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executed in Query Performance Analyser, QPA, containing 
the InQuery system and a sub collection of TREC-Uta 
documents with its topics. The measures used were R@200 
and precision at 13 document cut-off values. In total, 20 
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have a negative effect on the retrieval performance and that 
dictionary phrases have a rather neutral effect on the 
retrieval performance. 
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1 Inledning

Information retrieval (IR) handlar om representation, lagring, organisering av och 
åtkomst till information. Representation och organisering av informationsobjekt ska 
förse användaren med enkel tillgång till den information som är intressant.1 Att få 
tillgång till relevant information är viktigt för de flesta människor. Hur man ska gå 
tillväga för att göra detta kan dock vara problematiskt. Ett sätt kan vara att söka efter 
informationen i en databas eller på internet. Viktigt här är hur man formulerar 
sökfrågan. Att formulera en bra sökfråga är nödvändigt för att få ett bra resultat. Vad 
som är en bra sökfråga och hur en sådan formuleras är dock svårare att svara på. 

Kekäläinen och Järvelin menar att det finns tre nivåer när man formulerar en sökfråga. 
Dessa nivåer är (1) den begreppsliga, (2) den lingvistiska och (3) söksträngen. Ett 
begrepp kan representeras av flera olika uttryck. Vilket eller vilka uttryck användaren 
väljer att använda sig av är beroende av sådana saker som sökmiljö, språk och 
kunskapsnivå. Vid nivån för formulering av en söksträng representeras varje uttryck av 
en uppsättning tecken. Denna söksträng kan även innehålla exempelvis trunkering eller 
olika operatorer. Matchningen i ett IR-system sker mellan söksträngen, det vill säga 
sökfrågan, och dokumentet.2

Denna uppsats kommer att fokuseras på återvinning av dokument. Hädanefter används
därför ordet dokument istället för ordet information. Eftersom matchningen i ett IR-
system sker mellan sökfrågan och dokumentet kan man genom att utföra förändringar i 
sökfrågan påverka återvinningsresultatet. Jag är intresserad av att ta reda på hur 
förändringar i strukturen på sökfrågan från en svag struktur till en stark struktur
påverkar återvinningsresultatet. En svag struktur innebär att sökfrågan enbart har en 
operator och en stark struktur innebär att sökfrågan är strukturerad med mer än en 
operator3. I denna uppsats betraktas även ordliknande teckenföljder som ord. Exempel 
på en ordliknande teckenföljd är @falkland. En fras är en följd av två eller flera ord. 
Den strukturella förändringen jag kommer att göra är att tillföra frasoperatorer till 
sökfrågan. En frasoperator är en operator som behandlar två eller flera ord som en fras. 
Det vill säga att orden som skrivs som en fras i sökfrågan måste återfinnas i given 
ordning i dokumentet för att återvinnas. Många system tillåter att ett maximalt avstånd 
mellan orden går att ange i sökfrågan. 

Jag kommer i denna uppsats att undersöka hur uppmärkningen av nominalfraser
inverkar på återvinningseffektiviteten. En nominalfras är ett ord eller en följd av två 
eller flera ord som tillsammans fungerar syntaktiskt som ett substantiv. 

1.1 Problemformulering

Det optimala resultatet när man söker information är att alla relevanta dokument 
återvinns och att de icke-relevanta dokumenten inte återvinns. Att uppnå detta är dock 
inte enkelt. Mycket av IR-forskningen går ut på att förbättra rankningen av relevanta 
                                                
1 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier 1999. Modern information retrieval, s. 1.
2 Kekäläinen, Jaana & Järvelin, Kalervo 1998. The impact of query structure and query expansion on 
retrieval performance, s. 131f.
3 Sökfrågor med svag struktur respektive stark struktur kommer att beskrivas utförligare i kapitel 3.3
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dokument. Användare ställer högre och högre krav på IR-system och ofta är användaren 
mest intresserad av de topprankade dokumenten givet en viss sökfråga.

Ofta finns ett behov av att omformulera den initiala sökfrågan. Detta kan ske på flera 
olika sätt. Det sätt som ska undersökas närmre i denna uppsats är förändringar av 
strukturen i sökfrågan. Förändringen som undersöks är förändringen från en sökfråga 
med svag struktur till en sökfråga med stark struktur där nominalfraser är uppmärkta 
med en frasoperator. 

I svenskan finns många sammansatta ord, exempelvis informationsåtervinning, som i 
engelskan bryts upp till de två orden information retrieval. Ett dokument som handlar 
om information retrieval borde innehålla de båda orden. Ett dokument som innehåller 
dessa ord återvinns även om de enskilda orden information och retrieval används i 
sökfrågan och inte frasen information retrieval. Genom att använda frasen information 
retrieval ökas således inte återvinningsresultatet med avseende på recall eftersom dessa 
dokument redan återvunnits med hjälp av de enskilda orden. Även dokument som 
innehåller de enskilda orden information och retrieval, men inte frasen information 
retrieval kommer med denna sökfråga att återvinnas. Sannolikheten för att ett dokument 
är relevant om det innehåller frasen information retrieval är större än om dokumentet 
innehåller de enskilda orden men aldrig i form av en fras. Det önskvärda vid 
användandet av fraser i sökfrågan är att precision ska öka då relevanta dokument 
innehållandes den givna frasen återvinns och de dokument som enbart innehåller 
enskilda ord från den givna frasen inte återvinns. 

Vid hänvisning till tidigare forskning används för en studie de engelska ord som i 
studien betecknar olika typer av fraser eller sökfrågor. Utöver dessa ord samt de ord
som i min studie förekommer i informationsförfrågningar och sökfrågor används 
konsekvent svenska ord i uppsatsen. En informationsförfrågan är en skriftlig
formulering i naturligt språk av ett informationsbehov. En informationsförfrågan är 
konstant under sökprocessen och är oberoende av användaren. Vidare är en 
informationsförfrågan, som ingår i en testkollektion, förknippat med en viss angiven 
mängd relevanta dokument. Det är på grund av sin ämnesrelevans dessa dokument 
anses vara relevanta.

1.2 Avgränsningar

I denna uppsats bortses det helt från hur synonymer, böjningsvarianter och liknande 
påverkar återvinningseffektiviteten. Ingen expansion av sökfrågorna kommer således att 
ske utan det är strukturen på sökfrågan som kommer att förändras mellan de olika 
sökningarna. Expansion av sökfrågor innebär att ytterligare ord läggs till sökfrågan. De 
enda nominalfraser som kommer att undersökas i denna studie är nominalfraser som har 
en bestämning till huvudordet och där huvudordet är ett substantiv eller ett 
substantiviskt ord. Övriga nominalfraser kommer inte att undersökas. 

Alla ord i dokumenten som ingår i testkollektionen som används i denna studie har 
normaliserats och förts in i index i sin grundform. Normalisering innebär att orden
transformeras till sin grundform. Grundform innebär att ordet inte är böjt. När ett givet 
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sökord matchas mot index återvinns således alla böjningsformer av detta ord. Alla 
undersökta informationsförfrågningar i studien är på engelska.

1.3 Disposition

Resterande del av denna uppsats är disponerad som följer. I kapitel 2 återfinns syfte och 
forskningsfrågor för denna uppsats. Kapitel 3 ger en introduktion till IR och de tre 
klassiska IR-modellerna4: (1) den booleska modellen, (2) den probabilistiska modellen 
och (3) vektormodellen. Här behandlas även relevans och hur strukturen på sökfrågor 
påverkar återvinningseffektiviteten. Kapitel 4 handlar om tidigare forskning som är av 
relevans för uppsatsen. I kapitel 5 beskrivs testmiljön i vilken sökningarna utförs, hur
sökfrågorna utformas samt hur återvinningseffektiviteten utvärderas. I kapitel 6
presenterar resultaten av studien. I kapitel 7 förs en diskussion kring resultaten och i 
kapitel 8 sammanfattas hela uppsatsen.

                                                
4 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 24.
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2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden mellan tre sökfrågestrategier med 
avseende på återvinningseffektiviteten. En av sökfrågestrategierna ligger till grund för 
jämförelse med de två andra sökfrågestrategierna som inte kommer att jämföras med 
varandra. Studien syftar till att undersöka hur två typer av nominalfraser med 
bestämning till huvudordet och där huvudordet är ett substantiv eller substantiviskt ord 
inverkar på återvinningseffektiviteten med avseende på recall och med avseende på 
precision. Ett substantiviskt ord är ett ord som inte formellt tillhör ordklassen 
substantiv, men som ändå fungerar som ett substantiv. De typer av nominalfraser som 
ingår i studien är de som är ordboksfraser och de som inte är ordboksfraser. En 
ordboksfras är en nominalfras som har så hög frekvens av förekomster att den återfinns i 
en ordbok. En ordboksfras består av minst två ord. Båda typerna av nominalfraser som 
ingår i studien består av minst två ord.

Mina forskningsfrågor är: 

1. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av nominalfraser (som inte är 
ordboksfraser) med bestämning till huvudordet, där huvudordet är ett substantiv 
eller ett substantiviskt ord, på sökningars recall?

2. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av nominalfraser (som inte är 
ordboksfraser) med bestämning till huvudordet, där huvudordet är ett substantiv 
eller substantiviskt ord, på sökningars precision?

3. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av ordboksfraser på sökningars 
recall?

4. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av ordboksfraser på sökningars 
precision?
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3 IR

Detta kapitel ger en övergripande bild av IR. Fokus ligger på de delar som är relevanta 
för denna uppsats. Inledningsvis behandlas IR och IR-system övergripande. I nästa 
avsnitt ges en kort översikt över olika IR-modeller. Sedan presenteras olika definitioner 
av vad relevans innebär. Avslutningsvis beskrivs hur strukturen på sökfrågor kan 
inverka på återvinningsresultatet.

Ett IR-systems representation och organisering av information ska förse användaren 
med ett enkelt sätt att få tillgång till den information som är relevant5. Ett traditionellt 
IR-system använder sig ofta av indextermer för att indexera och återvinna dokument. 
Tanken bakom detta är att såväl innehållet i ett dokument som användarens 
informationsbehov kan översättas till och uttryckas med hjälp av indextermer6. 

Ett IR–system ger användarpopulationen tillgång till lagrad information. Hur bra ett IR-
system är avgörs av hur snabbt och ekonomiskt det lyckas finna och återvinna 
information som är relevant för en given sökfråga.7 Målet är att alla relevanta dokument 
ska återvinnas och att inga icke-relevanta dokument ska återvinnas. 

För att ett IR-system ska kunna avgöra huruvida ett dokument är relevant eller icke-
relevant krävs en sökfråga från användaren som systemet kan matcha mot dokumentet. 
En välformulerad sökfråga ger bättre resultat med avseende på återvinningseffektivitet
än en sökfråga som inte är välformulerad. Hur välformulerad en sökfråga är avgörs av 
valet av sökord samt hur väl sökfrågan är strukturerad enligt ett givet IR-system.

Det mest problematiska för användaren är att översätta sitt informationsbehov till en 
sökfråga. Detta görs normalt sett genom att informationsbehovet översätts till en 
uppsättning nyckelord som sammanfattar informationsbehovet. Vilka sökord som ska 
väljas och hur de ska struktureras beror på IR-systemet. Ytterligare ett problem för 
användaren är att denna ofta inte är intresserad av varje dokument som uppfyller 
villkoren i sökfrågan. Det vill säga att dokument som matchar orden i sökfrågan kan av 
användaren anses vara icke-relevanta. Användaren är i första hand ute efter dokument 
som handlar om ett visst ämne inte ett dokument som innehåller vissa ord.8

För att på ett effektivt sätt kunna tillfredsställa ett informationsbehov måste IR-systemet 
tolka innehållet i dokumenten i dokumentsamlingen. För att tolka innehållet i 
dokumenten extraheras syntaktisk och semantisk information ur dokumentets innehåll. 
Denna information matchas sedan mot sökfrågan.9

Det finns många olika IR-system, alla bedömer dock på något sätt vilka dokument som 
är relevanta respektive icke-relevanta. Detta kan antingen ske genom att 
dokumentmängden delas upp i relevanta respektive icke-relevant dokument, eller att 
dokumenten delas upp efter hur relevanta de är givet en sökfråga. Om uppdelningen 
                                                
5 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1.
6 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 19.
7 Salton, Gerard & McGill, Michael J. 1983. Introduction to Modern Information Retrieval, s. 158.
8 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1-2.
9 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 2.
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sker efter hur relevanta dokumenten är givet en sökfråga rankas dokumenten efter hur 
väl de uppfyller sökfrågans kriterier. Här nedan ges en generell beskrivning av vad en 
IR-modell är och sedan följer en genomgång av de tre klassiska IR-modellerna: den 
booleska modellen, den probabilistiska modellen och vektormodellen.

3.1 IR-modeller

En IR-modell innefattar (1) en mängd representationer av dokumenten i kollektionen, 
(2) en mängd sökfrågor, (3) ett ramverk för modellering av sökfrågor, dokument och 
relationer dem emellan och (4) en rankningsfunktion10.

3.1.1 Booleska modellen

Den booleska modellen är en enkel återvinningsmodell som baseras på mängdlära och 
boolesk algebra. Modellen bygger på binär relevans och således bedöms ett dokument 
vara antingen relevant eller icke-relevant i förhållande till sökfrågan. Ingen partiell 
matchning förekommer och ingen relevansrankning av de återvunna dokumenten sker11. 

Sökfrågan skrivs med hjälp av de booleska operatorerna and, or och not. Där (1) A and
B återvinner dokument som innehåller orden A och B, (2) A or B återvinner dokument 
som innehåller antingen ordet A, ordet B eller båda orden A och B och (3) A not B 
återvinner dokument som innehåller ordet A men inte ordet B.

3.1.2 Probabilistiska modellen

Grundtanken i den probabilistiska modellen är att det givet en sökfråga finns en 
uppsättning dokument som innehåller exakt de dokument som är relevanta för 
sökfrågan, övriga dokument antas vara icke-relevanta givet sökfrågan. Givet en 
sökfråga försöker systemet uppskatta sannolikheten för att ett dokument är relevant. 
Modellen antar att sannolikheten för att ett dokument är relevant givet en sökfråga 
enbart beror på sökfrågan och dokumentrepresentationen. För att uppskatta om ett 
dokument är relevant eller icke-relevant omviktas orden i sökfrågan iterativt på basis av 
relevansinformation från användaren, och dokumenten i samlingen rankas i fallande 
ordning efter sannolikheten att de är relevanta12.

Det IR-system som kommer att användas i denna studie heter InQuery13 och är ett 
probabilistiskt system som baseras på bayesianska nätverk. Bayesianska nätverk 
använder sannolikhetslära. Vid dokumentåtervinning matchas 
dokumentrepresentationerna mot en sökfråga. Partiell matchning tillåter att dokument 
som approximerar villkoren i sökfrågan återvinns. Tekniken involverar ett mått på 
graden av likhet mellan en dokumentrepresentation och en sökfråga.14

                                                
10 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 23.
11 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 25-27.
12 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30-34.
13 InQuery kommer att beskrivas utförligare i avsnitt 5.1.2.
14 Ahlgren, Per & Eklund, Johan 2003. Manual for Query Performance Analyser, s. 3.
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3.1.3 Vektormodellen

Indextermerna i sökfrågor och dokument tilldelas icke-binära vikter. Termvikterna 
används för att beräkna graden av likhet mellan sökfrågan och varje dokument i 
dokumentsamlingen. Partiell matchning tillåter att dokument som approximerar 
villkoren i sökfrågan återvinns.  De återvunna dokumenten rankas i fallande ordning
efter graden av likhet med sökfrågan15. 

3.2 Relevans

Som jag tidigare påpekat är det ofta problematiskt för en användare att formulera en 
sökfråga. Ett IR-systems uppgift är att återvinna dokument som är relevanta och att inte 
återvinna dokument som är icke-relevanta givet en sökfråga. Det finns olika definitioner
om vad relevans innebär, i detta avsnitt presenteras några av dem.

Vid relevansbedömning av dokument föreligger binära och icke-binära skalor. En binär
skala är vanligast och tar endast hänsyn till om ett dokument är relevant eller icke-
relevant med avseende på en given sökfråga. En icke-binär skala tar hänsyn till vilken 
grad av relevans ett dokument har med avseende på en given sökfråga.

Efthimiadis påpekar att många IR-system i praktiken använder sig av en binär 
relevansskala där ett dokument bedöms vara relevant eller icke-relevant. Detta gäller 
booleska IR-system. Bedömningen om huruvida ett dokument är att betrakta som 
relevant eller icke-relevant görs utifrån hur väl ett givet dokument överensstämmer med 
en given sökfråga. Efthimiadis menar att ett dokument kan vara mer eller mindre 
relevant och att icke-binära relevansskalor bör tillämpas. Han menar att bedömningen 
av huruvida ett givet dokument är relevant eller icke-relevant bör ske utifrån hur 
användbart det givna dokumentet är.16

Järvelin och Kekäläinen menar att antalet relevanta dokument i en databas med 
avseende på en given sökfråga ofta överstiger det antal dokument användaren är villig 
att undersöka. De menar därför att det är önskvärt att i högre utsträckning tillämpa icke-
binära relevansskalor där de dokument som bedöms som mest relevanta rankas högst 
upp i listan över återvunna dokument.17

Salton och McGill menar att det finns åtminstone två olika typer av relevans. Dessa 
typer är (1) ämnesrelevans och (2) pertinens18. Även Efthimiadis skiljer mellan två 
typer av relevans. Dessa typer är (1) ämnesrelevans och (2) användbarhet.19

Ämnesrelevans är ett objektivt synsätt som tar hänsyn till hur väl en given sökfråga 
överensstämmer med ett dokument. Pertinens respektive användbarhet är ett subjektivt 

                                                
15 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27-30.
16 Efthimiadis, Efthimis N. 1996. Query Expansion, s. 138.
17 Järvelin, Kalervo & Kekäläinen, Jaana 2000. IR evaluation for retrieving highly relevant documents, s. 
41.
18 Orden Salton och McGill använder sig av är topicality (för ämnesrelevans) och pertinence (för 
pertinens).
19 Orden Efthimiadis använder sig av är topical relevance (för ämnesrelevans) och usefulness (för 
användbarhet).
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synsätt som tar hänsyn till hur väl ett dokument överensstämmer med användarens 
informationsbehov. Här nedan beskrivs de olika synsätten mer utförligt.

Salton och McGill samt Efthimiadis menar att ämnesrelevans är ett objektivt synsätt 
som innebär att hänsyn endast tas till hur väl en given sökfråga semantiskt 
överensstämmer med ett dokument. Ett dokument som uppfyller kriterierna i en given 
sökfråga anses enligt detta synsätt vara relevant.20 Detta synsätt gör det möjligt att mäta 
graden av relevans, det vill säga ett icke-binärt system för relevansbedömning är 
tillämpbart. Salton och McGill menar att återvinningseffektiviteten lättare låter sig 
mätas om ämnesrelevans tillämpas.21 Ett problem med detta synsätt är dock att ett ord 
kan ha flera olika betydelser. Exempelvis kan det engelska ordet rock beteckna såväl 
rockmusik som en klippa22. Detta innebär att ett dokument som innehåller det givna 
ordet kan återvinnas trots att dokumentet saknar ämnesrelevans.

Salton och McGills definition av pertinens23 överensstämmer väl med Efthimiadis 
definition av användbarhet24. Både pertinens och användbarhet har en subjektiv 
innebörd och tar hänsyn till huruvida dokumentet motsvarar användarens
informationsbehov. Det är endast användaren själv som kan avgöra om dokumentet är 
relevant eller inte. Även om ett dokument är ämnesrelevant kan dokumentet bedömas 
vara icke-relevant av användaren om användaren redan är bekant med innehållet, 
dokumentet är skrivet på ett språk användaren inte förstår eller om tidigare återvunna 
dokument täcker det aktuella ämnet. 

3.3 Strukturen på sökfrågor

I sin enklaste form består en sökfråga av en uppsättning sökord. Dokument som 
innehåller något av orden återvinns. Den mest elementära sökfrågan som kan formuleras 
i ett IR-system är ett enskilt ord.

Struktur på sökfrågor innebär användandet av operatorer för att uttrycka relationer 
mellan olika element i sökfrågan. Tanken bakom detta är att gruppera sökord så att 
orden ges olika inflytande på återvinningsresultatet. Strukturen på sökfrågan påverkar 
termviktningen såväl inom sökfrågan som inom dokumenten. 25

Baeza-Yates och Ribeiro-Neto menar att närhetsoperatorer kan vara effektivt för att 
förbättra precision vid sökningar26. En närhetsoperator är en operator som tillåter att 
avståndet mellan ord kan anges i en given sökfråga. För att ett dokument ska återvinnas 
gäller att orden återfinns med maximalt det angivna avståndet mellan sig. I vilken 
ordning orden återfinns har ingen inverkan på återvinningen. Att ordningen mellan 
orden inte har någon inverkan på återvinningsresultatet skiljer en närhetsoperator från 
en frasoperator. Vid användandet av en frasoperator måste orden återfinnas i den 
                                                
20 Efthimiadis 1996. s. 138.
21 Salton & McGill 1983, s. 163-164.
22 Ahlgren, Per 2004. The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval effectiveness in 
a swedish full text database, s. 40.
23 Salton & McGill 1983, s. 163-164.
24 Efthimiadis 1996. s. 138. 
25 Kekäläinen & Järvelin 1998. s. 130-131.
26 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 286-287.
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ordning som angivits i den givna sökfrågan. Baeza-Yates och Ribeiro-Neto menar 
vidare att användandet av enskilda ord vid sökningen kan göra att antalet träffar blir 
alltför stort och att dokumenten som återvinns i hög grad är icke-relevanta. Att istället 
använda sig av fraser vid sökningen medför ofta att antalet återvunna dokument blir 
mindre men att flertalet av de återvunna dokumenten är relevanta.27

Kekäläinen och Järvelin skiljer mellan svag struktur på sökfrågor och stark struktur på 
sökfrågor. Vid en svag struktur på sökfrågan används enbart en operator och inga 
särskiljande relationer uttrycks mellan sökorden. Detta innebär att alla ord i sökfrågan 
har lika stort inflytande på återvinningsresultatet.28 I InQuery sker detta genom att orden
skrivs inom #sum-operatorn29. 

En stark struktur på sökfrågan innebär att mer än en operator används och att olika 
relationer mellan sökorden uttrycks. En stark struktur på sökfrågan uttrycker fasetter. 
Varje fasett representeras av en uppsättning sökord och indikerar en aspekt av 
sökfrågan.30Med hjälp av operatorer och parenteser kan man uttrycka relationer mellan 
sökorden. Här får orden olika stor inverkan på återvinningsresultatet. Genom att 
använda strukturerade sökfrågor kan man uttrycka fraser. I InQuery sker detta genom att 
man använder sig av avståndsoperatorn #od31.

                                                
27 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 286-287.
28 Kekäläinen & Järvelin 1998. s. 130.
29 #sum-operatorn kommer att beskrivas närmare i kapitel 5.1.2.
30 Kekäläinen & Järvelin 1998. s. 130-131.
31 #od-operatorn kommer att beskrivas närmre i kapitel 5.1.2.
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4 Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Följaktligen 
fokuseras detta kapitel på forskning som berör strukturen på sökfrågor. Framförallt 
läggs fokus på frasoperatorers inverkan på återvinningseffektiviteten. 

Många studier av frasers inverkan på återvinningseffektivitet har uppvisat ett dåligt 
reslutat. Återvinningseffektiviteten har bara varit marginellt högre eller neutralt 
gentemot en sökfråga med svag struktur. Det finns dock studier som uppvisar goda
resultat på återvinningseffektivitet. Dessa studier har gjort skillnad mellan olika typer av 
fraser och menar att det är nödvändigt för att få goda resultat. 

Jaana Kekäläinen och Kalervo Järvelin (1998) studerade den kombinerade effekten 
av strukturen på sökfrågor och expansion av sökfrågor. Denna studie presenteras i
artikeln The impact of query structure and query expansion on retrieval performance.  
De menar att det är nödvändigt att studera strukturen på sökfrågor och inte bara 
expansionen av densamma för att komma fram till en bra metod att formulera sökfrågor 
på. Denna studie fokuserar både på strukturen på sökfrågor och på expansionen av 
sökfrågor. Det är enbart strukturen på sökfrågor som är relevant för denna uppsats och 
således är det enbart denna del av deras studie fokus läggs på. 

Studien har de utfört i en textdatabas med tillhörande informationsförfrågningar.
Databasen som studien har utförts i innehåller finska dagstidningsartiklar. Databasens 
index består av alla nyckelord i sin morfologiska grundform. Alla sammansatta ord är 
uppdelade och varje del har transformerats till sin grundform.

Kekäläinen och Järvelin finner i sin studie att när det gäller sökfrågor som inte har 
expanderats så uppvisar sökfrågorna med svag struktur högre effektivitet än 
motsvarande sökfrågor med stark struktur. Sökfrågorna där fraser inte var uppmärkta 
fick högre värden med avseende på precision än motsvarande sökfrågor där fraser var 
uppmärkta.  Kekäläinen och Järvelin förklarar detta med att användandet av en fras som 
det enda uttrycket för ett begrepp kan vara för snävt.32

Kekäläinen och Järvelin drar slutsatsen att det generellt sett gäller att en stor expansion 
av sökfrågan kräver en stark struktur på sökfrågan för att uppnå goda resultat. En liten 
eller ingen expansion alls av sökfrågan presterar bra med en svag struktur på 
sökfrågan.33

Maojin Jiang, Eric Jensen, Steve Beitzel och Shlomo Aragmon (2004) presenterar 
resultatet från sin studie av frasers inverkan på återvinningseffektiviteten i artikeln 
Choosing the Right Bigrams for Information Retrieval. De påpekar att många studier 
som har undersökt frasers eller andra syntaktiska strukturers inverkan på 
återvinningsresultatet har presenterat dåliga reslutat. Återvinningseffektiviteten för 

                                                
32 Kekäläinen & Järvelin 1998. s. 134.
33 Kekäläinen & Järvelin 1998. s. 136.
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sökfrågor med exempelvis fraser har bara varit marginellt högre gentemot resultatet av 
sökfrågor med svag struktur34. 

Jiang et al. menar att endast vissa typer av fraser har en god inverkan på 
återvinningsresultatet. På grund av detta har de valt att studera nominalfraser. En 
uppdelning görs mellan bigram-good queries som författarna menar har en god 
inverkan på återvinningseffektiviteten och bigram-bad queries som författarna menar 
inte kommer att ha en god inverkan på återvinningseffektiviteten. Till bigram-good 
queries hör två grupper av fraser: (1) fraser som har Classifier-Thing Bigrams och (2) 
fraser som inte har Classifier-Thing Bigrams. Här nedan beskrivs de olika grupperna av 
fraser som hör till bigram-good queries.

1. Den första gruppen av fras som hör till bigram-good queries är: Classifier-Thing 
Bigrams är en nominalfras som har (1) en bestämning (classifier) till huvudordet 
och (2) där huvudord är ett substantiv (thing). Bestämningen till huvudordet gör 
att huvudordets betydelse blir smalare. Som exempel använder de frasen airport
(classifier) security (thing) där ordet airport gör att betydelsen av ordet security
blir smalare. Innebörden av denna fras blir även annorlunda gentemot en fras 
som national (classifier) security (thing). 

2. Den andra gruppen av fras som hör till bigram-good queries är fraser som inte 
har Classifier-Thing bigrams. Dessa fraser är inte fraser i egentlig mening men 
behandlas som fraser i sökfrågan. Det vill säga att de enskilda orden skrivs inom 
frasoperator. Dessa ord som behandlas som fraser utgörs av ord som kan 
förekomma var för sig i icke-relevanta dokument men enligt författarna borde 
förekomma i direkt anslutning till varandra i betydligt mycket högre 
utsträckning i relevanta dokument. Exempel på ord som kan förekomma i denna 
typ av fraser är Iran och Irak. Författarna menar att dessa ord ofta förekommer 
var för sig i dokument då båda orden betecknar länder i samma geografiska 
område, Mellanöstern. Dessa dokument är att betrakta som icke-relevanta. 
Vidare menar författarna att dessa ord borde förekomma i direkt anslutning till 
varandra i betydligt mycket högre utsträckning i dokument som behandlar 
relationer mellan länderna. Dessa dokument är att betrakta som relevanta. 35  

Till bigram-bad queries hör fraser som uppfyller kriterierna för Classifier-Thing 
bigrams. Detta Classifier-Thing bigram är dock inte centralt för sökfrågan. Hit hör 
fraser där bestämningen till huvudordet är viktigare för frasens betydelse än huvudordet. 
Exempel på en sådan fras är Legionnaire´s disease med hjälp av vilken de framhåller att 
det är högst osannolikt att ett dokument innehåller ordet legionnaire utan att 
dokumentet handlar om sjukdomen. 36

Resultatet av studien visar att deras tillvägagångssätt vid uppdelning av fraser kan vara 
användbart då de fraser som ingick i bigram-good queries visade goda resultat. Även 
bigram-bad queries uppvisade goda resultat, men detta beror på inverkan av en av 

                                                
34 Jiang, Maojin, Jensen, Eric, Beitzel, Steve & Aragmon, Shlomo 2004. Choosing the Right Bigrams for 
Information Retrieval, s. 2.
35 Jiang et al. 2004, s. 5.
36 Jiang et al. 2004, s. 7.
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sökfrågorna. De övriga sökfrågorna i denna kategori uppvisade neutrala eller dåliga 
resultat.37

W. Bruce Croft, Howard R. Turtle och David D. Lewis (1991) studerade 
strukturerade sökfrågors och frasers inverkan på återvinningseffektiviteten. Resultatet 
av denna studie presenterade de i artikeln The Use of Phrases and Structured Queries in 
Information Retrieval. 

En av hypoteserna som testas i studien går ut på att strukturerade sökfrågor som 
innehåller fraser kommer att vara mer effektiva än ostrukturerade sökfrågor38. Två typer 
av sökfrågor innehållandes fraser testas mot en initial sökfråga bestående av enskilda
ord. Den ena typen av sökfråga som testas är en där fraser har valts ut manuellt. Den 
andra typen av sökfråga som testas är en där fraser har valts ut automatiskt.

Resultatet av studien visar att användandet av fraser i en sökfråga medför en knapp 
förbättring av återvinningseffektiviteten gentemot en sökfråga med svag struktur. De 
fraser som medför störst förbättring av återvinningsresultatet med avseende på average 
precision är de fraser som har valts manuellt. Average precision är summan av precision 
för varje återvunnet relevant dokument dividerat med det totala antalet relevanta 
dokument i dokumentsamlingen. De fraser som uppvisade bäst resultat gällande 
precision bland de topprankade dokumenten var dock de fraser som valts automatiskt.
Croft et al. menar att detta kan vara användbart för användaren. Skillnaden i resultatet 
för de fraser som valts manuellt gentemot de fraser som valts automatiskt var dock 
marginell.39

James P. Callan och Bruce W. Croft (1993) studerade olika sökfrågestrategier. 
Resultaten från sin studie presenterar de i artikeln An Evaluation of Query Processing 
Strategies Using the TIPSTER Collection. De har bland annat undersökt hur fraser 
inverkar på återvinningseffektiviteten. Studien har genomförts i TIPSTER-kollektionen.

Studien visar att användandet av fraser, egennamn och närhetsoperatorer gav en ökning 
i precision på 1.6%. Den största förbättringen skedde dock på låg recallnivå.40 Callan 
och Croft har använt sig av sökfrågor med ett stort antal ord, de menar att det stora 
antalet ord kan ha medfört att användandet av fraser blir onödigt. Detta ser de som en 
tänkbar förklaring till varför användandet av fraser i sökfrågorna har gett så dåligt 
resultat.41 Vidare menar de att korta fraser hade bättre inverkan på 
återvinningseffektiviteten eftersom längre och mer komplexa fraser hade mindre 
sannolikhet att matcha ett dokument i kollektionen42

Mandar Mitra, Chris Buckley, Amit Singhal och Claire Cardie (1997) studerade hur 
statistiska fraser och syntaktiska fraser påverkar återvinningseffektiviteten. Resultaten 
                                                
37 Jiang et al. 2004, s. 8.
38 Croft, W. Bruce, Turtle, Howard R. & Lewis, David D. 1991. The Use of Phrases and Structured 
Queries in Information Retrieval, s. 37.
39 Croft et al. 1991, s. 42.
40 Callan, James P.  & Croft, W. Bruce 1993. An Evaluation of Query Processing Strategies Using the 
TIPSTER Collection, s. 351.
41 Callan & Croft 1993, s. 354.
42 Callan & Croft 1993, s. 349.
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presenteras i artikeln An Analysis of Statistical and Syntactic Phrases. Syftet med 
studien är att jämföra två typer av nominalfraser med varandra. Studien har genomförts i 
TREC-kollektionen.

Den ena typen av nominalfras som undersöktes är statistiska fraser, till dessa räknas 
fraser som består av minst två ord som inte uttrycker funktion och ofta förekommer i 
direkt anslutning till varandra. Exempel på en sådan fras är United States. Alla par av 
ord som inte uttrycker funktion som förekom i minst 25 dokument räknades som 
statistiska fraser.43

Den andra typen av nominalfras som undersöktes är syntaktiska fraser. Till dessa räknas 
alla grupper av ord som uppfyller vissa syntaktiska relationer eller konstituerar 
syntaktiska relationer. De fraser som undersöks i studien är de fraser som har ett 
substantiv som huvudord. Exempel på en sådan fras är economic impact. Syntaktiska 
fraser uttrycker lingvistiska relationer mellan ord och anses vara semantiskt mer 
meningsfulla än statistiska fraser.44 Som initial sökfråga används en sökfråga 
formulerad av enskilda ord. Stamning har tillämpats varför olika böjningsformer inte 
påverkar återvinningsresultatet. Stamning innebär att ett ord transformeras till sin stam 
genom att ordets affix tas bort45. Exempelvis transformeras ordet klocka till stammen 
klock. 

Användandet av fraser i sökfrågor anses vara precisionsförhöjande och målet med 
studien är att se hur fraser påverkar de topprankade dokumenten. Slutsatserna som dras 
av studien är att i fall där hög återvinningseffektivitet nås med hjälp av den initiala 
sökfrågan medför användandet av fraser i sökningen ett sämre resultat. Resultaten visar 
även att syntaktiska fraser presterar bättre än statistiska fraser. Generellt sett påverkar 
inte användandet av fraser precision över de topprankade dokumenten. Resultaten 
indikerar att tillämpningen av fraser är mer användbar för att avgöra rankningen av de 
lågt rankade dokumenten46.

                                                
43 Mitra, Mandar, Buckley, Chris, Singhal, Amit & Cardie, Claire 1997. An Analysis of Statistical and 
Syntactic Phrases, kap. 1-2.
44 Mitra et al. 1997, kap. 1-2.
45 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 168.
46 Mitra et. al. 1997, kap. 5.
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5 Data och metoder

I detta kapitel beskrivs testmiljön i vilken studien har utförts samt hur resultaten har 
utvärderats. Inledningsvis beskrivs testmiljön i vilken studien har utförts. Sedan 
beskrivs vilka operatorer som har använts. Efter detta följer en beskrivning av
testkollektionen som har använts. I nästföljande avsnitt presenteras 
informationsförfrågningarna och hur sökfrågorna har formulerats. I detta avsnitt 
presenteras även vilka informationsförfrågningar som inte kommer att ingå i studien. 
Avslutningsvis följer en beskrivning av hur återvinningseffektiviteten har utvärderats.

5.1 Testmiljö

Studien har utförts i InQuery som är ett probabilistiskt IR-system som har byggts in i 
QPA. Anledningen till att InQuery har använts i studien är att detta är det IR-system 
som finns tillgängligt via Högskolan i Borås. I detta avsnitt kommer QPA, InQuery och 
dess operatorer samt testkollektionen att beskrivas mer ingående.

5.1.1 QPA

Query Performance Analyser (QPA) är ett webbaserat verktyg utvecklat vid 
Institutionen för informationsstudier vid Tammerfors universitet i Finland. QPA kan 
användas för visualisering och jämförelse av effektivitet hos sökfrågor47. 

QPA är ett användbart redskap inom IR-forskning. Det genomsnittliga resultatet i ett 
experiment kan bättre förstås om man kan analysera enskilda sökfrågor och på så sätt 
förstå variationerna antingen mellan olika sökfrågor eller mellan olika ämnen48.

Sökresultatet för varje sökfråga presenteras i form av ett stapeldiagram, ett 
cirkeldiagram och en dokumentlista. Versionen som används i denna studie är QPA 5.2.

5.1.2 InQuery och operatorer

InQuery är ett probabilistiskt IR-system som har byggts in i QPA. InQuery har
utvecklats vid Department of Computer Science, University of Massachusetts, USA. 
Systemet baseras på bayesianska nätverk som bygger på sannolikhetslära.49 InQuerys 
återvinningsteknik är en partiell matchningsteknik. Det innebär att matchningstekniken 
tillåter en approximering av villkoren i sökfrågan. Tekniken innefattar ett mått på 
graden av likhet mellan en dokumentrepresentation och sökfrågan50. 

Ett ord får en hög vikt i ett dokument om följande gäller: (1) ordet har en stor frekvens i 
dokumentet, (2) dokumentet är kort i förhållande till snittlängden i dokumentsamlingen

                                                
47 Ahlgren & Eklund 2003, s. 1.
48 Sormunen, Eero, Halttunen, Kai & Keskuatalo, Heikki 2002. Query Performance Analyser – a tool for 
bridging information retrieval research and instruction, s. 7.
49 Ahlgren & Eklund 2003, s. 3.
50 Ahlgren & Eklund 2003, s. 3.
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eller (3) att ordet förekommer i ett litet antal dokument51 i samlingen. Ju fler av 
kriterierna som uppfylls ju högre vikt får ordet i ett dokument.

Sökfrågorna i InQuery består av ett eller flera ord som kan struktureras med hjälp av en 
eller flera operatorer. De operatorer som kommer att användas i denna studie är #sum-
operatorn och #od1-operatorn. Ord som placeras inom parentes direkt efter #sum-
operatorn (och där inga andra operatorer angivits) bildar en sökfråga med svag struktur. 
De ord som placeras inom parentes direkt efter #od1-operatorn behandlas som en fras 
och bildar ensamt eller ihop med andra ord en sökfråga med stark struktur. Här nedan 
presenteras #sum-operatorn och #od1-operatorn lite utförligare.

#sum-operatorn är den enklaste operatorn. Sum står för sum vilket innebär att vikten för 
varje ord i sökfrågan summeras. Varje ord i sökfrågan tilldelas en vikt som baseras på 
antalet förekomster av ordet i ett dokument dividerat med antalet dokument i vilka ordet
förekommer. Vid en sökning med #sum-operatorn skrivs alla ord inom parentes efter 
operatorn. Alla ord inom parentesen har lika stort inflytande på återvinningsresultatet. 
För att ett dokument ska returneras krävs inte att alla ord som angivits inom #sum-
operatorn förekommer i dokumentet, men ju fler av de angivna orden som förekommer 
ju högre vikt tilldelas dokumentet52.

Orden inom parentes direkt efter #od1-operatorn behandlas som en fras. Od står för 
ordered vilket innebär att orden måste förekomma i den ordning som angetts. 1 innebär 
att det första ordet i sökfrågan måste finnas inom ett fönster av 1 ord från det andra 
ordet. #od1 innebär således att orden måste återfinnas i den ordning som angetts och att 
inga ord får förekomma mellan de angivna orden53. 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka nominalfrasers inverkan på 
återvinningseffektiviteten med avseende på precision och recall är operatorn #od1 
lämplig att använda. Operatorn är lämplig eftersom orden endast får förekomma i direkt 
anslutning till varandra och i den ordning som anges i sökfrågan. 

5.1.3 Testkollektionen

Alla sökningar i denna studie utförs i testkollektionen TREC-Uta. TREC-Uta är en del 
av den dokumentsamling som används inom Text Retrieval Conference (TREC)54. Till 
databasen hör cirka 550 000 dokument. Till testkollektionen hör 41 olika 
informationsförfrågningar. Kollektionen innehåller material från Financial Times 
Limited (210 000 dokument), Congressional Records of the 103rd Congress (30 000 
dokument), Federal Register (55 000 dokument), Foreign Broadcast Information 
Service (130 000 dokument) och Los Angeles Times (130 000 dokument).55

                                                
51 Ahlgren & Eklund 2003, s. 3.
52 The Complete Guide to Using Thomas under InQuery 1997.
53 The Complete Guide to Using Thomas under InQuery 1997.
54 TREC startade i början av 1990-talet och är en årlig konferens vars mål är att främja forskning inom IR 
genom att tillhandahålla en testkollektion med över 1 miljon dokument.
55 The Inquery QuickManual
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Alla ord i dokumenten har normaliserats med hjälp av ENGTWOL och förts in i index i 
sin grundform. ENGTWOL är ett program för morfologisk analys av engelska ord. 
Programmet har utvecklats av Lingsoft, Inc. Programmet finns tillgängligt för ett flertal 
språk, bland annat finns SWETWOL för morfologisk analys av svenska och FINTWOL 
för morfologisk analys av finska. ENGTWOL innehåller ett lexikon med cirka 56 000 
ingångar56. Programmet används i denna studie för att finna grundformen hos orden från 
informationsförfrågningarna. Exempelvis transformeras ”islands” till ”island” av 
ENGTWOL. Ordens grundformer används sedan i sökfrågorna, eftersom orden i 
dokumentsamlingens index är i grundform.

ENGTWOL uppfattar många substantiv med ändelsen ”-ing” som böjningsvarianter av 
verb. Detta innebär att sådana ord transformeras till motsvarande verbs grundform. 
Exempelvis transformeras ”killing” till ”kill”. Detta gäller dock inte i alla fall utan varje 
enskilt ord har testkörts för att se i vilken form det förts in i index. Vidare skrivs alla ord
med gemener då orden är indexerade på detta sätt. Ord som inte känns igen av 
ENGTWOL skrivs med @ före, exempelvis skrivs ”falkland” som ”@falkland”.

Relevansbedömningen av dokumenten har gjorts enligt poolingmetoden. 
Poolingmetoden innebär att enbart en ”pool” av dokumenten i dokumentsamlingen har 
relevansbedömts i förhållande till en viss informationsförfrågan. De dokument som inte 
har relevansbedömts har betecknats som icke-relevanta57. 

Dokumenten i TREC-Uta är bedömda på en 4-gradig skala som går från 0-3: 58

0 – icke-relevant. Dokumentet innehåller inte någon information om 
informationsförfrågningen.

1 – marginellt relevant. Dokumentet pekar på informationsförfrågningen, men 
innehåller inte någon annan information om informationsförfrågningen förutom 
beskrivningen.

2 – ganska relevant. Dokumentet innehåller mer information än beskrivningen av 
informationsförfrågningen, denna information är dock inte utförlig. Ifråga om 
informationsförfrågningar med flera aspekter behandlas enbart vissa av dessa aspekter.

3 – Högrelevant. Dokumentet behandlar alla teman i informationsförfrågningen. Ifråga 
om informationsförfrågningar med flera aspekter behandlas flera eller alla av dem i 
dokumentet.

5.2 Nominalfraser i studien

Denna studie fokuseras helt på nominalfrasers inverkan på återvinningseffektiviteten. 
Som tidigare påpekats är en nominalfras en följd av ord som tillsammans fungerar 
syntaktiskt som ett substantiv. Huvudordet i frasen är ett substantiv eller ett 

                                                
56 Voutilainen, Arto 1997.  Morphological analysis.
57 Voorhees, Ellen M. 2006. Overwiev of TREC 2005, avsnitt. 2.1.3.
58 Sormunen, Eero 2002. Liberal Relevance Criteria of TREC – Counting on Negligible Documents? s. 
325.
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substantiviskt ord59. Eftersom studien utförs i den engelskspråkiga testkollektionen 
TREC-Uta ligger utgångspunkten i engelsk morfologi. Ett engelskt noun översätts till 
svenska med substantiv men de betecknar till viss del olika saker. Det engelska noun,
som fungerar som huvudord i de nominalfraser som används i denna studie, motsvarar 
substantiv och personliga pronomen60. 

Substantiv betecknar i sin helhet grupper av personer eller andra levande saker, objekt, 
kollektiv och institutioner. Substantiv kan delas upp i konkreta och abstrakta. Konkreta
substantiv är saker som fysiskt existerar och som man kan ta på eller räkna. Exempel på 
ett konkret substantiv är dator. Abstrakta substantiv är saker som inte existerar i fysisk 
bemärkelse och således inte går att ta på eller räkna. Dessa saker kan vara egenskaper, 
förhållanden, tillstånd eller annat som inte existerar i rent fysisk bemärkelse. Exempel 
på ett abstrakt substantiv är fred.61 Till substantiv hör även egennamn som är namn som 
betecknar en specifik person, organisation, grupp eller ställe. Dessa kan bestå av ett eller 
flera ord.62

Bestämningen av huvudordet indikerar en underklass till huvudordet. Skillnaden mellan 
bestämning till huvudordet och epitet till huvudordet är ganska liten. Den största 
skillnaden mellan dessa två är dock att en bestämning till ett huvudord inte uttrycker 
grader medan ett epitet kan uttrycka detta.63

Det finns flera typer av nominalfraser. I denna studie har nominalfraser delats upp i två 
typer: (1) de nominalfraser som har en bestämning till huvudordet, och (2) de 
nominalfraser som inte har en bestämning till huvudordet. Denna studie bortser från 
nominalfraser som inte har en bestämning till huvudordet. I denna studie ligger fokus på 
den typ av nominalfraser som (a) har en bestämning till huvudordet, och (b) har ett 
substantiv eller ett substantiviskt ord som huvudord. En nominalfras av denna typ kallas 
i denna studie N. En NF är i denna studie en nominalfras av typen N, och som inte 
återfinns i en ordbok. En NF består av minst två ord. En ordboksfras är en nominalfras 
av typen N, och som återfinns i en ordbok.Uppdelningen mellan NF och ordboksfraser 
har skett därför att dessa två typer kan väntas uppvisa olika resultat med avseende på 
återvinningseffektiviteten. 

Som ordbok i denna studie har WordNet tillämpats.64 WordNet är en allmän tesaurus 
som har utvecklats av forskare på Cognitive Science Laboratory vid universitetet i 
Princeton. WordNet finns tillgänglig på ett flertal olika språk, den svenska 
motsvarigheten heter Svenskt OrdNät.

                                                
59 Halliday, M. A. K. 1994. An Introduction to Functional Grammar, s. 189.
60 Ett engelskt noun innefattar common noun, proper noun/proper name och (personal) pronoun. 
61 Halliday 1994, s. 189-190.
62 Halliday 1994, s. 189.
63 Halliday 1994, s. 184-185.
64 WordNet återfinns på http://wordnet.princeton.edu/
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5.3 Val av informationsförfrågningar och formulering av sökfrågor för 
de tre strategierna

För samtliga informationsförfrågningar som innehåller en N testkörs varje enskilt ord. I 
de fall där ett ord i sökfrågan som ingår i en NF eller i en ordboksfras inte återvinner 
några dokument, stryks informationsförfrågan från mängden potentiella 
informationsförfrågningar. Alla övriga informationsförfrågningar som innehåller en N 
ingår i studien. Testkollektionen innehåller 41 informationsförfrågningar. Av dessa 
uppfyller 20 informationsförfrågningar kriterierna för att ingå i studien. Av de 
informationsförfrågningar som ingår i studien innehåller 14 informationsförfrågningar
NF och 6 informationsförfrågningar innehåller ordboksfraser.

Här nedan redovisas inledningsvis sökstrategierna. Efter detta redovisas hur sökfrågorna 
utformas. Sökningarna sker enligt tre strategier:

S: Initial sökfråga. Ord direkt hämtade från informationsförfrågan, normaliserade till 
grundform. Orden till sökfrågan har hämtats från fältet <SE-title>, detta gäller för 
samtliga tre strategier. <SE-title> avser informationsförfrågningens titel och <SE-desc> 
avser informationsbehovet. 

SNF: NF identifieras och skrivs inom frasoperator.

SO: Ordboksfraser identifieras och skrivs inom frasoperator.

Exemplet här nedan visar hur sökfrågorna utformas. Informationsförfrågningarna som 
använts är hämtade från TREC-Uta. Orden till alla strategier är hämtade från <SE-title>.

Informationsförfrågan 351:
<SE-title> Falkland petroleum exploration
<SE-desc> What information is available on petroleum exploration in the South 
Atlantic near the Falkland Islands?

S: #sum(@falkland petroleum exploration)

Orden har normaliserats i ENGTWOL för att få sin grundform, det vill säga samma 
form som orden har i index. De ord som inte känns igen skrivs med @ framför.

SNF: #sum(@falkland #od1(petroleum exploration))

NF har identifierats och skrivits inom frasoperator.
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Informationsförfrågan 372: 
<SE-title> Native American casino
<SE-desc> Identify documents that discuss the growth of Native American casino 
gambling.

S: #sum(native @american casino)

Den initiala sökfrågan utformas på samma sätt som ovan. Det vill säga att orden har 
normaliserats i ENGTWOL för att få sin grundform, det vill säga samma form som 
orden i index. 

SO: #sum(#od1(native @american) casino)

Ordboksfrasen har identifierats och skrivits inom frasoperator.

5.4 Utvärdering av återvinningseffektiviteten

För att ett dokument ska betraktas som relevant i denna studie gäller att det har tilldelats 
poängen 2 eller 3. Två olika mått kommer att användas för att utvärdera 
återvinningseffektiviteten. Här nedan presenteras dessa mått kortfattat. 

Precision (P) anger systemets förmåga att returnera relevanta dokument av det totala 
antalet returnerade dokument. P definieras som antalet återvunna relevanta dokument a
dividerat med samtliga återvunna dokument, relevanta a och icke-relevanta b.

  
ba

a
P




Recall (R) anger systemets förmåga att returnera relevanta dokument av det totala 
antalet relevanta dokument i databasen. R definieras som antalet återvunna relevanta 
dokument a dividerat med det totala antalet relevanta dokument i databasen, återvunna 
a och icke-återvunna c.

ca

a
R




Document cut-off value, DCV, anger hur många dokument som beaktas. Om P 
exempelvis mäts vid DCV=5 beaktas de fem första dokumenten i listan över returnerade 
dokument. Det vill säga att antalet återvunna relevanta dokument divideras med 
samtliga återvunna dokument (5).
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten i form av text, tabeller och diagram. Resultaten av
sökningarna redovisas med avseende på R@200 och P vid olika DCV-nivåer. R@200 
innebär recall vid 200 återvunna dokument. Denna redovisning kommer att ske i form 
av tabeller och text. De DCV-nivåer som används är 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 och 100. Resultaten fås fram genom att för varje enskild informationsförfrågan 
räkna ut P för varje DCV-nivå. Genomsnittsprecisionen för varje DCV-nivå fås fram 
genom att summera resultaten av P och dividera summan med antalet 
informationsförfrågningar. Resultaten presenteras i form av diagram, tabeller och text. 

I avsnitt 6.1 besvaras de två första forskningsfrågorna som handlar om vilken inverkan 
NF har på återvinningseffektiviteten med avseende på recall och med avseende på 
precision. I detta avsnitt redovisas strategierna S och SNF med avseende på R@200 och 
P vid olika DCV-nivåer. I Bilaga 1 presenteras samtliga informationsförfrågningar med 
tillhörande sökfrågor innehållandes SNF. I avsnitt 6.2 besvaras de två sista 
forskningsfrågorna som handlar om vilken inverkan ordboksfraser har på 
återvinningseffektiviteten med avseende på recall och med avseende på precision. I 
detta avsnitt redovisas strategierna S och SO med avseende på R@200 och P vid olika 
DCV-nivåer. I Bilaga 2 presenteras samtliga informationsförfrågningar med tillhörande 
sökfrågor innehållandes ordboksfraser.

6.1 Resultat för strategierna S och SNF

Här presenteras resultaten för strategierna S och SNF med avseende på R@200 och P 
vid olika DCV-nivåer. Inledningsvis presenteras resultaten för R@200. Värdet för den 
strategi som har presterat bäst med avseende på en informationsförfrågan har markerats 
i fetstil. Längst ner i tabell 1 finns medelvärdet över de 14 använda
informationsförfrågningarna.
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Informationsförfrågan S SNF
351 43.48 % 52.17 %
355 25.00 % 18.75 %
358 46.94 % 12.24 %
360 68.97 % 13.79 %
362 30.30 % 15.15 %
377 66.67 % 16.67 %
385 36.76 % 2.94 %
396 26.32 % 15.79 %
399 12.50 % 2.50 %
402 27.27 % 9.10 %
407 72.73 % 54.55 %
408 25.40 % 25.40 %
421 12.35 % 20.99 %
440 37.14 % 34.29 %

Medelvärde 37.99 % 21.02 %
Tabell 1: R@200 för S och SNF

Den första forskningsfrågan handlar om hur strategi SNF presterar gentemot strategi S 
med avseende på recall. Resultaten visar att medelvärdet för recall minskar med 16.97
procentenheter när NF behandlas som en fras. En jämförelse av resultaten 
informationsförfrågan för informationsförfrågan visar att strategi SNF endast presterar 
bättre än eller likvärdigt med strategi S i tre fall av fjorton. 

Här nedan kommer jag att presentera resultaten med avseende på P vid olika DCV-
nivåer. Resultaten som presenteras är medelvärden över 14 informationsförfrågningar. 
De informationsförfrågningar som har använts är samma som i fråga om R@200.
Inledningsvis presenteras resultaten med avseende på P vid olika DCV-nivåer i form av 
en tabell. Värdet för den strategi som har presterat bäst med avseende på en
informationsförfrågan har markerats i fetstil.
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DCV-nivåer S SNF
1 57.14% 35.71%
5 38.57% 28.57%

10 34.29% 18.57%
15 29.05% 15.72%
20 25.36% 13.57%
30 23.57% 11.19%
40 19.64% 10.18%
50 17.14% 9.00%
60 15.24% 8.81%
70 14.08% 7.96%
80 13.21% 7.23%
90 12.22% 6.75%

100 11.43% 6.29%
Tabell 2: Genomsnittlig P över alla DCV-nivåer för S och SNF

I figur 1 nedan presenteras resultaten med avseende på P vid olika DCV-nivåer.
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Figur 1: Precision över alla DCV-nivåer för S och SNF

Den andra forskningsfrågan handlar om hur strategi SNF presterar gentemot strategi S 
med avseende på precision. Strategi S ligger för varje DCV-nivå högre än strategi SNF.
Värdena för strategi SNF är dock något jämnare och sjunker inte lika snabbt som 
värdena för strategi S. Strategi S har värdet 57.14 % vid DCV-nivå 1 och sjunker till 
värdet 11.43 % vid DCV-nivå 100. Strategi SNF har värdet 35.71 % vid DCV-nivå 1 
och sjunker till värdet 6.29 % vid DCV-nivå 100. 

6.2 Resultat för strategierna S och SO

Här presenteras resultaten för strategierna S och SO med avseende på R@200 och P vid 
olika DCV-nivåer. Inledningsvis presenteras resultaten för R@200. Värdet för den 
strategi som har presterat bäst med avseende på en informationsförfrågan har markerats
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i fetstil. Längst ner i tabellen finns medelvärdet över de sex använda 
informationsförfrågningarna.

Informationsförfrågan S SO
372 37.50 % 37.50 %
384 87.50 % 75.00 %
387 21.74 % 23.91 %
400 75.00 % 78.13 %
420 71.43 % 57.14 %
428 52.17 % 65.22 %

Medelvärde 57.56 % 56.15 %
Tabell 3: R@200 för S och SO

Den tredje forskningsfrågan handlar om hur strategi SO presterar gentemot strategi S 
med avseende på recall. Resultatet för R@200 gällande strategierna S och SO visar att 
medelvärdet för recall minskar marginellt med 1.41 % när ordboksfraserna behandlas 
som en fras. En jämförelse av resultaten informationsförfrågan för 
informationsförfrågan visar dock att strategi SO presterar lika bra eller bättre än strategi 
S i fyra fall av sex. 

Här nedan kommer jag att presentera resultaten med avseende på P vid olika DCV-
nivåer. Resultaten som presenteras är medelvärden över sex informationsförfrågningar. 
Värdet för den strategi som har presterat bäst med avseende på en informationsförfrågan
har markerats i fetstil. De informationsförfrågningar som har använts är samma som i 
fråga om R@200. Inledningsvis presenteras resultaten med avseende på P vid olika 
DCV-nivåer i form av en tabell. Värdet för den strategi som har presterat bäst med 
avseende på en informationsförfrågan har markerats i fetstil.

DCV-nivåer S SO
1 66.67% 50.00%
5 23.33% 23.33%

10 23.33% 21.67%
15 20.00% 16.67%
20 19.17% 14.17%
30 14.44% 12.22%
40 12.92% 9.58%
50 12.00% 8.67%
60 10.56% 8.61%
70 10.00% 7.86%
80 9.38% 7.92%
90 8.52% 8.33%

100 8.33% 7.83%
Tabell 4: Genomsnittlig P över alla DCV-nivåer för S och SO

I figur 2 nedan presenteras resultaten med avseende på P vid olika DCV-nivåer.
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Figur 1: Precision över alla DCV-nivåer för S och SO

Den fjärde forskningsfrågan handlar om hur strategi SO presterar gentemot strategi S 
med avseende på precision. Strategi S ligger för varje DCV-nivå lika med eller högre än 
strategi SO. Värdena för strategi SO är dock något jämnare och sjunker inte lika snabbt 
som värdena för strategi S. Strategi S har värdet 66.67 % vid DCV-nivå 1 och sjunker 
till värdet 8.33 % vid DCV-nivå 100. Strategi SO har värdet 50.00 % vid DCV-nivå 1 
och sjunker till värdet 7.83 % vid DCV-nivå 100. Det är endast i fråga om DCV-nivå 1 
skillnaden mellan strategi S och strategi SO är förhållandevis stor. Vid DCV-nivå 5 
ligger värdena för de båda strategierna på samma nivå, 23.33%, och från och med DCV-
nivå 10 är det endast en marginell och skillnad mellan de båda strategierna. Värdena för 
strategi SO håller sig konstant något under värdena strategi S.

6.3 Avvikelser

Det här avsnittet behandlar informationsförfrågningar som har avvikande resultat. 
Överlag visar resultaten att strategi S presterar bättre än strategi SNF både med 
avseende på recall och med avseende på precision. Resultaten visar även att strategi S 
presterar bättre än strategi SO med avseende på recall och precision. Skillnaderna i 
prestationer mellan strategi S och strategi SO är dock närmast att betrakta som 
marginella både med avseende på recall och med avseende på precision.

I avsnitt 6.3.1 presenteras de avvikelser som rör strategi S och strategi SNF. Dessa 
avvikelser är som följer:

 Strategi SNF presterar bättre än strategi S med avseende på recall.
 Strategi SNF presterar bättre än strategi S med avseende på precision.

I avsnitt 6.3.2 presenteras de avvikelser som rör strategi S och strategi SO. Dessa 
avvikelser är som följer:

 Strategi SO presterar bättre än strategi S med avseende på recall.



25

 Strategi SO presterar bättre än strategi S med avseende på precision.

6.3.1 Avvikelser för strategi SNF

I detta avsnitt presenteras de informationsförfrågningar där strategi SNF har presterat 
bättre än strategi S med avseende på recall, med avseende på precision eller med 
avseende på både recall och precision. Avvikelserna redovisas informationsförfrågan för 
informationsförfrågan.

Informationsförfrågan 351: What information is available on petroleum 
exploration in the South Atlantic near the Falkland Islands?

S: #sum(@falkland petroleum exploration)

SNF: #sum(@falkland #od1(petroleum exploration))

För informationsförfrågan 351 presterar strategi SNF bättre än strategi S både med 
avseende på recall och med avseende på precision. För strategi SNF uppmäts R@200 
till 52.17 % medan motsvarande värde för strategi S är 43.48 %. Ökningen i recall 
mellan strategi S och strategi SNF är 8.69 procentenheter. Till och med DCV=50 
presterar strategi S bättre än strategi SNF med avseende på precision. Från och med 
DCV=60 börjar strategi SNF prestera bättre än strategi S. Vid DCV=70 presterar de 
båda strategierna lika bra. Från och med DCV=80 presterar strategi SNF bättre än 
strategi S. För strategi SNF uppmäts precision till 11 % vid DCV=100 medan 
motsvarande värde för strategi S uppmäts till 9 %. Ökningen i precision mellan strategi 
S och strategi SNF är 2.00 procentenheter.

Ökningen i recall mellan de båda strategierna är avsevärd medan ökningen i precision 
mellan de båda strategierna kan betraktas som marginell. Orden petroleum och 
exploration verkar fungera väl som en fras. Detta kan bero på att detta är en fras som 
inte varieras i så stor utsträckning och att frasen således fungerar bättre som sökord i en 
sökfråga med stark struktur än orden gör i en sökfråga med svag struktur där båda orden
har lika stor inverkan på återvinningsresultatet.

Informationsförfrågan 408: What tropical storms (hurricanes and typhoons) have 
caused significant property damage and loss of life? 

S: #sum(tropical storm)

SNF: #sum(#od1(tropical storm))

För informationsförfrågan 408 presterar strategi SNF likvärdigt med strategi S med 
avseende på recall. Med avseende på precision presterar strategi SNF bättre än strategi 
S. För strategi SNF och strategi S uppmäts R@200 till 25.40 %. Vid DCV=60 presterar 



26

strategi S och strategi SNF lika bra. Från och med DCV=70 presterar strategi SNF
bättre än strategi S. För strategi SNF uppmäts precision till 16.00 % vid DCV=100 
medan motsvarande värde för strategi S uppmäts till 14.00 %. Ökningen i precision 
mellan strategi S och strategi SNF är 2.00 procentenheter.

Ingen skillnad i recall har uppmäts mellan strategi SNF och strategi S. Ökningen i 
precision mellan de båda strategierna kan betraktas som marginell. Att ange tropical 
storm som en fras eller som två separata ord i en sökfråga har en ytterst marginell 
inverkan på återvinningsresultatet. Att ange tropical storm som en fras, det vill säga att 
tillämpa strategi SNF, har dock en något mer positiv inverkan på återvinningsresultatet 
med avseende på precision. Vidare har strategi SNF en neutral inverkan med avseende 
på recall.

Informationsförfrågan 421: How is the disposal of industrial waste being 
accomplished by industrial management throughout the world? 

S: #sum(industrial waste disposal)

SNF: #sum(#od1(industrial waste) disposal)

För informationsförfrågan 421 presterar strategi SNF bättre än strategi S både med 
avseende på recall och med avseende på precision. För strategi SNF uppmäts R@200 
till 20.99 % medan motsvarande värde för strategi S uppmäts till 12.35 %. Ökningen i 
recall mellan strategi S och strategi SNF är 8.64 procentenheter. Vid DCV=1, 5 och 70 
presterar strategi S och strategi SNF lika bra. Vid alla övriga DCV-nivåer presterar 
strategi SNF bättre än strategi S. För strategi SNF uppmäts precision till 15.00 % vid 
DCV=100 medan motsvarande värde för strategi S uppmäts till 9.00 %. Ökningen i 
precision mellan strategi S och strategi SNF är 6.00 procentenheter.

Både ökningen i recall och ökningen i precision är avsevärd mellan strategi S och 
strategi SNF. Detta tyder på att industrial waste är en nominalfras som tjänar på att 
behandlas som en fras med avseende på återvinningseffektivitet vid formuleringen av en 
sökfråga.

Informationsförfrågan 440: What steps are being taken by governments or 
corporations to eliminate abuse of child labor? 

S: #sum(child labor)

SNF: #sum(#od1(child labor))

För informationsförfrågan 440 presterar strategi SNF och strategi S likvärdigt med 
avseende på precision. Både för strategi SNF och strategi S uppmäts precision till 12.00 
% vid DCV=100. Inga skillnader med avseende på precision har uppmätts mellan 
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strategi SNF och strategi S vid DCV=1, 10, 20, 40, 50, 100. Vid DCV= 15 och 30 
presterar strategi S bättre än strategi SNF. Vid DCV=5, 60, 70, 80 och 90 presterar 
strategi SNF bättre än strategi S. Med avseende på R@200 presterar strategi S 2.85 
procentenheter bättre än strategi SNF. Skillnaden i recall för dessa båda strategier kan 
således betraktas som marginell. Detta tyder på att frasen child labor används ungefär 
lika frekvent som orden child och labor gör var för sig i dokument som är relevanta för 
denna informationsförfrågan.

Sammanfattningsvis presterar strategi SNF bättre än strategi S med avseende på recall i 
två fall av fyra. Ökningarna är avsevärda och ligger för informationsförfrågan 351 på 
8.69 procentenheter och för informationsförfrågan 421 på 8.64 procentenheter. I ett fall 
av fyra presterar strategi SNF och strategi S lika bra, detta fall är informationsförfrågan
408. I ett fall av fyra presterar strategi S bättre än strategi SN. Detta fall är 
informationsförfrågan 440 och skillnaden i prestation med avseende på recall är 2.85 
procentenheter. 

Med avseende på precision presterar strategi SNF bättre strategi S i tre fall av fyra. 
Ökningarna är dock i två av fallen marginella. För både informationsförfrågan 351 och 
för informationsförfrågan 408 ligger ökningen på 2.00 procentenheter. För 
informationsförfrågan 421 som är en av de två informationsförfrågningarna med 
markant ökning med avseende på recall ligger ökningen i precision på 6.00 
procentenheter. I ett fall av fyra presterar strategi SNF och strategi S lika bra. Detta är i 
informationsförfrågan 440, den enda informationsförfrågan som uppvisade bättre 
resultat med avseende på recall. 

Generellt sett för min studie gäller att de informationsförfrågningar som ökar i 
återvinningseffektivitet med avseende på precision vid tillämpning av strategi SNF
också ökar eller ligger på samma nivå som strategi S med avseende på recall.

6.3.2 Avvikelser för strategi SO

I detta avsnitt presenteras de informationsförfrågningar där strategi SO har presterat 
bättre än strategi S med avseende på recall, med avseende på precision eller med 
avseende på både recall och precision. Avvikelserna redovisas informationsförfrågan för 
informationsförfrågan.

Informationsförfrågan 372: Identify documents that discuss the growth of Native 
American casino gambling.

S: #sum(native @american casino)

SO: #sum(#od1(native @american) casino)

För informationsförfrågan 372 presterar strategi SO och strategi S likvärdigt med 
avseende på recall. Med avseende på precision presterar strategi SO bättre än strategi S. 
För strategi SO och strategi S är R@200 37.50 %. Fram till och med DCV=50 presterar 
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de båda strategierna lika bra. Även vid DCV=70, 80 presterar de båda strategierna lika 
bra. Vid DCV= 60, 90 och 100 presterar strategi SO bättre än strategi S. För strategi SO 
uppmäts precision till 4.00 % vid DCV=100 medan motsvarande värde för strategi S 
uppmäts till 2.00 %. Ökningen i precision mellan strategi S och strategi SO är 2.00
procentenheter.

Ingen skillnad i recall har uppmäts mellan strategi SO och strategi S. Med avseende på 
precision vid DCV=100 uppvisar strategi SO dubbelt så bra resultat som strategi S. 
Skillnaden mellan de båda strategierna, med avseende på precision, är dock att betraktas 
som marginella. Resultaten antyder dock att native american tjänar på att behandlas 
som en fras vid formulering av en sökfråga. 

Informationsförfrågan 387: Identify documents that discuss effective and safe 
ways to permanently handle long-lived radioactive wastes.

S: #sum(radioactive waste)

SO: #sum(#od1(radioactive waste))

För informationsförfrågan 387 presterar strategi SO bättre än strategi S med avseende 
på recall. För strategi SO uppmäts R@200 till 23.91 % medan motsvarande värde för 
strategi S uppmäts till 21.74 %. Ökningen i recall mellan strategi S och strategi SO är 
2.17 procentenheter.

Att behandla radioactive waste som en fras vid formuleringen av en sökfråga ger ett 
marginellt bättre resultat med avseende på recall. Med avseende på precision tjänar 
radioactive waste att behandlas som separata ord då strategi S presterar 2 
procentenheter bättre än strategi SO med avseende på precision vid DCV=100. 

Informationsförfrågan 400: What measures are being taken by local South 
American authorities to preserve the Amazon tropical rain forest?

S: #sum(amazon rain forest)

SO: #sum(amazon #od1(rain forest))

För informationsförfrågan 400 presterar strategi SO bättre än strategi S med avseende 
på recall. För strategi SO uppmäts R@200 till 78.13 % medan motsvarande värde för 
strategi S uppmäts till 75.00 %. Ökningen i recall mellan strategi S och strategi SO är 
3.18 procentenheter.

Att behandla rain forest som en fras vid formuleringen av en sökfråga ger ett marginellt 
bättre resultat med avseende på recall. Med avseende på precision tjänar rain forest på 
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att behandlas som separata ord då strategi S presterar 2 procentenheter bättre än strategi 
SO med avseende på precision vid DCV=100.

Informationsförfrågan 428: Do any countries other than the U.S. and China have 
a declining birth rate?

S: #sum(decline birth rate)

SO: #sum(decline #od1(birth rate))

För informationsförfrågan 428 presterar strategi SO bättre än strategi S både med 
avseende på recall och med avseende på precision. För strategi SO uppmäts R@200 till 
65.22 % medan motsvarande värde för strategi S uppmäts till 52.17 %. Ökningen i 
recall mellan strategi S och strategi SO är 13.05 procentenheter. Vid DCV=5, 20, 30, 40 
och 70 presterar de båda strategierna lika bra. Vid DCV=50 presterar strategi S bättre än 
strategi SO. Vid DCV=1, 10, 15, 60, 80, 90 och 100 presterar strategi SO bättre än 
strategi S. För strategi SO uppmäts precision vid DCV=100 till 13.00 % medan 
motsvarande värde för strategi S uppmäts till 9.00 %. Ökningen i precision mellan 
strategi S och strategi SO är 4.00 procentenheter.

Skillnaden i recall är avsevärd mellan strategi S och strategi SO.  Även skillnaden i 
precision mellan strategi S och strategi SO är förhållandevis stor. Att behandla birth 
rate som en fras har god inverkan på återvinningseffektiviteten både med avseende på 
recall och med avseende på precision. 

Sammanfattningsvis presterar strategi SO bättre än strategi S med avseende på recall i 
tre fall av fyra. Ökningarna är i två fall marginella. För informationsförfrågan 387 ligger 
ökningen på 2.17 procentenheter och för informationsförfrågan 400 ligger ökningen på 
3.18 procentenheter. I ett av fallen är ökningen markant. Detta gäller 
informationsförfrågan 428 där ökningen är hela 13.05 procentenheter. I ett fall av fyra 
presterar strategi SO och strategi S likvärdigt med avseende på recall. Detta gäller 
informationsförfrågan 372. 

Med avseende på precision presterar strategi SO bättre strategi S i två fall av fyra. 
Ökningarna är dock i två av fallen marginella. För både informationsförfrågan 372 
ligger ökningen på 2 procentenheter och för informationsförfrågan 428 ligger ökningen 
på 4 procentenheter. I två fall av fyra presterar strategi S bättre än strategi SO. Detta 
gäller informationsförfrågan 387 och informationsförfrågan 400. I båda fallen ligger 
ökningen på 2 procentenheter. 

Generellt sett för min studie gäller att det inte finns något samband mellan ökning med 
avseende på recall och ökning med avseende på precision. Strategi SO presterar dock 
hela tiden lika bra eller bättre än strategi S med avseende på recall. Som tidigare har 
påpekats är sex stycken informationsförfrågningar ett för litet underlag för att några 
slutsatser ska kunna dras.
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7 Diskussion

I föregående kapitel redovisades hur de olika strategierna presterade med avseende på 
återvinningseffektiviteten. Återvinningseffektiviteten mättes i form av recall och 
precision. I detta kapitel följer en analys och en diskussion av studiens resultat.
Resultaten kommer att diskuteras i relation till tidigare forskning. 

Som påpekades i kapitel 4 har många studier av frasers inverkan på 
återvinningseffektivitet uppvisat ett dåligt reslutat. I dessa studier har 
återvinningseffektiviteten för en sökfråga med stark struktur bara varit marginellt högre 
eller neutralt gentemot en sökfråga med svag struktur. Det finns dock studier som 
uppvisar goda resultat på återvinningseffektivitet. Dessa studier har gjort skillnad 
mellan olika typer av fraser och menar att det är nödvändigt för att få goda resultat.

Ett flertal tidigare studier som har fokuserat på frasers inverkan på 
återvinningseffektiviteten har valt att dela upp de undersökta fraserna i olika typer. Av 
de studier som redogörs för i kapitel 4 sker uppdelningen utifrån två olika grunder. Den 
första och vanligaste grunden till uppdelning i olika typer av fraser är att de olika 
typerna av fraser har olika komponenter eller olika tillhörighet. Den andra grunden till 
uppdelning i olika fraser är att fraserna har valts ut med hjälp av olika metoder.

Till de studier som innefattar fraser av olika typer och där fraserna har delats upp på 
grund av att de innehåller olika komponenter eller har olika tillhörighet hör studien av 
Jiang et al.65 Fraserna som har valts ut är alla nominalfraser, men de ingår i två olika 
typer av sökfrågor. Dessa sökfrågor kallas för bigram-good queries och bigram-bad 
queries. Hit hör även studien utförd av Mitra et al.66 Även här är det nominalfraser som 
undersöks. Uppdelningen sker mellan statistiska fraser och syntaktiska fraser.

Den studie som innefattar fraser av olika typer och fraserna har delats upp på grund av 
att de har valts ut med hjälp av olika metoder är Crofts, Turtles och Lewis´s studie67. 
Uppdelningen sker mellan fraser som har valts ut manuellt och fraser som har valts ut 
automatiskt.

I denna studie har uppdelningen av fraser skett på grund av att fraserna har olika 
tillhörighet. Alla fraser som ingår i studien är av typen N. Uppdelningen har skett 
mellan NF och ordboksfraser. Syftet med denna studie var att undersöka fraser av typen 
NF och ordboksfrasers inverkan på återvinningseffektiviteten. Sammanlagt har 20 
informationsförfrågningar med tillhörande sökfrågor ingått i studien. 14 av dessa 
informationsförfrågningar innehåller NF och 6 av dessa informationsförfrågningar
innehåller ordboksfraser. 

Med tanke på skillnaden i antalet informationsförfrågningar går resultaten för strategi 
SNF och strategi SO inte att jämföra med varandra. Båda dessa strategier jämförs med 
strategi S som är den initiala sökfrågan för respektive strategi. För båda strategierna 

                                                
65 Jiang et al. 2004.
66 Mitra et al. 1997.
67 Croft et al. 1991.
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gäller att för få antal informationsförfrågningar ingår för att några generella slutsatser 
ska kunna dras. Resultaten pekar snarast på att användandet av fraser i sökfrågor har en 
negativ eller neutral inverkan på återvinningseffektiviteten. 

NF:s inverkan på återvinningseffektiviteten i studien var negativ. Både med avseende på 
recall och med avseende på precision presterade strategi S avsevärt bättre än strategi 
SNF. Sett till medelvärdet presterar strategi S 16.97 procentenheter bättre än strategi 
SNF med avseende på recall. Endast i tre fall av fjorton presterar strategi SNF lika bra 
som eller bättre än strategi S. Minskningen i recall mellan strategi S och strategi SNF är 
som synes väldigt stor. Detta kan bero på att antalet ingångar i dokumentet blir färre. 
Genom att söka på en fras återvinns de dokument som matchar den exakta frasen. 
Genom att söka på de enskilda orden som ingår i frasen återvinns de dokument som 
matchar något av orden eller båda orden. Med avseende på recall verkar det därför vara 
fördelaktigt att inte märka upp NF i en sökfråga.

Ordboksfrasers inverkan på återvinningseffektiviteten i studien ger små utslag. Både 
med avseende på recall och med avseende på precision presterade strategi S marginellt 
bättre än strategi SO. Sett till medelvärdet presterar strategi S 1.41 procentenheter bättre 
än strategi SO med avseende på recall. Sett till varje enskild informationsförfrågan
presterar dock strategi SO likvärdigt med strategi S i ett fall av sex och bättre än strategi 
S i tre fall av sex. Minskningen i recall mellan strategi S och strategi SO är som synes 
marginell. Vidare bör man se till att strategi SO presterar lika bra som eller bättre än 
strategi S i fyra fall av sex. Sett till antalet informationsförfrågningar presterar strategi 
SO således bättre än strategi S. Med tanke på urvalets storlek går det dock inte att dra 
några generella slutsatser utifrån resultaten. 

För många användare är inte hög recall det viktigaste vid en sökning i en databas. Ofta 
är det viktigt att så många av de återvunna relevanta dokumenten som möjligt placeras 
högt upp i listan över återvunna dokument. Om sökningen sker i en väldigt stor databas 
kan dock antalet relevanta dokument givet en sökfråga vida överstiga det antal 
dokument användaren är beredd att granska. Detta har bland annat påpekats av Järvelin 
och Kekäläinen som menar att icke-binära relevansskalor borde tillämpas vid rankning 
av återvunna dokument68. Vad som här är viktigt är att precision är hög. Det vill säga att 
så stor del som möjligt av de återvunna dokumenten är relevanta givet en sökfråga.

Uppmärkningen av NF i en sökfråga uppvisar även med avseende på precision dåliga 
resultat. Strategi S presterar i samtliga fall avsevärt mycket bättre än strategi SNF med 
avseende på precision. Med avseende på precision är det således bättre att använda sig 
av en sökfråga med svag struktur än en sökfråga där NF har märkts upp.

Uppmärkningen av ordboksfraser i en sökfråga uppvisar marginellt sämre resultat än 
sökfrågor utan uppmärkning med avseende på precision. Strategi S presterar i stort sett 
hela tiden lika bra som eller marginellt bättre än strategi SO. Endast vid DCV=1 
presterar strategi S avsevärt bättre än strategi SO, med en skillnad på 16.67 
procentenheter. Redan vid DCV=5 presterar dock strategi S och strategi SO likvärdigt. 
Vid DCV=100 presterar strategi S endast 0.50 procentenheter bättre än strategi SO.

                                                
68 Järvelin & Kekäläinen 2000, s. 41.



32

Med avseende på precision är det således marginellt bättre att använda sig av en 
sökfråga med svag struktur än en sökfråga där ordboksfraser har märkts upp. Med tanke 
på att minskningen är så pass marginell verkar det inte som att det i praktiken spelar 
någon större roll huruvida ordboksfraser märks upp i sökfrågan eller inte. 

Kekäläinen och Järvelin finner i sin studie som presenteras i artikeln The impact of 
query structure and query expansion on retrieval performance att sökfrågor med svag 
struktur presterar bättre med avseende på precision än motsvarande sökfrågor med stark 
struktur gällande sökfrågor som inte har expanderats. Kekäläinen och Järvelin förklarar 
sina resultat med att användandet av en fras som det enda uttrycket för ett begrepp kan 
vara för snävt69.

De förhållanden Kekäläinens och Järvelins studie har utfört i liknar till stor del 
förhållandena för denna studie. Den stora skillnaden ligger i de olika språkens 
uppbyggnad. Finska som är det språk Kekäläinen och Järvelin tillämpat i sin studie är 
ett språk som består av ett stort antal sammansatta ord. Engelskan som är det språk som 
tillämpats i denna studie är ett språk som består av ett litet antal sammansatta ord.
Studiernas resultat är inte helt jämförbara med varandra. De har dock så pass stora 
likheter att vissa jämförelser kan göras.

Lethokangas och Järvelin har studerat i vilken utsträckning samma ord används i 
tidningsartiklar för att behandla samma begrepp. Studien presenterar de i artikeln 
Consistency of Textual Expression in Newspaper Articles: An argument for 
semantically based query expansion. Tidningsartiklar från tre finska dagstidningar har 
ingått i studien. Tidningsartiklar som behandlar samma händelse har bland annat 
jämförts angående vilka ord som har fått representera de centrala begreppen i artikeln.
Medelvärdet över konsistens av använda ord var 65 %. Detta var dock beroende på 
längden på artiklarna. De korta artiklarna, det vill säga notiserna, uppvisade en 
konsistens på 83 % medan de långa artiklarna uppvisade en konsistens på 47 %.70

Resultaten av studien pekar mot att konsistensen av ord som används för att 
representera centrala begrepp i artiklar är förhållandevis liten. Även denna studie 
antyder att användandet av enbart en fras för att representera ett begrepp kan vara 
alldeles för snävt.

Förklaringarna från Kekäläinens och Järvelins studie och Lethokangas och Järvelins 
studier är tillämpbara på mina resultat. Här nedan följer en redovisning över hur strategi 
S och strategi SNF har presterat sett till enskilda informationsförfrågningar. Sett till 
enskilda informationsförfrågningar finns en spridning i hur de olika strategierna 
presterar. I stort presterar strategi S bättre än strategi SNF. Strategi SNF presterar dock 
bättre än strategi S både med avseende på recall och med avseende på precision 
gällande frasen petroleum exploration (informationsförfrågan 351) och gällande frasen
industrial waste (informationsförfrågan 421). Vidare presterar strategi SNF lika bra som 
strategi S med avseende på recall och bättre än strategi S med avseende på precision 
gällande frasen tropical storm (informationsförfrågan 408). Slutligen presterar strategi 

                                                
69 Kekäläinen & Järvelin 1998, s. 134.
70 Lehtokangas, Raija & Järvelin, Kalervo 2001. Consistency of Textual Expression in Newspaper 
Articles: An argument for semantically based query expansion, s. 535.
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SNF lika bra som strategi S med avseende på precision gällande frasen child labor
(informationsförfrågan 440). Detta tyder på att dessa fraser används frekvent. 

Gällande resterande informationsförfrågningar har strategi S presterat bättre än strategi 
SNF. Detta tyder på att uppmärkningen av NF i sökfrågor snävar av sökfrågan för 
mycket. Exempelvis kan frasen human smuggling uttryckas som smuggling of humans. 
Frasen cigar smoking kan uttryckas smoking of cigars eller cigar smoker om artikeln 
fokuserar på rökarna av cigarrer istället för rökningen av cigarrer. Andra fraser kan vara 
för breda för att fånga upp de relevanta dokumenten. Exempel på en sådan fras är frasen 
hybrid fuel. Många artiklar som behandlar ämnet hybrid fuel skriver om specifika 
bränsleformer. Andra artiklar använder sig av frasen hybrid cars eller den mer specifika 
electrical cars. Detta är bara några exempel som illustrerar variationerna i användandet 
av ord. Denna variation gör det svårt att fånga upp alla relevanta dokument.

Här nedan följer en redovisning över hur strategi S och strategi SO har presterat sett till 
enskilda informationsförfrågningar. Strategi S presterar endast bättre än strategi SO i 
två fall av sex både med avseende på recall och med avseende på precision. Strategi SO 
presterar bättre än strategi S både med avseende på recall och med avseende på 
precision gällande frasen birth rate (informationsförfrågan 428). Vidare presterar 
strategi SO likvärdigt med strategi S med avseende på recall och bättre än strategi S 
med avseende på precision gällande frasen native american (informationsförfrågan
372). Slutligen presterar strategi SO bättre än strategi S med avseende på recall gällande 
frasen radioactive waste (informationsförfrågan 387) och gällande frasen rain forest
(informationsförfrågan 400). Att flera av sökfrågorna tillhörandes strategi SO har 
presterat lika bra eller bättre än strategi S skulle kunna förklaras med att sökfrågorna 
innehåller ordboksfraser. Dessa fraser är så pass vedertagna att de återfinns i en ordbok
och det finns inga direkta synonymer till dem. Självklart går det att byta ut orden i 
fraserna till andra ord och ändå uttrycka samma sak. Vanligast verkar dock vara att 
använda sig av de vedertagna fraserna. 

Att använda sig av fraser i sökfrågor har traditionellt betraktats som 
precisionsförhöjande då fraser har visat sig vara användbara för att identifiera innehållet 
i ett dokument71. Mitt antagande var att strategi SO skulle ha högre precision än strategi 
S. Detta var dock inte fallet utan strategi S låg hela tiden lika bra som eller lite bättre än 
strategi SO. Resultaten tyder på att ungefär lika stort antal dokument innehåller 
ordboksfraserna som antalet dokument som innehåller orden som ingår i 
ordboksfraserna. Användandet av fraser i sökfrågor kan bli överflödigt om redan ett 
enskilt ord i den givna frasen matchar dokumentet. 

En anledning till de dåliga resultaten i denna studie skulle kunna vara att de ord som 
använts i sökfrågorna endast hämtats från ett fält, <SE-title>. Callans och Crofts studie i 
TIPSTER visar att återvinningseffektiviteten ökar både med avseende på recall och med 
avseende på precision om orden till sökfrågan har hämtats från flera fält än om orden till 
sökfrågan har hämtats från endast ett fält72. Genom att använda sig av ord från flera fält 
täcks en större andel ord som kan uttrycka ett begrepp in. Lethokangas och Järvelins 
resultat från sin studie om konsistens i användandet av ord för att uttrycka ett begrepp 
                                                
71 Mitra et al. 1997, s. 1.
72 Callan & Croft 1993, s. 354.
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visar att konsistensen är låg. Även Kekäläinen och Järvelin drar slutsatsen att en fras är 
för snäv som det enda uttrycket för ett begrepp. Genom att använda sig av ord från fler 
fält och eventuellt flera fraser som uttryck för samma begrepp ökar chanserna att så 
många relevanta dokument som möjligt återvinns.

Jiang et al. påpekar att IR traditionellt sett har sett på sökfrågor och dokument som en 
uppsättning ord och att dessa ord är oberoende av varandra. Att använda sig av 
sökfrågor med svag struktur har därför länge dominerat. Förutom den uppenbara 
anledningen att användaren ofta vill formulera sökfrågor på ett enkelt sätt genom att 
bara behöva skriva en uppsättning nyckelord påpekar de att sökfrågor med svag struktur 
ger förvånansvärt bra resultat. Så länge en sökfråga med svag struktur presterar bättre 
eller i varje fall inte avsevärt sämre än en sökfråga med stark struktur kommer sökfrågor 
med svag struktur att dominera.73

Resultaten av denna studie kan sammanfattas med att strategi S presterade avsevärt 
mycket bättre än strategi SNF varför användandet av strategi S är att rekommendera. 
Strategi S och strategi SO presterade ungefär lika bra. På grund av det begränsade 
urvalet är några generella slutsatser svåra att dra. Det hade varit intressant att se hur de 
respektive strategierna hade presterat om avståndsoperatorer hade tillämpats istället för 
frasoperatorer. 

Uppmärkning av ordboksfraser i denna studie uppvisade förhållandevis små utslag. 
Urvalet var dock för litet för att några generella slutsatser skulle kunna dras. Fortsatt 
forskning på området skulle vara intressant. En studie som jämför hur sökfrågor med 
ordboksfraser uppmärkta presterar gentemot sökfrågor med svag struktur skulle vara 
intressant. Denna studie borde utföras med ett urval som är så pass stort att mer 
generella slutsatser kan dras från studien. Vidare skulle det vara intressant att se vilken 
inverkan ordboksfraser har på återvinningseffektiviteten i ett annat best-match system 
baserat på en annan IR-modell.

                                                
73 Jiang et al. 2001, s. 1.
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8 Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka skillnaden mellan tre sökfrågestrategier med 
avseende på återvinningseffektiviteten. Studien syftar till att ta reda på hur uppmärkning 
av två typer av nominalfraser, NF och ordboksfraser, inverkar på 
återvinningseffektiviteten med avseende på recall och med avseende på precision. De 
nominalfraser som undersöktes i studien består av minst två ord. 

Denna studie undersökte sökningar som utförs i databaser via datorer. Sökfrågorna i 
studien innehöll normaliserade engelska ord med syfte att återvinna dokument i fulltext. 
Studien har syftat till att undersöka hur uppmärkning av vissa typer av nominalfraser i 
sökfrågor inverkar på återvinningseffektiviteten med avseende på recall och precision. 
Studien har delats upp i två delar. Den ena delen har syftat till att undersöka hur 
uppmärkning av NF i sökfrågor (SNF) inverkar på återvinningseffektiviteten. Denna del 
har innefattat 14 informationsförfrågningar med tillhörande sökfrågor. Den andra delen 
har syftat till att undersöka hur uppmärkning av ordboksfraser i sökfrågor (SO) inverkar 
på återvinningseffektiviteten. Denna del har innefattat 6 informationsförfrågningar med 
tillhörande sökfrågor. Undersökningens omfattning är förhållandevis begränsat.

För att undersöka hur de olika sökfrågestrategierna påverkar återvinningseffektiviteten 
formulerades fyra forskningsfrågor:

1. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av nominalfraser (som inte är 
ordboksfraser) med bestämning till huvudordet, där huvudordet är ett substantiv 
eller ett substantiviskt ord, på sökningars recall?

2. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av nominalfraser (som inte är 
ordboksfraser) med bestämning till huvudordet, där huvudordet är ett substantiv 
eller substantiviskt ord, på sökningars precision?

3. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av ordboksfraser på sökningars 
recall?

4. Vilken inverkan har uppmärkning i sökfrågor av ordboksfraser på sökningars 
precision?

Dessa forskningsfrågor är relevanta att ställa då användare ställer höga krav på IR-
system. Det optimala återvinningsresultatet där alla relevanta dokument återvinns och 
inga icke-relevanta dokument återvinns är ofta svårt att uppnå i praktiken. Den 
genomsnittliga användaren brukar undersöka den översta delen av listan över 
returnerade dokument givet en sökfråga. Det optimala sökresultatet är således att alla 
relevanta dokument som återvinns placeras högst upp i listan över returnerade 
dokument. 

Som tidigare har påpekats kräver ett IR-system en sökfråga från användaren som 
systemet ska matcha mot dokumenten för att kunna avgöra huruvida dessa är relevanta 
eller icke-relevanta. En välformulerad sökfråga ger bättre resultat med avseende på 
återvinningseffektiviteten än en sökfråga som inte är välformulerad. I denna studie har 
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sökfrågorna formulerats utifrån ord i fältet <SE-title> och de N som är antingen NF 
eller ordboksfraser har märkts upp. Orden har normaliserats med hjälp av ENGTWOL. 
Struktur på sökfrågor innebär användandet av operatorer för att uttrycka relationer 
mellan olika element i sökfrågan. I denna studie har frasoperatorn #od1 tillämpats för att 
märka upp NF och ordboksfraserna. En sökfråga med frasoperatorn #od1 har en stark 
struktur och en sökfråga utan andra operatorer än #sum-operatorn har en svag struktur.

Studien har utförts i ett probabilistiskt IR-system, InQuery. De återvunna dokumenten 
rankas i fallande ordning efter sannolikheten att de är relevanta. Huruvida ett dokument 
anses vara relevant eller icke-relevant baseras på huruvida dokumentet innehåller ord
som matchar orden i sökfrågan. Den relevansbedömning som tillämpas överensstämmer 
med Saltons och McGills och Efthimiadis definition av ämnesrelevans där 
ämnesrelevans är ett objektivt synsätt som innebär att hänsyn endast tas till hur väl en 
given sökfråga semantiskt överensstämmer med dokumentet.

Många studier av frasers inverkan på återvinningseffektivitet har uppvisat ett dåligt 
reslutat. Återvinningseffektiviteten har bara varit marginellt högre eller neutralt 
gentemot en sökfråga med svag struktur. Den relaterade forskningen som har 
presenterats har uppvisat varierande resultat.

Resultaten som presenterats i kapitel 4 Tidigare forskning tyder på att användandet av 
fraser i sökfrågor med liten eller ingen expansion har en negativ till marginellt positiv 
inverkan på återvinningseffektiviteten. Förklaringarna till dessa resultat varierar 
beroende på hur studien har utförts. I en studie är en tänkbar förklaring att användandet 
av ett uttryck för ett begrepp kan vara för snävt. I en annan studie är en tänkbar 
förklaring att antalet ord i sökfrågorna är så pass stort att användandet av fraser kan ha 
blivit överflödigt. Endast i en av studierna har goda resultat uppvisats vid användandet 
av fraser i sökfrågorna. De fraser som uppvisade goda resultat är de fraser som ingår i så 
kallade bigram-good queries i studien av Jiang et al.

Resultaten tyder på att den ökning i precision som nås vid användandet av fraser i 
sökfrågor sker på låg recallnivå. Användare är i stor utsträckning framförallt 
intresserade av de topprankade dokumenten av de återvunna relevanta dokumenten. En 
ökning i precision på låg recallnivå medför således ingen större förbättring för den 
genomsnittlige användaren.

För att undersöka vilken inverkan NF och ordboksfraser har på 
återvinningseffektiviteten med avseende på recall och med avseende på precision har tre 
olika sökfrågestrategier konstruerats. Sökstrategi S är den initiala sökfrågan, denna 
består av ord i sin grundform från fältet <SE-title> från informationsförfrågningarna. I 
strategi SNF är NF uppmärkta med frasoperatorn #od1. I strategi SO är ordboksfraser 
uppmärkta med frasoperatorn #od1.

Denna studie uppvisar överlag dåliga till neutrala resultat. Strategi S presterar bättre än 
strategi SNF både med avseende på recall och med avseende på precision. Resultaten 
visar att strategi S är bäst att tillämpa för ett bra återvinningsresultat.
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Strategi S presterar bättre än strategi SO både med avseende på recall och med avseende 
på precision. Gällande recall presterade dock strategi SO likvärdigt med eller bättre än 
strategi S i sammanlagt fyra fall av sex. Gällande precision presterar strategi S 
marginellt bättre än strategi SO. Utifrån de resultat som presenteras i studien kan inga 
slutsatser dras om huruvida strategi S eller strategi SO är bäst att tillämpa. Resultaten 
tyder på att det är egalt vilken av strategierna som tillämpas. 
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Bilaga 1 – Informationsförfrågningar med tillhörande 
sökfrågor för strategi S och strategi SNF

I denna bilaga redovisar jag samtliga i studien använda sökfrågor som innehåller en NF. 
Jag börjar med att presentera informationsförfrågningarna utifrån <SE-title> och <SE-
desc>. Orden till sökfrågan har hämtats från <SE-title>. Efter detta presenteras de två 
olika sökfrågorna enligt följande:

S: Initial sökfråga. Ord direkt hämtade från informationsförfrågan, transformerade till 
grundform.  

SNF: NF identifieras och skrivs inom frasoperator. 

Informationsförfrågan 351: 
<SE-title> Falkland petroleum exploration
<SE-desc> What information is available on petroleum exploration in the South 
Atlantic near the Falkland Islands?

S: #sum(@falkland petroleum exploration)

SNF: #sum(@falkland #od1(petroleum exploration))

Informationsförfrågan 355: 
<SE-title> ocean remote sensing
<SE-desc> Identify documents discussing the development and application of 
spaceborne ocean remote sensing.

S: #sum(ocean remote sense)

SNF: #sum(ocean #od1(remote sense))

Informationsförfrågan 358: 
<SE-title> blood-alcohol fatalities
<SE-desc> What role does blood-alcohol level play in automobile accident 
fatalities?

S: #sum(blood alcohol fatality)

SNF: #sum(#od1(blood alcohol) fatality)
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Informationsförfrågan 360: 
<SE-title> drug legalization benefits
<SE-desc> What are the benefits, if any, of drug legalization?

S: #sum(drug legalization benefit)

SNF: #sum(#od1(drug legalization) benefit)

Informationsförfrågan 362: 
<SE-title> human smuggling
<SE-desc> Identify incidents of human smuggling.

S: #sum(human smuggle)

SNF: #sum(#od1(human smuggle))

Informationsförfrågan 377: 
<SE-title> cigar smoking
<SE-desc> Identify documents that discuss the renewed popularity of cigar 
smoking.

S: #sum(cigar smoke)

SNF: #sum(#od1(cigar smoke))

Informationsförfrågan 385:
<SE-title> hybrid fuel cars
<SE-desc> Identify documents that discuss the current status of hybrid 
automobile engines, (i.e., cars fueled by something other than gasoline only)

S: #sum(hybrid fuel car)

SNF: #sum(#od1(hybrid fuel) car))

Informationsförfrågan 396:
<SE-title> sick building syndrome
<SE-desc> Identify documents that discuss sick building syndrome or building-
related illnesses.
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S: #sum( sick building syndrome)

SNF: #sum(#od1(sick building) syndrome))

Informationsförfrågan 399:
<SE-title> oceanographic vessels
<SE-desc> Identify documents that discuss the activities or equipment of 
oceanographic vessels.

S: #sum(oceanographic vessel)

SNF: #sum(#od1(oceanographic vessel))

Informationsförfrågan 402:
<SE-title> behavioral genetics
<SE-desc> What is happening in the field of behavioral genetics, the study of the 
relative influence of genetic and environmental factors on an individuals behavior 
or personality?

S: #sum(behavioral genetics)

SNF: #sum(#od1(behavioral genetics))

Informationsförfrågan 407:
<SE-title> poaching, wildlife preserves
<SE-desc> What is the impact of poaching on the worlds various wildlife 
preserves?

S: #sum(poach wildlife preserve)

SNF: #sum(poach #od1(wildlife preserve))

Informationsförfrågan 408: 
<SE-title> Tropical storms
<SE-desc> What tropical storms (hurricanes and typhoons) have caused 
significant property damage and loss of life? 

S: #sum(tropical storm)

SNF: #sum(#od1(tropical storm))
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Informationsförfrågan 421: 
<SE-title> industrial waste disposal
<SE-desc> How is the disposal of industrial waste being accomplished by 
industrial management throughout the world? 

S: #sum(industrial waste disposal)

SNF: #sum(#od1(industrial waste) disposal)

Informationsförfrågan 440:
<SE-title> child labor
<SE-desc> What steps are being taken by governments or corporations to 
eliminate abuse of child labor?

S: #sum(child labor)

SNF: #sum(#od1(child labor))



45

Bilaga 2 – Informationsförfrågningar med tillhörande 
sökfrågor för strategi S och strategi SO

I denna bilaga redovisar jag samtliga i studien använda sökfrågor som innehåller en 
ordboksfras. Jag börjar med att presentera informationsförfrågningarna utifrån <SE-
title> och <SE-desc>. Orden till sökfrågan har hämtats från <SE-title>. Efter detta 
presenteras de två olika sökfrågorna enligt följande:

S: Initial sökfråga. Ord direkt hämtade från informationsförfrågan, transformerade till 
grundform.  

SO: Ordboksfraser identifieras och skrivs inom frasoperator.

Informationsförfrågan 372: 
<SE-title> Native American casino
<SE-desc> Identify documents that discuss the growth of Native American casino 
gambling.

S: #sum(native @american casino)

SO: #sum(#od1(native @american) casino)

Informationsförfrågan 384:
<SE-title> space station moon
<SE-desc> Identify documents that discuss the building of a space station with the 
intent of colonizing the moon.

S: #sum(space station moon)

SO: #sum(#od1(space station) moon))

Informationsförfrågan 387:
<SE-title> radioactive waste
<SE-desc> Identify documents that discuss effective and safe ways to permanently 
handle long-lived radioactive waste.

S: #sum(radioactive waste)

SO: #sum(#od1(radioactive waste))
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Informationsförfrågan 400: 
<SE-title> Amazon rain forest
<SE-desc> What measures are being taken by local South American authorities to 
preserve the Amazon tropical rain forest?

S: #sum(amazon rain forest)

SO: #sum(amazon #od1(rain forest))

Informationsförfrågan 420:
<SE-title> carbon monoxide poisoning
<SE-desc> How widespread is carbon monoxide poisoning on a global scale?

S: #sum(carbon monoxide poison)

S: #sum(#od1(carbon monoxide poison))

Informationsförfrågan 428: 
<SE-title> declining birth rate
<SE-desc> Do any countries other than the U.S. and China have a declining birth 
rate?

S: #sum(decline birth rate)

SO: #sum(decline #od1(birth rate))


