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1. Inledning 
 
I samband med att Internet blev åtkomligt i större grad i slutet av 1980-talet främst 
för forskare, och med viss fördröjning även för kommersiella intressen och 
allmänhet, introducerades också webben. I dag har webben utvecklats med otrolig 
fart till en viktig men ständigt tillväxande informationsdepå där det mesta återvinns. 
Som system för att återvinna information åt flera olika användargrupper intar de 
kommersiella söktjänsterna på webben en särställning som viktiga hjälpmedel. 
Söktjänsterna har i takt med webbens utvidgning också tillvuxit i både storlek och 
mängd och nya söktjänstlanseringar dyker upp då och då. Enligt en historisk  
tillbakablick av Searchenginewatch var det Alta Vista som en gång hade störst antal 
indexerade dokument i jämförelse med samtliga andra söktjänster när söktjänsten 
blev tillgänglig för allmänheten  i december 1995. (Searchenginewatch 2007). I 
dagsläget ändras och växlar storleksförhållandena hos söktjänsternas index ganska 
hastigt och abrupt. 

 
Det finns många svårigheter inbyggda i en informationstät miljö som webbens, det 
vill säga i en miljö där en stor mängd information finns tillgänglig, exempelvis i 
form av webbdokument med både text, ljud och bild.  Söktjänsterna måste kunna 
hantera denna miljö och återvinna rätt information ur användarens synvinkel. 
Webbmiljön skiljer sig följaktligen i grunden från traditionella informationssystem i 
form av databaser och bibliotekskataloger. Här kan nämnas problem som uppstår 
med att kvaliteten på webbdokumenten varierar, och vidare att vem som helst kan 
publicera och lägga ut dokument på webben. Webbdokument kan också vara både 
ostrukturerade, felaktiga, inaktuella, kopierade och ha språkliga fel. Detta 
sammantaget gör webben med sin enorma mängd webbdokument till en mycket 
dynamisk återvinningsmiljö (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 368 f.). 
 
 Då jag valde inriktning under min studietid vid BHS, inriktade jag mig på kollegiet 
kunskapsorganisation, som jag tyckte verkade intressant. Här kom jag i kontakt med  
ämnet information retrieval, IR, och inom detta område vidare utvärdering av 
söktjänster i form av evalueringar. Evalueringar av söktjänsters effektivitet utförda 
av IR- forskare kan i stort bidra till att allmänheten får kunskap om hur söktjänster 
faktiskt presterar vad gäller effektivitet, samt kan även medföra att de utvecklas 
vidare rent söktekniskt. De kan därför vara betydelsefulla. Ämnet för den här 
uppsatsen blir således att genomföra en evaluering och undersöka effektiviteten och 
överlappningen mellan tre söktjänsterna på webben: Google, Yahoo! och Live 
Search. I den här uppsatsen ska jag mer specifikt granska och mäta några söktjänster 
och hur de presterar i förhållande till varandra och deras effektivitet mätt utifrån 
olika aspekter blir då huvudföremålet för undersökningen. 

     
 
    1.1 Syfte 

 
Syftet med undersökningen är att mäta och jämföra effektiviteten och 
överlappningen mellan tre webbaserade söktjänster, Google, Yahoo! och Live 
Search. 
 



 2 

Möjligen kommer den här studien kunna ge svar på frågan vilken av dessa tre 
söktjänster som presterar bäst vad gäller återvinningseffektivitet och kan vara 
lämplig att välja för en användare som önskar sig många relevanta träffar som svar 
på en query. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
 
 
- Skiljer sig de tre söktjänsterna åt med avseende på precision ? 
- I vilken mån återvinner undersökningens tre söktjänster relevanta dokument ? 
- Hur stor är överlappningen med avseende på relevanta återvunna dokument 

mellan de tre söktjänsterna ? 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
 
Innan själva undersökningen av söktjänsterna tog vid, bestämde jag mig för att göra 
vissa avgränsningar som jag ansåg skulle garantera dess genomförbarhet. Jag valde 
att avgränsa mig till att endast utvärdera de 10 först återvunna träffarna i träfflistan. 
Detta innebar att jag valde ett DCV (Document Cut-off Value) på 10 för 
undersökningens vidkommande. I praktiken innebar detta att jag endast 
relevansbedömde de 10 först återvunna träffarna för varje query, eller synonymt 
sökfråga, som varje söktjänst visade i resultatlistan. Ett DCV kan sättas både högre 
och lägre. Ett DCV påverkar exempelvis precisionen, när den beräknas i en 
undersökning. Valet av det relativt låga DCV 10 gjordes på grund av det omfång 
och den tid jag planerade för uppsatsen. Vidare är det vanligt att en 
normalanvändare av en söktjänst ofta skyndsamt granskar enbart de första träffarna 
som visas i en träfflista. Detta gör mitt val av DCV för undersökningen mer 
verklighetsnära. 
 
Jag har vidare valt att inkludera ett antal av 20 stycken ämnen i undersökningen. 
Dessa 20 ämnen har sitt ursprung i användares informationsförfrågningar till en 
genusvetenskapligt inriktad frågelåda. Antalet 20 tyckte jag var tillräckligt att ha 
med, även här sett till det tidsomfång jag tänkte mig för studien.  
 
Vad gäller effektivitetsmått har jag avgränsat mig till det binära måttet precision. I 
min undersökning beräknas det på två sätt, för att mäta återvinningseffektiviteten för 
söktjänsterna ur två olika aspekter. En anledning till valet av detta mått, är att 
precision på ett relativt okomplicerat sätt mäter andelen relevanta dokument av de 
återvunna dokumenten. Recall som mått har jag valt att inte undersöka då det inte 
går att veta antalet relevanta dokument en söktjänst återvinner för en specifik query.   
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1.4 Disposition 
 
 
Kapitel 2 redogör för IR, information retrieval. Kapitlet inleds med att för IR 
centrala begrepp som kan vara bra för förståelsen av uppsatsen förklaras och ges en 
definition. Därefter följer en presentation av IR och dess återvinningsprocess. 
Vidare behandlas IR-modeller i kapitlet och här tas tre för IR-området klassiska 
återvinningsmodeller upp. Slutligen följer ett avsnitt om söktjänster där viktiga 
funktioner hos dessa, som indexering och rankning, tas upp. 
 
I det tredje kapitlet behandlas evaluering av IR-system. Ett första avsnitt behandlar 
relevansbegreppet och ringar in detta lite närmare, därefter behandlas 
effektivitetsmått som förekommer inom IR-området och är sammankopplade med 
relevans. Slutligen behandlar de två sista avsnitten evalueringsstudier i form av 
experiment, här tas först det historiska Cranfield upp och även det nutida TREC 
beskrivs. 
 
I kapitel 4 redogörs för tidigare forskning som kan sägas ha relevans för och 
koppling till föreliggande uppsats. Här presenteras 5 evalueringsstudier av olika 
karaktär och en magisteruppsats. 
 
Kapitel 5 behandlar den metod som kommit till användning i uppsatsen för att 
komma fram till de resultat som erhölls. Där görs inledningsvis en presentation av 
de valda söktjänsterna, topics och queries tas upp, likaså valt DCV, liksom relevans 
och relevanskategorier och undersökningens genomförande. De två sista 
delavsnitten behandlar mitt valda effektivitetsmått samt metoden för det 
överlappningstest som genomfördes. 
 
I kapitel 6 redovisas de resultat som jag fick efter undersökningen av söktjänsterna. 
Resultatet presenteras med hjälp av tabeller och även olika typer av diagram med 
förklarande text i anslutning till dessa. 
 
Kapitel 7 är ett diskussionskapitel där jag analyserar och tolkar det erhållna 
resultatet samt drar några slutsatser angående detta. Avslutningsvis ger jag några  
förslag på vidare forskning. 
 
Kapitel 8 utgörs av en sammanfattning av uppsatsen där den beskrivs i sin helhet.        
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2. IR 
 
 
2.1 Terminologi 
 
Nedan ska terminologi viktig för förståelsen av uppsatsen definieras: 
 

• DCV – (Document Cut off Value )  – är det antal av de först presenterade 
träffarna hos en söktjänst som relevansbedöms. 

 
• Dokument – ett objekt som innehåller data. (Ahlgren, 2004 s. 14). 

 
• Effektivitet- Effektivitet finns i form av effectiveness eller efficiency, som är två 

huvudsakliga parametrar vid mätning av prestationen i ett IR-system. I denna 
uppsats mäts effectiveness som mäter hur bra ett specifikt system når upp till 
sina målsättningar. Specifikt kan effectiveness mäta, som jag gör i föreliggande 
studie, i vilken grad ett IR-system återvinner relevant information samtidigt som 
det inte återvinner icke-relevant information. I min studie använder jag i 
huvudsak effektivitetsmåttet precision för att bedöma effektivitet i form av 
effectiveness mellan söktjänsterna, dvs hur de presterar  i enlighet med hur 
Chowdhury vill beskriva denna form av effektivitet. (Chowdhury 1999 s. 201). 

 
• Query – Denna konstrueras för att kunna användas i ett IR-system. Queryn är 

vidare en formell representation av ett informationsbehov, uttryckt i ett visst IR-
systems språk. En query kan formuleras med användande av termer och även 
sökoperatorer, och är i praktiken en sökfråga. (Ahlgren 2004, s. 14). 

 
• Topic – Är i grund och botten ett informationsbehov uttryckt i naturligt språk. 
Användaren har med andra ord en informationsförfrågan ställd på vanligt språk. 
(ibid.s.14). 
 

 
. 

2.2 Presentation av IR 
 
Information retrieval (IR) förklarar Salton och Mc Gill som något som innefattar 
representation, lagring, organisering och åtkomst till informationsobjekt.( Salton & Mc 
Gill 1983, s. 1).I grund och botten kan ingen begränsning läggas på vilken sorts 
informationsobjekt som kan hanteras inom IR. Salton och MC Gill anser att många 
informationsobjekt som hanteras inom IR utgörs av i praktiken berättande information. 
Exempel på sådana informationsobjekt kan vara brev, dokument av alla slag, 
tidningsartiklar, böcker, medicinska referat, forskningsartiklar och så vidare. (ibid. s. 1-
2). Själva begreppet IR formulerade Calvin Mooers redan 1951 (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s.3). 
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2.2.1 Återvinningsprocessen 
 
Nedan beskrivs hur själva IR-processen fungerar lite närmare. 
Innan IR-processen (eller vad Baeza-Yates & Ribeiro-Neto benämner 
återvinningsprocessen) överhuvudtaget kan påbörjas är det ett krav att själva 
textdatabasen definieras. Detta sker genom att följande fastställs: 
 

- vilka dokument som ska användas 
- vad som ska göras med texten i form av operationer 
- en textmodell som omfattar vad för sorts text det rör sig om och vad som är 

möjligt att återvinna (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 10-11). 
 
Nästa steg som vidtar är att ett index byggs för texten. Innan återvinningen startar, 
skapas ett index från dokumentdatabasen. Processen att algoritmiskt undersöka 
dokument för att generera indexeringstermer kallas för automatisk indexering. 
(Ahlgren,2004 , s.115). 

 
 Ett välkänt och populärt index i IR-sammanhang är den inverterade filen vars 
huvudfunktion är att öka hastigheten på återvinningen och ge snabbare åtkomst till 
dokumenten genom att indexet genomsöks. (Salton & Mc Gill 1983 s. 17). 
 
Enligt Baeza-Yates & Ribeiro-Neto innefattar definitionen av databasen mer 
specifikt att dokument till exempel genomgår stemming, en teknik som reducerar 
ord till sina ordstammar. Även stoppord som är vanligt förekommande småord som 
kan sakta ner den följande återvinningen utan att ge bättre resultat., tas bort. (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999 s. 10). Exempel på vanliga engelska stoppord ger 
Ahlgren och nämner i sammanhanget and, of, the och to. (Ahlgren 2004, s.17). 
 
Slutligen, efter att indexet har byggts, kan IR-processen inledas. I denna ingår att 
användaren formulerar ett informationsbehov genom en query. Det är denna query 
som därefter IR-systemet tar emot och behandlar. Ett nästa steg är att de dokument 
som återvinns rankas efter någon princip av IR-systemet t ex efter relevans. Efter 
detta kan en användare avge återkoppling, feedback, till systemet och närmare 
specifiera vilka dokument denne är intresserad av. (ibid s. 9-10). 

 
 
2.3 IR-modeller 
 
Tre välkända matematiska IR-modeller som rör återvinning av information är den 
booleska modellen, vektormodellen och den probabilistiska modellen, men det finns 
många fler modeller inom IR.  De tre modellerna kan sägas bygga på ett antagande om 
att ju mer frekvent termer hittas i både dokument och query desto mer relevant anses 
dokumentet vara i förhållande till queryn. En återvinningsmodell kan vidare sägas vara 
en slags algoritm som använder sig av en query Q och en uppsättning dokument, och 
fastställer vad Grossman & Frieder kallar SC eller RSV (Similarity Coefficient resp. 
Retrieval Status Value) för varje dokument i ett IR-system (Grossman & Frieder 2004 s. 
9). 
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2.3.1 Booleska modellen 
 
Den här modellen var den som kom först, och introducerades i de tidiga kommersiella 
IR-systemen, som lagrade bibliografiska poster. Operationella kommersiella IR-system 
som är baserade på modellen är inte ovanliga idag, men modellen är inte längre så 
dominerande som den brukade vara. Booleska modellen baserar sig på mängdlära samt 
satslogik. Dokumenten representeras i modellen av binära termvektorer. Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto menar att modellen är enkel, något som har betraktats som en av dess 
positiva sidor. Dokument återvinns bara i relation till en query om dokumentet 
motsvarar de booleska villkoren som uttrycks genom queryn. Om detta är fallet, får 
dokumentet likhetsvärdet 1 för relevant. I annat fall, tilldelas dokumentet värdet 0 för 
icke-relevant. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 25 f) 
 
Användaren uttrycker vanligen sin query med användande av termer i kombination med 
de booleska operatorerna AND, OR och NOT samt användande av parenteser. (Ahlgren 
2004, s. 21). 
 
Dock har modellen kritiserats på ett antal punkter. Här har anförts i huvudsak dels 
modellens binära sätt att betrakta dokument som antingen relevanta eller icke-relevanta. 
Någon relevansrankning sker inte heller i fallande ordning, vilket kan vara önskvärt, så 
att IR-systemet rankar dokumenten i enlighet med dess grad av likhet med queryn. Den 
exakta matchning som görs, kan slutligen medföra att antingen för få eller för många 
dokument återvinns. Baeza-Yates och Ribeiro-Neto anför även att det kan vara svårt för 
användare att göra om sina informationsbehov till booleska queries. (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 25 ff).  
 
 
2.3.2 Vektormodellen 
 
Vektormodellen presenterades i början av 70-talet inom IR-världen. I motsats till den 
Booleska modellen så är principen för vektormodellens återvinningsmetod en best 
match technique , en återvinningsmetod som beaktar den bästa matchningen och inte 
den exakta. (Ahlgren 2004, s.22).  
 
Baeza-Yates & Ribeiro-Neto nämner att vektormodellen gör delvis matchning möjlig. 
Termvektorerna i den här modellen är icke-binära och representerar dokument och 
queries. Vidare är fallet att dokumenten i IR-systemet beskrivs med representativa 
indexeringstermer med olikartad relevans. En del indexeringstermer är bättre lämpade 
att beskriva dokuments innehåll. Vid återvinningsprocessen av dokument tilldelas 
numeriska vikter samtliga indexeringstermer . Den här vikten beskriver ett kvantitativt 
värde på hur betydelsefull en viss indexeringsterm är för att representera dokumentets 
innehåll. Vektormodellen ordnar de återvunna träffarna i fallande skala med avseende 
på likhetsgraden och samtidigt tar modellen i beaktande även de dokument som bara 
matchar queryn i olika utsträckning. Här används ofta ett cosinusmått som mått på 
likhet och rankningsfunktion för korrelationen mellan vikter i dokument och query. De 
återvunna och rangordnade dokumenten kan möjligen utgöra en mer exakt återvinning 
som möjligen matchar en sökares informationsbehov och query på ett bättre sätt,än om 
den ovan beskrivna booleska modellen hade använts. I dagsläget är vektormodellen en 
populär återvinningsmodell på webben.  (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27 ff).    
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2.3.3 Probabilistiska modellen 
 
Den här modellen införlivades med IR-området år 1976. (Baeza-Yates& Ribeiro-Neto 
s.30).  
Chowdhury hävdar att den probabilistiska modellen helt enkelt uppskattar sannolikheten 
vad gäller om ett dokument kommer att vara relevant eller inte för en särskild sökare i 
IR-systemet. Vidare utgår modellen från att en inledande gissning görs angående 
relevans för ett antal termer som skall skapa en sannolik uppfattning om den ideala eller 
optimala svarsmängden. (Chowdhury 1999, s.162). 
 
Den probabilistiska modellen utgår först från att givet en query q och ett dokument dj i 
en samling så bör sannolikheten uppskattas för att det återvunna dokumentet dj är 
relevant för en användare. Sannolikheten för relevans är vidare endast beroende av 
queryn och dokumentet. Den probabilistiska modellen antar att det finns en delmängd 
av alla dokument som en användare först väljer. Denna delmängd består av dokument 
för en query q, vilken jag i stycket ovan kallade den ideala svarsmängden. Denna 
benämns och betecknas ofta med bokstaven R (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
31). 
 
De vikter som ingår i den probabilistiska modellen är binära och det innebär således  att 
termer antingen förekommer eller inte gör det i återvunna dokument. (ibid.). 
 
Till ett positivt drag hos den probabilistiska modellen hör att dokumenten rankas i 
fallande ordning utifrån kriteriet sannolikhet för relevans. Inte heller behöver 
användaren förena termer med booleska operatorer i sina queries som görs vid den 
booleska modellen som jag tog upp tidigare.   
 
 
2.4 Söktjänster 
 
2.4.1 Typer av söktjänster 
 
Resultaten av en webbsökning beror i stort sett på vilken söktjänst användaren har 
använt sig av, då söktjänster skiljer sig åt i hur de väljer, uppdaterar och indexerar 
dokument likadeles i vilka sök-och återvinningskännetecken de har. Söktjänster kan 
indelas i många olika kategorier, exempelvis på grundval av hur deras index specifikt 
ser ut. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 18 f). 
 
Chowdhury & Chowdhury gör en indelning i två huvudkategorier av sökredskap - 
söktjänster och metasökmotorer. Metasökmotorn assisterar sökaren i att utföra 
sökningar i fler än en söktjänst , som antingen är förvalda av metasökmotorn eller kan 
väljas av användaren. Som exempel på en metasökmotor nämner författarna Dogpile.  
 
Det har även utvecklats speciella söktjänster som låter sökarna skriva in en fråga enbart 
med användande av naturligt språk och utan att behöva ha kunskap om vare sig 
sökoperatorer eller andra komplicerade query-strukturer. Chowdhury & Chowdhury 
anser att detta kan vara en positiv nyhet för användare (2001, s. 28 f).  
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Webbkatalogen är en annan sorts söktjänst som Chowdhury och Chowdhury nämner. 
Denna innehåller kategorier och underkategorier som rent konkret delar in och ordnar 
webbplatserna efter deras innehåll. Sökaren kan klicka på en kategori för att finna de 
webbsidor som behandlar vad denne efterfrågar. (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 
15). Författarna anser att webbkataloger kan vara användbara för användare som inte är 
några ämnesexperter och inte heller expertsökare på webben. De pekar dock på den 
nackdel som finns med dem, nämligen att de totalt sett ger tillträde till mindre antal 
webbsidor än vid sökning i en konventionell söktjänst av fulltexttyp. Vidare kan det 
vara svårt för användaren att ibland välja rätt kategori för att klicka sig vidare och hitta 
det den söker. (ibid., s. 48). 
 
Enligt Baeza-Yates & Ribeiro-Neto är det övervägande vanligaste sättet att söka på 
webben att använda sig av söktjänster vilka indexerar en viss andel av webbdokumenten 
som fulltextdatabas. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 393).  
 
 
 
2.4.2 Söktjänsters funktionssätt 
 
Det finns skilda sätt att söka på webben för användaren att nyttja sig av. Här kan 
nämnas användandet av söktjänster, genom att följa länkar i en för ändamålet utformad 
länklista, genom att använda en katalog eller genom browsing. Söktjänsterna medger att 
användarna av dem kan skriva in söktermer, nyckelord och även fraser, vilka i praktiken 
körs mot en databas som rymmer information om webbsidor. (Chowdhury & 
Chowdhury 2001, s. 15). 
 
För att lokalisera information i de miljontals webbplatser som numera finns använder en 
söktjänst ett speciellt program, benämnt spindel, och det här för att konstruera listor av 
de termer som funnits på webbplatserna. Spindelprogrammet skaffar automatiskt 
webbsidor till söktjänsten och använder länkar till andra sidor. Vidare besöker den 
sidan, läser den och följer fler länkar. Spindeln ser till att återkomma till sidan 
regelbundet exempelvis varje vecka eller månad för att förändringar ska upptäckas. 
Spindeln kan inrikta sig på listor över hårt belastade servrar samt de populäraste 
sidorna. I detta fall börjar spindeln på en uppskattad sida, indexerar orden på sidan och 
följer varje länk som upptäcks på den. Med en sådan här procedur genomsöker 
spindelprogrammet på ett snabbt vis och sprider ut sig över större områden av webben. 
 (Chowdhury & Chowdhury, 2001, s. 16). 
 
Spindeln indexerar vanligtvis ord som förekommer i titeln, undertiteln, metataggar och 
andra ganska viktiga positioner i utvalda sidor. Genom metataggar kan en webbsidas  
ägare specifiera nyckelord och koncept som ska indexeras. 
 
Vilka kriterier spindelprogrammet har för att utse webbplatser varierar och leder till 
skillnader i sökningens resultat. Exempelvis håller en del program reda på ord i titeln, 
underrubriker och länkar tillsammans med de mest frekventa orden på sidan och varje 
ord i vissa rader av text, eller kanske t o m indexerar vartenda ord på en sida. (ibid., s. 
16-17). 
 
Alla termer som har hittats av programmet hamnar i indexet. Vid ändring av innehållet 
på en webbsida hämtas den nya informationen tillbaka och indexet uppdateras. 
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Emellertid kan förflyta en viss tid innan ändringarna upptäcks och indexeras av en 
sökmotor, beroende på flera saker. Några faktorer är hur ofta samma sida besöks och 
hur ofta indexet uppdateras. Det är först när förändringarna blir upptäckta av spindeln 
och tas in indexet som de verkligen uppmärksammas av söktjänsten. (Chowdhury & 
Chowdhury 2001, s. 17-18). 
 
Söktjänsten återvinner webbplatser från sin databas som matchar användarens 
söktermer i queryn. (ibid s. 15). 
 
2.4.3 Rankning 
 
En viktig process som sker efter att webbsidor funnits och återvunnits är den rankning 
av resultatet som tar vid. I princip syftar rankningen till att ge vikt åt en sida med hjälp 
av någon form av relevans. Vid en sådan relevansrankning räcker det inte enbart att 
orden matchar mellan query och dokument utan mer avancerade kriterier måste finnas 
för att ge vikt åt sidan så den rankas. Här kan det konstateras att sättet söktjänster rankar 
sina resultat skiljer sig åt. Generellt sett innebär ofta rankning för söktjänster att ett 
siffermått beräknas för att kunna bedöma en sidas relevans. Siffermåttet kan sedan 
brukas för att i praktiken rangordna söktjänstens träffar i fallande ordning. (Stacey & 
Stacey 2004, s. 283). Även om de exakta rangordningsmetoderna i form av 
beräkningsoperationer oftast inte redovisas för flertalet söktjänster finns trots detta vissa 
saker som relevansmätningen är beroende av. Följande två nämner Stacey & Stacey : 
 

• Sammanhanget: Desto fler sidor som befinns länka till den aktuella sidan, 
desto högre rankning kan den erhålla. Varje länk till en sida kan sägas räknas 
som en röst på en viss sida och således får sidor med flest röster högre 
rankning. För vissa söktjänster är somliga röster mer betydelsefulla än andra. 
Det blir lite av en kedjereaktion om den röstande sidan har hög rankning så 
blir dess röst mer värd. (Stacey & Stacey 2004, s. 282 f). Det nyss av mig 
beskrivna exemplet kallas hos Google som ingår i denna undersökning för 
Page Rank, ”SidBetyg”och hos Yahoo! webrank. Googles Page Rank brukar 
Internets enorma länkstruktur för att kunna bedöma en enskild sidas värde.  

 
• Query som påverkar: En sida kan bli högre rankad om termerna i queryn t 

ex. återfinns högt upp i ett dokument eller kanske i titel eller i rubriker. Om 
queryns termer ligger nära varandra i ett sammanhang och i samma 
ordningsföljd ökar detta också dokumentets chans att rankas högre.(Ibid.). 

 
Konsekvenser av att söktjänster rankar och värderar olika saker, kan bli att de 
värderar sidor på olika sätt, vilket innebär att en högt rankad träff i en söktjänst inte 
alls behöver bli högt rankad i en annan söktjänst. 
 
Slutligen kan det inträffa att organisationer och en del företag kan försöka försäkra 
sig om att deras sidor blir högt placerade i söktjänsternas resultatlistor.(Ibid.)  
 
Något Gordon och Pathak tar upp är att webbsideskapare kan försöka få sina 
webbsidor högre placerade i träfflistorna genom att använda sig av så kallad 
spammingtekniker. Igenkänner söktjänsten spamming kan det medföra att sidan 
rankas lägre. Två olika spammingtekniker kan vara följande: 
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• Otaliga ordförekomster placerade i metafält från kommersiella 
webbproducenters sida, där orden inte har något sammanhang med 
webbsidan i övrigt. 

• Man placerar t ex blå text med termer mot en identiskt blå bakgrund för att 
göra texten osynlig för ögat men inte för en indexerande söktjänst.  

(Gordon & Pathak 1999, s. 145). 
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3. EVALUERING AV IR-SYSTEM 
 
3.1 Relevansbegreppet 
 
Relevans är den bas som effektivitetsmåtten recall och precision utgår från och har 
därför stor betydelse för beräkning av måtten och evalueringar inom IR. Därvid har 
relevans ansetts vara både en primär angelägenhet samt en grundläggande 
bekymmersam fråga för informationsvetenskapen som sådan. Ett flertal publikationer 
har ägnat sig åt att försöka reda ut relevansbegreppets art. I dessa har flera 
informationsvetenskapliga forskare fritt givit uttryck för sin syn på begreppet. Large et 
al. pekar på det faktum att hela 157 artiklar publicerades runt begreppet mellan åren 
1959 och 1996. (Large et al 2001 s. 85). Det finns ingen konsensus angående vilken 
sorts relevans, vilket begrepp i det stora förrådet av relevansbegrepp personer som 
bedömer relevans i studier egentligen ska använda sig av. Till syvende och sist blir det 
en subjektiv bedömning av den som ska göra relevansbedömningen. Mizzaro nämner 
några begrepp för relevans som använts genom årens lopp för att förklara dess innebörd. 
I den lista av begrepp som förs fram förekommer bland annat system relevance, user 
relevance, topicality, situational relevance, pertinence, utility och usefulness. (Mizzaro 
1998 s. 304). 
 
Saracevic anser att relevans i grund och botten kan ses som ett mått på effektiviteten av 
en kontakt mellan en källa och en destination i en kommunikationsprocess. (Saracevic 
1975,s.321). Flera olika synsätt på hur den här kontakten eller relation mellan källan 
och destinationen kan se ut har undersökts och utforskats vidare av ett flertal forskare.  
Saracevic förkovrar sig mer i relevansfrågan år 1996 och för fram fem typer av relevans 
som grundar sig på olika typer av kontaktrelationer mellan olika element som får 
påverkan på relevansen. Ahlgren återger Saracevics relevansgrupper från 1996 i fem 
olika punkter.(Ahlgren 2004, s. 39). 
 
Här skall två nämnas: 
 

• Systemrelevans. Relationen mellan queryn och dokumenten i databasen. 
• Ämnesrelevans. Relationen mellan queryns ämne och de ämnen som täcks av 

dokumenten i databasen betraktas. Här tar Ahlgren upp att kriteriet för 
ämnesrelevans är aboutness som rör nivån av överensstämmelse mellan 
användarens bakomliggande informationsbehov och informationen i ett 
återvunnet dokument. 

 
En för IR-systemet enkel form av relevans är alltså systemrelevans där det i princip 
räcker att en querys termer rent tekniskt överensstämmer med termer i ett återvunnet 
dokument. Ahlgren ger ett exempel med en användare med en query avseende ämnet 
rock music (rockmusik) som återvinner ett dokument med ordet rock (sten) i. Ordet 
rock i dokumentet uppfyller rent tekniskt queryn och är systemrelevant. IR-systemet 
återvann det enligt sin matchningsprincip, men användarens bakomliggande 
informationsbehov var rockmusik och det återvunna dokumentet blir inte ämnesrelevant 
i fallet.   
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Som mycket av en motsats till systemrelevans kan då ämnesrelevans betraktas. Vid 
”subject relevance” där det finns en naturlig koppling eller relation mellan sökfrågans 
ämne och de ämnen som täcks av dokumenten i databasen föreligger följaktligen en 
koppling mellan query och dokument. 
 
Inom ramen för den här uppsatsen inriktar jag mig på att vid relevansbedömningen  
avgöra hur queryns återvunna dokument ämnesmässigt står sig mot ett bakomliggande 
topic. Således är det ämnesrelevans, subject relevance jag kommer att bedöma. (ibid., s. 
40). 
 
  
3.2 Effektivitetsmått 
 
Precision och recall är två traditionella, mycket vanliga mått som används vid mätningar 
av återvinningseffektivitet. Båda bygger på att en relevansbedömning först görs av 
återvunna dokument. Dessa mått blev etablerade som nya mätinstrument i och med de 
historiska Cranfieldstudierna, som jag kort redogör för nedan i det följande avsnitt 3.3. 
Ellis skriver specifikt att dessa två kvantitativa mått byggde på relevans som vid 
Cranfieldstudierna betraktades som det huvudsakliga kriteriet för mätning. (Ellis 1996, 
s. 24). 
 
Precision mäter andelen av de återvunna dokumenten som är relevanta. Recall som mått 
mäter andelen av alla relevanta dokument som återvinns. 
 
Dessa mått kan generellt beskrivas med följande två formler : 
 
Precision   = r/ n 
Recall        = r/R 
 
 r =  är antalet återvunna relevanta dokument 
 R = är det totala antalet relevanta dokument 
 n = är totala antalet återvunna dokument 
 
Ovanstående formler förutsätter att samtliga dokument i en databas har undersökts. I 
praktiken är det svårt att göra detta, både vad gäller precision och recall, om det rör sig 
om riktigt stora databaser. I en reell situation, som i denna undersökning, återvanns rent 
konkret ett stort totalt antal träffar från söktjänsterna på webben för varje undersökt 
query. Således fick en avgränsning göras för hur många träffar som skulle 
relevansbedömas och räknas precision på, genom mitt val av DCV. Detta är något jag 
omtalar ovan i avsnitt 1.3. 
 
Vad gäller recall, så (se avsnitt 4.4 nedan) beskriver författarna Gordon och Pathak hur 
de istället använder ett anpassat mått, relativ recall, i stället för vanlig recall i sin studie. 
 
Det finns en del andra effektivitetsmått man kan använda istället för precision och recall 
om man planerar att göra en evalueringsstudie av ett IR-system. Exempel på ett annat 
alternativt mått är R-precision som Baeza-Yates & Ribeiro-Neto tar upp och beskriver 
närmare, som istället kombinerar recall och precision i ett. (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999,s. 80). 
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Ett ytterligare kvantitativt effektivitetsmått också härlett ur relevans är coverage som 
Clarke & Willett tänkt ut och lanserat som ett sätt att mäta söktjänstens täckning för en 
viss query. Landoni och Bell beskriver och förklarar effektivitetsmåttet lite närmare. För 
en söktjänsts del kan coverage (dvs täckning) beräknas och definieras som det totala 
antalet tillgängliga relevanta dokument i en söktjänsts databas som divideras med det 
totala antalet relevanta dokument funna i alla söktjänsters databaser ( samtliga 
söktjänster som är del av undersökningen). (Landoni & Bell, 2000,s. 127).  
 
E-måttet, som van Rijsbergen uppfunnit, kombinerar precision och recall vilket får 
anses vara en intressant aspekt. (Ahlgren 2004, s. 40). 
 
Ett intressant ganska nytt mått som faktiskt kan vara ett alternativ till det binära 
precision nämner Ahlgren , nämligen CG-måttet eller cumulated gain,  (ackumulerad 
nytta),som är ett icke-binärt mått som t ex utan större problem kan komplettera 
precision inom ramen för en evalueringsstudie. Måttet försöker uppskatta den 
ackumulerade relevansnyttan en användare erhåller genom att undersöka en rangordnad 
lista med dokument upp till en viss position k. (ibid.,s. 40).  
 
 
3.3 Cranfield 
 
Cranfield 1 var det första omfattande experimentet med IR-system som inledde de 
berömda Cranfieldtesterna. Detta test genomfördes i Cranfield England år 1957. (Harter 
& Hert 1997 s. 8). 
 
 Det var dock i grund och botten det andra experimentet som utfördes under 60-talet 
som kom att utgöra modell för senare IR-utvärderingar och genomfördes efter denna 
studie. Detta blev för eftervärlden känt som Cranfield 2. Cranfieldmodellen har i 
praktiken fungerat som en riktlinje för hur evalueringar ska genomföras inom IR-
området. Det som gjordes i Cranfield 2 var att 33 olika indexeringsspråks 
återvinningseffektivitet undersöktes. Fundamentala delar i Cranfieldtesterna var att 
forskarna använde sig av en testkollektion av dokument (1400 stycken till antalet), ett 
antal queries (331 stycken) och vidare kriterier för relevansbedömningarna. Forskarna 
avgjorde vidare att relevansbedömningen skulle vara binär. Detta medförde att 
dokumenten antingen ansågs relevanta eller icke-relevanta och i relation till de queries 
som brukades. 
 
De nya måtten recall samt precision kom till användning samt ett annat IR-
effektivitetsmått kallat för fallout. (Ibid., s. 8). 
 
 
3.4 TREC 
 
TREC är ett nutida utvärderingsprojekt inom IR. TREC är en akronym för Text 
REtrieval Conference. Året projektet drogs i gång var 1992 och härvid organiserades 
projektet av NIST (National Institute of Standards and Technology).TREC uppbackades 
även av ARPA (Advanced Research Projects Agency).Efter år 1993 hade TREC hunnit 
publicera sina första forskningsprojekt. TREC har blivit en årlig händelse och antalet 
deltagare ökar stadigt från år till år. 
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TREC:s primära syften är att gynna IR-forskningen och detta görs genom att man 
brukar sig av riktigt stora dokumentsamlingar och strävar efter homogena 
relevansbedömningar för de deltagande systemens vidkommande. Ett annat mål är att 
man vill kunna vara en instans där olika deltagare kan genomföra ett informationsutbyte 
och diskutera forskningens slutresultat. (TREC 2007). 
 
Enligt Harter och Hert är TREC-experimenten fokuserade på två uppgifter som kallas 
för routing och ad hoc. Inom routing ställs samma frågor däremot genomsöks nya 
dokument. När routinguppgiften genomförs vet man ämne och relevanta dokument och 
därvidlag brukar man ny testdata. Vid ad hoc riktas ideligen nya frågor till en 
oföränderlig samling av data. (Harter & Hert 1997, s. 24). 
 
TREC:s queries är konstruerade för att återspegla användares informationsbehov. De 
konstrueras på tre sätt – genom automatik, manuellt eller med relevance feedback. 
 
Relevansbedömningarna utförs genom något som kallas poolingmetoden. I praktiken 
innebär metoden att dokument som är antagligt relevanta skapas genom att man tar de 
100 eller 200 översta av de återvunna dokumenten hos ett givet system för en specifik 
query, som förs samman i en pool för relevansbedömning. Vidare sker 
relevansbedömningen binärt. De mått man brukar liknar Cranfieldmodellens eftersom 
man använder sig av precision, recall samt fallout. (ibid. ) 
 
Man har framfört nackdelar med TREC-experimenten och några av de här är följande: 
 

• Dokumentsamlingar och queries är inte naturliga. 
• Relevansbedömningarna är inte adekvata i relation till verkliga användare 
• Recall-måttet är diskutabelt i stora databaser. (ibid., s. 27). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
4.1 Chu & Rosenthal 
 
Den här studien som publicerades 1996 har titeln Search Engines for the World Wide 
Web: A Comparative Study and Evaluation Methodology. Studiens författare Heting 
Chu och Marilyn Rosenthal bestämde sig för att jämföra tre söktjänster i sin studie, Alta 
Vista, Excite och Lycos. Man inriktade sig dels på att mäta precisionen och svarstiden  
och dels på att jämföra de tre söktjänsternas sökmöjligheter vid tillfället. Dessa 
inkluderade Boolesk logik, trunkering, fältsökning och ord-och frassökning. 
Man ämnade med undersökningen fastställa vilken söktjänst som presterade bäst i båda 
avseendena. 
 
Författarna till studien valde att använda sig av 10 queries varav nio kunde konstrueras 
med hjälp av assistans av bibliotekarier vid Long Island University som först 
tillhandahöll frågor som utgjorde grund för den senare queryformuleringen. Med 
frågorna avsåg man att undersöka olika utmärkande kännetecken för de ingående 
söktjänsterna. Vidare skulle frågorna utgöra exempel på olika svårighetsnivåer vad 
gällde webbsökning.  
 
Ett effektivitetsmått som recall avstår Chu och Rosenthal helt från att mäta i studien då 
de anser att det är i praktiken omöjligt att uppskatta antalet relevanta dokument för en 
given query på grund av webbens storlek och dynamik. 
 
Relevansbedömningarna i studien gjordes separat av författarna för de tio översta 
dokumenten för varje query. Dock nöjde man sig med att enbart granska träfflistans 
uppradade länkar bland annat med motiveringen att det var svårt att hinna med något 
annat. Här kan man kanske konstatera en brist, eftersom man avstod från att klicka sig 
vidare och syna själva fulltextdokumenten. 
 
Sitt valda DCV på 10 tror författarna i studien inte har någon större negativ betydelse 
eftersom samtliga tre söktjänsterna rankar efter relevans.  
 
Chu och Rosenthal beräknade både precisionen för varje query samt gjorde en 
beräkning av den genomsnittliga precisionen för samtliga 10 sökningar för varje 
söktjänst. 
 
Vilka kriterier författarna haft när dokumenten skulle relevansbedömas redogör de inte 
närmare för, men författarna skriver att de använder sig av en flergradig skala med tre 
relevansnivåer. I den skalan ges 1 till relevanta träffar, 0,5 till ganska relevanta träffar 
samt 0 till de icke-relevanta. 
 
Den andra aspekten man ville mäta förutom precisionen var svarstid, men här fann inte 
studiens författare Chu och Rosenthal någon större skillnad mellan söktjänsterna. När 
söktjänsterna emellertid ordnades efter svarstid så var det Alta Vista hade kortast 
svarstid och därefter kom Lycos och Excite som var långsammare. 
En analys av precisionsresultaten visade som resultat att Alta Vista hade högst precision 
med 0,78 av de tre undersökta söktjänsterna. Lycos presterade en precision av 0,55 och 
Excite fick 0,45 i precision. 
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4.2 Tomaiuolo & Packer 
 
I Tomaiuolo & Packers undersökning med titeln An Analysis of Internet Search 
Engines: Assessment of Over 200 Queries publicerad 1996 bestämde man sig för att 
använda sig av ett ganska stort antal frågor, nämligen hela 200 stycken. Frågorna kom 
från skilda ursprungskällor; en del av dem hämtades från referensdisken vid Central 
Connecticut State Library andra från en guide över tidskrifter. Ytterligare andra 
omfattade ämnen författarna bedömde vara sannolika frågor för en grundläggande 
utbildningsnivå. Studieobjekten som skulle jämföras var dels två ämneshierarkiska 
kataloger, Magellan och Point, och dels tre frågebaserade söktjänster. 
 
I likhet med Chu och Rosental anpassade och optimerade författarna sina queries till 
söktjänsternas sökfunktioner för att höja effektiviteten i återvinningen. På detta vis 
anpassade sig studiens författare mer efter söktjänsterna på ett icke rättvist sätt eftersom 
söktjänster med bättre sökmöjligheter gynnades i den här undersökningen. 
 
Vid relevansbedömningen synade Tomaiuolou och Packer i första hand träfflistan och i 
andra hand klickade man sig vidare och kollade webbsidan. Författarna satte gränsen för 
relevansbedömning vid de 10 första träffarna. Om en given query återvann färre träffar 
på en sökning så uteslöts de träffarna från relevansbedömning. Både dubletter och 
spegelsidor bedömdes som icke-relevanta. 
 
Beräkningar av precision gjordes därefter vid det valda DCV:t. Slutresultatet för 
undersökningen visade att Alta Vista presterade bäst (med 9,3) därefter följde Infoseek 
och Lycos. Ämneskatalogerna Magellan och Points prestationer var sämst. 
 
 
4.3 Leighton & Srivastava 
 
I den här studien från 1997 utvecklade författarna Leighton och Srivastava en 
nyuppfunnen metod för att mäta precision hos sina för studien utvalda söktjänster. 
Dessa var Alta Vista, Excite, Hot Bot, Infoseek och Lycos. Metoden gav författarna 
namnet ”first twenty precision”, FTP. Med denna metod mätte de precision för de 20 
första träffarna av webbdokument i resultatlistan. Metoden omfattade att de första tre 
träffarna tilldelades 20 poäng per relevant träff, och följande sju träffar tilldelades 17 
poäng för varje relevant träff. De sista tio träffarna som var 11-20 tilldelades 10 poäng 
för varje relevant träff. I nämnaren för formeln för FTP används ett värde på 279 som är 
det optimala värdet på ett optimalt resultat enligt dess beräkningssätt. 
 
FTP beräkningen konstruerades i grund och botten i studien för att premiera träffar högt 
upp i resultatlistan och på så vis återspeglade detta precisionsmått rankningen. I studien 
vidtogs vissa åtgärder för att minska risken för partiskhet vid relevansbedömningen man 
ordnade så att forskarna inte kunde veta vilka söktjänster som bidrog med vilka URL:er. 
Vidare rangordnades återvunna dokument i studien i flera olika relevansgrupper. 
Inledningsvis kom dubletter och inaktiva länkar att undantas .Därefter indelades de 
kvarvarande relevansgrupperna in i grupper som gavs 0 till 3 poäng. Den grupp av 
dokument som gavs 0 ansåg man vara helt irrelevant. För de andra grupperna med 1-3 
poäng gällde att grupperna omfattade en stigande grad av relevans. 
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Slutligen räknade författarna ut precision för olika relevansgrupper och söktjänster. Man 
testade först att bara låta i praktiken högrelevanta dokument som tilldelats en 3:a vara 
med i precisionsberäkningen men för detta experiment fick precisionen ett lågt värde. 
När man istället räknade precision för samtliga relevansgrupper från 1-3 blev 
precisionen högre. Forskarna fann att Alta Vist, Excite och Lycos hade de högsta 
värdena i undersökningen . 
  
 
4.4 Gordon & Pathak 
 
I denna studie från 1999 inriktade författarna sig på att undersöka åtta söktjänster och 
dessa var Alta Vista, Excite, HotBot, Infoseek, Lycos, Magellan och OpenText samt 
ämneskatalogen Yahoo! Det man ville mäta och jämföra var dels effektiviteten samt 
överlappningen av lika dokument mellan studiens ingående söktjänster.  
 
Det speciella med studien var att samtliga sökningar utfördes av expertsökare som hade 
goda kunskaper angående hur webbsökning skulle gå till och tillika lång erfarenhet 
inom området. 
 
Man använde sig av personer som fick fylla i ett formulär, i slutänden blev det 36 
stycken som kom och fick specifiera sina informationsbehov. Dessa informationsbehov 
vidarebefordrades till expertsökarna som konstuerade queries av dem som skulle passa i 
varje specifik söktjänst. Man fick formulera olika queries beroende på vilken söktjänst 
det gällde för att det skulle fungera det vill säga man försökte optimera varje query i 
förhållande till söktjänsten. 
 
Expertsökarens huvudsakliga uppgift var sedan att skapa en query som återvann högsta 
möjliga antal relevanta dokument bland de 200 överst återvunna träffarna. Det 
inträffade att en dylik query återvann mindre än 200 dokument.Expertsökarna skulle i 
slutänden konstruera den optimala queryn för varje sökmotor om så var möjligt. 
 
Därefter lät man användare bedöma relevansen på träfflistor som tagits till vara och 
inkluderade 20 träffar. Som checklista hade användaren en fyrgradig relevansskala som 
omfattade nivåerna högrelevant, något relevant, något irrelevant samt irrelevant. 
 
Gordon och Pathak använde de två effektivitetsmåtten precision samt relativ recall i 
studien.  
 
I studien kunde författarna konkludera att det var främst Alta Vista och Open Text som 
visade sig prestera bra. Ämneskatalogen Yahoo! visade låga värden på precision med 
12,1 %. Kanske kan förklaringen sökas i att det inte blev rättvist när Yahoo! i egenskap 
av en ämneskatalog skulle jämföras och testas mot söktjänster eftersom ämneskatalogen 
inte är jämbördig i sammanhanget. 
 
Överlappningsundersökningen fann att det var lite överlappning mellan söktjänsterna. 
Detta motiverade Gordon och Pathak med att söktjänsterna inte indexerar så stora delar 
av Internet, utan bara 3 till 34 %. 
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Författarna gör en rekommendation angående att en sökare kan söka i flera söktjänster 
vid brist på överlappning eller använda sig av en metasöktjänst. 
 
 
4.5 Breimark & Hagman 
 
Denna evalueringsstudie genomfördes och skrevs i form av en magisteruppsats i 
biblioteks-och informationsvetenskap vid BHS 1999. I studien bestämde sig de två 
författarna för att utvärdera tre söktjänster: dessa var Alta Vista, Excite och Lycos. DCV 
sattes till 20 för att kunna relevansbedöma de 20 första träffarna i resultatlistan. Vidare 
mätte och räknade Breimark och Hagman ut precisionen vid varje DCV-nivå för att 
kunna tolka söktjänsternas rankningseffektivitet, vilket Gordon & Pathak hade gjort i 
den studie som publicerades 1999. 
 
20 queries konstruerades av författarna och de ämnen man valde på sina queries hade 
författarna personligen en viss nivå av kunskap om. Man strävade efter att söka med 
sina queries i söktjänsterna på ett sådant vis att ingen söktjänst gynnades och fick ett 
bättre utgångsläge än någon annan. Författarna utgick i praktiken från den minsta 
gemensamma nämnaren vad gällde hur sökningen skulle ske och queries konstrueras. 
 
Vid relevansbedömningen relevansbedömdes dokumenten på en tregradig skala med 0, 
0,5 och 1. Breimark och Hagman tog alltså hänsyn till att det föreligger flera nivåer av 
relevans. Författarna tilldelade dubletter och döda länkar poängen 0 i den här 
undersökningen. 0, 5 relvanspoäng delade man ut till delvis relevanta dokument som 
kunde innebära dokument där informationen var för grund. 1 poäng slutligen, valde man 
att ge till de dokument som var högrelevanta enligt författarnas bedömning. Man 
registrerade även olika kategorier av träffar och deras relevansfördelning. Kategorierna 
omfattade antal dubletter, spegelbilder och döda länkar. Dessa illustrerades i tabellform 
med de övriga resultaten i studien. Man önskade även testa om det förelåg några 
statistiskt signifikanta skillnader för resultatet mellan söktjänsterna. För detta valde man 
att bearbeta sina data genom Friedmans test. 
 
Efter en analys av resultatet fann man att det var Lycos som presterade allra bäst av 
söktjänsterna medan Alta Vista gjorde näst bäst ifrån sig. Excite fick det sämsta 
resultatet. Den ovan nämnda statikprövningen visade i undersökningen inte på några 
skillnader mellan söktjänsternas resultat som kunde anses vara statistiskt signifikanta.  
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4.6 Ismail & Zembok & Zaman 
 
Författarna genomförde en mätning av precision för att utvärdera tio valda större 
söktjänster på webben och rangordnade dessas prestation efter det valda måttet. Dessa 
var Alta Vista, Hot Bot, excite, Lycos, Webcrawler (en metasöktjänst), Infoseek, 
Magellan, Northern Light, SavvySearch samt Metacrawler (ännu en metasöktjänst). 
Författarna introducerade i denna studie även ett överlappningsmått, för att avgöra hur 
vanligt det var med dubletter träfflistorna emellan för olika sökmotorer. 
 
Man valde att använda sig av 10 queries i studien. Dessa bestod till sin karaktär av 
allmänna ämnesfrågor. Frågorna utgjorde testdata som ställdes till samtliga söktjänster i 
undersökningen. Man konstruerade sina queries i form av nyckelord i naturligt språk, 
och inga speciella operatorer kom till användning. Frågorna var allmänna ämnesfrågor 
med olika innehåll. 
 
Precision beräknades genomsnittligt vid cut-off nivåerna 10, 20,30,40 samt 50 i 
träfflistan, så man använde sig av flera DCVn vid olika nivåer i den här studien. 
Dokumentöverlappningen ställdes upp i en dokumentsöverlappningsmatris för par av 
söktjänster.  
 
Författarna analyserade därefter sina erhållna resultat. De jämförde genomsnittliga 
precisionsvärden mellan varje söktjänst och även för varje sökfråga vid en viss cut-off 
nivå. Så kallat document overlap measure (eller överlappningsmått) hade tidigare 
definierats som antalet gemensamma dokument som återvunnits av två söktjänster 
parvis för samma sökfråga vid en viss cut-off eller DCV nivå.  
Man fann att de tre bäst presterande söktjänsterna var Alta Vista, Northern Light och 
Hot Bot. Dessa söktjänster var även de som hade mest antal gemensamma överlappande 
dokument. Författarna påpekar även att deras metod för att rangordna söktjänsterna är 
tidsberoende : både söktjänsternas databaser samt söktjänsterna själva kan förändras. 
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4.7 Översikt över tidigare forskning 
 
 
  Chu & Tomaiuolo & Leighton & Gordon & Ismail et al. Breimark & 
  Rosenthal Packer Srivastava Pathak   Hagman 
År 1996 1996 1997 1999 2000 1999 
Vilka söktjänster Alta Vista Alta Vista Alta Vista  Alta Vista  Alta Vista  Alta Vista 
  Excite Info Seek Excite  Excite  HotBot  Excite 
  Lycos Lycos Hotbot  HotBot  Excite,Lycos  Lycos 
    Magellan Info Seek  Infoseek  Webcrawler   
    Point Lycos  Lycos  Infoseek   
        Magellan  Northern Light   
        Open Text  Savvy Search   
        Yahoo!  Metacrawler   
DCV 10 10 20 200 10,20,30,40,50 20 
Antal queries 10 200 20 33 10 20 
Optimerade  Ja Ja Nej Ja Nej Nej 
queries ?             
Författarnas Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
relevansbedömning?             
Relevansnivåer 3 2 4 3 2 3 
Effektivitetsmått Precision Precision First twenty Precision, Precision Precision 
      precision Relativ     
        recall     
              
              
Statistiktestning Nej Nej Ja Ja Nej Ja 
Överlappning Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

 
Tabellen illustrerar en sammanställd översikt över den tidigare forskning som ovan 
redogjorts för i min studie. Precision var det mått som överlag användes i samtliga 
studier. En studie har ett eget skapat mått, first twenty precision. Två studier avviker 
från mönstret flergradig relevansskala och använder istället en binär relevansskala. Fyra 
studier undviker överlappningsstudier medan två beräknar överlappning. I en studie har 
man använt sig av recall beräknad som relativ recall.  
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5. METOD 
 
5.1 Presentation av de undersökta söktjänsterna 
 
Jag avser att utvärdera de tre söktjänsterna Google, Yahoo! och Live Search. En 
motivering till varför jag har valt de här söktjänsterna är att samtliga har sina egna unika 
databaser med eget återvunnet material från webben. Således använder söktjänsterna 
inte sig av återvunna resultat från andra förekommande söktjänster. Enligt vad Våge och 
Iselid skriver tillhör Google, Yahoo! och Live Search även de större vad gäller storlek 
på sina index om man ser till antalet webbsidor de innehåller, där Google är störst och 
Yahoo! näst störst. (Iselid & Våge, 2007). Att söktjänsterna har stora index blir således 
en andra anledning till att utvärdera just de här söktjänsterna. 
 
Samtliga tre söktjänster är vidare frågebaserade och generella söktjänster med samma 
automatiska grundinställning, det vill säga AND är förinställd operator för samtliga. 
(Searchengineshowdown 2007a; 2007 b). Detta andra faktum medför att söktjänsterna 
har snarlik enkel sökteknik vilket ger ett liknande utgångsläge vilket jag anser vara 
viktigt när jag kommer testa mina queries i varje söktjänst. 
 
Nedan följer vidare en lite närmare presentation av de tre söktjänsterna. 
 
 
5.1.1 Google 
 
Google startades en gång i tiden av två doktorander vid Stanford University, efter en 
tids utvecklingsarbete och testning av hur sökmotorn fungerade. De två doktoranderna 
var Larry Page och Sergey Brin, och året var 1998. Den 21 september 1999 var det 
datum som söktjänsten officiellt lanserades för allmänheten att börja söka i. 
(Searchengineshowdown 2007c.) 
 
Google har utvecklats en hel del vad gäller sökmöjligheter genom årens lopp och har 
idag ett flertal alternativ för sökning som erbjuds användaren. Här kan nämnas att 
sökning kan ske på speciella fil format t ex PDF:er, samt att man kan söka enbart inom 
en viss domän och vidare på ett visst språk och att man i viss mån även kan använda 
booleska operatorer om man så önskar.  Sökningar kan göras i enkelt eller avancerat sök 
och små eller stora bokstäver spelar ingen roll vid sökning. Söktjänsten är alltså inte 
skifteskänslig utan samma träffar återvinns antingen gemener eller versaler används. 
 
Söktekniskt sett så inkluderar Google ett automatiskt ”och” mellan flera termer i en 
query, som ovan anförts, och detta får som effekt att de sidor där samtliga queryns 
termer förekommer är de som återvinns. Om man vill begränsa sin sökning är 
frassökning med citationstecken möjligt. Matchningar mot queryord i fraser  rankas 
högre. Om användaren använder sig av ett booleskt OR är det istället möjligt att utöka 
sökningen så att fler träffar återvinns. Överflödiga ofta förekommande ord, så kallade 
stoppord, återvinns vanligen inte med en vanlig enkel sökning om de skrivs in i 
sökrutan. Ett exempel på några sådana stoppord som inte återvinns är t ex. ”of” och ”in” 
på engelska .Något annat utmärkande för Google är dess cache-sidor som är kopior på 



 22 

sidor och återfinns om man klickar på en länk. Sökresultatet,slutligen, presenteras med 
10  träffar på varje resultatwebbsida som en slags grundinställning 
 
Det speciella med Google som söktjänstens förespråkare även betonar, är dess 
sidrankningssystem som hjälper till att ranka sidorna. Det kan beskrivas som ett 
prioriteringssystem och program söktjänsten tillämpar på webbsidorna när de ska 
återvinnas. Google granskar i grund och botten en sida och analyserar hur andra sidor 
länkar till denna sida, och om förekomsten länkar är stor. Page Rank eller Sid betyg 
vilket det benämns på svenska, används för att undersöka webbens länknät. Page Rank 
avgör vilka sidor som är mest relevanta och ska rankas högt. Sidrankning kombineras 
med vissa textjämförelsetekniker, allt för att hitta sidor som kanske utgör viktiga 
webbplatser eller sidor. Google säger sig undersöka webbsidors innehåll grundligt och 
vidare att man analyserar fler faktorer än enbart exempelvis hur många gånger ett ord 
förekommer på sidan. (Google 2007).   
 
 
5.1.2 Yahoo! 
 
Yahoo var ursprungligen endast och allenast en ämneskatalog med länkar över 
webbplatser, men Yahoo! lanserades även som söktjänst med tiden. Ämneskatalogen 
finns dock fortfarande kvar. I februari 2004 fick söktjänsten Yahoo! sin egen databas. 
Innan dess hade söktjänsten använt sig av databaser från andra söktjänster. Yahoo! har 
vidare ett stort index i dag .År 2004 när dess unika index introducerades uppgick antal 
sidor i detta till ungefär 4,2 miljarder sidor. (Searchenginewatch 2007). Yahoo!s 
relevansrankning sker genom en textanlays av webbsidan , hur väl titel och textutdrag 
korresponderar samt webbsidans upphov. Vidare synas länkar som hör ihop. Man 
granskar även andra unika aspekter. 
 
Yahoo! stöder boolesk sökning. Dess automatiska inställning inkluderar ett automatiskt 
”och” mellan ord i en query (eller AND) som ovan berörts för Google (se min 
kommentar angående detta i avsnitt 5.1.1).  
 
Speciella funktioner inkluderar att man kan, liksom hos Google, söka på fil typer, och 
även frassökning kan göras för att snäva in sökresultatet med hjälp av citationstecken. 
Även Yahoo! har introducerat cache-sidor i länkar i den återvunna resultatlistan. Som 
grundinställning visas 10 numrerade träffar i resultatlistan. 
 
 
5.1.3 Live Search 
 
Live Search är den söktjänst som har kommit att ersätta eller är snarare,en efterföljare 
till MSN Search. Ibland kallas söktjänsten bara för Live.com eller Windows Live 
Search. Live Search är vidare Microsofts speciella webbsöktjänst. Live Search 
lanserades i september 2006 och använder enligt vad som ovan tidigare nämnts, sin 
egen unika databas. Live Search anger att man har ett avancerat sök som är 
querybyggande samt att det går att använda sig av flera booleska operatorer, här nämner 
man AND, OR och NOT. Frassökning kan ske genom att använda citationstecken. En 
viss begränsning för sökaren ligger i att man bara kan söka på 10 ord i en query i Live 
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Search. Söktjänsten återvinner inte ofta förekommande småord i form av stoppord som 
huvudprincip. 
 
 
5.2 Topics och queries 
 
I den här undersökningen har jag inte på egen hand valt att konstruera undersökningens 
topics. Istället togs samtliga topics från en genusvetenskapligt inriktad frågelåda som 
specialbiblioteket kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg ansvarar för .Denna 
frågelåda hålls öppen för allmänheten på Internet. Frågelådans webbplats på Internet 
väckte min nyfikenhet när jag kom i kontakt med den på nätet. (Frågelådan, 2007).  
 
Det genusfokus som föreligger för samtliga topics rör olika slags frågor kring kön och 
könsrelationer. Olika kategorier av samhällen berörs av studiens topics, såväl dagens 
samhälle som gamla historiska civilisationer. Undersökningens topics rör i huvudsak 
kvinnofrågor aktuella för olika länder och världsdelar, inom olika folkslag och 
organiserade grupper. Gemensamt är som sagt att det är förhanden ett fokus i varje topic 
på kvinnors och även flickors situation och rättigheter. 
 
När 20 topics hade tagits ur frågelådan, återstod för mig att konstruera queries med 
relevanta termer i. Mina queries har konstruerats med engelska termer för att få det 
bästa återvinningsresultatet eftersom fler webbsidor existerar på engelska än svenska. 
Vidare är det vanligt att queries formuleras på engelska vid utvärderingar av söktjänster. 
 
 För ytterligare rådgivning i engelska språket togs både Nationalencyklopedin på 
webben samt Norstedts engelsk-svenska tryckta ordbok i bruk av mig. Sökningarna 
genomfördes i engelska versioner av söktjänsterna överlag. I Googles fall blev det i 
google.com sökningen gjordes, och inte i google.se, svenska, som ströks som 
sökredskap. Anledningen till detta var att jag inte ville riskera att alltför få sidor 
återvanns på mina till engelska översatta queries. 
 
Samtliga queries i min evaluering är konstruerade med enkla söksträngar. De är gjorda 
helt utan att använda booleska operatorer som förelåg i söktjänstensternas 
sökfunktionsutbud. En given query har vidare formulerats med enkla och inte ”dubbla” 
termer för varje begrepp. Detta innebar att jag inte använde några synonymer eller 
varianter av termer för ett topic. Detta på grund av att sökningen sedan gjordes i varje 
söktjänsts automatiska inställning som var AND, och med en sådan inställning kan det 
återvunna resultatet bli sämre om flera synonymer brukas i queryn.   
 
Mina queries kan sägas ha utformats i viss mån i överensstämmelse med hur 
normalanvändaren formulerar sina sökfrågor, eftersom jag använder få termer. I en 
studie av Spink och Jansen från 2001 kom man t ex fram till att normalanvändaren inte 
brukar använda sig av speciellt många termer. Författarna hade för ändamålet analyserat 
sammanställd webbquery data. Spink och Jansen fann också när de undersökte queries 
riktade till Excite under år 2001 att de flesta användare, 42, 6 %, endast använde sig av 
queries med högst tre termer. (Spink & Jansen 2004, s. 83). Det uträknade medelantalet 
för termer per query låg vidare på 2,6 termer enligt den här undersökningen. (ibid.). 
I bilagan längst bak i uppsatsen återfinns de queries och topics som använts i min 
undersökning och ovan redogjorts närmare för. 
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5.3 DCV 
 
DCV är enligt min definition det antal av de först visade träffarna hos undersökningens 
söktjänster som jag relevansbedömer. Mitt relativt låga DCV 10 ansåg jag skulle falla 
inom ramen för, och fungera för den undersökningsvariant jag avsåg att göra. Även 
vissa tidsmässiga aspekter beaktades vad gällde relevansbedömning på tre söktjänster 
och 20 queries.   
 
 
5.4 Relevansbedömning och relevanskategorier 
 
Vid relevansbedömningen har jag använt mig av en rent binär relevansskala vilket 
innebar att varje träff bedömdes med antingen 1 för relevant, eller 0, för icke relevant. 
För att kunna använda den binära relevansskalan på rätt sätt formulerade jag i förväg 
relevanskriterier för varje topic som utgjorde en slags checklista för mig vid 
sökningarna. Dessa återfinns i en bilaga längst bak i uppsatsen ihop med alla topics och 
queries. 
 

- Träfflistorna synades vidare utifrån specifika relevanskategorier som tilldelades 
viss poäng för att ge en samlad bild av återvinningen. De olika kategorierna 
tilldelades poäng 0 eller 1 enligt följande: 

-  
- Relevanspoäng 0: 
 
• Icke-relevanta sidor. Webbsidor som inte klarar av att uppfylla 

relevanskriterierna för ett givet topic bedöms som icke-relevanta. 
• Dubletter. Webbsidor med exakt samma innehåll och URL räknades som en 

dubblett i undersökningen och tilldelades värdet 0.Exempelvis 
http://www.spunk.org/library/anarcfem/ och 
http://www.spunk.org/library/anarcfem/ är två exakta dubletter. 

 
• Döda länkar. Webbsidor som uppvisade olika typer av felmeddelanden som 

404-error fel, fel som meddelade att sökaren inte fick tillgång till sidan samt fel 
som meddelade att sidan flyttat fick samtliga 0 poäng. Vidare kontrollerades de 
återigen en gång en vecka senare. Om de inte svarade då ansågs de vara inaktiva. 

 
Relevanspoäng 1: 
 

 
• Relevanta träffar. De träffar som jag bedömde som relevanta vid min binära 

relevansbedömning 
 
Relevanspoäng 0 eller 1 : 
 
• Spegelsidor. Till dessa räknades webbsidor med samma innehåll men annan 

URL. Dessa sågs som unika och relevansbedömdes med 1 eller 0. 
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5.5 Undersökningens genomförande 
 
Sökningarna pågick under några dagar mellan 2007-02-20 och 2007-02-24. Varje 
specifik query riktades till samtliga tre söktjänster i en följd. Jag sökte på flera queries 
varje dag. Jag synade de fullständiga webbdokumenten vid min relevansbedömning som 
utfördes med hjälp av min checklista, relevanskriterierna i bilagan. För att ge ett rättvist 
utgångsläge skedde sökningarna i samtliga söktjänsters automatiska grundinställning 
som var AND och i den enkla sökrutan. Jag föredrog att söka i engelska versioner av 
söktjänsterna. Webbdokumenten laddades ner men jag tog även tillvara utskrivna 
träfflistor för söktjänsterna. 
 
 
5.6 Effektivitetsmått 
 
Jag hade avsikten att med hjälp av effektivitetsmåttet precision kunna ta mer hänsyn till 
hur rankningen såg ut för söktjänsterna. Därför valde jag att mäta och beräkna 
precisionen på två sätt mellan DCV 1 och 10. Medelvärden kommer i praktiken att 
illustreras över DCV 1-10 för varje söktjänst över alla queries. Vidare kommer 
genomsnittlig precision beräknas query för query.  
 
Mitt sätt att beräkna precision ger mer tyngd åt de relevanta träffar som har rankats högt 
och är samma mått Breimark och Hagman (1999) använde sig av. Dock är mitt DCV på 
10 relativt lågt jämfört med Breimark och Hagmans, så detta kommer i sig ge tyngd åt 
varje återvunnet dokument. 
 
För att illustrera mitt mått kan man tänka sig två söktjänster, A och B. A har fått sina 
relevanta träffar på plats 1-5 och B sina på plats 5-10 och då blir uträkningarna : 
A: (1/1 + 2/2 + 3/3 + 4/4 + 5/5) /10= 0,5 
B: (0/1 +0/2 + 0/3 + 0/4 + 1/5 + 2/6 + 3/7 + 4/8 +5/9 + 6/10 )/10=  0,262. 
Exemplet visar här att precisionen blir lägre för söktjänst B. Med detta mått har ett 
genomsnittligt värde över alla 10 DCV-nivåerna beräknats för var och en av frågorna. 
 
Min andra beräkning i studien, precisionen över samtliga frågor för en söktjänst görs 
genom att den sammanlagda precisionen vid varje DCV-nivå beräknas och divideras 
med antalet undersökta dokument. Även här har ett genomsnittligt precisionsvärde 
räknats ut. 
 
Med en vanlig precisionsberäkning skulle en söktjänst A som återvinner 3 relevanta 
träffar på plats 1-3 och en söktjänst B som återvinner 3 relevanta träffar på plats 7-10 få 
exakt samma precisionsvärde: 3/10 = 0,3. 
 
5.7 Överlappning 
 
I komplement till att jag mäter effektiviteten hos de tre söktjänsterna kommer jag även 
att mäta hur lika de är med tanke på överlappande relevanta dokument. För att kunna 
bedöma om ett dokument blivit återvunnet av två söktjänster och var överlappande hade 
jag hjälp av söktjänsternas URL: er som hade tagits hand om och sparats i utskrift. 
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Dessa URL:er sågs som överlappande om de vid min relevansbedömning skulle ha 
relevansbedömts som dubletter i det fallet när en söktjänst skulle ha återvunnit dem. 
 
För att visa på parvisa likheter mellan söktjänsterna har jag valt att använda ett välkänt 
likhetsmått inom information retrieval, nämligen Jaccards Index. Detta mått tar van 
Rijsbergen upp, och beskriver som ett av flera allmänt använda likhetsmått. Måttet kan 
mäta likhet mellan två mängder. Mängderna kan bestå exempelvis av dokument av 
något slag.(van Rijsbergen 1975, s. 31-32). 
 
 

Formeln för Jaccards Index är följande i den här undersökningen : 
BA

BA
BAJ

∪

∩
=),(  

 
Jaccards Index kommer jag att använda för att mäta hur mycket överlappning av 
relevanta dokument som förekommer mellan två söktjänster i par på två utvalda DCV-
nivåer, 1 och 5. För att beräkna Jaccards Index dividerar man antalet gemensamma 
återvunna relevanta dokument återvunna från söktjänst A och B med unionen av 
söktjänst A och B. Om fallet är att söktjänst A och B vid DCV 1 återvinner 4 
gemensamma relevanta dokument och unionen av relevanta dokument bestäms till 8 så 
räknas Jaccards Index fram enligt följande: 4/8 = 0,5 50 % 
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6. RESULTAT 
 
 
I detta kapitel redogörs för resultaten av undersökningen där jag mäter 
återvinningseffektiviteten med genomsnittlig precision vid DCV 1-10 (avsnitt 6.1), 
genomsnittlig precision query för query (avsnitt 6.2) och med en relevanskategori- 
fördelning mellan söktjänsterna. Den parvisa överlappningen av relevanta återvunna 
webbsidor mellan de tre söktjänsterna presenteras som avslutning av kapitlet, i avsnitt 
6.4. 
 
Resultaten av undersökningen presenteras i de olika avsnitten dels i tabeller, men visas 
även grafiskt, med olika diagramtyper. Syftet jag vill uppnå med att använda en grafisk 
presentation av resultatet är i grund och botten tvåfaldigt: Dels att ge en översiktlig bild 
av de framräknade siffrorna, och dels att illustrera ett visst sifferfördelningsförhållande  
söktjänsterna emellan.  
 
 
6.1 Genomsnittlig precision vid DCV 1 – 10 över alla queries 
 
 
Diagram 1 visar den genomsnittliga precisionen för varje DCV-nivå mellan 1 och 10 för 
samtliga 20 queries och för varje söktjänst.  Diagram 1 är ett linjediagram med kurvor 
med brytpunkter vid varje beräknat datavärde Om man granskar värdet vid DCV 1 
närmare, som följaktligen visar de träffar som ligger allra överst i träfflistan som de 
framstår för en sökare, så är värdet högst för Google. Google uppnår här en 
genomsnittlig precision av 0,90 vid DCV:t ifråga. Vid detta DCV 1 presterar Yahoo! 
samtidigt en något lägre genomsnittlig precision på 0, 75 och sist kommer Live Search 
på denna nivå i resultatet med siffran 0,70. 
 
Vid DCV 2 kan man se, enligt diagram 1, att Google och Yahoo!: s respektive kurvor 
faktiskt korsar varandra och här uppnår de då exakt samma precisionsvärde, nämligen 
0,80 i genomsnittlig precision. Vid detta DCV presterar Live Search åter sämst precis 
som ovan beskrivits vad gällde DCV 1, och uppnår en genomsnittlig precisionssiffra på 
0,60. 
 
Efter DCV 2 ligger Yahoo!:s kurva och därmed precisionsvärden åter konsekvent något 
lägre än vad Googles motsvarande gör, precis som är fallet vid DCV 1. Framme vid 
DCV 10 blir det dock intressant, man kan här notera att Googles och Yahoo:s  kurvor 
återigen går in i varandra och de båda söktjänsterna uppnår då en andra gång samma 
genomsnittliga precisionsvärde, vid detta DCV, 0, 61.  
 
Det är Live Search som sammanfattningsvis får de sämsta värdena i förhållande till 
Googles och Yahoo:s värden vid samtliga DCV-nivåer enligt diagram 1. Live Searchs 
kurva befinner sig genomgående en hel del under både Googles och även Yahoo!:s 
respektive kurvor.  
 
Av diagram 2 kan man vidare utläsa att det framräknade medelvärdet av den 
genomsnittliga precisionen över alla DCV-nivåer ,1-10, blir 74 % för Google, 70 % för 
Yahoo! och 61 % för Live Search. 
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Tabell 1 sammanfattar, med sina tabellvärden, vad som visualiseras grafiskt vad gäller 
genomsnittlig precision i diagram 1 och diagram 2, med tillägget att tilldelade 
relevanspoäng även är medtagna för varje söktjänst. 
 
 
Diagram 1. Genomsnittlig precision för DCV- nivåerna 1-10 över alla queries. 
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Diagram 2. Genomsnittlig precision för samtliga 10 DCV-nivåer för 
varje söktjänst över alla queries, framräknat medelvärde i procent. 
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Tabell 1. Genomsnittlig precision och relevanspoäng för varje DCV-nivå 1-10 över 
samtliga queries. 

 
 

  Google     Yahoo!     
Live 

Search     

DCV Rel-p Summa Prec Rel-p Summa Prec Rel-p Summa Prec 
                
                    
1 18 18 0,90 15 15 0,75 14 14 0,70 
2 14 32 0,80 17 32 0,80 10 24 0,60 
3 16 48 0,80 15 47 0,78 15 39 0,65 
4 15 63 0,79 15 62 0,78 13 52 0,65 
5 13 76 0,76 11 73 0,73 12 64 0,64 
6 10 86 0,72 11 84 0,70 10 74 0,62 
7 13 99 0,71 9 93 0,66 6 80 0,57 
8 7 106 0,66 8 101 0,63 11 91 0,57 
9 10 116 0,64 6 107 0,59 7 98 0,54 
10 6 122 0,61 14 121 0,61 8 106 0,53 

Medel          
totalt:     0,74     0,70     0,61 

 
 
6.2 Genomsnittlig precision query för query 
 
Den genomsnittliga precisionen över 10 DCV-nivåer för varje query och varje söktjänst, 
visualiseras nedan genom diagram 3. Diagrammet har tre kurvor för varje söktjänst med 
olika brytningspunkter, med inplacerade datavärden, där den genomsnittliga precisionen 
för varje query visas. Den söktjänst som har högt belägna datavärden i sin kurva enligt 
diagram 3, har presterat bäst över 10 DCV-nivåer för en viss query av sammanlagt 20 
queries enligt diagram 3. 
 
 De exakta siffrorna för genomsnittlig precision presenteras efter diagram 3 i procent i 
tabellerna 2,3 och 4, med en tabell för varje söktjänsts beräknade värden. Längst ner i 
dessa tabeller finns dessutom tre totala medeltal framräknade av den sammanlagda 
genomsnittliga precisionen över 10 DCV-nivåer för varje query.  
 
Det avslutande diagrammet 4 som följer på tabellerna i detta avsnitt visar grafiskt i 
staplar tre totala medelvärden för de adderade genomsnittliga precisionssiffrorna från 
var och en av de tre tabellerna 2, 3 och 4 för varje söktjänst. 
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Diagram 3. Genomsnittlig precision över 10 DCV-nivåer för varje query och 
söktjänst. 
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Tabell 2. Google - genomsnittlig precision över 10 DCV-nivåer för varje query 
samt totalt medel i procent. 
 
 

 

 
 

Google   
Query Genomsnittlig prec. 
    
1 92,50 % 
2 94,21 % 
3 84,71 % 
4 79, 71 % 
5 62,06 % 
6 74,80 % 
7 87, 07 % 
8 87, 07 % 
9 62,87 % 
10 57, 04 % 
11 21, 19 % 
12 66,35 % 
13 66, 35 % 
14 90,43 % 
15 91, 54 % 
16 70, 89 % 
17 67, 35 % 
18 75,89 % 
19 75, 89 % 
20 59,35 % 
Medel totalt: 73, 40 % 
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Av tabell 2 ovan för söktjänsten Google framgår att de högre genomsnittliga 
precisionsvärdena presteras av query nummer 2 med 94,21 % samt query nummer 1 
med 92,50 %. Query nummer 15 kommer på tredje plats med 91,54 % och query 
nummer 14 på fjärde med 90,43 %. 
 
De två lägsta genomsnittliga precisionsvärdena för Google enligt tabell 2 uppvisar 
query nummer 20 med 59,35 % och query nummer 11 med 21, 19 %. Det totala 
medelvärdet av alla queries genomsnittliga precisionssiffror över 10 DCV-nivåer blev 
för denna söktjänst 73,40 %. 
 
 
 
Tabell 3. Yahoo! -  genomsnittlig precision över 10 DCV-nivåer för varje query 
samt totalt medel i procent. 
 
 

Yahoo!  
Query Genomsnittlig prec. 
    
1 84,6 % 
2 53,30 % 
3             67,7 % 
4 83, 00 % 
5 77,20 % 
6 76,67 % 
7 88,74 % 
8 54, 35 % 
9 62, 81 % 
10 23, 25 % 
11 80,24 % 
12 74, 24 % 
13 74, 46 % 
14 81, 28 % 
15 77, 23 % 
16 93, 10 % 
17 71, 10 % 
18 67, 35 % 
19 54, 54 % 
20 47, 94 % 
 
Medel totalt: 69, 70 % 
 
 
Av tabell 3 ovan för söktjänsten Yahoo! framgår att de högre genomsnittliga 
precisionsvärdena presteras av query nummer 16 med 93,10 % samt query nummer 7 
med 88, 74 %. Query nummer 1 kommer på tredje plats med 84, 64 % och query 
nummer 4 på fjärde plats med 83,00 %. 
 
De två lägsta genomsnittliga precisionssiffrorna för Yahoo! enligt tabell 3 uppvisar 
query nummer 20 med 47, 94 % och query nummer 10 med 23, 25 %. Det totala 
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medelvärdet av alla queries genomsnittliga precisionssiffror blev för denna söktjänst 
69,70 %. 
 
 
Tabell 4. Live Search – genomsnittlig precision över 10 DCV-nivåer för varje 
query samt totalt medel i procent. 
 
 

Live Search  
Query Genomsnittlig prec. 

    
1 82,78 % 
2 88,43 % 
3 80,73 % 
4 83,28 % 
5 70, 89 % 
6 75, 24 % 
7 74,69 % 
8 45,51 % 
9 65,10 % 
10 51,94 % 
11 28,36 % 
12 81,14 % 
13 50, 63 % 
14 48,40 % 
15 33,70 % 
16 39,11 % 
17 30,20 % 
18 78, 75 % 
19 55 85 % 
20 30,72 % 
Medel totalt: 59,80 % 
 
 
Av tabell 4 för söktjänsten Live Search framgår att de högre genomsnittliga 
precisionsvärdena presteras av query nummer 2 med 88, 43 % samt query nummer 4 
med 83,28 %. Query nummer 1 kommer på tredje plats med 82,78 % och query 
nummer 3 kommer på fjärde plats med 80, 73 %. 
De två lägsta genomsnittliga precisionssiffrorna för Live Search enligt tabell 4 uppvisar 
query nummer 17 med 30, 20 % och query nummer 11 med 28, 36 %. Det totala 
medelvärdet av alla queries genomsnittliga precisionssiffror blev för denna söktjänst 59, 
80 %. 
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Diagram 4. Totala medelvärden för den genomsnittliga precisionen över 10 DCV-
nivåer för varje query och för varje söktjänst. 
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Sammanställningen över de totala medelvärdena för den genomsnittliga precisionen för 
varje query visar att Google får bäst värde med 0,734 följt av Yahoo! med 0,697. Sist 
kommer Live Search med ett totalt medelvärde av genomsnittlig precision som uppnår 
0,598. De totala medelvärdena har tagits från tabellerna 2,3 och 4 (se ovan) och 
sammanställts i detta grupperade stapeldiagram. Detta för att ge en samlad bild. 
 
6.3 Relevanskategorifördelning för söktjänsterna 
 
Diagram 5, 6 och 7 nedan visar i detta avsnitt hur mina olika relevanskategorier i 
undersökningen fördelade sig bland de återvunna träffarna för de tre söktjänsterna.  
 
Diagram 5. Fördelning av relevanskategorier för Google i procent. 
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Diagram 6. Fördelning av relevanskategorier för Yahoo! i procent. 
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Diagram 7. Fördelning av relevanskategorier för Live Search i procent. 
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Diagrammen 5, 6 och 7 visar att Google återvann flest relevanta träffar med 61 % det 
vill säga hade bäst siffra här. Därefter kom Yahoo! med 58,5 % relevanta träffar och sist 
Live Search med den lägsta siffran återvunna relevanta träffar i sammanhanget , 51 %. 
 
Flest återvunna träffar i kategorin icke-relevanta stod Live Search för som i min 
undersökning fick 41 % icke-relevanta och då blev sämst. Därefter har Yahoo! fått näst 
flest icke-relevanta med en siffra på 37,5 i kategorin icke-relevanta. Minst icke-
relevanta hade Google vars icke-relevanta träffar utgjorde utgjorde 34 % av samtliga 
träffar. 
 
Av de tre diagrammen kan även konstateras att ingen av söktjänsterna fick speciellt 
många träffar som bestod av vare sig dubletter, spegelsidor eller döda länkar. Siffrorna 
kan betraktas som relativt låga för dessa kategorier av återvunna träffar. Flest döda 
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länkar och dubletter hade dock Live Search med sina 5 % döda länkar och 3 % av 
återvunna dubletter.  
 
 
6.4. Överlappning mellan söktjänsterna 
 
Tabell 5 och diagram 8 visar den parvisa överlappningen för de återvunna 
webbdokument som bedömts vara relevanta och med överlappande URL: er i form av 
dubletter mellan söktjänsterna. Genomsnittet har räknats ut av unionen av samtliga 
relevanta dokument. Det mått som använts för att mäta överlappningen är Jaccards 
Index vid två utvalda DCV-nivåer 1 och 5. Tabellen och diagrammet visar att 
överlappningen av relevanta dokument är störst mellan Google och Yahoo! vid DCV 1 
med 53,33 % och därefter för paret Google & Live Search med 30,00 %. Minst är 
överlappningen mellan Yahoo! och Live Search som får siffran 29, 41 %.Vid DCV 5 
sjunker överlappningssiffrorna, redovisade i procent, för samtliga uppmätta 
söktjänstpar. Här är det andra överlappningsförhållanden som uppstår. Paret Yahoo! och 
Live Search har den största överlappningssiffran i procent med 16, 18 % och Google 
och Yahoo! den näst största med 15,52 %. Minst överlappning förekommer mellan 
Google & Live Search med 14,81 %. 
 
 
Tabell 5. Den genomsnittliga överlappningen av relevanta dokument vid två 
utvalda DCV-nivåer mätt med Jaccards Index. 
 
 
DCV Google & Yahoo! Yahoo! & Live Search Google & Live Search 

1 53,33% 29,41% 30,00 % 
5 15,52% 16,18% 14,81 % 

 
 
Diagram 8. Den genomsnittliga överlappningen av relevanta dokument vid två 
utvalda DCV-nivåer, 1 och 5 mätt med Jaccards Index. 
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7. DISKUSSION 
 
I detta kapitel besvarar jag de forskningsfrågor jag inledningsvis ställt. Detta sker 
genom att jag tolkar och analyserar de framräknade resultaten som uppnåddes i denna 
undersökning. Jag ska även resonera kring problem jag resonerade runt under studiens 
gång. Jag avslutar detta diskussionskapitel med förslag på vidare forskning, som kanske 
kunde vara intressant att genomföra som kommande forskningsprojekt. 
 
Jag inleder diskussionen med min mätning av precision, som gjordes i två olika former. 
Först beräknades genomsnittlig precision för varje DCV-nivå från 1- 10 över samtliga 
20 frågor (avsnitt 7.1.1). Därefter beräknades genomsnittlig precision över 10 DCV-
nivåer för var och en av mina 20 queries, således query för query. (avsnitt 7.1.2). 
Nästföljande avsnitt tar upp relevanskategoriernas fördelning (avsnitt 7.2) samt 
överlappning (avsnitt 7.3). 
 
Efter detta följer avsnitten vidare diskussion kring studien (avsnitt 7.4), övergripande 
slutsats (7.5) och förslag till vidare forskning (avsnitt 7.6). 
 
 
7.1 Uppmätt precision som mått på återvinningseffektivitet  
 
 
7.1.1 Genomsnittlig precision mätt vid DCV 1-10  
 
Den första forskningsfrågan i min undersökning gäller hur stor precision de tre 
söktjänsterna uppvisar. Här mättes och beräknades först den genomsnittliga precisionen 
vid DCV-nivåerna 1-10, över samtliga queries som ingick i min studie, vilken är den 
mätning som här nu först tas upp till diskussion. Denna form av precisionsmätning 
gjordes för att utröna hur precisionen för varje söktjänst påverkades när hänsyn togs till 
hur söktjänsten rankade återvunna sidor med användande av det valda DCV:t 10. För 
att besvara frågan om vilken precision de tre söktjänsterna presterade vad gällde 
genomsnittlig precision över dessa 10 DCV-nivåer som mått på återvinningseffektivitet 
,så kan några iakttagelser och slutsatser här göras utifrån resultatet.  
 
Det kan konstateras att precisionen i stort sett med några undantag sjunker för samtliga 
tre söktjänster ju högre DCV-nivå som mäts vilket samtliga tre kurvor visar. Yahoo! har 
visserligen undantagsvis ett högre genomsnittligt precisionsvärde vid DCV 2 än DCV 1, 
men därefter sjunker kurvan gradvis också för Yahoo! enligt ovanstående konstaterande 
och uttalande, som gjordes för samtliga tre söktjänster. Ett undantag mot detta finns 
också för Live Search som vid DCV 2 har ett genomsnittligt precisionsvärde som ligger 
relativt nära det precisionsvärde som finns vid DCV 10, här gör alltså Live Search lite 
av en djupdykning vad gäller precisionsvärdet.  
 
Faktumet som ovan anförts angående de tre ingående söktjänsterna, nämligen ”i stort 
sett konsekvent sjunkande genomsnittlig precision” ju högre DCV det blir, kan 
betraktas som mindre besvärligt för normalanvändaren av en söktjänst av den typ som 
testas i min undersökning. Sådana sökare är inte några experter, utan har ofta som vana 
att granska några stycken av de överst placerade träffarna på den första återvunna 
resultatsidan. Dessutom kanske de befinner sig i relativ brådska, när de gör sin 
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granskning. Om användaren hoppas finna relevanta träffar i det allra översta toppskiktet 
av träffar i resultatlistan så sker det åtminstone i ett fall som det här, som ovan har 
diskuterats av mig De tre undersökta söktjänsterna klarar i stort sett av att  placera de 
relevanta träffarna högt upp. 
 
Att precisionen ändock sjunker kan ha som orsak att antalet träffar i träfflistan ökar i 
större kvantitet än vad antalet relevanta dokument generellt gör.  
 
Ser man till hur kurvorna och precisionsvärdena ingående i dessa befinner sig så är det 
Google som ligger bäst till med de sammanlagt högsta genomsnittliga 
precisionsvärdena. Google verkade alltså vid tillfället för undersökningen således vara 
ett bra alternativ att söka i med mina queries, om man ser till dess rankning vid olika 
DCVn. Här verkar det som dess berömda rankningsalgoritm Page Rank fungerar extra 
bra. Som följd av detta är det de översta DCV-nivåerna som uppvisar de högsta värdena 
i jämförelse med de två andra söktjänsterna i undersökningen.   
 
Tämligen nära under Googles kurva befinner sig Yahoo: s kurva som ligger relativt sett 
närmre Googles kurva än vad Live Searchs kurva gör i förhållande till Yahoo:s kurva. 
Detta innebär i stort att Yahoos precisionsvärden ligger närmre Googles överlag där det 
skiljer mindre. Till Live Search precisionsvärden blir det ett större glapp.  
 
Vid två olika DCVn får Yahoo! exakt samma precisionsvärde som Google. Ett av dessa 
DCV:n ligger bland de övre träffarna och det andra befinner sig precis vid DCV 10 och 
här presterar de alltså lika. Yahoo! framstår enligt vad resultatet visar som varande ett 
andra vettigt alternativ att söka i för en användare som väljer bland de tre söktjänsterna. 
Detta främst med tanke på hur utfallet blev i det här fallet. 
 
De totala medelvärdena för den genomsnittliga precisionen, utvisar, att Google får högst 
totalt medelvärde för genomsnittlig precision följt av Yahoo! Med ett betydligt lägre 
totalt medelvärde av genomsnittlig precision i jämförelse med Google, 13 
procentenheter, presterar Live Search sämst värde sammanlagt om man ser till dess 
procentsiffra. Skillnaden mellan Live Searchs och Googles totalvärden kan tolkas som 
varande rätt stora i sammanhanget. 
 
 Man kan dra slutsatsen att även om Live Searchs rankningsalgoritm verkade fungera 
enligt vad som ovan sagts, så var dess precisionsvärden generellt hela tiden lägre. Detta 
tyder på att vid tillfället för sökningen utföll inte dess återvunna relevanta träffar 
någonsin i nivå med vare sig Googles eller Yahoos! Live Searchs träffar har i stort varit 
av mer låg-eller ickerelevant karaktär än de andra två söktjänsternas träffar. 
 
Av det mesta som sagts ovan framstår söktjänsten Google som ”främst” med sina 
resultat för precision. Söktjänsten blir ”segrare” på flera DCV-nivåer med höga värden. 
En tolkning av bidragande faktorer till detta slutresultat kan vara existensen av en 
effektiv spindel, ett index som uppdateras ofta för söktjänsten och ett effektivt 
rankningssystem i form av Page Rank.   
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7.1.2 Genomsnittlig precision query för query  
 
 
Jag valde även att genomföra en mätning av den genomsnittliga precisionen query för 
query över 10 DCV-nivåer, för att se hur undersökningens enskilda queries presterade 
över det valda DCV:t 10 för varje söktjänst. Det här andra måttet för precision användes 
även det för att besvara min första forskningsfråga, bara att det gjordes med en annan 
form av beräkning av precisionen, nämligen query för query. I praktiken gjordes query 
för query- beräkningen för att kunna granska hur bra varje söktjänst rankar relevanta 
träffar för varje query. 
 
Det kan konstateras att söktjänsten Google presterar bäst som helhet även med denna 
mätmetod. Söktjänsten fick sammantaget högst totala medelvärden över samtliga sina 
queries. Det specifikt beräknade, totala medelvärdet av Googles genomsnittliga 
precision i procent blir högre över samtliga queries, i jämförelse med Yahoo:s och Live 
Searchs totala medelvärden. Man kan även konstatera att Google fick flest relevanta 
träffar överlag för undersökningens queries. 
 
Här kan man konstatera att det var Google som återvann flest relevanta träffar för sina 
queries överlag för det valda DCV:t 10.Live Searchs totala medelvärde för 
genomsnittlig precision blir betydligt sämre, framförallt i jämförelse med Googles men 
det finns även en ganska stor skillnad mot den näst bäst presterande söktjänsten 
Yahoo!:s totala medelvärde på genomsnittlig precision. Dessa totala föreliggande 
skillnader visualiseras som ganska tydliga i diagram 4 för de tre söktjänsterna i de 
respektive staplarna.  
 
En förklaring till Yahoo!s samt Live Searchs sämre prestationer kan vara att deras 
respektive rankningsalgoritmer inte var fullt lika kapabla som Googles var med att 
återvinna webbdokument som var relevanta. Deras återvinning omfattade som en viktig 
skillnad mer av icke-relevant material men i olika grad. Live Search hade större 
svårigheter med detta. En annan förklaring till Yahoo!s och Live Searchs sämre 
prestationer är att söktjänsterna helt enkelt var något sämre på att indexera material 
inom det ämnesområde som mina använda topics och queries omfattade.  
 
 Det är troligt att min översättning av undersökningens queries till engelska termer i 
stort förbättrade återvinningen av relevanta träffar hos samtliga söktjänster. Engelska är 
ett tämligen välrepresenterat språk på webbens olika webbsidor av olika slag. Min 
termöversättning hade nog enbart den effekten att återvinningen av relevant material 
ökade, speciellt jämfört med om jag skulle ha sökt med svenska termer i mina queries. 
Detta har berörts tidigare i uppsatsens metoddel. 
 
Synar vi enskilda queries och börjar med de som presterade bäst i resultat för Google, så 
var det i praktiken först och främst query nummer 2. Denna query handlade om att 
information om ämnet och problemet kvinnohandel efterfrågades och uttrycktes med 
söktermerna sex trafficking women problem i queryn På denna query återvanns flera 
informativa tillika faktainriktade texter där de aspekter av problemet som krävdes enligt 
mina i förväg utformade relevanskriterier för queryn faktiskt fanns med. Webbtexter 
som återvanns utgjordes av information från främst flera olika organisationer med .org-
domäner. Query nummer 1 fick näst bäst värde. Queryns topic efterfrågade information 
om den kinesiska seden att binda flickors fötter. Queryn uttrycktes med termerna 
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ancient foot binding custom China. Här återvanns också flera intressanta 
webbdokument med både text och illustrativa bilder från flera olika källor. Sitt sämsta 
resultatet fick Google för query nummer 11 som efterfrågade  hur jämställt Israel är 
inom olika områden och uttrycktes med söktermerna Israel gender equality. Här var det 
inte lika mycket relevant material indexerat av Google som matchade queryn och 
relvanskriterierna för denna på samma gång kunde jag konstatera.  
 
De queries som var bäst respektive sämst för Yahoo! var query nummer 16 respektive 
query nummer 10. Query nummer 16 efterfrågade exempelvis information om 
Internationella Kvinnodagen. Query nummer 10  
 
Det bästa resultatet på en query för Live Search som enligt vad ovan sagts presterade 
sämst var för query nummer 2 samma som för Google. Live Searchs sämsta resultat 
uppnåddes för query nummer 11. Samma dåliga resultat uppnåddes här av Google, som 
jag beskrivit ovan. 
 
 
7.2 Relevanskategorifördelning 
 
Med den andra forskningsfrågan, där jag ville notera och mäta relevanskategorier, ville 
jag se hur dessa kategorier, speciellt då de relevanta träffarna, fördelade sig för varje 
söktjänst. Med en dylik relevansindelning kunde en tydligare illustration av hur de tre 
söktjänsternas respektive typ av återvinning av träffar såg ut fås fram. 
 
Det kan konstateras att resultatet utvisar för söktjänsternas del att det var Google som 
fick flest relevanta träffar uträknat och återgivet i procent.  Därefter följde Yahoo! och 
slutligen sist Live Search. Anledningen till detta förhållande söktjänsterna emellan kan 
antagligt kopplas till hur väl söktjänsternas respektive återvinningssystem fungerade vid 
söktillfället. En annan påverkansfaktor kan ha varit hur väl varje specifik söktjänsts 
algoritm lyckades med att återvinna det relevanta ur sina index med sina spindlar. 
Speciellt Live Search återvann mer av låg-eller icke-relevanta träffar. Andra 
påverkansaspekter för slutresultatet är vad för sorts material de olika sökmaskinerna 
rent konkret hade indexerat i sina databaser vid tillfället. Allt detta sammantaget 
påverkade naturligtvis min relevansbedömning i förlängningen.  
 
För de icke-relevanta träffarna gäller att Live Search fick flest.  
Google hade minst vilket naturligtvis påverkade dess slutresultat i positiv riktning. 
 
För döda länkar kan det konkluderas att också här var det Live Search som fick flest av 
dessa. I söktjänstens fall utgjordes de döda länkarna av olika typer av felmeddelanden i 
form av främst 404 error-sidor där servern kontaktats men sökvägen inte hittats, fel som 
meddelade att sökaren inte fick tillgång till sidan och fel som meddelade att sidan 
flyttat. Det faktum att det var Live Search som hade störst problem med flest döda 
länkar påverkade naturligtvis dess återvinningseffektivitet i större mån. De två andra 
söktjänsterna hade något mindre problem med döda länkar. Ingen av söktjänsterna kan 
dock sägas ha haft några riktigt allvarliga problem med döda länkar på så vis att en hel 
resultatsida bestod av enbart döda länkar. I Live Searchs fall noterades dock de flesta av 
de döda länkarna för en viss query, 
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Hade antalet döda länkar för en eller flera av söktjänsterna visat sig vara riktigt många i 
min studie, rent hypotetiskt sett, kunde detta i sig ha visat att deras index helt enkelt inte 
uppdaterades tillräckligt ofta. Att Live Searchs uppdatering av sitt index dock fungerade 
något sämre vid tillfället för mina sökningar än för de andra två söktjänsterna, är en 
slutsats jag försiktigtvis ansluter mig till här, eftersom söktjänsten ändock hade flest 
problem av denna art.    
 
Dubletter var något som inte förekom i någon större mån alls för någon söktjänst i 
undersökningen. Det högsta procenttalet hade emellertid Live Search, men det var likväl 
en mindre siffra antalsmässigt. Vid min relevansbedömning räckte det inte heller med 
att två sidor ur en träfflista kom från samma domän för att de skulle bedömas som 
dubletter. Istället skulle sidornas URL:er verkligen vara identiska liksom deras innehåll, 
så här var jag strikt. 
 
7.3 Överlappning 
 
Min tredje forskningsfråga var att försöka besvara hur stor överlappningen av relevanta 
dokument var mellan de tre söktjänsterna. Likhetsmåttet Jaccards Index kom här till bra 
användning vid två olika, av mig valda DCV:n, nämligen 1 och 5. Dessa DCV:n  trodde 
jag kunde vara betydelsefulla på så vis att dessa nivåer kunde visa hur det såg ut vad 
gällde överlappning i den övre delen av söktjänsternas resultatlistor.  
 
Mitt satta DCV på 10 för hela denna studie var också relativt lågt, och det påverkade 
naturligtvis vid vilka DCV-nivåer jag överhuvudtaget kunde studera överlappningen. 
Ett annat motiv att testa de översta träffarna är att normalanvändaren av en söktjänst 
kommer i en första direktkontakt med dessa.  
 
Överlappningen visade sig först, vid DCV 1, vara störst mellan söktjänsten Google och 
Yahoo!, och mellan dessa söktjänsters respektive databaser där återvunna relevanta 
indexerade träffar återvanns. Att procentsiffran vid DCV 1 visade att över hälften av 
träffarna genomsnittligt överlappade mellan Google och Yahoo! tycker jag visar att 
sökmaskinernas spindlar indexerat tämligen stor andel lika webbdokument inom det 
ämnesområde mina queries i undersökningen gällde. Det här söktjänstparets 
dokumentsamling var således ganska lika om man ser till siffran för deras återvunna 
relevanta överlappande resultat på den här nivån. Minst överlappning av relevanta 
dokument kan man konstatera förelåg vid DCV 1 mellan söktjänstparen Yahoo! och 
Live Search samt mellan Google och Live Search. Här hade alltså inte samma dokument 
indexerats och rankats i lika stor mån.  
 
När DCV ökade till 5 blev förhållandet annorlunda. På denna nivå var det inte längre 
samma söktjänster som hade den största överlappningen jämfört med den föregående 
mätningsnivån DCV 1. Vid DCV 5 hade istället Yahoo och Live Search fått högst 
överlappning vad gällde relevanta dokument. Överlappningen i procent på den här nivån 
var dock inte speciellt hög. Med den lägre siffran för överlappning här blir inte 
överlappningen särskilt stor räknat i lika relevanta dokument vid detta DCV. Deras 
genomsnittsöverlappning vid DCV 5 uppgick rent konkret till mindre än en sjättedel, 
vilket inte är mycket i sammanhanget. 
 
En fråga som kan ställas, är huruvida söktjänster ”bör” ha hög överlappning i form av 
lika dokument indexerade i sina databaser eller inte. I min undersökning gällde det 
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relevanta dubletter. Väljer en sökare att söka i flera olika söktjänster, kan ju syftet 
istället vara att återvinna många unika träffar om ett ämne. Överlappar söktjänsterna då 
för mycket, så går sökaren miste om de olika unika träffarna i form av webbdokument 
och överlappningen blir till en specifik nackdel. Sämre överlappning innebär enbart att 
sökmaskiner inte indexerar samma sorters dokument på en query. Vid sämre 
överlappning kan användaren således få möjlighet att få flera unika relevanta dokument 
och flera svar på sin query vid användande av flera söktjänster vilket jag inte anser är en 
brist hos söktjänsterna i egentlig mening, enligt resonemanget ovan.  
 
En avslutande tanke angående det som nu diskuterats, är att tre större etablerade 
söktjänster som Google, Yahoo! och Live Search kan sägas vara exempel på, naturligt 
också kan har mer av gemensamma överlappande dokument. Bidragande faktorer till 
detta kan möjligen vara söktjänsternas generellt stora index och deras internationella 
prägel. Hade andra sorters söktjänsttyper evaluerats istället i min studie kunde 
överlappningsresultatet blivit annorlunda, kanske mindre än vad som framkom i den här 
undersökningen.  
 
 
7.4 Vidare diskussion kring studien 
 
 
En aspekt av den evaluering jag genomfört som kanske kan diskuteras ytterligare, är det 
relativt låga DCV på 10 jag valt, där varje träff får stor vikt på slutresultatet av 
precisionsberäkningen. I detta fall blir varje träff värd mer vid precisionsberäkningen än 
om t ex det högre DCV 20 använts, vilket Breimark och Hagman använde sig av. Detta 
kan naturligtvis orsaka skillnader beroende på hur återvunna träffar bedöms, vilket kan 
vara en nackdel.  
 
En motivering till mitt val av DCV 10 är dock att detta valdes utifrån vad jag ansåg 
tiden tillät. Motiveringen var här att jag evaluerade 3 söktjänster i undersökningen med 
användande av 20 topics och queries i varje, vilket blev 600 återvunna webbsidor att 
relevansbedöma för mig. 
  
Ett annat skäl är att det kan finnas ett intresse i att bara undersöka en första återvunnen 
resultatsida vilket jag skrivit tidigare.  För de flesta söktjänster inklusive för de tre 
medtagna i denna undersökning, är det standard i form av en grundinställning att det 
återvinns 10 träffar på första resultatsidan vilket är vad en normalanvändare i brådska 
orkar med att granska.   
 
Det ovan sagda kan kopplas till en studie utförd av två informationsvetenskapliga 
forskare, Amanda Spink och Bernard J Jansen. De studerade på vilket sätt allmänheten i 
praktiken söker i söktjänster. Fyra större generella söktjänster analyserades utifrån ett 
flertal faktorer. Data samlades in mellan åren1997 och 2004, t ex. om vilka termer 
användarna använde i sina queries, liksom hur många termer de använde. Ytterligare 
insamlade data gällde vilka topics som varit populära hos användare och siffror om 
själva söksessionen utifrån olika aspekter. Deras resultat efter att ha studerat Allthe 
Web.com år 2002 och användares beteende under söksessionen och hur mycket de 
synade av resultatsidor, visade att den största majoriteten, 76 %, enbart granskade den 
första återvunna resultatsidan. 2 sidor granskades av 13 % av söktjänstens användare i 
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deras studie, och 3 sidor och mer av bara 11 %. (Spink & Jansen, 2004 s. 105). 
Liknande sifferproportioner fann man förelåg för andra söktjänster, t ex för Excite året 
innan, 2001 där de flesta användarna valde att granska relevans för enbart den första 
resultatsidan i träfflistan. (Spink & Jansen, 2004 s. 105-107).  
 
 
Jag använde mig inte vid sökningen av någon av de möjligheter som fanns hos de tre 
söktjänsterna för att optimera undersökningens använda queries utan sökte i enkelt 
gränssnitt med AND som automatisk sammanbindande operator. Detta skedde medvetet 
för att förutsättningarna skulle vara lika för alla tre söktjänsterna.  Ingen söktjänst skulle 
premieras med användande av en mer avancerad sökteknik. Jag är dock medveten om 
att det kan ha påverkat återvinningsresultatet att mina queries inte var mer avancerade.  
 
Relevansbedömningen är ytterligare en procedur i min söktjänstevaluering som naturligt 
kommit att påverka undersökningens slutresultat. Min relevansbedömning har i hög 
grad varit subjektiv eftersom bara en person, nämligen jag, synade webbsidornas 
innehåll angående relevans under detta förfarande. Jag tog inte hjälp av någon 
medbedömare av relevans som jag stämde av med. Jag hade vid relevansbedömningen i 
samband med sökningarna garderat mig med en utarbetad checklista för att ha striktare, 
mer objektiva riktlinjer att gå efter för om varje topic blev uppfylld. Ändå förekom det 
situationer, där det var något svårt att fastställa om en webbsida, eller en länk ur en 
länklista på en webbsida, skulle få någon poäng alls. Sammanfattningsvis kan det här 
ovan anförda om relevansbedömningen i viss mån ha påverkat evalueringens 
slutresultat. 
 
Jag funderade också i studien på vilken relevansskala jag skulle använda för att bedöma 
återvunna dokument. Här kom jag fram till att en binär skala kunde fungera. Om jag 
istället använt en flergradig skala vid relevansbedömningen kunde det varit svårt att 
urskilja nyanserna bland dokumenten och att vara objektiv och konsekvent vid 
relevansbedömningen ett återvunnet webbdokument för en viss query. Här hade jag 
även fått lägga ner tid på att bestämma konkreta poängkriterier som det kanske skulle ha 
visat sig svårt att följa vid undersökningen i alla fall. Jag valde att öka objektiviteten vid 
relevansbedömningen med hjälp av den ovan nämnda checklistan i stället som ett slags 
komplement 
 
 
7.5 Övergripande slutsats 
 
Den företagna evaluering av tre söktjänsterna som genomförts i den här uppsatsen, kan 
sägas ha fått till resultat att det är Google som presterar bäst, till att börja med om man 
ser till forskningsfrågan som gällde hur precisionsvärdena fördelade sig mellan 
söktjänsterna. Precisionsresultatet blir markant bättre för Google med (74%) vid den 
första precisionsberäkningen och marginalen i förhållande till de övriga två 
söktjänsterna Yahoo! (70 %) och Live Search (69 %)är tämligen stor. Live Search 
framstår i sammanhanget som klart sämst presterande, då söktjänsten överlag inte erhöll 
lika höga precisionsvärden över 10 DCV-nivåer. 
 
Den andra precisionsberäkningen, query-för-query, visar på ett liknande förhållande 
dessa söktjänster emellan. Google presterar ett sammanlagt precisionsvärde för sina 
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queries på (73.40 %)vilket gör att resultatet för söktjänsten återigen blir bäst. Yahoo! är 
näst bäst (69,70%). Live Search är sämst (59,80 %). Marginalerna mellan söktjänsterna 
är ganska stora vilket gör att Google även här framstår som en klar etta. Marginalen är 
ganska betydande mellan Google och Live Search och Yahoo! och Live Search. 
 
Då ingen statistikprövning gjorts mellan mina precisionsvärden ,med ett för ändamålet 
utsett statistiktest i den här undersökningen, uttalar jag mig inte om statistiskt 
signifikanta skillnader föreligger mellan dessa värden. I Breimark och Hagmans 
undersökning från 1999 skedde dock en statistisk prövning för att pröva om 
skillnaderna i söktjänsternas precisionsresultat kunde anses vara statistiskt signifikanta 
med Friedmans test. 
 
Den andra forskningsfrågan gällde i vilken mån undersökningens söktjänster återvann 
relevanta dokument och redovisades i cirkeldiagram med olika relevanskategorier. 
Denna redovisning visade att Google fick det högst antal relevanta återvunna dokument, 
61 %. 
 
Det överlappningstest som slutligen genomfördes i min evaluering visade att Googles 
och Yahoo!s databaser var mycket lika när det gällde de överst återvunna dokumenten 
vid nivå 1.  Här hade således söktjänsterna många relevanta dokument som var rena 
exakta dubletter med samma URL.er. Google och Yahoo var hade därför det största 
överlappningsförhållandet med en siffra på 53,33 %. 
 
Att  dra några allomfattande konklusioner kring resultatet av denna evaluering kan vara 
något vanskligt. Delvis beror detta på att inte några ytterligare statistiska bearbetningar 
har gjorts av de erhållna resultaten som ovan påpekats. Vidare att söktjänsternas index 
har hunnit förändrats sedan sökningarna genomfördes- undersökningar av denna art är 
således beroende av en tidsaspekt. Detta är något som exempelvis Ismail & Zembok & 
Saman påpekar i sin studie. 
 
 Dock kan man säga att en slutsats som kan dras är att Google framstår som den bästa 
söktjänsten att söka i med den typ av ämnen som mina queries omfattade. Det var ju 
Google som fick bäst resultat med avseende på precision och antal återvunna relevanta 
,högt rankade dokument genomgående, i denna utförda evaluering av söktjänster. 
Google framstår därför som ett gott förstahandsval att söka i för en söktjänstanvändare 
på webben.  
 
Med avseende på Yahoo!s erhållna andraplats vad gäller beräknade precisionssiffror 
samt söktjänstens näst bästa återvinning av högt rankade relevanta dokument framstår 
Yahoo! som ett gott andrahandsval att söka i för den som vill återfinna relevanta 
dokument. 
 
Live Searchs siffror kanske inte direkt kan kallas dåliga, men i jämförelse med ovan 
nämnda söktjänster lyckas denna söktjänst inte nå riktigt ända fram. Söktjänsten är 
därför inte lika bra på att återvinna dokument som är relevanta och rekommendationen 
att söka i söktjänsten efter information av något slag blir inte lika stark. 
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7.6 Förslag till vidare forskning 
 
Som framtida forskningsarbete kunde det vara intressant att genomföra en lite mer 
omfattande studie. I detta forskningsarbetets upplägg kunde ingå att jag, liksom i den 
här studien, utvärderade generella kommersiella fritextsöktjänster. Dock skulle jag 
använda mig av flera queries och mer optimerade sådana i förhållande till söktjänsterna. 
Jag skulle även ha ett högre DCV för detta projekt. Vidare skulle jag använda mig av 
något alternativt effektivitetsmått, förutom det binära precision, för att mäta 
återvinningseffektiviteten hos söktjänsterna. Slutligen skulle överlappning kunna mätas 
för ett högre och större antal DCV-nivåer. 
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8. SAMMANFATTNING 
 
Syftet med föreliggande uppsats har varit att mäta och jämföra effektiviteten och 
överlappningen mellan tre webbaserade söktjänster: Google, Yahoo! och Live Search. 
20 enkla söksträngar i form av queries konstruerades inledningsvis av mig.Dessa 
queries hade bakomliggande topics som täckte ett genusvetenskapligt ämnesområde 
från en frågelåda. De 10 första återvunna webbsidorna för varje söktjänst och query 
relevansbedömdes i ett senare skede av mig med användande av en binär skala ( 
relevant eller icke-relevant). Med hjälp av den noterade relevanspoängen beräknade jag 
sedan den genomsnittliga precisionen med ett effektivitetsmått som beräknade 
precisionen vid varje DCV mellan 1 och 10 och sedan gav ett medelvärde. Författaren 
beräknar även den genomsnittliga precisionen query-för-query och noterar olika 
relevanskategoriers poängfördelning för varje söktjänst vars siffror också beräknas. 
Avslutningsvis mäter jag överlappningen mellan söktjänsterna för återvunna relevanta 
dokument. 
 
De tre forskningsfrågorna är följande : 
 
      -   Skiljer sig de tre söktjänsterna åt med avseende på precision ? 

- I vilken mån återvinner undersökningens tre söktjänster relevanta dokument ? 
- Hur stor är överlappningen med avseende på relevanta dokument? 
 

I det inledande teorikapitlet benämnt IR, tar jag först upp några centrala begrepp och  
därefter görs en presentation av IR samt dess återvinningsprocess. Jag introducerar 
vidare de klassiska IR-modellerna som är den booleska modellen, vektormodellen och 
den probabilistiska modellen. Vidare beskriver jag söktjänster och jag tar också upp två 
viktiga uppgifter för dessa i form av indexering och rankning. 

 
Nästa kapitel beskriver evaluering av IR-system och i detta kapitel diskuteras först 
relevansbegreppet och därefter redogörs för olika effektivitetsmått. Här tas både 
klassiska och något ovanligare mått upp. Efter detta redogör jag avslutningsvis för de 
kända och normgivande experimentella evalueringsstudierna Cranfield och TREC. 
 
I det följande kapitlet som behandlar tidigare forskning presenterar jag sex evalueringar 
av söktjänster genomförda inom området information retrieval som jag anser har viss 
beröring med och relation till min egen söktjänststudie. En av dessa evalueringar är i 
form av en magisteruppsats. Jag avslutar med en översikt över evalueringarna som tar 
sikte på en jämförelse mellan deras utmärkande drag. 
 
Metodkapitlet är nästa kapitel och inleds med en presentation av de ingående 
söktjänsterna i undersökningen och en motivering till valet av just dessa ges av mig.  
Därefter följer en lite närmare beskrivning av varje söktjänst och dess egenskaper. 
Metodkapitlet tar vidare upp de topics och queries som jag har undersökt och riktat till 
söktjänsterna. Här återfinns kommentarer till var jag fick tag på mina topics och vad för 
sorts queries som konstruerats och använts i min undersökning.  
 
En rätt kortfattad motivering till valet av DCV ges därefter i metodkapitlet. I ett följande 
avsnitt diskuteras den relevansbedömning som gjorts och den skala jag använt samt hur 
relevanspoängen fördelades inom olika kategorier. Ett ytterligare avsnitt beskriver 
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evalueringens praktiska gång. Här ges kommentarer till hur sökningen och 
relevansbedömningen utfördes. I delavsnittet som är det näst sista i metoddelen 
beskriver jag mitt effektivitetsmått precision lite närmare. Jag redogör för hur det 
beräknades i form av genomsnittlig precision för 10 olika DCV samt query för query. I 
det sista delavsnittet ges en beskrivning av min överlappningsstudie och vilket 
likhetsmått som valdes för den. 
 
 Undersökningens resultat illustreras i 5 olika tabeller samt 8 olika diagram. Dessa 
presenteras med förklarande text till och visar den genomsnittliga precisionen för DCV 
1 till 10, genomsnittlig precision query-för-query , en relevanskategoriindelning samt 
överlappning. Resultaten visar att Google hade överlag bäst resultat för precision i 
undersökningen och söktjänsten Yahoo! hade näst bäst. Live Search hade lägst siffror. 
Google hade även det största antalet relevanta träffar och Live Search minst. 
Undersökningens överlappningstest visade att Google och Yahoo! uppvisade högst 
överlappning vid DCV 1 och Yahoo! och Live Search hade lägst grad av överlappning 
på samma nivå. Vid DCV 5 förekom dock störst överlappning mellan Yahoo! och Live 
Search men siffran var betydligt mindre än den högsta överlappning som uppmätts vid 
DCV 1 mellan tidigare nämnda söktjänstpar. 
 
I den diskussion som följer på resultatet försöker jag besvara de forskningsfrågor jag 
inledningsvis ställt genom att diskutera och tolka resultatet under olika rubriker. Jag 
kommenterar också möjliga orsaker till det genom en del analyserande anmärkningar. 
Det konstateras bland annat att det var Google som hade flest relevanta träffar vilket 
troligt inverkade positivt på resultatet för precision, och att Yahoo återvann näst flest. 
Vidare rankade Google också träffarna bra. Live Search hade minst återvunna relevanta 
träffar och fick sämst precisionsresultat. Vidare berör jag vissa problem jag ställts inför 
i samband med undersökningen. Jag tar upp mitt val av DCV och den 
relevansbedömning som gjordes. I fråga om relevansbedömningen konstateras att den 
kan ha inneburit att en något subjektiv värdering gjorts av träffarna. 
I en övergripande slutsats tas upp att Google är bäst i undersökningen i sitt 
precisionsresultat beräknat på två sätt, därefter kommer Yahoo! och sist Live Search. 
Att ingen statistikprövning skett av resultatet nämns under denna rubrik Allra sist i 
diskussionskapitlet beskrivs ett mindre framtida forskningsprojekt. 
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Bilaga 1. Topics, queries och relevanskriterier 
 
1.Topic: Information om den kinesiska seden att binda flickors fötter. 
Query: ancient foot binding custom China 
Relevanskriterier: Relevanta är de sidor som lägger fram teorier kring den gamla 
sedvänjans historiska ursprung och var den inleddes, förklarar vad fotbindning praktiskt 
innebar och när och i vilka sociala grupper som sedvänjan förekom i Kina som land. 
 
2. Topic: Information om ämnet och problemet kvinnohandel. 
Query: sex trafficking women problem 
Relevanskriterier: Relevanta är de webbsidor som generellt diskuterar vad trafficking 
av kvinnor i stort innebär och speciellt för de kvinnor som berörs. Även orsaker till 
kvinnohandeln samt olika strategier och handlingar som vidtas för att minska trafficking 
för sexuella ändamål skall diskuteras. 
 
3. Topic: I vilka länder i världen abort kan anses vara förbjudet för kvinnor. 
Query: worldwide abortion laws 
Relevanskriterier: Här krävs sidor med en lättöverskådlig och läsbar landsöversikt 
över olika länders abortlagstiftning för att kunna bedöma hur restriktiv eller tillåtande 
lagstiftningen är för olika länder. I översikten bör de flesta av världens nationer ingå, 
den bör i praktiken vara av omfattande karaktär. 
 
4.Topic:Om det finns ett feministiskt betraktelsesätt vad det gäller ett ämne som  språk 
och hur ett sådant språk följaktligen ser ut. 
Query: gender-neutral language 
Relevanskriterier:Det skall diskuteras vad ett neutralt och feministiskt språkbruk kan 
innebära i någon kontext och hur ett språks ordval därvid kan och bör se ut – med ett 
feministiskt genussynsätt på språket. 
 
5.Topic: Vad anarkafeminism kan sägas vara för något. 
Query: anarcha-feminism definition 
Relevanskriterier: För relevans krävs att det på en webbsida diskuteras vad 
anarkafeminism kan anses stå för; dess historik och gärna några förgrundspersoner kan 
därvid nämnas. 
 
6. Topic: Hur begreppet underordning används och betraktas inom feminismen. 
Query: subordination feminist theory 
Relevanskriterier: Webbsidor som diskuterar och använder sig av begreppet 
underordning i ett feministiskt sammanhang inom något område och i en kontext som 
analyseras med ett feministiskt betraktelsesätt. 
 
7.Topic: Hur så kallade consciousness raising groups uppstod och vad sådana innebar. 
Query: consciousness raising groups 
Relevanskriterier: Webbsidor som beskriver när sådana medvetandehöjande grupper 
började förekomma och hur de var sammansatta och fungerade anses vara relevanta. 
 
8.Topic: Vilken Bibelns kvinnobild är. 
Query: The Bible women 
Relevanskriterier: Sidor som innehåller beskrivningar av olika kvinnor som 
förekommer i Bibelns olika delar och historier; hur de porträtteras och även en närmare 
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analys av social roll och status för kvinnan och omgivande normer i samhället som 
möjligen därvid framkommer av webbsidetexten. 
 
9.Topic: Hur många kvinnor som hittills har tilldelats Nobelpriset i litteratur. 
Query: Nobel Prize literature women 
Relevanskriterier: En relevant sida bör lista samtliga kvinnliga 
litteraturnobelpristagares namn samt samtidigt kronologiskt ange de specifika år dessa 
författare erhöll sitt litteraturpris 
 
10. Topic: Information om kvinnorörelsen i Finland och årtal som varit viktiga för de 
finska kvinnorna. 
Query: women’s liberation Finland history 
Relevanskriterier: Webbsidor med information om hur kvinnokampen bedrevs i 
Finland och vad man det kämpades för; vidare bör årtalsangivelser vara med för viktiga 
milstolpar i kvinnokampen i landet för att sidan skall betraktas vara relevant. 
 
11. Topic: Hur jämställt Israel är inom olika områden. 
Query: Israel gender equality 
Relevanskriterier: Sidor som beskriver hur det ser ut vad gäller jämställdhet för 
kvinnor i Israel som land på något område- t ex inom politiken, lagstiftning på olika 
områden, arbetsmarknad etc 
 
12.Topic: Vad som menas med att ett samhälle är patriarkalt. 
Query: patriarchy societies 
Relevanskriterier: Relevanta är sidor som beskriver och för en diskussion kring 
begreppet patriarkat och vad det innebär för ett samhälle och dess kultur. 
 
13.Topic: Information om sexuella trakasserier i skolan önskas. 
Query: sexual harassment schools education 
Relevanskriterier: Webbsidor som tar upp vad som är exempel på sexuella trakasserier 
och vad det kan få för effekter för de drabbade. Vidare vilka som kan göra sig skyldiga 
till detta; även strategier mot problemet är saker som gör sidan relevant. 
 
14. Topic: Om det finns några ”gamla eller nya” kvinnliga filosofer – dvs existensen av 
äldre eller mer moderna kvinnliga filosofer genom tiderna. 
Query: women philosophers 
Relevanskriterier: Relevanta sidor tar upp vad som betraktas som kvinnliga filosofer 
av äldre snitt eller mer moderna sådana och beskriver dem lite närmare och när de 
levde/föddes. 
 
15.Topic: Information om kvinnors situation i Kina idag vad gäller den 
familjeplanering som förekommer i landet. 
Query: population family planning women China 
Relevanskriterier: Relevanta är sidor som beskriver vad den riktade 
familjeplaneringen innebär i Kina nuförtiden och hur kvinnor i Kina konkret påverkas 
av den familjeplaneringspolitik som beslutas om och genomförs. 
 
16.Topic:Information om varför Internationella Kvinnodagen finns just 8 mars varje år, 
när den firades första gången och varför den uppstod. 
Query: International Women´s Day history 
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Relevanskriterier: Relevanta är de webbsidor som tar upp varför det nutida firandet 
äger rum 8 mars samt historik med angivna årtal som förklarar ursprunget till detta idag 
internationella firande av kvinnorna. 
 
17.Topic: Vilken roll kvinnor fick spela under de Olympiska Spelen under antiken. 
Query: ancient Olympics women participants 
Relevanskriterier: Här är de sidor relevanta som nämner I vad mån kvinnor deltog I 
någon tävlingsgren eller fick vara åskådare till tävlingar under de antika spelen. 
 
18.Topic: Uppgifter om vad som benämns könsstympning av kvinnor. 
Query: female genital mutilation 
Relevanskriterier: Relevanta webbsidor diskuterar vad könsstympning innebär och 
varför det sker, hur spridd sedvänjan är i olika länder, om lagar införts i landet, hur 
könsstympning generellt kan motarbetas. 
 
19. Topic: Hur kvinnor vanligen framställs i såpoperor på TV. 
Query: portrayal women television soap operas. 
Relevanskriterier:Relevanta är de sidor som diskuterar hur olika kvinnoroller och 
kvinnobilder ofta kan se ut och vad de har för mönster i sin karaktärsskildring i olika 
såpor som sänds eller sänts på TV. Vidare bör sidan speciellt diskutera i vilken social 
miljö kvinnokaraktärer kan förekomma och placeras och hur de då agerar och vilka 
problem de då har i den specifika miljön. 
 
20.Topic: Information från dokument från den fjärde kvinnokonferensen i Peking 
(1995) som berör jämställdhet och bistånd önskas. 
Query: Beijing 1995 World Conference Women documents 
Relevanskriterier: Sidor där de viktigaste officiella publicerade dokumenten är 
tillgängliga är relevanta. 
 




