussion och placera in utvalda textavsnitt i
respektive kategori. Därefter kunde vi göra en analys av de enskilda kategorierna utifrån de
textenheter som hamnade i dem. Inom de enskilda kategorierna görs sedan i sin tur
uppdelningar. I kategorien om utvärderingsmått går vi igenom de olika måtten var för sig och
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i kategorien om relevansbedömning görs en uppdelning mellan relevansskala och mellan
utförande av relevansbedömningen.

För att säkerställa undersökningens kvalitet kopplat till validitet och reliabilitet vidtogs vissa
åtgärder. Vi var noga med att vi som kodare tolkade allt material var för sig innan
sammanställningen, detta för att undvika påverkan från varandra. Dessutom diskuterade vi
noga igenom exakt vad vi skulle undersöka i de aktuella texterna. Detta för att försöka
säkerställa intersubjektiviteten och intrasubjektiviteten.

Vissa problem uppstod under arbetets gång. Som tidigare nämnts är inte alla studier så
utförligt beskrivna som vi skulle ha önskat. Vid besvarandet av vår första frågeställning, syfte,
ställde detta till problem då vissa forskare inte fullt ut skrivit någon syfteformulering. Vi har i
dessa fall kunnat urskilja syftet genom att skapa oss en helhetssyn på studierna. I
resultatredovisningen där vi går igenom de enskilda studierna har vi efter syftet valt att skriva
om syftet enligt vår mening är uttalat eller inte.

Vid presentationen av våra resultat har vi valt att inte ha några sidhänvisningar till de studier
som vi endast för ett generellt resonemang kring. Endast i de fall där vi nämner en studies
forskare vid namn och diskuterar mer specifikt kring en aspekt, nämner vi sidnummer i
fotnoterna.

Vi har i denna uppsats valt att inte översätta vissa engelska termer, då vi inte hittat någon
lämplig svensk översättning. Vi anser att det tillhör den högre professionen att implementera
svenska termer och därför lämnar vi denna uppgift därhän. Vår förhoppning är dock att vårt
resonemang kring dessa termer ändå skapar en god förståelse för termernas innebörd.

Vår ambition har varit att hålla uppsatsen stringent. Vi har försökt att i bakgrundkapitlet
endast inkludera sådant material som skall skapa en förståelse för undersökningens
problemställning och resultat och sådant som ligger till grund för vår diskussion. I analysen av
de undersökta utvärderingsstudierna har vi valt att endast lyfta fram exempel från de studier
som har en avvikande tillämpning av någon av de aspekter som faller inom ramen för våra
frågeställningar. Detta kan medföra att uppsatsen kan uppfattas som något kort.

Den metod vi har använt bygger på tolkning av ett antal utvärderingsstudier. Vi har som
tidigare nämnts i största utsträckning valt att tolka materialet på var sitt håll innan vi
tillsammans sammanställde resultatet. Detta för att i alla fall få två olika syner på materialet.
Trots detta går det inte att komma ifrån att ett visst mått av subjektivitet finns i tolkningen av
materialet men detta ligger också i textanalysens natur. Vår förhoppning är ändå att med
tydliga fotnoter och tydlig referenslista skapa möjlighet för läsare att kunna hitta de delar i
textmaterialet som ligger till grund för vår tolkning.
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I följande två kapitel presenterar vi de resultat vi har kommit fram till. Först gör vi en
presentation av studierna och denna följs av en analys.

I kapitel fem görs en presentation av de olika studierna som ingår i vår undersökning. Vi
presenterar forskarna som står bakom dem och gör en sammanställning av de viktigaste
resultaten. I presentationen följer vi de kategorier som vi presenterade i vårt avsnitt om metod.
Inom dessa kategorier görs sedan ytterligare uppdelningar. Detta innebär att studierna
kommer att presenteras först med ett bakgrundsavsnitt med följande innehåll:
• Upphov
• Platsen, universitetet, där forskarna är verksamma.
• Titel
• Källa
• Publiceringsår

Därefter följer ett avsnitt som presenterar de viktigaste resultaten som vi har kommit fram till
och som följer våra kategorier. Detta avsnitt har följande utseende:
• Syfteformulering
• Uttalad/outtalad syfteformulering
• Utvärderingsmått. Med detta menas utvärderingsmått enligt vår definition. (Se avsnitt 2.6)
• Andra aspekter på utvärdering. Detta innebär aspekter som inte stämmer överens med vår

definition av utvärderingsmått men som ändå enligt vår mening är av intresse för denna
uppsats.

• Relevansbedömningen. Här presenteras vem som har utfört relevansbedömningen.
• Relevansskala. Detta avsnitt tar upp vilka steg som används i relevansskalan.
• Tidsaspekten. Här visar vi på om forskarna diskuterar kring tidsaspekten eller inte.

Följande forskare har utfört utvärderingsstudier som ingår i vårt urval:
Leighton
Selberg och Etzioni
Chu och Rosenthal
Tomaiuolo och Packer
Schlichting och Nilsen
Ding och Marchionini
Westera
Leighton och Srivastava
Peterson
Clarke och Willett
Nasios, Korinthios och Despotopoulos
Wu och Li
Gordon och Pathak
Nicholson
Meghabghab
Chen, Fan, Chau och Zeng

På följande sidor presenteras dessa studier var för sig.
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6WXGLH����/HLJKWRQ

%DNJUXQG

Upphov
H. Vernon Leighton

Plats
University of Winona

Titel
Performance of Four World Wide Web (WWW) Index Services: Infoseek, Lycos,
Webcrawler and WWWWorm

Källa
http://www.winona.msus.edu/library/webind.htm  Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1995

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Jämföra effektiviteten hos fyra sökmaskiner.

Uttalat/outtalad syfteformulering
Ej uttalad

Utvärderingsmått
Precision där dels alla återvunna dokument och dels de första tio dokumenten
relevansbedömdes. Leighton använde fyra olika nivåer av precision som utvärderingsmått:
1. Antalet dåliga träffar och dubbletter inom de första tio återvunna dokumenten.
2. Det totala antalet bra träffar (som hade fyra eller fem på relevansskalan) där inte

dubbletterna räknades.
3. Andelen träffar med fyra eller fem på relevansskalan av det totala antalet återvunna

dokument där inte dubbletterna räknades, eller total precision.
4. Andelen träffar med fyra eller fem på relevansskalan bland de tio första återvunna

dokumenten där inte dubbletter räknades, eller topp tio precision.

Andra aspekter på utvärdering
Responstid som mäter antalet sekunder det tar för en sökmaskin från det att en query ställs till
det att en träfflista kommer fram på skärmen. Leighton undersökte responstiden under
lördagar och söndagar.

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av forskaren själv.
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Relevansskala
Femgradig skala, 1-5

Tidsaspekten
Diskuterar kring tidsaspekten då han säger att hans resultat redan är inaktuella vid tiden för
publicering.

6WXGLH����6HOEHUJ�RFK�(W]LRQL

%DNJUXQG

Upphov
Erik Selberg
Oren Etzioni

Plats
University of Washington

Titel
Multi-Service Search and Comparison Using the MetaCrawler

Källa
http://www.w3.org/Conferences/WWW4/Papers(169 Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1995

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Presentera en metasökmaskin och att genom den jämföra sex sökmaskiner.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Ej uttalad

Urvärderingsmått
Coverage som här innebär en uträkning av procentsatsen av antalet återvunna dokument och
procentsatsen av unika återvunna dokument, givet ett maxtal av möjligt antal återvinningsbara
dokument. Om 75% återvinns med 70% unika dokument visar detta att en sökmaskin i
genomsnitt återvinner 75% av maxtalet återvinningsbara dokument och av dessa är 70% unika
dokument.

Andra aspekter på utvärdering
Responstid som mäts i antalet sekunder som går från querysökningen till dess att träfflistan
kommer fram.
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Antalet träffar som användare följer. Detta blir då ett konkret mått på hur många av en
sökmaskins dokument som användarna faktiskt följer.

Relevansbedömningen
Relevans efter antal länkar som användarna följer.

Relevansskala
Ingen

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.

6WXGLH����&KX�RFK�5RVHQWKDO

%DNJUXQG

Upphov
Heting Chu
Marilyn Rosenthal

Plats
Long Island University

Titel
Search Engines for the World Wide Web: A Comparative Study and Evaluation Methodology

Källa
ASIS 1996 Annual Conference Proceedings

Publiceringsår
1996

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Utveckla en metodologi för utvärdering av alla sökmaskiner.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där de första tio återvunna dokumenten användes för relevansbedömning. Precision
beräknades dels för varje enskild query och dels för det genomsnittliga värdet för en
sökmaskin över alla queries.

Andra aspekter på utvärdering
Responstid mätt i antalet sekunder.
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Relevansbedömningen
Gjordes av forskarna var för sig.

Relevansskala
Tregradig skala, 0, 0,5 och 1

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.

6WXGLH����7RPDLXROR�RFK�3DFNHU

%DNJUXQG

Upphov
Nicholas Tomaiuolo
Joan Packer

Plats
Central Connecticut State University

Titel
An analysis of Internet search engines: Assessment of over 200 search queries

Källa
Computers in Libraries

Publiceringsår
1996

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att jämföra kvaliteten på träffarna för 200 ämnen, hos fem sökmaskiner, relevanta för
studenter.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där de första tio återvunna dokumenten användes vid relevansbedömningen.

Andra aspekter på utvärdering
Inga

Relevansbedömningen
Bedömningen gjordes av forskarna.
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Relevansskala
Två steg, relevant eller irrelevant

Tidsaspekten
Diskuterar kring tidsaspekten då de skriver i sin inledning som en reservation för sina resultat
att återvinning är föremål för förändring. De skriver att sökningar som utförs samma dag kan
få varierande resultat. De menar att detta beror på Webbens dynamiska natur.

6WXGLH����6FKOLFKWLQJ�RFK�1LOVHQ

%DNJUXQG

Upphov
Carsten Schlichting
Erik Nilsen

Plats
Lewis & Clarke College

Titel
Signal Detection Analysis of WWW Search Engines

Källa
http://www.lclark.edu/~nilsen/ms/searchengine.HTM Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1996

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att visa en metod som kan användas för att jämföra sökmaskiner objektivt.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Proportionen bra sidor och proportionen dåliga sidor vilket ges benämningen SDA (Signal
Detection Analysis). Detta innebär att dokumenten delas in i fyra kategorier:
1. Relevant sida återvunnen av en sökmaskin
2. Relevant sida inte återvunnen av en sökmaskin, men av andra
3. Irrelevant sida återvunnen av en sökmaskin
4. Irrelevant sida inte återvunnen av en sökmaskin, men av andra
Kategorierna ett och två kallas bra sidor och kategorierna tre och fyra kallas dåliga sidor.
Proportionen bra och dåliga sidor beräknades för varje enskild undersökt sökmaskin.
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Andra aspekter på utvärdering
Inga

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av användare

Relevansskala
Sjugradig skala, 1-7

Tidsaspekten
Diskuterar kring tidsaspekten. De säger i sin utvärderingsstudie att vid tiden för publiceringen
av studien kan situationen vara annorlunda.

6WXGLH����'LQJ�RFK�0DUFKLRQLQL

%DNJUXQG

Upphov
Wei Ding
Gary Marchionini

Plats
University of Maryland

Titel
A Comparative Study of Web Search Service Performance

Källa
ASIS 1996 Annual Conference Proceedings

Publiceringsår
1996

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Jämföra tre sökmaskiner med syfte att finna överensstämmelser mellan dem och hur väl de
passar för olika queries, och visa på vad framtidens sökmaskiner skall ha för funktioner.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där forskarna använder tre typer av måttet som de kallar för Precision 1a, 1b och 2.
Denna precisionsindelning bygger på deras relevansskala, där de går efter en sexgradig skala
vid relevansbedömningen och använder olika precisionsnivåer efter hur de olika
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relevansnivåerna återvinns. Detta görs för att studera om sökmaskinerna återvinner
högrelevanta dokument bland de första tjugo återvunna dokumenten.

Salience vilket definieras:
Summan av relevanta dokument för varje undersökt sökmaskin/
Summan av relevanta dokument för alla undersökta sökmaskiner.
Detta ger ett mått på hur varje enskild sökmaskin presterar jämfört med de övriga undersökta
sökmaskinerna.

Relevanskoncentration vilket definieras:
Antalet högrelevanta dokument bland de tio första återvunna dokumenten/
Antalet högrelevanta dokument bland de första tjugo återvunna dokumenten.
Detta värde används för att undersöka hur stor andel av de högrelevanta dokumenten som
återfinns högt upp på träfflistan. Ju högre upp de högrelevanta dokumenten återfinns, desto
bättre blir värdet enligt definitionen.

Andra aspekter på utvärdering
Överlappning vilket innebär att forskarna har studerat antalet dokument som förekommer
(bland de första återvunna tjugo dokumenten) hos fler av de studerade sökmaskinerna. Detta
blir ett mått på hur lika de undersökta sökmaskinernas databaser är.

Andelen inaktiva länkar används i denna studie som en egen aspekt. Med en inaktiv länk
menas en länk som inte är aktiv vid tiden för sökningen.

Relevansbedömningen
Gjordes av forskarna.

Relevansskala
Sexgradig skala, 0-5

Tidsaspekten
Diskuterar kring tidsaspekten då de pekar på vikten av att ställa samma query till varje enskild
sökmaskin vid samma tid för att undvika att databaserna förändras.

6WXGLH����:HVWHUD

%DNJUXQG

Upphov
Gillian Westera

Plats
Curtin University of Technology

Titel
Search Engine Comparison
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Källa
http://lisweb.curtin.edu.au/staff/gwpersonal/senginestudy/overview.htm Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1996

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Ge överblick över och jämföra sökmaskiners funktioner och effektivitet och att ge
information om hur man utvärderar sökmaskiner.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där de första fem och de sista fem återvunna dokumenten användes vid
relevansbedömningen.

Andra aspekter på utvärdering
En upprepning av studien utfördes för att se hur resultatet förändras över tid.

Relevansbedömningen.
Relevansbedömningen gjordes av forskaren.

Relevansskala
Tvågradig, relevant eller irrelevant

Tidsaspekten
Westera för en diskussion kring tidsaspekten då hon skriver i sin studie, angående resultatet
av jämförelsen över tid, att det är omöjligt att utse den ”bästa” sökmaskinen. Hon skriver att
det visserligen finns en sökmaskin som i dagsläget presterar bäst men att det nästa månad lika
gärna kan vara en annan sökmaskin som gör detta

6WXGLH����/HLJKWRQ�RFK�6ULYDVWDYD

%DNJUXQG

Upphov
H. Vernon Leighton
Jaideep Srivastava

Plats
Winona State University
University of Minnesota
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Titel
Precision among World Wide Web Search Services (Search Engines): Alta Vista, Excite,
Hotbot, Infoseek, Lycos

Källa
http://www.winona.msus.edu/library/webind2/webind2.htm Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1997

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att mäta precisionen på viktiga sökmaskiner på ett objektivt och rättvist sätt, med hänsyn till
generella queries som kan finnas i en akademisk miljö.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där de första tjugo återvunna dokumenten användes för relevansbedömning. För att
premiera de sökmaskiner som återvinner relevanta dokument högt upp på träfflistan gavs
olika värde till dokument beroende på var på träfflistan de återfinns. Studien delar in de första
tjugo återvunna dokumenten i tre olika grupper: 1. De första tre. 2. De följande sju. 3. De sista
tio. Dokumenten i dessa grupper gavs olika värde där grupp ett och två gavs högre värde just
för att premiera att sökmaskinen placerat de relevanta dokumenten tidigt i träfflistan.

Andra aspekter på utvärdering
Inga

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av forskarna.

Relevansskala
Fyrgradig skala, 0-3

Tidsaspekten
Diskuterar kring tidsaspekten. Målet menar de är närhet i tid mellan sökningarna i de olika
sökmaskinerna. Annars kan ett relevant dokument göras tillgängligt mellan två sökningar och
den sökmaskin som användes sist skulle då ha en nackdel av att inte hinna indexera och
återvinna detta dokument. För att undvika detta problem i sin studie har Leighton och
Srivastava gjort alla sökningar för samma query under samma dag och oftast gjordes
sökningarna inom en halvtimme för alla olika sökmaskiner som ingick i studien.
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6WXGLH����3HWHUVRQ

%DNJUXQG

Upphov
Richard Einer Peterson

Plats
University of Hawaii

Titel
Eight internet search engines compared

Källa
http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_2/peterson Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1997

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att jämföra åtta sökmaskiner.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Ej uttalad

Utvärderingsmått
Precision användes och de första 50 återvunna dokumenten relevansbedömdes.

Andra aspekter på utvärdering
En upprepning av studien utfördes för att se hur resultatet förändras över tid.

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av forskaren.

Relevansskala
Tvågradig, relevant eller irrelevant

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.
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6WXGLH�����&ODUNH�RFK�:LOOHWW

%DNJUXQG

Upphov
Sarah J. Clarke
Peter Willett

Plats
University of Sheffield

Titel
Estimating the recall performance of Web search engines

Källa
Aslib Proceedings

Publiceringsår
1997

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att utveckla och utöva en metod som utvärderar både precision och recall på tre kända
sökmaskiner.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där de första tio återvunna dokumenten relevansbedömdes.

Recall används enligt samma modell som används vid TREC-konferenserna. För att få en
pool med relevanta dokument som kunde användas för beräkning av recall utfördes sökningar
i de sökmaskiner som ingår i studien. Relevanta dokument, uttagna av forskarna som utfört
studien, som återvunnits av alla sökmaskiner för en viss query hamnade i den pool som
användes för beräkning av recall. Enligt forskarna blir därför beräkningen av recall i praktiken
en beräkning av relativ recall snarare än en absolut recall.

Coverage används och man har en pool för att beräkna det totala antalet relevanta dokument.
Coverage definieras här som:
Det totala antalet relevanta dokument som en sökmaskin kunde ha återvunnit/
Det totala antalet relevanta dokument återvunna av alla undersökta sökmaskiner
Om en av tre undersökta sökmaskiner återvinner åtta relevanta dokument medan 20 relevanta
återvunna dokument återfinns av alla tre undersökta sökmaskiner tillsammans blir coverage
8/20.
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Andra aspekter på utvärdering
Inga

Relevansbedömningen
En av forskarna utförde relevansbedömningen.

Relevansskala
Tregradig skala, 0, 0.5 och 1

Tidsaspekten
De diskuterar kring tidsaspekten. De utförde sökningarna för samma query i de undersökta
sökmaskinerna under samma dag. Detta för att minimera förändringar i databaserna på grund
av uppdateringar.

6WXGLH�����1DVLRV��.RULQWKLRV�RFK�'HVSRWRSRXORV

%DNJUXQG

Upphov
Y. Nasios
G. Korinthios
Y. Despotopoulos

Plats
National Technical University of Athens.

Titel
Evaluation of Search Engines

Källa
http://piper.ntua.gr/reports/searcheng/doc0006.htm Besökt 2002-04-04

Publiceringsår
1998

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
• Att förse användare som söker information på Internet med praktisk assistans.
• Att studera hur sökmaskiner behandlar och viktar användares queries.
• Att hitta information om metoderna som dessa sökmaskiner använder för att kategorisera

och indexera dokument i databasen.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad



39

Utvärderingsmått
Nasios, Korinthios och Despotopoulos använder sig av relevans eller irrelevans som
utvärderingsmått. De tittar där på de tio första återvunna dokumenten, för att sedan avgöra om
de är relevanta eller icke relevanta.

Andra aspekter på utvärdering
Brutna länkar
Dubbletter

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av forskarna.

Relevansskala
Femgradig skala, A-E

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.

6WXGLH�����:X�RFK�/L

%DNJUXQG

Upphov
Gang Wu
Jie Li

Plats
Wayne State university och University of South Alabama

Titel
Comparing Web search engine perfomrmance in searching consumer health information:
evaluation and recommendations

Källa
Bulletin Medical Library Association

Publiceringsår
1999

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att jämföra sju sökmaskiner i avseende på hälsofrågor.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad
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Utvärderingsmått
Relevans vilket innebär att forskarna tittar på andelen relevanta dokument bland de första 30
återvunna dokumenten. Ett relevant dokument innebär i artikeln ett dokument som gav
information som täckte många olika aspekter av ämnet och som skulle anses vara användbart
för en stor allmänhet. Icke relevanta dokument innebär träffar som gav bibliografisk
information eller annan potentiellt användbar information men som inte var komplett eller
fullt informativ.

Andra aspekter på utvärdering
Tillförlitlighet användes som ett mått under utvärderingen. Tillförlitligheten bedömdes bland
annat efter dess källa, upphov och aktualitet. Material som bedömdes vara tillförlitligt var till
exempel regeringsmaterial och material som härstammar från akademiska institutioner.

Dubbletter
Inaktiva länkar.

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av de två forskarna.

Relevansskala
Tvågradig, relevant eller irrelevant

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.

6WXGLH�����*RUGRQ�RFK�3DWKDN

%DNJUXQG

Upphov
Michael Gordon
Praveen Pathak

Plats
University of Michigan

Titel
Finding information on the World Wide Web: the retrieval effectiveness of search engines

Källa
Information Processing and Management

Publiceringsår
1999
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8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att se hur effektiva åtta kända sökmaskiner är på att hitta information.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision som beräknades för de första tjugo återvunna dokumenten. Olika DCV-nivåer
användes; 1-5, 1-10, 5-10 och 15-20.

Recall beräknades som en procentsats av de dokument som en expert bedömde vara relevanta.
I denna studie beräknades den genomsnittliga graden av recall ut vid olika DCV (15-20, 15-
25, 40-60, 90-110 och 180-200). Forskarna ville undersöka den genomsnittliga recallnivån vid
både höga och låga DCV-nivåer. En orsak till detta är att en hög recallnivå kräver återvinning
av många dokument och därför undersöktes även recall vid höga DCV-nivåer. Därefter
räknades ett genomsnitt ut för alla olika nivåer.

Andra aspekter på utvärdering
Inga

Relevansbedömningen
Relevansbedömningen gjordes av användare.

Relevansskala
Fyrgradig skala: högst relevant, något relevant, något irrelevant och högst irrelevant

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.

6WXGLH�����1LFKROVRQ

%DNJUXQG

Upphov
Scott Nicholson

Plats
Denton

Titel
Raising Reliability of Web search Tool Research through Replication and Chaos Theory

Källa
Journal of the American Society for Information Science
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Publiceringsår
2000

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att undersöka problemen kring utvärdering och presentera en lösning.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Nicholson använder sig av en variant av traditionell precision. Precision A var antalet poster
som rankades trea, fyra eller femma i den relevansskala som användes. Precision B var antalet
poster som rankades fyra eller femma. Denna precision beräknades både på de första tio
sidorna och de första tjugo sidorna.

Andra aspekter på utvärdering
En undersökning genomfördes för att se hur sökmaskinernas träfflistor förändrades under en
tioveckorsperiod.

Relevansbedömningen
Gjordes av forskaren.

Relevansskala
Sexgradig skala, 0-5

Tidsaspekten
Diskuterar kring tidsaspekten då han gjort upprepningar av studien för att se hur resultatet
förändras över tid.

6WXGLH�����0HJKDEJKDE

%DNJUXQG

Upphov
George Meghabghab

Plats
Valdosta State University

Titel
Iterative radial basis functions neural networks as metamodels of stochastic simulations of the
quality of search engines in the World Wide Web

Källa
Information Processing and Management
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Publiceringsår
2001

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att undersöka proportionen förkastade Webbsidor för ett antal queries som ställdes till fyra
sökmaskiner, genom att använda en ny metod.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Ej uttalad

Utvärderingsmått
Precision enligt en modell som utreder proportionen förkastade Webbsidor för olika
sökmaskiner. Till sin hjälp hade forskarna ett mått kallat RBF (Radial Basis Functions) som
delar in dokument i accepterade och förkastade dokument. Detta mått ger svar på andelen
dokument som inte tas upp på sökmaskinernas träfflistor.

Andra aspekter på utvärdering
Responstid används som ett utvärderingsmått, vilket innebär att forskaren mäter den tid det tar
för sökmaskinen att presentera en resultatlista från det att sökningens query har ställts.

Relevansbedömningen
Diskuteras ej

Relevansskala
Diskuteras ej

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.

6WXGLH�����&KHQ��)DQ��&KDX�RFK�=HQJ

%DNJUXQG

Upphov
Hsinchun Chen
Haiyan Fan
Michael Chau
Daniel Zeng.

Plats
University of Arizona

Titel
MetaSpider: Meta-Searching and Categorization on the Web
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Källa
Journal of the American Society for Information Science and Technology

Publiceringsår
2001

8QGHUV|NQLQJHQ

Syfteformulering
Att utveckla en ny sökmaskin och att jämföra denna med metasökmaskiner, testa en speciell
metod och hjälpa användare.

Uttalad/outtalad syfteformulering
Uttalad

Utvärderingsmått
Precision där följande definition användes:
Antalet korrekta ”teman” identifierade av sökarna/
Det sammanlagda antalet ”teman” identifierade av sökarna

Recall där följande definition av recall används:
Antal korrekta ”teman” identifierade av sökarna/
Antal korrekta ”teman” identifierade av en expertgrupp.

Teman innebär i denna studie en kort fras som beskriver ett ämne. Expertgruppen utgjordes av
två personer som på var sitt håll tog ut relevanta ”teman” för olika queries och som sedan
jämförde sina resultat. De lista av relevanta ”teman” som de kom överens om användes som
referensset för uträkning av recall. Denna expertgrupp arbetade tillsammans med att bedöma
om de ”teman” som sökarna hade identifierat matchade referenslistan.

Andra aspekter på utvärdering
Användarens tid för sökning, manuell browsing och förståelse. Detta innebär tidslängden för
en komplett söksession hos de användare som ingick i studien. Forskarna tog i beaktande den
tid det tog för användarna att finna information relevant för informationsbehoven samt för
förståelsen av denna information.

Relevansbedömningen
Två experter utförde relevansbedömningen.

Relevansskala
Tvågradig, relevant eller irrelevant

Tidsaspekten
Diskuterar inte kring tidsaspekten.
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Detta avsnitt kommer att följa de fyra kategorier som presenteras i metodavsnittet.
Kategorierna presenteras i egna avsnitt och avslutas med sammanfattningar av de viktigaste
resonemangen. Vi väljer att ha ett tematiskt upplägg och kommer inte att gå igenom de
enskilda studierna var för sig utan vi har valt att väva samman dem inom varje enskild
kategori. Vid analysen har vi valt att inte ha några fotnoter till de studier som vi endast för ett
generellt resonemang kring. Endast i de fall där vi nämner en forskare vid namn och
diskuterar mer specifikt kring en aspekt anger vi en fotnot. Detta för att vi anser att angivande
av fotnoter vid generella resonemang kan skapa ett oläsligt intryck. Vi hänvisar i dessa fall
tillbaka till presentationen av studierna.

����6\IWH

Inom denna kategori vill vi utreda vad forskarna vill uppnå med sina studier, detta för att få en
bättre förståelse för studierna. I flera av de undersökta studierna finns det anmärkningsvärt
nog inget uttalat syfte. Med uttalat menas i detta fall att det inte klart står; vårt syfte är att osv.
Vi anser dock att vi genom att läsa studierna ändå har fått en klar bild av vad forskarna har
försökt uppnå med sina studier.

Nästan alla av de undersökta studierna har som uttalat eller outtalat syfte att jämföra olika
sökmaskiner med avseende på hur effektivt de presterar. Detta är naturligt då samtliga studier
faktiskt utför någon form av effektivitetsutvärdering. Exempel på sådana syften är följande:
• Undersöka hur effektiva åtta sökmaskiner är på att finna information på Webben.76

• Jämföra effektiviteten hos fyra sökmaskiner.77

I sex av de undersökta studierna kretsar syftet eller en del av syftet kring metodologi. I dessa
fall har studierna följande syfte eller delsyfte:
• Utveckla en metodologi för utvärdering av sökmaskiner.78

• Använda en ny metod.79

• Testa en speciell metod.80

• Ge information om hur man utvärderar sökmaskiner.81

Två av studierna har som syfte att ge praktiska råd till användare om vilken sökmaskin som
lämpar sig bäst att använda.82

6DPPDQIDWWQLQJ
I de undersökta studierna ligger tyngdpunkten uttalat, eller outtalat på att jämföra
effektiviteten hos utvalda sökmaskiner, samt att utveckla eller testa nya metoder för
utvärdering. Endast en liten del av studierna har uttryckt intresse för användaraspekten hos
sökmaskinerna.

                                                          
76 Gordon & Pathak. (1999). Sid. 142.
77 Leighton. (1995). Sid. 5.
78 Chu & Rosenthal. (1996). Sid. 3.
79 Meghabghab. (2001). Sid. 571.
80 Chen m.fl.. (2001). Sid. 1134.
81 Westera. (1996). Sid. 1.
82 Chen m.fl. (2001). Sid. 1135. och Nasios m.fl. (1998). Kap 2, sid. 1.
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Inom denna kategori undersöker vi vilka mått för utvärdering av effektiviteten som används i
de olika studierna. Vi tittar dessutom på hur de används för att kunna analysera om de
används konsekvent.

������8WYlUGHULQJVPnWW�HQOLJW�YnU�GHILQLWLRQ

Precision
Tolv av de undersökta utvärderingsstudierna har använt precision som utvärderingsmått. En
av de studier som använder precision använder fullt ut den klassiska definitionen av måttet.
För att kunna göra denna beräkning krävs att samtliga återvunna dokument relevansbedöms.
En sådan fullständig bedömning av alla återvunna dokument är i dagens läge svårt när det
gäller Webben där tusentals dokument ofta kan återvinnas för varje query. En av studierna har
alltså delvis utfört en total precisionsmätning och detta har forskarna kunnat göra då antalet
återvunna dokument varit litet. I de övriga studierna som har använt precision har olika DCV-
nivåer använts. Vanligast har varit att relevansbedöma de första tio eller de första tjugo
återvunna dokumenten. I ett fall har de första 50 återvunna dokumenten relevansbedömts och
i ett annat fall undersöktes de första 30 dokumenten. En studie har tittat på de första fem och
de sista fem återvunna dokumenten. I några studier motiveras DCV-nivån med att det är ett
rimligt antal dokument för en användare att gå igenom.

Nedan följer en tabell över resultatet av DCV:

Tabell 1. DCV
'&9�QLYn $QWDO�VWXGLHU
Total precision 1
DCV 10 6
DCV 20 4
DCV 30 1
DCV 50 1
De fem första och de fem sista 1
Källa: De undersökta studierna

Det förekommer också varianter av precision som t.ex. hos Ding och Marchionini. De
använder tre typer av precision som de kallar för Precision 1a, 1b och 2. Denna
precisionsindelning bygger på deras relevansskala, där de går efter en sexgradig skala vid
relevansbedömningen och använder olika precisionsnivåer efter hur de olika relevansnivåerna
återvinns. Detta görs för att studera om sökmaskinerna återvinner högrelevanta dokument
bland de första tjugo.83

I utvärderingsstudien utförd av Leighton används fyra olika nivåer av precision:
1. Antalet dåliga träffar och dubbletter inom de första tio återvunna dokumenten.
2. Det totala antalet bra träffar (som hade fyra eller fem på relevansskalan) där inte

dubbletterna räknades.
3. Andelen träffar med fyra eller fem på relevansskalan av det totala antalet återvunna

dokument där inte dubbletterna räknades, eller total precision.

                                                          
83 Ding och Marchionini. (1996). Sid. 137.
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4. Andelen träffar med fyra eller fem på relevansskalan bland de tio första återvunna
dokumenten där inte dubbletter räknades, eller topp tio precision.84

Nicholson använder sig av en variant av traditionell precision. Precision A var antalet poster
som rankades trea, fyra eller femma i den relevansskala som användes. Precision B var antalet
poster som rankades fyra eller femma. Denna precision beräknades både på de första tio
sidorna och de första tjugo sidorna.85

Meghabghab använder precision enligt en modell som utreder proportionen förkastade
Webbsidor för olika sökmaskiner. Till sin hjälp hade forskaren ett mått kallat RBF (Radial
Basis Functions) som delar in dokument i accepterade och förkastade dokument. Detta mått
ger svar på andelen dokument som inte tas upp på sökmaskinernas träfflistor.86

Chen med flera använder en egen definition av precision:
Antalet korrekta ”teman” identifierade av sökarna/
Det sammanlagda antalet ”teman” identifierade av sökarna
Teman innebär i denna studie en kort fras som beskriver ett ämne.87

För att premiera de sökmaskiner som återvinner relevanta dokument högt upp på träfflistan
har forskarna i några av studierna gett olika värde till dokument beroende på var på träfflistan
de återfinns. En studie har exempelvis delat in de första tjugo återvunna dokumenten i tre
olika grupper:
1. De första tre återvunna dokumenten.
2. De följande sju återvunna dokumenten.
3. De sista tio återvunna dokumenten.
Dokumenten i dessa grupper gavs olika värde där grupp ett och två gavs högre värde just för
att premiera att sökmaskinen placerat de relevanta dokumenten tidigt i träfflistan.88

Hos fyra studier anges former av relevans som ett mått, vilka vi anser vara former av
precision. Dessa är relevans, relevans eller irrelevans, relevanskoncentration och proportionen
bra sidor och proportionen dåliga sidor. Nedan följer en utveckling av de olika formerna av
relevans.

Wu och Li tittar på andelen relevanta dokument bland de första 30 återvunna. Relevans
definieras i artikeln som resultat som gav information som täckte många olika aspekter av
ämnet och som skulle anses vara användbar för en stor allmänhet. Icke relevanta resultat var
träffar som gav bibliografisk information eller annan potentiellt användbar information men
som inte var komplett eller fullt informativ.89 Nasios, Korinthios och Despotopoulos tittar på
de tio första återvunna dokumenten, för att sedan avgöra om de är relevanta eller icke
relevanta.90

Schlichting och Nilsen använder i sin studie ett mått som kallas SDA (Signal Detection
Analysis). Detta innebär att dokumenten delas in i fyra kategorier:
1. Relevant sida återvunnen av en sökmaskin
                                                          
84 Leighton. (1995). Sid. 3-4.
85 Nicholson. (2000). Sid. 725.
86 Meghabghab. (2001). Sid. 1-2.
87 Chen m.fl. (2001). Sid. 1142.
88 Leighton & Srivastava. (1997). Kap 4, sid 4.
89 Wu & Li. (1999). Sid. 457-458.
90 Nasios, Korinthios & Despotopoulos. (1998). Kap. 5. Sid. 1.
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2. Relevant sida inte återvunnen av en sökmaskin, men av andra
3. Irrelevant sida återvunnen av en sökmaskin
4. Irrelevant sida inte återvunnen av en sökmaskin, men av andra
Kategorierna ett och två kallades bra sidor och kategorierna tre och fyra kallades dåliga sidor.
Därefter beräknades proportionen bra och dåliga sidor ut för varje enskild undersökt
sökmaskin.91

Ding och Marchionini använder ett mått som kallas relevanskoncentration. Detta innebär:
Antalet högrelevanta dokument bland de tio första återvunna dokumenten/
Antalet högrelevanta dokument bland de första tjugo återvunna dokumenten.
Detta värde används för att undersöka hur stor andel av de högrelevanta dokumenten som
återfinns högt upp på träfflistan. Ju högre upp de högrelevanta dokumenten återfinns, desto
bättre blir värdet enligt definitionen.92

Recall
Tre av de undersökta utvärderingsstudierna använder recall som mått. I samtliga av dessa tre
studier används någon form av relativ recall på grund av det faktum att total recall kräver att
man vet det totala antalet relevanta dokument. Detta är omöjligt att veta när det gäller
Webben. Alla använder alltså relativ recall men de använder olika metoder för att ta ut en
pool av relevanta dokument som sedan används för att beräkna relativ recall.

Chen m.fl. använder följande definition av recall:
Antal korrekta ”teman” identifierade av sökarna/
Antal korrekta ”teman” identifierade av en expertgrupp.

Teman innebär i denna studie en kort fras som beskriver ett ämne. Expertgruppen utgjordes av
två personer som på var sitt håll tog ut relevanta ”teman” för olika queries och som sedan
jämförde sina resultat. De lista av relevanta ”teman” som de kom överens om användes som
referensset för uträkning av recall. Denna expertgrupp arbetade tillsammans med att bedöma
om de ”teman” som sökarna hade identifierat matchade referenslistan.93

Clarke och Willett  använder recall enligt samma modell som används vid TREC-
konferenserna. För att få en pool med relevanta dokument som kunde användas för beräkning
av recall utfördes sökningar i de sökmaskiner som ingår i studien. Relevanta dokument,
uttagna av forskarna som utfört studien, som återvunnits av alla sökmaskiner för en viss query
hamnade i den pool som användes för beräkning av recall.94

Gordon och Pathak använder recall som en procentsats av de dokument som en expert
bedömde vara relevanta. I denna studie beräknas den genomsnittliga recallnivån ut vid olika
DCV (15-20, 15-25, 40-60, 90-110 och 180-200). Forskarna ville undersöka den
genomsnittliga recallnivån vid både höga och låga DCV-nivåer. En orsak till detta är att en
hög recallnivå kräver återvinning av många dokument och därför undersöktes även recall vid
höga DCV-nivåer. Därefter räknades ett genomsnitt ut för alla olika nivåer.95

                                                          
91 Schlichting & Nilsen. (1996). Sid. 3.
92 Ding & Marchionini. (1996). Sid. 137.
93 Chen m.fl.. (2001). Sid. 1142.
94 Clarke & Willett. (1997). Sid. 186.
95 Gordon & Pathak. (1999). Sid. 160.
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Flera forskare har medvetet undvikit att använda recall som utvärderingsmått. Leighton har
exempelvisundvikit recall på grund av att, enligt hans åsikt, är Webben ett så stort sökområde
att recall nästan blir meningslöst att använda.96

Coverage
Två av de undersökta studierna använder utvärderingsmåttet coverage. I den ena av dessa
studier innebär måttet en uträkning av procentsatsen av antalet återvunna dokument och
procentsatsen av unika återvunna dokument, givet ett maxtal av möjligt antal återvinningsbara
dokument. Om 75% återvinns med 70% unika dokument visar detta att en sökmaskin i
genomsnitt återvinner 75% av maxtalet återvinningsbara dokument och av dessa är 70% unika
dokument.97

I den andra undersökta studien som använder måttet coverage definieras det som:
Det totala antalet relevanta dokument som en sökmaskin kunde ha återvunnit/
Det totala antalet relevanta dokument återvunna av alla undersökta sökmaskiner .
Om en av tre undersökta sökmaskiner återvinner åtta relevanta dokument medan 20 relevanta
återvunna dokument återfinns av alla tre undersökta sökmaskiner tillsammans blir coverage
8/20.98

Andra studier nämner också coverage som en aspekt vid utvärdering av sökmaskiner. Då
handlar det dock endast att undersöka det totala antalet indexerade Webbsidor hos en
sökmaskin, vilket inte överensstämmer med vår definition av utvärderingsmått.

Salience
I en av de undersökta studierna används måttet salience vilket definieras:
Summan av relevanta dokument för varje undersökt sökmaskin/
Summan av relevanta dokument för alla undersökta sökmaskiner.
Detta ger ett mått på hur varje enskild sökmaskin presterar jämfört med de övriga undersökta
sökmaskinerna.99

������$QGUD�DVSHNWHU�Sn�XWYlUGHULQJ

Här behandlas andra aspekter på utvärdering av effektivitet som inte överensstämmer med vår
definition av mått, men som enligt vår mening ändå är av intresse.

Responstid
I fyra av de undersökta studierna används ett utvärderingsmått som kallas responstid. Detta
innebär att man mäter den tid det tar för sökmaskinen att presentera en resultatlista från det att
sökningens query har ställts.100

Användarens tid för sökning och förståelse
I en av studierna undersöktes tidslängden för en komplett söksession hos användarna som
ingick i studien. Med detta menas att forskarna tog i beaktande den tid det tog för användarna

                                                          
96 Leighton. (1995). Sid. 3.
97 Selberg & Etzioni. (1995). Sid. 8.
98 En pool användes för att beräkna det totala antalet relevanta dokument. Clarke & Willett. (1997). Sid. 187.
99 Ding & Marchionini. (1996). Sid. 137.
100 Meghabghab, (2001). Sid. 1. Chu & Rosenthal. (1996). Sid. 6.  Selberg & Etzioni. (1995). Sid. 10. Leighton.
(1995). Sid. 9.
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att finna information relevant för informationsbehoven samt för förståelsen av denna
information.101

Antalet träffar som användare följer
Denna aspekt som använd i en av studierna blir ett konkret mått på hur många av en
sökmaskins dokument som användarna faktiskt följer.102

Tillförlitlighet
En av de undersökta studierna har tillförlitlighet som ett av sina utvärderingsmått. Detta
bedömdes bland annat efter dess källa, upphov och aktualitet. Material som bedömdes vara
tillförlitligt var t.ex. regeringsmaterial och material som härstammar från akademiska
institutioner.103

Överlappning
En av de utvärderingsstudier som ingår i vår undersökning använder en aspekt som kallas
överlappning. Detta innebär att forskarna har studerat antalet dokument som förekommer
(bland de första återvunna tjugo dokumenten) hos fler av de studerade sökmaskinerna. Detta
blir ett mått på hur lika de undersökta sökmaskinernas databaser är.104

Dubbletter och inaktiva länkar
Vissa av utvärderingsstudierna har dubbletter och inaktiva länkar som egna kategorier för
beräkning medan andra har valt att räkna med dessa i sina olika former av
precisionsmätningar.

Upprepningar av studien
Vissa forskare har som en del av undersökningen upprepad studien för att se hur resultaten
förändras över tid.105

6DPPDQIDWWQLQJ
Här följer en tabell som sammanfattar de utvärderingsmått som används i de undersökta
studierna. I de flesta studierna används någon form av precision, medan det andra klassiska
måttet recall bara används i tre av studierna. Coverage används i två studier men då i annan
form än vad vi presenterade i bakgrundkapitlet. Ett mått som för oss varit okänt men som
förekommer i en av studierna är salience.

Nedan följer en tabell som sammanfattar resultatet av utvärderingsmått:

                                                          
101 Chen m.fl. (2001). Sid. 1143.
102 Selberg & Etzioni. (1995). Sid. 9.
103 Wu & Li. (1999). Sid. 457.
104 Ding & Marchionini. (1996). Sid. 137-139.
105  Nicholson. (2000). Sid. 727. Westera. (1996). Sid.10. Peterson. (1997). Sid. 5.
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Tabell 2 Utvärderingsmått
8WYlUGHULQJVPnWW $QWDO�VWXGLHU
Precision (även som inte säger sig använda precision, men
som enligt vår mening ändå är det)

14

Recall 3
Coverage 2
Salience 1
Källa: De undersökta studierna

����5HOHYDQVEHG|PQLQJ

Inom denna kategori undersöker vi vem eller vilka som utför relevansbedömningen av de
återvunna dokumenten. Vi undersöker dessutom hur många steg som finns i den skala som
används vid relevansbedömningen.

Utförande av relevansbedömningen
Det vanligaste sättet att utföra relevansbedömningen på i de undersökta studierna har varit att
forskaren eller forskarna har utfört denna själva. Detta har skett i elva av studierna. I vissa fall
har forskarna bedömt dokumenten var för sig för att få två sidor av saken medan de i vissa fall
har gjort relevansbedömningen tillsammans. I två av studierna har verkliga användare utfört
relevansbedömningen. I ett tredje fall gjordes relevansbedömningen utifrån vilka länkar
användaren följt, enligt vår mening gör då användaren relevansbedömningen. I en av
studierna är det två experter som har utfört relevansbedömningen.

Nedan följer en tabell över resultatet av relevansbedömningen:

Tabell 3 Relevansbedömning
8WI|UDQGH�DY�UHOHYDQVEHG|PQLQJ $QWDO�VWXGLHU
Forskare 11
Användare(Även där användaren följer länkar) 3
Experter 1
Diskuteras ej 1
Källa: De undersökta studierna

För att få en så objektiv bedömning som möjligt har dokumentens källa dolts i två av de
undersökta studierna, för att inte relevansbedömningen skulle kunna påverkas av vilken
sökmaskin de kommer ifrån.106 Att bedömningen av relevans är en komplicerad process
diskuterar Leighton i sin studie då han skriver att bedömningen av relevansen bland de
återvunna dokumenten är subjektiv. Leighton har i denna studie ensam utfört sin
relevansbedömning.107

Ett exempel på en relevansbedömningsprocess ges här från studien utförd av Schlichting och
Nilsen. Där utfördes relevansbedömningen av användare. Dessa var fem till antalet och fick
göra en beskrivning av ett informationsbehov i form av fyra till sex nyckelord. Nyckelorden
användes sedan av forskarna då de utförde sökningar i de olika undersökta sökmaskinerna
med hjälp av användarnas nyckelord. De första tio dokumenten för varje informationsbehov

                                                          
106 Leighton & Srivastava. (1997). Kap. 3. Sid 2. Gordon & Pathak. (1999). Sid. 152.
107 Leighton. (1995). Sid. 2.
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gavs sedan till användarna som relevansbedömde dokumenten utifrån hur väl de motsvarade
de initiala informationsbehoven enligt en skala över sju steg.108

Även Gordon och Pathak tog in användare i sin relevansbedömning. 36 studenter fick
beskriva olika informationsbehov i ett formulär som bland annat innehöll en bred beskrivning
av ämnet och nyckelord. Därefter involverades andra personer till sökprocessen och deras
uppgift var att använda formulären och få fram en så bra träfflista som möjligt genom att ta
fram den mest lämpliga queryformuleringen. Sedan skrevs de tjugo högst rankade
dokumenten för varje sökmaskin ut och gavs tillbaka till studenterna för att relevansbedömas
utifrån deras informationsbehov.109

Studien som är gjord av Chen med flera har använt experter för utförande av
relevansbedömningen. Två studenter i biblioteksvetenskap rekryterades som experter för att
utföra sökningar utifrån informationsbehov som användare identifierat. Förutom att utföra
sökningarna fick experterna i uppgift att ta fram en lista med relevanta dokument som sedan
användes som referenslista vid beräkningen av precision och recall. Experterna arbetade
tillsammans för att komma överens om lämpliga dokument till referenslistan.110

Relevansskala
Den skala de olika forskarna har använts sig av har varit varierat kraftigt mellan olika studier.
Sex studier har använt en tvågradig skala där stegen har inneburit relevant eller irrelevant. Två
studier har använt sig av en tregradig skala, två av en fyrgradig, två av en femgradig och
slutligen två av en sexgradig skala. Vissa studier har gjort upp en generell skala som gäller för
studiens uppsättning av queries, medan andra har satt upp speciella krav för varje enskild
query.

Ett exempel på en studie som sätter upp krav för varje query är Ding och Marchionini, som
noga har specificerat vad som krävs av det återvunna dokumentet för att uppnå en speciell
nivå i skalan. I denna studie står exakta kriterier för varje nivå i relevansskalan. Exempelvis
handlar en query om att finna en recension av en speciell film. För att uppnå högsta nivån
(fem poäng) i relevansskalan krävs enligt kriterierna att det återvunna dokumentet är en
konkret recension av den aktuella filmen. För att uppnå fyra poäng krävs att den aktuella
filmens hemsida återvinns. För att uppnå tre poäng krävs en länk till en sida som uppfyller
kraven för fyra eller fem poäng. För uppnående av två poäng krävs en lista över
filmrecensioner men som inte täcker in den aktuella filmen. Ett poäng tilldelas dokument som
har en länk till en sida som uppfyller kravet för två poäng. Slutligen tilldelas 0 poäng till
återvunna dokument som inte innehåller någon information om filmrecensioner eller den
aktuella filmen.111

Två studier har något annorlunda relevansbedömning än de övriga. Nasios med flera har
utfört en relevansbedömning utifrån två olika hypotetiska användargrupper. Den första av
dessa inkluderar ovana sökare som letar efter generell information och den andra gruppen
inkluderar vana sökare som söker efter information med hög kvalitet. Olika värde tillskrevs
kategorierna i den femgradiga skalan utifrån de båda användargrupperna. En användare i den
andra gruppen förväntades inte sätta så stort värde på andra kategorier än kategori A (som

                                                          
108 Schlichting & Nilsen. (1996). Sid. 2.
109 Gordon & Pathak. (1999). Sid. 149-152.
110 Chen m.fl. (2001). Sid. 1143-1144.
111 Ding & Marchionini. (1996) Sid. 142.
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innehöll högrelevanta dokument) medan en ovan sökare skulle kunna tänkas ha användning
även för kategorierna B och C (som innehöll mindre relevanta dokument).112

Selberg och Etzioni  har inte gjort någon traditionell relevansbedömning i sin
utvärderingsstudie utan har undersökt relevans utifrån antal länkar som användarna följer från
träfflistan.113

Nedan följer en tabell över resultatet vad gäller relevansskala:

Tabell 4 Relevansskala
5HOHYDQVVNDOD $QWDO�VWXGLHU
Tvågradig 5
Tregradig 2
Fyrgradig 2
Femgradig 2
Sexgradig 2
Sjugradig 1
Antal studier utan relevansskala 2
Källa: De undersökta studierna

6DPPDQIDWWQLQJ
Relevansbedömningen utförs i de flesta studierna av forskarna, enbart i tre av studierna har
användarna involverats i relevansbedömningen. Försök har gjorts i två utav studierna att få en
mer objektiv bedömning genom att man har dolt dokumentets källa. Skalan som
relevansbedömningen skett utifrån skiljer sig mellan studierna, vanligast har varit en
tvågradigskala men det förekommer skalor med ända upp till sju nivåer.

����7LGVDVSHNWHQ

Mot bakgrund av Webbens dynamiska karaktär undersöker vi inom denna kategori om och
hur forskarna diskuterar runt tidsaspekten i studierna. Vi undersöker om forskarna tar upp när
sökningarna genomfördes och under hur lång tid de genomfördes. För att vi skall anse att
forskarna diskuterat kring tidsaspekten krävs ett fördjupat resonemang utöver enbart datum
för sökningarna. Vi studerar också om forskarna diskuterar resultatens validitet.

I tio av utvärderingsstudierna tas det upp när sökningarna genomfördes medan det i de
resterande sex inte nämns något omkring detta. Enbart i hälften av studierna förs en fördjupad
diskussion kring tidsaspekten. Ett exempel på en sådan diskussion förs i Leightons studie, då
han säger att hans resultat redan är inaktuella vid tiden för publiceringen av studien.114 Även
Schlichting och Nilsen skriver i sin utvärderingsstudie att vid tiden för publiceringen av
studien kan situationen vara annorlunda.115

I utvärderingsstudien utförd av Tomaiuolo och Packer förs också ett resonemang kring
Webbens dynamiska karaktär. De skriver i sin inledning som en reservation för sina resultat

                                                          
112 Nasios, Korinthios & Despotopoulos (1998). Kap 5, Sid 4-5.
113 Selberg & Etzioni. (1995). Sid 7.
114 Leighton. (1995). Sid. 5.
115 Schlichting och Nilsen. (1996). Sid. 6.
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att återvinning på Webben är föremål för förändring. De skriver att sökningar som utförs
under samma dag kan få varierande resultat och de menar att detta beror på Webbens
dynamiska natur.116

I flertalet av studierna förs ett resonemang kring vikten av att i så stor utsträckning som
möjligt försöka ställa queries inom en kortare tidsperiod till alla sökmaskiner, för att undvika
att sökmaskinernas index förändras genom tex. uppdatering. Clarke och Willett har genomfört
varje enskild sökning under samma dag för att minimera effekterna av förändringar i
databaserna.117 Även hos Nasios med flera förs ett resonemang kring att det är viktigt att varje
uppsättning queries ges till varje sökmaskin inom en så kort tidsperiod som möjligt, hela
experimentet utfördes inom en period av tio dagar. Varje specifik query skickades till alla
sökmaskiner samtidigt.118

I utvärderingsstudien utförd av Ding och Marchionini ställdes samma query till varje enskild
sökmaskin vid nästan samma tid (inom 20 minuter) för att undvika att databaserna skulle
förändras.119

Leighton och Srivastava har i sin studie en diskussion kring tidsaspekten. Målet menar de är
närhet i tid mellan sökningarna i de olika sökmaskinerna. Annars kan ett relevant dokument
göras tillgängligt mellan två sökningar och den sökmaskin som användes sist skulle då ha en
nackdel av att inte hinna indexera och återvinna detta dokument. För att undvika detta
problem i sin studie har Leighton och Srivastava gjort alla sökningar för samma query under
samma dag och oftast gjordes sökningarna inom en halvtimme för alla olika sökmaskiner som
ingick i studien.120

I utvärderingsstudierna utförda av Nicholson, Westera och Peterson genomfördes
upprepningar av sökningarna under en tidsperiod för att studera hur sökningarnas resultat
förändras över tid. Nicholson121 har gjort tio upprepningar, Westera122 två och Peterson har
genomfört tre upprepningar.123 Westera skriver i sin studie angående resultatet av jämförelsen
över tid att det är omöjligt att utse den ”bästa” sökmaskinen. Hon skriver att det visserligen
finns en sökmaskin som i dagsläget presterar bäst men att det nästa månad lika gärna kan vara
en annan sökmaskin som gör detta.124

Nedan följer en tabell över resultatet av tidsaspekten:

Tabell 5 Tidsaspekten
7LGVDVSHNWHQ $QWDO�VWXGLHU
Anger när sökningarna utfördes 10
Diskuterar kring tidsaspekten 8
Källa: De undersökta studierna

                                                          
116 Tomaiuolo & Packer. (1996). Sid 2.
117 Clarke & Willett. (1997). Sid. 187.
118 Nasios, Korinthios & Despotopoulos. (1998). Kap5. sid.4.
119 Ding & Marchionini. (1996). Sid. 137.
120 Leighton & Srivastava. (1997). Kap. 3. Sid. 2.
121 Nicholson. (2000) Sid. 727.
122 Westera. (1996). Sid.10.
123 Peterson. (1997). Sid. 5.
124 Westera. (1996). Sid. 16.
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6DPPDQIDWWQLQJ
Det läggs olika stor vikt vid tidsaspekten i de undersökta studierna. De flesta har angett när
sökningarna genomfördes men bara hälften för ett djupare resonemang enligt de kriterier vi
ställt upp för tidsaspekten.
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���'LVNXVVLRQ

Att förse människor med den information de efterfrågar är sökmaskinernas huvuduppgift, i ett
ökande informationsflöde blir denna uppgift alltmer central. Många utvärderingsstudier har
utförts för att se vilken sökmaskin som bäst motsvarar detta syfte. I utförandet av
utvärderingsstudier på Webben har en hel del problem kunnat identifieras och dessa har vi
tidigare diskuterat i bakgrundskapitlet. Dessa problem har legat till grund för våra
frågeställningar vilka vi skall besvara och diskutera kring i detta kapitel av uppsatsen.

Vår första frågeställning behandlar studiernas syfte. Vi har kunnat urskilja två tendenser när
det gäller syftet hos utvärderingsstudierna. De flesta forskare vill undersöka vilken sökmaskin
som presterar bäst medan den andra tendensen vi har kunnat urskilja innebär att utveckla eller
testa nya metoder.

I flera av de undersökta studierna finns det anmärkningsvärt nog inget uttalat syfte. Detta
anser vi vara en brist då forskarna därmed frångår en vedertagen struktur vad gäller
vetenskapliga rapporter. Detta gör det också svårt att urskilja vad som egentligen är tanken
med forskningen. I de berörda studierna har vi ändå fått en relativt klar bild över vad
forskningen syftar till genom att studera utvärderingsstudierna i sin helhet.

Många av studierna har genom sin effektivitetsutvärdering velat fastslå vilken sökmaskin som
presterar bäst. Vi anser att det inte är relevant att slå fast vilken sökmaskin som är den ”bästa”
då studierna bara säger något om vilken som presterar bäst vid just den tidpunkt
undersökningen genomfördes. Att syftet ändå är att fastslå den bäst presterande sökmaskinen
kan vi spåra tillbaka till det fysiska paradigmet som karaktäriseras av homogenitet vad gäller
syfte. Hos en del av de undersökta studierna har syftet varit att utveckla eller testa nya
metoder för utvärdering, vilket kan bero på att det ännu inte finns någon vedertagen metod för
utvärdering av sökmaskiner. Denna slags forskning är ännu väldigt ung och det går att urskilja
en viss inkonsekvens inom dess metoder.

Två av studierna har som syfte att vägleda användare i valet av den sökmaskin som presterar
bäst. Detta skapar enligt vår mening dock frågor som för vilka användare detta skulle ske,
inom vilket ämne och vid vilken tid osv. Risken anser vi också vara att man då enbart utgår
från sig själv och sina egna informationsbehov och det skulle vara svårt att försöka sätta sig in
i någon annans informationsbehov. Som vi visat på ovan finns det många problem med att
utnämna en sökmaskin till den bästa.

Vår andra frågeställning behandlar vilka utvärderingsmått som används och om de används
konsekvent. Det vanligast förekommande måttet i de studier som undersökts är precision men
det har dock inte alltid använts enligt den klassiska definitionen. I några av studierna är det
inte uttalat men vi har ändå lyckats urskilja en precisionsmätning. Det andra klassiska måttet
recall förekommer inte lika frekvent och i de fallen där det förekommer är det frågan om en
mätning av relativ recall. Coverage är också ett mått som använts men detta mått används
med olika betydelse i de berörda studierna. Detta gör att det är oklart vilken definition som
gäller i de olika fallen. Vi har också kunnat identifiera ett för oss helt nytt mått, nämligen
salience.

De flesta undersökta utvärderingsstudierna har använt precision som utvärderingsmått. Enbart
en av de studier som använder precision använder fullt ut den klassiska definitionen av måttet,
alltså en total precisionsmätning. Detta har forskarna kunnat göra då antalet återvunna
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dokument varit litet, som i sin tur kan bero på att studien utfördes 1995. Detta var i Webbens i
barndom då sökmaskinernas index ännu var begränsade. I de övriga studierna som har använt
precision har man tvingats begränsa sig då antalet återvunna dokument varit för stort för att
relevansbedöma samtliga. I dessa studier har olika DCV-nivåer använts och vanligast har varit
att precisionen mäts vid de första tio eller de första tjugo återvunna dokumenten. Att just
dessa DCV-nivåer använts kan bero på att det är rimligt antal för användaren att gå igenom.
DCV-värdet har stor betydelse för precisionen då man vid en hög DCV-nivå ökar risken för
att irrelevanta dokument återvinns. Vid en låg DCV-nivå avskärmas träfflistan och chansen
ökar för att alla återvunna dokument är relevanta. Vi anser att mätningarna bör ske vid olika
DCV-nivåer eftersom detta gynnar de sökmaskiner som har de mest relevanta träffarna först.
Det finns dock problem med att begränsa sin relevansbedömning till en särskild DCV-nivå då
detta resulterar i att man bara mäter någon form av relativ precision. För att mäta absolut
precision krävs att man tittar på alla återvunna dokument, vilket skulle försvara en hög DCV-
nivå eftersom man då skulle komma närmare en absolut precision.

Vi kan urskilja en skillnad mot tidigare forskning där man tex. i Dong och Sus forskning
enbart har tre studier av nio som använt sig av precisionsmätning. Oppenheim med flera
menar att användningen av precision är relativt oproblematisk. Vi har dock kunnat urskilja
flera olika tillämpningar av precision vilket kan tyda på att användningen av precision i själva
verket inte är oproblematisk.

I många av de undersökta studierna har man medvetet undvikit att mäta recall och detta beror
på att man i en Webbmiljö inte har någon möjlighet att bedöma hur många relevanta
dokument det finns för en speciell query. I tre av studierna har man trots allt försökt att göra
en recallmätning. Denna mätning har då dock varit en form av relativ recall. Oppenheim har
urskilt fyra olika förhållningssätt vid användande av recall. De tre studier där vi har kunnat
urskilja ett användande av recall faller in under Oppenheims andra grupp. I denna grupp görs
en Cranfieldliknande studie där man räknar ut relativ recall. Resterande studier faller in under
Oppenheims grupp fyra där man helt undviker att använda recall. Att tre av studierna försökt
att använda recall trots Webbens problematiska miljö, tyder på en strävan efter att hålla kvar
vid ett klassiskt mått som passar in och som identifierats inom det fysiska paradigmet som har
sin grund i Cranfieldtesterna.

Coverage är ett utvärderingsmått som används i de undersökta studierna men med olika
betydelse. Användandet av coverage som utvärderingsmått görs inte konsekvent då de studier
som vi har kunnat urskilja och som använder detta mått, gör det på olika sätt. Definitionerna
av måttet i studierna skiljer sig dessutom från den definition som tas upp i bakgrundskapitlet.
Där behandlar vi det som ett användarorienterat mått, ett angreppssätt som inte de båda
studierna använder sig av. Oppenheim med flera anser att coverage bör finnas med som en
aspekt vid utvärdering av sökmaskiner, men där är det oklart vilken definition av måttet som
åsyftas.

Ett mått som vi inte stött på tidigare i vår litteraturgenomgång är salience som används av en
av de studier som ingår i vår undersökning. Detta mått ger ett värde på hur varje enskild
sökmaskin presterar jämfört med de övriga undersökta sökmaskinerna. I den studie där måttet
ingår är det oklart om forskarna själva konstruerat måttet eller om det är tagit någonstans
ifrån. Enligt vår mening tillför inte detta utvärderingsmått särskilt mycket till IR-forskningen.
Salience är, enligt vår mening, inget utvärderingsmått som kommer att kunna ersätta de
traditionella utvärderingsmåtten som precision och recall utan kan i så fall möjligen snarare ha
en kompletterande funktion.
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Fyra av studierna använder sig av responstid, tre av dessa är från 1995 och 1996. Att nyare
forskning inte använder sig av responstid som mått kan bero på att det inte längre är
meningsfullt, då det inte skiljer särskilt mycket i responstid mellan de moderna
sökmaskinerna. Denna uppfattning delas inte av Oppenheim med flera som anser att
responstid bör inkluderas i en utvärderingsstudie.

Vi har inte kunna urskilja något användarorienterat mått, men i vissa av de aspekter som inte
överensstämmer med vår definition av mått, tas hänsyn till användarens perspektiv. Ett
exempel på detta är användarens tid för sökning och förståelse��Denna aspekt innebär att
forskarna tar i beaktande den tid det tar för användarna att finna information som är relevant
för informationsbehoven. Dessutom studeras användarnas tid för förståelse av denna
information. Avsaknaden av användarorienterade mått vid utvärdering av Webbens
sökmaskiner kan tyda på att det kognitiva paradigmet ännu inte fått så stor genomslagskraft.

Vi har kunnat fastslå att utvärderingsmåtten inte används på ett konsekvent sätt. Detta kan
bero på att det saknas vedertagna metoder för utvärdering av sökmaskiner på Webben och
ytterligare en orsak kan vara de speciella förhållanden som råder i en Webbmiljö. Vi tycker
att det är en brist att utvärderingsmåtten används med olika definitioner eftersom det gör att
det blir svårt att jämföra studierna med varandra. Forskarna säger sig använda samma
utvärderingsmått men i praktiken skiljer sig tillämpningen av måtten åt. Vi tror att det krävs
en utveckling av nya utvärderingsmått för att föra IR-forskningen framåt. Forskningen har
enligt vår mening fastnat i olika tillämpningar av de traditionella utvärderingsmåtten. Detta
tyder enligt vår uppfattning på en tydlig påverkan på forskningen från det fysiska paradigmet
med Cranfield som mall.

Vår tredje frågeställning ägnas åt relevansbedömning. Vi har försökt urskilja hur den görs och
om den görs på konsekvent sätt. Vi har kunnat se en övervägande tendens till att forskarna
själva utför relevansbedömningen. Den görs inte konsekvent, vilket återigen kan bero på
avsaknaden av vedertagna riktlinjer inom denna forskning. Endast i två av studierna tas
användaren med i relevansbedömningen. Användarbegreppet skapar en hel del frågor. Vi har i
denna uppsats utgått från att användare är andra personer än forskarna själva. Detta är inte
helt problemfritt eftersom forskarna i viss mån också är användare av Webben. Problem finns
med att göra ett representativt urval bland alla potentiella användare eftersom Webben har
miljarder potentiella användare. En uppfattning som vi delar med Dong och Su respektive
Oppenheim med flera är att användaren bör bli en allt viktigare del av utvärdering av
Webbens sökmaskiner, däribland att hänsyn tas till användare vid relevansbedömningen.

De olika synsätten på relevansbedömning som vi har kunnat identifiera i de undersökta
utvärderingsstudierna, kan vi koppla till Saracevics aspekter på relevans. Han skiljer där på
relevans utifrån systemets synvinkel och destinationens synvinkel. Att så många forskare
själva gör relevansbedömningen tyder på en syn på relevans som överensstämmer med
Saracevics begrepp om relevans utifrån systemets synvinkel. Vi anser det vara
anmärkningsvärt att så många forskare själva gör relevansbedömningen. Detta tyder enligt vår
mening på en strävan att hålla fast vid det fysiska paradigmet.

Användandet av en tvågradig relevansskala är vanligast i de undersökta studierna, men det
förekommer skalor på upp till sju nivåer. Vi anser att en skala med ett jämnt antal nivåer är att
föredra, eftersom man då tvingas ta ställning till om ett dokument är övervägande relevant
eller övervägande irrelevant. Vi delar denna uppfattning med Mizarro som menar att
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relevansbedömningen påverkas av hur den uttrycks, t.ex. vilka kategorier eller vilken skala
som används.

I vår fjärde frågeställning vill vi belysa tidsaspekten inom denna typ av forskning. Vi har
kunnat urskilja en viss avsaknad av en diskussion kring tidsaspekten och i vissa av de
undersökta utvärderingsstudierna  tas inte ens datum för sökningen upp. Webbens
föränderlighet ur en tidsaspekt är ett av huvudproblemen inom denna typ av forskning och
därför anser vi att det är en brist att tidsaspekten inte tas upp till diskussion.

I och med att Webben ständigt förändras anser vi att det är av största vikt att det diskuteras
kring tidsaspekten i studierna, då antalet sökmaskiner ökar, databaserna uppdateras och
indexeringsmetoder utvecklas. Denna snabba förändring gör tyvärr att studierna snabbt
förlorar sin aktualitet eftersom studierna endast indikerar hur sökmaskinerna presterar vid den
aktuella tidpunkten. Därför tycker vi att en del av studiernas värde går förlorat när man inte
tar upp en diskussion runt tidsaspekten och definierar när studien utfördes. Vi har kunnat
konstatera en stor olikhet bland forskarna vad gäller hänsynstagande till tidsaspekten.
Att tala om när utvärderingen utfördes är av största vikt för senare utvärderingar som vill
jämföra sina resultat. Detta är extra viktigt inom forskning där det sker en ständig förändring
av objektet som studeras. Vi anser att det är anmärkningsvärt att flera av de i vår
undersökning inkluderade studier inte alls tar upp datum för utförandet, och att många inte
alls diskuterar kring tidsaspekten. Därmed förs inte heller ett resonemang kring resultatens
validitet.

Som vi pekat på när det gäller användandet av samtliga utvärderingsmått och vid
relevansbedömningen försöker man trots uppenbara problem hålla fast vid den rådande
normen. Man försöker anpassa de metoder som det rådande fysiska paradigmet uppbådar,
vilket tyder på att man trots denna unga forskningstradition strävar efter att bibehålla ett
tillstånd av (Kuhns) normalvetenskap.

De skillnader vi har kunnat urskilja hos de sexton studierna är av sådan art att man kan prata
om viss inkonsekvens inom utvärderingsforskning på Webben. Studierna skiljer sig åt på
grundläggande punkter och dessa olikheter gör att resultaten blir svåra att jämföra. Vi har
ändå försökt att på avgörande punkter jämföra utvärderingsstudierna därför att vi anser att det
är nödvändigt att peka på brister för att forskningen skall gå framåt. Den inkonsekvens vi kan
urskilja kan bero på att utvärderingsforskningen är så pass ung och att ett visst antal studier
måste genomföras innan en standardisering kan etableras.

Vi tycker det är nödvändigt att utvärderingar utförs därför att Webben är en utmärkt källa till
information. Man måste dock utveckla metoder för att säkerställa sökmaskinernas kvalitet
något som enligt vår mening ligger inom ramen för utvärderingsforskning. Vår ambition har
varit att vår uppsats skall ge en fördjupad och aktuell analys av studier som utvärderat
sökmaskiner på Webben. Vi är inte heltäckande i vårt urval och vi har därför haft som avsikt
att peka på mönster utifrån materialet. Detta syfta tillbaka på vår metod som har varit
innehållsanalys. Med hjälp av en innehållsanalys kan man nämligen göra kvantifierande
jämförelser av förekomsten av vissa element i texten.

Vårt resultat ger en aktuell bild av forskningsläget men i och med att nya utvärderingsstudier
kommer att utföras, kommer vårt resultat att revideras. Vår förhoppning är att liknande studier
som vår kommer att utföras så att forskningsläget vad gäller utvärdering av sökmaskiner på
Webben hålls aktuellt. Denna typ av uppsats kan bidra till att forskningstraditionen fortsätter
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att utvecklas så att dess metoder i framtiden blir mer konsekventa. Vi har försökt att lyfta fram
de aspekter som vi anser vara nödvändiga att ta i beaktande i framtida forskning. Vi anser att
det är mycket viktigt att utföra denna typ av studie eftersom uppgiften att förse människor
med den information de efterfrågar är sökmaskinernas huvuduppgift och i ett ökande
informationsflöde blir denna uppgift alltmer central.
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Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys analysera studier som utvärderat
sökmaskiner på Webben, utifrån kategorierna forskarnas syfte, utvärderingsmått,
relevansbedömning och tidsaspekt. Ur detta syfte skapade vi följande frågeställningar:
• Vilket är syftet i de utvalda studierna?
• Vilka utvärderingsmått används och på vilket sätt används de?
• Hur görs relevansbedömningen?
• Tas det någon hänsyn till tidsaspekten, i så fall hur och varför?

I bakgrundskapitlet förs ett resonemang kring Information Retrieval och paradigmen inom
denna forskning. Vi för också resonemang kring utvärdering, både dess bakgrund med texter
om Cranfield och TREC och om utvärdering av sökmaskiner på Webben. Vi resonerar kring
relevans, både som teoretiskt begrepp och om mer praktiska aspekter i relevansbedömning. Vi
tar upp olika utvärderingsmått och resonerar slutligen kring Internet och sökmaskiner.

I kapitlet om tidigare forskning presenteras två studier som utfört liknande undersökningar
som denna. Den ena av dessa är gjord av Dong och Su och den andra är utförd av Oppenheim,
Morris, McKnight och Lowley. Studierna används praktiskt som jämförelse med resultaten i
denna uppsats.

Vår metod består i en textanalys där vi använt inriktningen innehållsanalys. Denna innebär att
ett lämpligt textavsnitt väljs ut som sedan bryts ned i mindre enheter. Därefter utarbetas
relevanta kategorier för analysen av data och slutligen kodas enheterna i överensstämmelse
med kategorierna. De kategorier vi har använt är baserade på våra frågeställningar och ser ut
enligt följande:
1. Syfte
2. Utvärderingsmått
3. Relevansbedömning
4. Tidsaspekt

Efter metodavsnittet följer ett kapitel där vi presenterar våra resultat och därefter följer en
diskussion där vi resonerar kring resultaten och jämför dem med tidigare forskning. Nedan
presenteras de viktigaste resultaten i denna uppsats.

I de undersökta studierna ligger tyngdpunkten uttalat, eller outtalat på att jämföra
effektiviteten hos utvalda sökmaskiner, samt att utveckla eller testa nya metoder för
utvärdering. Endast en liten del av studierna har uttryckt intresse för användaraspekten hos
sökmaskinerna.

I de flesta studierna används någon form av precision, medan det andra klassiska måttet recall
bara används i tre av studierna. Coverage används i två studier men då i annan form än vad vi
presenterade i bakgrundkapitlet. Ett mått som för oss varit okänt men som förekommer i en av
studierna är salience.

Relevansbedömningen utförs i de flesta studierna av forskarna, enbart i tre av studierna har
användarna involverats i relevansbedömningen. Försök har gjorts i två av studierna att få en
mer objektiv bedömning genom att man har dolt dokumentets källa. Skalan som
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relevansbedömningen skett utifrån skiljer sig mellan studierna, vanligast har varit en
tvågradigskala men det förekommer skalor med ända upp till sju nivåer.

Det läggs olika stor vikt vid tidsaspekten i de undersökta studierna. De flesta har angett när
sökningarna genomförts men bara hälften för ett resonemang kring tiden.

Studierna skiljer sig åt på grundläggande punkter, dessa olikheter gör att resultaten blir svåra
att jämföra. Vi har ändå försökt att på avgörande punkter jämföra utvärderingsstudierna därför
att vi anser att det är nödvändigt att peka på brister för att forskningen skall gå framåt
Vi tycker att det är nödvändigt att utvärderingar utförs därför att Webben är en utmärkt källa
till information, men metoder måste utvecklas för att säkerställa sökmaskinernas kvalitet.
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