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Abstract: The aim of this Masters thesis is to examine the retrieval 

performance of two search engines, Yahoo! News and Sesam, 
specialized on indexing news articles in Swedish. Thirty search 
questions were used in this study, divided into three different 
categories: domestic news, amusement and sport. Precision has 
been calculated both for the 30 search questions as a total and for 
the three categories as well. Precision was calculated at every 
DCV-level and then divided with the number of search questions 
used, in an attempt to reach an average measure. An analysis was 
also used were precision was calculated over all the DCV-levels 
for each question in attempt to see how the search engines 
perform for a given search question and a given search engine. 
The relevance of the top 10 retrieved documents was judged 
using a binary scale. The result of the study shows little 
difference in precision between the two search engines. Yahoo! 
News performs slightly better than Sesam in most cases. The 
results show much variation between the search engines 
regarding how they perform per given search question. Much of 
the underlying techniques used by the search engines is not know 
for the public why the methods used in the study, for example the 
terms chosen as search terms, choice of highest DCV-level et 
cetera, and how these different choices made may had an impact 
on the result in the study is discussed rather than underlying 
technical functions. 
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1 Inledning 

För modern journalistik och nyhetstidningar har webben inneburit en veritabel 
revolution. Inte enbart på grund av att läsaren direkt kan nå färska nyheter oavsett tid på 
dygnet, utan även på grund av låg kostnad och den direktkontakt och interaktion som 
kan nås emellan läsare och journalist (Flavián & Guerra 2006, s. 232). Flera studier 
visar dessutom att nyheter och tidningar är bland de mest sökta och eftertraktade tjänster 
som återfinns på webben. Bland annat visar data publicerade av Harris Interactive 
(2004) att 80 % av amerikanska webbesökare läser nyheter online och föredrar 
webbaserade nyheter i 45 % av fallen. Online Publishers Association (2004) menar att 
webben används i första hand för att bland annat nå färska nyheter samt att användare 
anser webbaserade nyheter som mer lättillgängliga än exempelvis TV och tryckta 
tidningar. Kay och Johnson (2004, s. 198) bekräftar att huvudmålet hos webbanvändare 
vanligtvis är att läsa nyhetsartiklar och söka efter färska nyheter, näst efter att läsa e-
post.  
 
Behovet och användandet av digitala nyheter är således stort. Detta har naturligtvis 
bidragit till att söktjänster specialiserade på nyheter och nyhetsartiklar tillkommit på 
webben samt att många etablerade söktjänster på webben utökat sina tjänster med 
specialiserade sökmotorer för nyhetsartiklar. Ovanstående i kombination med att 
sökning på webben och användandet av olika webbaserade söktjänster utgör en stor del 
av webbanvändares aktivitet (Nielsen Netrating, 2006) och att studier visar att 85 % av 
webbesökare använder någon typ av söktjänst för att finna information på webben 
(Kobayashi & Takeda 2000, s. 146). Dessa specialiserade sökmotorer kallas ibland 
vertikala söktjänster eller vertikala portaler och karaktäriseras av att de till skillnad från 
så kallade generella, horisontella, sökmotorer indexerar endast sidor i en speciell genre, 
ämne eller typ av dokument. Vanliga sökmotorer lämpar sig inte för nyhetsartiklar 
eftersom hemsidor för nyheter vanligtvis uppdateras mycket ofta. En generell så kallad 
crawler, som är ett program som söker av och indexerar webbsidor gör detta för sällan 
för att en allmän sökmotor skulle kunna inneha de allra senaste nyheterna (Notess 1999, 
s. 57). En sökmotor specialiserad för nyhetsartiklar är uppbyggd som en generell 
sökmotor men är begränsad i sin indexering till att endast indexera nyhetsartiklar från 
ett visst antal webbaserade nyhetskällor och besöker därmed mycket färre sidor, men 
sidorna besöks istället mer frekvent (Notess 1999, s. 57). Det är sådana söktjänster som 
indexerar och återvinner nyhetsartiklar på svenska denna studie behandlar. Frågan är 
hur effektiva, med avseende på att hitta relevant information, givet de söktermer som 
används, de är och hur enkelt det är att hitta relevant material i dessa. 
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1.1 Disposition 

Kapitel 2 redogör för det syfte samt de forskningsfrågor som ligger till grund för 
studien.  
 
Kapitel 3 redogör för forskningsområdet information retrieval (IR) samt för de tre 
klassiska IR-modellerna. Även vad som karaktäriserar IR på webben presenteras. En 
allmän redogörelse för sökmotorers bakomliggande tekniska funktioner samt en 
redogörelse för specialiserade söktjänster presenteras i detta avsnitt. 
 
Kapitel 4 redogör för de traditionella mått som framtagits i syfte att evaluera IR-system, 
precision och recall, samt den relevansbedömning som ligger till grund för forskning 
inom IR. Även den traditionellt så kallade Canfieldmodellen samt TREC-konferenserna 
presenteras, båda med stor betydelse inom forskningsområdet.  
 
Kapitel 5 redogör för ett urval av tidigare forskning inom webbaserad IR-forskning.  
 
Kapitel 6 redogör för den metod samt de mått som valt att användas i studien. 
Söktjänsterna presenteras kortfattat samt de funktioner som används hos dessa.  
 
I kapitel 7 redogörs för studiens resultat i form av tabeller och diagram som 
kommenteras kortfattat. 
 
I kapitel 8 följer en diskussion kring resultatet som främst inriktar sig på hur valet av 
metod påverkat resultatet. Därefter följer en sammanfattning av hela studien i kapitel 9. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att mäta och jämföra återvinningseffektiviteten för två 
webbaserade söktjänster för svenska nyhetsartiklar, Yahoo! Nyheter och Sesam. Studien 
syftar till att undersöka återvinningseffektiviteten hos dessa söktjänster med hjälp av ett 
antal formulerade sökfrågor som körs mot de båda söktjänsterna. De av författaren, efter 
vissa uppsatta kriterier, relevansbedömda svar som sökfrågorna genererar mäts och 
jämförs både som totalitet samt i en indelning om tre olika kategorier, inrikes, nöje och 
sport. 
 
Mina forskningsfrågor lyder: 
 

1. Hur presterar de två nyhetssöktjänsterna relativt varandra, med avseende på 
precision, ifråga om en uppsättning sökfrågor rörande kategorierna inrikes, nöje 
samt sport? 

2. Hur presterar de två nyhetssöktjänsterna relativt varandra, med avseende på 
precision, när kategorierna inrikes, nöje, och sport betraktas separat? 
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3 Information retrieval  

I detta kapitel redogörs kortfattat för forskningsområdet information retrieval (IR) och 
de klassiska modeller som relateras till IR, nämligen den booleska modellen, 
vektormodellen samt den probabilistiska modellen. Forskningsområdet IR på webben 
presenteras samt en redogörelse för webbaserade söktjänster ges och avslutningsvis 
presenteras även söktjänster för nyhetsartiklar. 
  

3.1 IR  

Information retrieval (IR) behandlar representation, lagring och organisation av 
dokument, samt åtkomst till dessa (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1). Det finns 
en väsentlig skillnad mellan dokumentåtervinning kontra dataåtervinning. 
Dataåtervinning definieras som processen att avgöra vilka dokument i en kollektion som 
innehåller nyckelorden för en användares sökfråga. Detta är vanligtvis inte tillräckligt 
för att uppfylla användarens informationsbehov. En användare av ett IR-system är mer 
intresserad av att finna information om ett ämne snarare än återvinna data som uppfyller 
en given sökfråga. Ett dataåtervinningssystem syftar till att återvinna samtliga objekt 
som uppfyller klart definierade villkor. Om endast ett felaktigt objekt återvinns bland 
tusentals andra, betyder det totalt misslyckande i ett dataåtervinningssystem. Ett 
informationsåtervinningssystem arbetar vanligtvis med naturligt språk som inte alltid är 
väl strukturerat och kan vara semantiskt oklart. För ett informationsåtervinningssystem 
kan återvunna objekt vara felaktiga och små felaktigheter kan förbises utan att resultatet 
behöver vara misslyckat (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1-2). För 
dataåtervinning är responstid och minnesutrymme ofta använda som evalueringskriterier 
medan även andra variabler är av intresse för system designade för 
informationsåtervinning, exempelvis återvinningseffektivitet (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 73).  
 
En användare av ett IR-system måste översätta sitt informationsbehov till en sökfråga, 
eller en så kallad query1. I ett informationsåtervinningssystem betyder det vanligtvis att 
man får specificera ett antal termer som representerar informationsbehovet (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 4). Dokumenten i en kollektion är representerade i form 
av så kallade indextermer. Dessa termer kan hämtas direkt ur dokumentet eller tilldelas 
dokumentet och blir därefter en så kallad logisk syn på dokumentet, det vill säga en 
representation av dokumentet (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 5).  
 
Innan återvinning kan initieras är det nödvändigt att definiera databasen. Det görs 
vanligtvis genom att man specificerar följande: (a) dokumenten som ska användas, (b) 
operationerna som ska utföras på texterna, och (c) textmodellen, det vill säga textens 
struktur och vilka element som kan återvinnas. Efter detta byggs ett index upp från 
texterna. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 9) 
 
Ett index är en datastruktur som utvecklats i syfte att snabba på återvinningen i ett IR-
system. Ett index består av en kollektion av valda ord eller koncept, med pekare till 
relaterad information (eller dokument) (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 6). Denna 

                                                 
1 Med samma betydelse används vidare den svenska termen sökfråga för detta begrepp. 



 5 

typ av datastruktur medger sökning i enbart indexet och inte direkt mot den fil som 
innehåller dokumenten eller dokumentsurrogaten och ökar således sökhastigheten. Den 
vanligaste och mest populära typ av indexfil är idag den så kallade inverterade filen 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 9). En inverterad fil består vanligtvis av två 
delar: Vokabulär, en lista innehållande samtliga distinkta ord i textkollektionen samt för 
varje ord i vokabulären, en lista över var i dokumenten orden förkommer (Baeza-Yates 
& Ribeiro-Neto 1999, s. 192-193).  
 
Givet att dokumentdatabasen är indexerad kan återvinningsprocessen initieras genom 
följande steg (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 9-10): 
 

• Användaren specificerar ett informationsbehov 
• Översättning av behovet till en representation, vilken kan utgöra sökfrågan 
• Eventuell tillämpning av sökfrågeoperationer på representationen, vilket 

resulterar i en sökfråga 
• Sökfrågan bearbetas av systemet och dokument presenteras som respons på 

sökfrågan 
• Eventuellt relevansrankas dokumenten 
• Eventuellt används relevansfeedback. Det vill säga att systemet modifierar 

sökfrågan efter att användaren relevansbedömt ett antal återvunna dokument. 

3.2 IR-modeller  

Ett centralt problem för ett IR-system är att avgöra vilka dokument som är relevanta och 
vilka som inte är relevanta. Sådana beslut är ofta avhängiga en rankningsalgoritm som 
försöker etablera en ordning bland de återvunna dokumenten. Dokument högst upp i 
listan anses som de mest relevanta (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 19). Beroende 
på vilken IR-modell som tillämpas kan processen att ranka dokument ske på olika sätt.  
 
En IR-modell kan definieras som en kvadrupel [D, Q, F, R(qi, dj)] där  

(1) D är en mängd dokumentrepresentationer 
(2) Q är en mängd sökfrågor   
(3) F är ett ramverk för modellering av dokumentrepresentationer, sökfrågor och 

deras relationer 
(4) R(qi, dj) är en rankningsfunktion som associerar ett reellt tal med en sökfråga qi i 

Q och en dokumentrepresentation dj i Q (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
23) 

 
Det finns flera olika modeller för återvinning. De tre klassiska återvinningsmodellerna 
anses vara den booleska modellen, vektormodellen och den probabilistiska modellen. En 
kort redovisning av dessa följer. 
 
Den booleska modellen är en enkel återvinningsmodell som är baserad på mängdlära 
och boolesk algebra. Modellen utgår ifrån om termer är närvarande eller frånvarande i 
ett dokument. Sökfrågans termer binds ihop av operatorerna and, or och not, där and 
innebär att båda termer måste återfinnas i dokumentet, or att någon av termerna ska 
återvinnas i dokumentet och not att termen/termerna inte får återfinnas i dokumentet. 
Varje dokument bedöms binärt som relevant eller icke-relevant. Fördelen med den 
booleska modellen är dess enkelhet vilket gör den lätt att greppa för en användare av ett 
IR-system. Den har fått stor uppmärksamhet och antogs tidigt av många kommersiella 
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bibliografiska system och är fortfarande välanvänd. Nackdelar är att dess logik inte 
medger någon relevansrankning och då dess sökning har precis semantik kan det vara 
svårt för en användare att översätta sitt informationsbehov till en boolesk 
sökformulering. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 25-27). 
 
Vektormodellen baseras på algebra. Såväl informationsbehov som dokument 
representeras av icke-binära termvektorer, eller en ordnad lista av termer. Graden av 
likhet mellan sökfråga och dokument mäts genom att likheten mellan respektive vektor 
mäts. Vanligtvis används cosinusmåttet. Termer i dokument och sökfrågor får 
numeriska vikter i form av positiva reella tal. Dessa uttrycker termernas betydelse i både 
dokument och sökfrågor. Om en term inte förekommer i dokumentet är termvikten = 
noll. Vektormodellen sorterar därefter de återvunna dokumenten i avtagande 
likhetsordning. På detta sätt kommer även dokument som bara matchar sökfrågan 
partiellt med. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27-28).  
 
Den probabilistiska modellen försöker, givet en sökfråga q och ett dokument dj i en 
samling, uppskatta sannolikheten att användaren finner dokumentet dj relevant. Dessa 
sannolikheter beräknas ofta iterativt genom användarens relevansfeedback. Modellen 
antar att det finns en uppsättning dokument som användaren föredrar som resultat för en 
given sökfråga. Fördel med denna modell är att rankning av dokument sker genom 
sannolikhet att vara relevant. Nackdelarna är den initiala uppskattningen modellen 
förutsätter angående sannolikheter, att termvikterna är binära, det vill säga ingen hänsyn 
tas till hur frekvent en term förekommer i ett dokument samt antagandet att termer 
förekommer oberoende av varandra. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 31-34).  
 

3.3 IR på webben 

Internet och i synnerhet webben, har med sin enorma storlek och dynamiska karaktär 
inneburit nya problem och utmaningar för forskningsområdet IR. Baeza-Yates och 
Ribeiro-Neto delar in problemen i två grupper om datarelaterade samt 
användarorienterade (1999, s. 368-369). De datarelaterade berör bland annat webbens 
storskalighet, dess föränderliga natur, dokumentens varierande form och dokumentens 
exponentiella tillväxt. Datarelaterade problem karaktäriseras även av webbens 
ostrukturerade natur, vilken genererar sidor med lika eller nästan lika innehåll, samt att 
kvalitén på innehållet varierar kraftigt eftersom publiceringen är fri och ingen kontroll 
sker. De användarorienterade problemen karaktäriseras av hur en sökfråga i en söktjänst 
ska specificeras samt hur svaret från systemet ska tolkas, då detta kan bestå av flera 
tusentals dokument av varierande slag och längd.  
 
Resultat av tidigare forskning inom IR är, på grund av bland annat ovanstående 
svårigheter, inte alltid lämpliga att applicera i en webbkontext eftersom stor del av den 
forskningen är baserad på små och homogena textsamlingar (Yang 2005, s. 33). Fokus 
för IR-forskning på webben har varit att försöka karaktärisera webbdokument. Med 
hjälp av program som rör sig mellan olika webbsidor och samlar information, så kallad 
crawler2 eller sprindel, har man undersökt webbens länkstruktur och storlek. Dessa 
studier har visat att webben via sin länkstruktur inte är så väl sammanhållen som man 
först trott (Yang 2005, s. 34-35).  

                                                 
2 Se avsnitt 3.3.1 för utförligare förklaring. 
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Forskning kring användare och deras sökbeteende är en del av den IR-forskning som 
bedrivs. Denna forskning har visat att sökbeteendet hos webbanvändare tenderar att se 
annorlunda ut jämfört med användare av traditionella IR-system. Många studier visar att 
en webbanvändare använder få sökord i sina sökfrågor och lägger lite eller ingen tid alls 
på att modifiera och/eller förfina sökfrågan. Forskning visar också att många användare 
enbart undersöker få, ofta bara första sidan av, presenterade träffar (Yang 2005, s. 35). 
Yang (2005, s. 36) menar att webbsökare generellt inte vill engagera sig i en invecklad 
återvinningsprocess utan förväntar sig ögonblickliga svar till minsta möjliga 
ansträngning, vilket Yang anser beror på bland annat avsaknad av sökfärdigheter och 
kunskaper om systemen och menar vidare att minskning av den kognitiva pressen vid 
sökandet är ett primärt mål vid design av IR-system på webben. 
 

3.3.1 Söktjänster 

Skillnaden mellan ett standard IR-system i full-text och söktjänster på webben är att 
sökfrågor i webbaserade söktjänster besvaras utan egentlig åtkomst till dokumenten. 
Den här skillnaden har betydelse för indexeringen och sökalgoritmerna, likväl som för 
sökfrågorna som används (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 373). Sökningen sker i 
ett index och inte ibland dokumenten, detta är nödvändigt för att öka hastigheten vid 
sökandet.  
 
De flesta sökmotorer på webben använder en crawler, också kallad robot eller spindel. 
En crawler är ett program som skickas ut och besöker sidor och därefter sänder nya eller 
uppdaterade webbsidor till huvudservern, där de indexeras (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 373). Hur ofta en crawler besöker en sida varierar mellan olika söktjänster 
och beroende på hur crawlern är programmerad. Vad som indexeras skiljer sig åt mellan 
olika söktjänster. Dokumentet kan indexeras helt eller delvis, men även titel, länkar och 
adresser kan indexeras. Vilka sidor som besöks och i vilken ordning utgör också en del 
svårigheter. Forskning har visat att besöksordningen är avgörande för kvalitén i indexet 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 382). 
 
Även vid indexering uppstår problem. Webbens enorma storlek resulterar i att en 
söktjänst omöjligt kan indexera allt. Webbens dynamiska karaktär gör också att en 
indexering snart är förlegad. Att mycket av webben är duplikat och ingen kontroll av 
språk sker utgör också svårigheter vid indexering. Ett exempel på försök att komma 
tillrätta med problemen är metadata. Enligt Kobayashi och Takeda (2000, s. 154) syftar 
metadata vanligtvis på en osynlig fil knuten till ett webbdokument för att underlätta 
insamling av information vid den automatiska indexeringen. Filen är osynlig på så sätt 
att den inte har någon visuell effekt vid granskade av sidan i en standard webbläsare. 
Vanliga metadata associerade med text inkluderar bland annat författarnamn, datum för 
publicering, källa för publikation samt dokumentlängd (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 143). En känd standard för metadata är Dublin Core Metadata Initiative 
(DCMI) som tillhandahåller 15 typer av fält för att beskriva ett dokument (Dublin Core 
Metadata Initiative, 2007). Ett standardiserat ramverk för webbaserad metadata är 
Resource Description Framework (RDF). RDF tillåter flera olika standarder för 
metadata och ger möjlighet att fritt utnyttja metadatastandarder som finns utan att 
behöva definiera dem i detalj (Kungliga Biblioteket, 2007). 
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Vid indexering tillämpas ibland stemming, en teknik som går ut på att transformera ord 
till deras stammar. Huruvida stemming verkligen gynnar återvinning av dokument råder 
delade meningar, varför vissa webbaserade söktjänster inte utnyttjar stemming över 
huvud taget (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 168). Stoppord, det vill säga ord som 
förekommer frekvent och har för liten betydelse i sig för att vara värdefulla sökord, kan 
också utelämnas. Exempel på svenska stoppord är och, eller, men, att, inte, en. I vissa 
fall kan dock utelämnandet av stoppord göra att relevanta dokument inte återvinns, 
varför vissa söktjänster ändå väljer att indexera dessa (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 168). Båda dessa tekniker minskar dock storleken på indexet vilka i 
webbsammanhang tenderar att bli mycket stora. 
 
Rankning hos dokument återvunna av sökmotorer utgör en del av IR-forskning på 
webben. I föregående kapitel presenterades bland annat vektormodellen som rankar 
dokument efter likhet mellan sökfråga och dokument. Nya rankningsalgoritmer 
utvecklas dock ständigt (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 380). PageRank är en 
känd rankningsalgoritm som utnyttjar hyperlänkar och som används i modifierad form 
av Google. PageRank utgår ifrån att antalet hyperlänkar som pekar på en viss sida utgör 
ett mått för dess popularitet och kvalité (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 380). 
PageRank-algoritmen tar dock inte bara hänsyn till antalet inlänkar till en viss sida utan 
även till antalet utlänkar från de sidor som länkar till sidan. Många söktjänster är dock 
kommersiella och därmed är vanligtvis deras bakomliggande funktioner och 
rankningsmodeller affärshemligheter som inte publiceras för allmänheten.  
 
Forskning har visat att olika söktjänster inte återvinner samma webbsidor vid sökande 
på samma sökfrågor, vilket delvis kan bero på webbens spridda länkstruktur i 
förhållande till den teknik sökmotorerna använder sig av vid insamlandet av sidor i form 
av spindlar (Yang 2005, s. 37). Så kallade metasöktjänster har utvecklats i försök att 
avhjälpa detta problem. En metasöktjänst kombinerar en sökning i flera olika 
söktjänster och sammanställer samtligas resultat.  
 

3.3.2 Specialiserade söktjänster och nyhetssöktjänster 

Vad som karaktäriserar specialiserade, även så kallade vertikala, söktjänster från 
generella, horisontella söktjänster är inte hur mycket information de täcker, vilket är 
fallet bland de sistnämnda, utan hur lite (Pack 2001, s. 44). Syftet är således att 
specialisera söktjänsten inom en genre, exempelvis ekonomi, nyheter, medicin, ett 
geografiskt område eller en särskild typ av dokument såsom bilder, musik- eller 
filmfiler, alternativt kombinationer av dessa. Det finns också specialiserade söktjänster 
som fokuserar på att indexera den så kallade osynliga webben. Det vill säga sidor som 
inte är åtkomliga för vanliga söktjänster eller sidor som allmänna söktjänster av olika 
orsaker inte kan eller väljer att inte indexera. Behovet av specialiserade söktjänster ökar 
i takt med att webben växer och specialiserade söktjänster är något som bland andra 
Yang (2005, s. 40) också efterlyser.  
 
Söktjänster för nyheter är uppbyggda på samma sätt som en generell söktjänst för 
webben, med en spindel som besöker givna sidor och samlar in data för indexering. 
Skillnaden består i att en spindel för en nyhetssöktjänst besöker betydligt färre sidor, 
men betydligt oftare (Notess 1999, s. 57). Exempelvis uppdaterar Google Nyheter sin 
webbsida var femtonde minut (Google, 2007). Således blir databaserna för dessa 
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söktjänster betydligt mindre än för generella databaser. Dokumenten blir dessutom mer 
homogena eftersom källorna är kontrollerade och begränsade. 
 
Många nyhetssöktjänster har en begränsad tid för hur länge en artikel är sökbar. Ett 
antal söktjänster arkiverar dock sina artiklar så att även äldre artiklar görs sökbara. En 
del nyhetssöktjänster har även integrerat så kallade bloggar i sina söktjänster, då bloggar 
numera anses ha ett stort nyhetsvärde. En blogg är en webbplats som innehåller 
periodiskt publicerade inlägg på en webbsida där inläggen är ordnade i omvänd 
kronologisk ordning så att de senaste inläggen alltid är högst upp.  
 
En del nyhetssöktjänster erbjuder även tjänster där nyheterna görs sökbara i kategorier. 
Dessa kategorier kan exempelvis bestå av sport, ekonomi, teknik och underhållning. 
Många gånger går att det att prenumerera på nyheter hos nyhetssöktjänsterna med hjälp 
av en teknik kallad Rich Site Summary-flow, RSS-flöden.      
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4 Evaluering av IR-system 

För att kunna mäta effektivitet hos ett IR-system behövs mått. Flera olika mått används 
idag i detta syfte. Nedan presenteras de välanvända måtten precision och recall. Därefter 
följer ett resonemang kring begreppet relevans och dess position inom IR. Allt detta är 
av stor vikt för denna studie. Sist ges en kortfattad sammanfattning av 
Cranfieldmodellen och av Text Retrieval Conference (TREC) som båda haft och har 
stor betydelse för forskningsområdet IR. 
 

4.1 Precision och recall 

Måtten precision och recall är inte oproblematiska och har genom åren fått en del kritik 
och en rad andra mått har tagits fram i syfte att komplettera dessa3. Inte minst i syfte att 
kringgå att måtten recall och precision förutsätter en binär relevansskala. Måttet recall 
är inte lämpligt att använda i en webbkontext eftersom det förutsätter att alla relevanta 
dokument är kända. Detta är en omöjlighet gällande webben med sin enormt storskaliga 
och föränderliga natur. 
 
Givet ett informationsbehov I och en uppsättning av R relevanta dokument, låt ¦ R¦  
vara antalet dokument i denna uppsättning. Antag att en given sökstrategi i förhållande 
till informationsbehovet I genererar en uppsättning av dokument A. Låt ¦ A¦  vara 
dokumenten i denna uppsättning. Vidare, låt ¦ Ra¦  vara antalet dokument som återfinns 
i uppsättning R och A. Precision och recall blir då formellt definierade enligt följande 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 75): 
 
Precision är andelen av återvunna dokument (i uppsättning A) som är relevanta: 
 
 

 
Recall är andelen av relevanta dokument (uppsättning R) som är återvunna: 

 

                                                 
3 För vidare fördjupning kring några av dessa alternativa mått se exempelvis Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 82-84. 



 11 

Detta kan illustreras med följande figur: 
 
Figur 1. Precision och recall för en given sökfråga 

 
 
 
 
Källa: Baeza-Yates, R. & Ribeiro-Neto, B. 1999, s. 75 
 
Dessa mått brukar vanligtvis kombineras och förutsätter att en relevansbedömning för 
varje given sökfråga har gjorts. Måttet baseras således på relevans4 och utgår ifrån att 
samtliga dokument kan bedömas som relevant eller icke-relevant, samt att värdet hos ett 
relevant dokument inte är beroende av hur många relevanta dokument som återvunnits.  
 
Att mäta exempelvis enbart recall är vanligtvis inte meningsfullt eftersom man 
exempelvis alltid uppnår en 100-procentig recall genom att återvinna samtliga 
dokument i samlingen eller ytterst få för att nå total precision (Harter & Hert 1997, s. 
10). I stora dokumentsamlingar kan det vara omöjligt att relevansbedöma samtliga 
dokument.  
 
Ett vanligt angreppssätt för utvärdering av ett systems effektivitet är att beräkna 
genomsittlig precision vid olika document cut-off values (DCV). DCV-nivån anger vilka 
i listan av återvunna dokument som utvärderas. Vid exempelvis DCV=10 studeras de tio 
första dokumenten, vid DCV=15 de femton första och så vidare.  
 
Så kallad pooling har använts vid TREC-konferenserna5. Ett antal, vanligtvis 100, av de 
topprankade dokumenten återvunna av varje system för en given sökfråga 
relevansbedöms. De påträffade relevanta dokumenten hos de olika systemen adderas för 
att uppskatta en summa av antalet relevanta dokument i samlingen för en viss sökfråga. 
Dessa relevanta dokument får sedan motsvara det totala antalet relevanta dokument i 
samlingen vid beräkningar av recall för sökfrågan. På detta sätt behöver man inte ta 
hänsyn till de relevanta dokument som inte återvunnits av något system.  
 
 
                                                 
4 För utförligare förklaring kring detta begrepp se avsnitt 4.2 
5 Se avsnitt 4.4. 
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4.2 Relevans och relevansbedömning 

Relevansbegreppet är fundamentalt inom IR-forskning och ligger som grund för den 
traditionella IR-forskning som utförs (Harter & Hert 1997, s. 18). Begreppet är dock 
inte helt oproblematiskt och har diskuterats och analyserats ända sedan IR-forskningens 
start och inte minst sedan Cranfield-experimenten6 avslutades på 60-talet. 
 
Enligt Borlund (2003, s. 914) är relevans ett multidimensionellt samt dynamiskt 
begrepp. Med multidimensionellt menas att relevans kan uppfattas och fastställas olika 
av olika användare och med dynamiskt menas hur en användares uppfattning om 
relevans kan ändas över tid. Hon menar vidare att relevansbegreppet ofta delas in i olika 
klasser och typer. Två huvudklasser som ofta förekommer i litteraturen är den objektiva 
eller systembaserade relevansen samt den subjektiva eller användarbaserade relevansen, 
där den förstnämnda ser relevans som ett statiskt och objektivt koncept och den 
sistnämnda som en subjektiv, individuell upplevelse (Borlund 2003, s. 914).  
 
Utefter de två ovan nämnda klasserna kan relevans ytterligare delas in i olika typer. 
Dessa typer behandlar de olika relationer som finns mellan återvunna 
informationsobjekt och sökfråga, förfrågan, informationsbehov eller den underliggande 
situationen som ger informationsbehovet (Borlund 2003, s. 914). Saracevic (1996, s. 
214) särskiljer relevans i fem olika huvudtyper: 
 

• System- eller algoritmisk relevans. Är objektiv. 
• Ämnesrelevans (topical-like). Även kallat aboutness.  
• Kognitiv relevans. Även kallad pertinence. Relateras till informationsbehovet 

som det upplevs av användaren.  
• Situationsberoende relevans. Beroende på tolkningen av situationen, uppgiften 

eller problemet som ligger till grund för informationsbehovet. 
• Motivations- och affektiv relevans. Är målberoende.  
 

System eller algoritmbaserad tillhör den första klassen av relevans, den objektiva 
klassen, och de fyra sista tillhör den subjektiva, användarbaserade klassen. Algoritmisk 
relevans syftar enligt Borlund huvudsakligen på hur väl sökfrågan matchar innehållet i 
de återvunna informationsobjekten och dessa värden används sedan för att ranka 
informationsobjekten och Borlund menar (2003, s. 915) att denna relevans är helt 
kontextfri. Exempel på denna typ av relevans är vektormodellrelevans, Boolesk relevans 
samt probabilistisk relevans. Ämnesrelevans menar Borlund (2003, s. 915) förväxlas 
ofta med den algoritmiska. Skillnaden består dock av att en användare eller annan 
person gör relevansbedömningarna. Relevansen syftar ändå till att vara objektiv. Den 
kognitiva relevansen knyter an till den dynamiska aspekten av relevans. Borlund menar 
att det är svårt att särskilja kognitiv relevans och situationsberoende relevans, men 
menar att den sistnämnda syftar till relationen mellan återvunna informationsobjekt 
samt den situation, uppgift eller problem som ligger till grund för informationsbehovet 
så som det upplevs av användaren. Den målberoende behandlar de inneboende mål och 
intentioner som får en användare att söka information samt den grad av tillfredställelse 
som sökresultatet ger (Saracevic 1996, s. 214).  
 

                                                 
6 Se avsnitt 4.3 
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Forskning inom området grundar sig på indelning i olika grader av relevans och inriktar 
sig huvudsakligen på binär eller icke-binär relevans, där den förstnämna omfattar 
relevant eller icke-relevant och den sistnämnda flergradiga relevansskalor (Borlund 
2003, s. 918). Med detta menar Borlund att relevans ytterligare delas in i grader. 
Graderna syftar alltså på den skala man väljer att dela in relevans med samt de värden 
man ger den. 
 
Sist menar Borlund att relevans delas in i olika nivåer (2003, s. 919). Med nivåer syftas 
på olika klasser och typer av relevans och hur de interagerar med varandra. Nivåer kan 
också syfta på de olika stadier eller nivåer som relevans bedöms i av en användare, i en 
IR-process. Med detta menas att en användare exempelvis kan ha ett bredare 
informationsbehov initialt i en IR-process, som smalnar av och får fokus under 
sökandets gång. 

Griesbaum (2004) menar att bedömning av relevans är dokumentcentrisk och inte 
reflekterar över relevansen som hela sökresultatet har. Vidare tas inte heller hänsyn till 
de lärandeeffekter som sökaren har. Dessa problem menar han visar tydligt 
antagonismen mellan funktionen hos relevans som ett oberoende och därmed objektivt 
mått och å andra sidan den subjektiva expressiviteten av verkliga bedömningar hos 
användare.  
 
Med detta som teoretisk bakgrund förstår man att relevansbedömning är en process som 
präglas av många olika faktorer och att risken för godtyckliga relevansbedömningar är 
stor, samt att sättet man väljer att relevansbedöma på är avhängig den teoretiska syn 
man har på relevans från början.  

4.3 Cranfieldmodellen 

En utvärderingsmodell som blivit något av en standard inom experimentell evaluering 
av IR-system är den andra serien av utförda studier som genomfördes vid Cranfield 
University, på 60-talet, även kallad Cranfield ?  (Harter & Hert 1997, s. 8). 
 
Studien prövade återvinningeffektiviteten hos 33 indexeringsspråk. De huvudsakliga 
komponenterna i experimentet var (Harter & Hert 1997, s. 8): 
 

• En testkollektion av dokument 
• En uppsättning sökfrågor  
• Ett antal relevansbedömningar  

 
Cranfieldexperimenten involverade 1400 dokument om flygteknik (aeronautical 
engineering) och 331 sökfrågor som skapades av några av dokumentens författare. 
Relevansbedömningarna utfördes med ett binärt mått. För varje given sökfråga och 
återvinningstillfälle var följande delmängder kända (Harter & Hert 1997, s. 8): 
 
a) relevanta och återvunna dokument  
b) icke relevanta och återvunna dokument  
c) relevanta och icke återvunna dokument  
d) icke relevanta och icke återvunna dokument. 
 
Måtten precison samt recall beräknades därefter. 
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Cranfieldmodellen har enligt Harter och Hert (1997, s. 7) fungerat som den 
grundläggande experimentmodellen för ett stort antal forskare inom IR. Trots detta har 
modellen kritiserats på många, om inte samtliga, punkter. Harter och Hert (1997, s. 14-
15) räknar upp åtskilliga validitets- och reliabilitetsproblem med modellen, så som 
exempelvis dess oansenliga dokumentsamling, uteslutande av användare samt måtten 
som använts. Men ett av de viktigaste argumenten är att man använder relevans som 
utvärderingskriterium. Modellen förutsätter enligt Harter och Hert (1997, s 18-19), 
vanligtvis implicit, en rad antaganden om relevans, bland annat att:  
 

• Relevans är en meningsfull konstruktion att basera evalueringsprocessen på.  
• Relevansbedömning ger välgrundade och meningsfulla indikatorer på ett IR-

systems återvinningseffektivitet.  
• Relevansbedömningar är stabila.  
• Relevansbedömning med binärt mått inte utgör någon omfattande förenkling.   
• Att inom relevansbedömningen ryms inte bara informationsbehovet utan också 

interaktion mellan användare och system.  
• Relevansbedömningar kan göras oberoende av varandra. 
• Faktumet att relevans i realiteten är påverkad av många olika situationer och 

psykologiska variabler, tryggt kan ignoreras. 
 

Inget av de antaganden om relevans som ligger till grund för modellen har visat sig 
sanna, snarare har motsatsen kunnat bevisas (Harter & Hert 1997, s. 18-19). Även om 
Cranfieldmodellen kritiserats skarpt finns ingen tvekan om dess viktiga position samt 
den standardmodell inom IR-forskning som den med tiden utvecklats till. 

4.4 TREC 

Text Retrieval Program (TREC) är ett omfattande forskningsinitiativ som finansieras av 
National Institute of Standards and Technology (NIST) och Advanced Research and 
Development Activity (ARDA). Projektet startade 1992 som en del av TRIPSTER Text 
Program och syftet är att stödja forskning inom IR genom att tillhandahålla en storskalig 
dokumentkollektion för evaluering av återvinningseffektivitet. Konferenser anordnas 
årligen (Harter & Hert 1997, s. 24).  
 
TREC har fyra centrala mål (TREC, 2007): 
 

• Att befrämja forskning inom information retrieval baserad på storskaliga 
testkollektioner 

• Öka kommunikationen mellan industri, akademi och regering genom att skapa 
ett öppet forum för utbyte av forskningsidéer.  

• Att underlätta överföringen av teknologi från forskningslaboratorier till 
kommersiella produkter genom att demonstrera substantiella förbättringar i 
återvinningsmetodologier på problem i realiteten.  

• Öka tillgängligheten för lämpliga evalueringstekniker för användning inom 
industri och akademi, inkluderande utveckling av nya evalueringstekniker samt 
göra dem applicerbara på nuvarande system.  
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Ett informationsbehov i TREC kallas topic och syftar till att representera en användares 
informationsbehov på ett standardiserat vis. Dokumenten är i fulltext i största möjliga 
mån och varierar i antal, längd och vilka källor de härstammar ifrån (Harter & Hert 
1997, s. 24-25). 
 
I TREC testas IR-system på stora heterogena testsamlingar med fulltextdokument. 
TREC är centrerat enligt två huvudsakliga inriktningar, routing och ad hoc. Routing 
innebär att samma sökfrågor ställs mot en mängd dokument som förnyas kontinuerligt. 
Ad hoc innebär att nya sökfrågor kontinuerligt matchas mot en statisk dokumentsamling 
(Harter & Hert 1997, s. 24) 
 
TREC-projektet har resulterat i en samarbetsvänlig miljö för IR-testning och evaluering 
utan tidigare motstycke. Men även om TREC skiljer sig på olika sätt från tidigare IR-
forskning är det i stora drag en Cranfieldmodell som baserar sig på dess 
relevansbedömningar. De som kritiserat Cranfieldmodellen för dess antaganden om 
relevansbedömning har haft anledning att kritisera TREC på samma grunder (Harter & 
Hert 1997, s. 26). Trots detta går det inte frånkomma att TREC är ett betydelsefullt 
inslag inom IR-forskning och mycket forskning bedrivs fortfarande i enlighet med 
modellen. 
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5 Tidigare forskning 

Många undersökningar har gjorts gällande prestanda hos olika söktjänster på webben. 
Här presenteras ett antal nyare studier som genomförts med avseende på evaluering av 
söktjänster. Vissa av dessa är inte direkt jämförbara med denna undersökning, 
exempelvis Jansen och Molina (2006) som använder sig av signifikanstestning. Men 
även om det finns metodologiska skillnader är ändå en jämförelse motiverad gällande 
vad som undersöks. Jansen och Molinas undersökning är intressant i detta sammanhang 
då den, likt McCown, Bollen och Nelsons (2005) samt Åkessons magisteruppsats 
(2001), använder sig av en specialiserad webbsöktjänst och inte enbart allmänna 
webbaserade söktjänster. 
 

5.1 Forskning med specialiserade söktjänster 

Jansen och Molina (2006) genomförde en studie där fem olika söktjänster jämfördes i 
syfte att undersöka vilken söktjänst som gav mest relevanta länkar gällande e-handel (e-
commerce). De fem olika söktjänster som jämfördes var en metasöktjänst (Exite), en 
söktjänst specialiserad på e-handel (Froogle), en generell söktjänst (Google), en pay-
per-click7 söktjänst (Overture) och en katalogsöktjänst (Yahoo! Directory).  
 
Tre forskningsfrågor utgicks ifrån: 
1) Vilken typ av söktjänst presterar bäst vid e-handelsökning? 
2) Är de högst rankade länkarna de mest relevanta vid e-handelsökning 
3) Är sponsorlänkar mer relevanta än organiska länkar? 
 
Vidare utgick man från tre hypoteser: 
1) Det kommer att vara en signifikant skillnad i antalet återvunna relevanta länkar vid 
användandet av en söktjänst specialiserad på e-handel relativt icke specialiserade 
söktjänster. 
2) Relevansen hos länkar kommer att avta i takt med att rankningen hos länkarna tilltar 
(det vill säga, de mest relevanta länkarna har den lägsta rankningen). 
3) Sponsrade länkar kommer vara mer relevanta än organiska länkar. 
 
Sponsrade länkar är sådana länkar där företagen köpt sin plats hos söktjänsterna. Dessa 
återfinns oftast i en särskild kategori, vid sidan av listan med återvunna träffar. 
Organiska länkar är den träfflista som återvinns av systemet.  
 
100 sökfrågor valdes ut från en datalogg från söktjänsten Exite (inte metasöktjänsten 
som används i studien). Högsta DCV-nivån låg på 10 och en 3-gradig relevansskala 
användes. Relevansbedömningen gjordes av fyra högskolestudenter. Resultaten visade 
att den specialiserade söktjänsten presterade bättre än metasöktjänsten, den allmänna 
söktjänsten samt pay-per-clicksöktjänsten men inte bättre än katalogsöktjänsten varför 
hypotes 1 bara delvis stöds. Hypotes 2 förkastades. Vissa trender fanns att se gällande 
rankning av högrelevanta, delvis relevanta samt icke-relevanta men trenderna var för 

                                                 
7 Pay-per-click är en typ av söktjänst där listan av återvunna dokument inte baseras på innehåll utan på 
vem som betalar mest per klick för att bli listad givet sökordet som används. 
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små för att vara statistiskt signifikanta. Sponsrade länkar var inte heller mer relevanta än 
organiska länkar, istället visade sig fallet vara tvärtom, varför hypotes 3 förkastades. 
 
McCown, Bollen och Nelson (2005) genomförde en studie i syfte att jämföra hur väl 
Google samt the National Science Digital Library (NSDL) återvann material att 
använda i undervisningssyfte. NSDL är ett onlinebibliotek grundat av den amerikanska 
regeringen som tillhandahåller pedagogiskt material i syfte att användas i undervisning 
inom naturvetenskap, teknologi, teknik och matematik. NSDL indexerar och återvinner 
delvis samma material som Google, sådant material som finns tillgängligt på webben. 
Ett antal informationsbehov samt 38 tillhörande sökfrågor konstruerades. Resultaten 
utvärderades och bedömdes av 11 betalda lärare. De 10 första dokumenten i listan av 
återvunna träffar relevansbedömdes med hjälp av en 5-gradig skala. Det visade sig att 
de båda söktjänsterna återvann mycket få överlappande duplikat. Baserat på statistisk 
analys fann man att Google tenderade att finna mer användbart undervisningsmaterial 
än NSDL. I 4 av 6 fall överträffade Google NSDL signifikant. Googles precision visar 
sig vara 38,2 % jämfört med NSDLs som är 17,1 %. 
 
Can, Nuray och Sevdik (2004) utförde en studie i syfte att evaluera åtta webbaserade 
sökmaskiner, AllTheWeb, AltaVista, HotBot, InfoSeek, Lycos, MSN, Netscape och 
Yahoo!. I studien gjordes relevansbedömning både av användare och automatiskt. Den 
automatiska skedde med hjälp av en metod kallad automatic Web search engine 
evaluation method (AWSEEM). Sökfrågorna kom från verkliga användare, 17 studenter 
samt 2 professorer. 25 sökfrågor formulerades som handlade om datavetenskap, 
utbildning, Internet, musik, växter samt resor. Relevansbedömning skedde med hjälp av 
en binär skala. Mått så som precision, relativ recall8 samt average precision (AP)9 
användes. Måtten beräknades på DCV mellan 1-20.  Båda metoderna uppvisade 
liknande resultat. Studien visar att AltaVista och Yahoo! fick högst recall. 
Precisionsmåttet skiljer sig åt gällande de båda metoderna. Med mänsklig 
relevansbedömning fick AltaVista, Yahoo! och Lycos högst precision. Med AWSEEM 
fick Yahoo!, MSN, AltaVista samt Lycos högst precision. Statistiska tester utfördes för 
att testa om automatisk relevansbedömning kunde ge lika goda resultat som vid 
mänsklig. Testerna visade väl samstämmighet mellan de båda metoderna.  
 
Åkesson (2001). Erik Åkesson undersökte i sin magisteruppsats från 2001 hur effektiva 
tre stycken söktjänster för nyhetsartiklar, News Index, Ananova samt Excite News 
Search, var med avseende på återvunna träffar. Han använde sig av 30 sökfrågor 
indelade i tre olika kategorier om politik, ekonomi samt sport. Måttet som användes var 
precision och jämförelser gjordes både mellan söktjänsterna samt frågekategorierna. 
Frågeställningarna var följande: 
 

• Vilken precision kan uppmätas hos de tre sökmaskinerna, med hänsyn till de 
använda sökfrågorna? 

• Skiljer sig sökmaskinerna åt med avseende på den uppmätta precisionen? 
• Skiljer sig den uppmätta precisionen hos sökmaskinerna åt, med hänsyn till 

ämnesindelningen av sökfrågorna? 
 

                                                 
8 För utförligare förklaring se Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 84 
9 För utförligare förklaring se Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.80 
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Åkesson använde en tregradig skala vid relevansbedömning om 0, 0,5 samt 1 p. 
Precision beräknades vid varje DCV ner till 20 och därefter har ett genomsnittligt värde 
beräknats.  
 
Resultatet visade att News Index samt Excite uppnådde höga värden gällande precision 
medan Ananova presterade avsevärt sämre. Över samtliga sökfrågor uppnådde Excite 
en genomsnittlig precision om 0,76, News Index uppnådde värdet 0,73 och Ananova 
uppnådde 0,53. Förhållandet mellan söktjänsterna var någorlunda överensstämmande i 
alla frågekategorierna även om News Index presterade något bättre än Excite i 
sportkategorin och Excite presterade väsentligt bättre än både Ananova och News Index 
i politikkategorin. Samtliga söktjänster presterade sämre inom ekonomikategorin än 
övriga kategorier. En möjlig förklaring till det var att där återfanns många dubbletter 
som i undersökningen bedömts som icke-relevanta. 
 

5.2 Forskning med allmänna söktjänster 

Vaughan (2004). Vaughan använde sig av tre olika söktjänster, Google, AltaVista och 
Teoma samt fyra olika sökfrågor. De 10 första webbsidorna från varje sökmotor och för 
varje sökfråga sparades i en fil och utvärderades av 24 stycken studenter som var 
indelade i 4 grupper, varav varje grupp utvärderade en sökfråga var. Vaughan 
undersökte kvalitén på rankningen jämfört med mänsklig utvärdering, förmåga att 
återvinna topprankade sidor samt stabilitet och presenterar nya mått i denna studie 
baserade på kontinuerlig rankning som alternativ till precision och recall. Även tre nya 
mått används för att mäta stabilitet hos sökmotorerna. Google presterade bäst gällande 
rankning, förmåga att återvinna topprankade sidor och stabilitet över en 10 veckors 
period. 
 
Griesbaum (2004). Joachim Griesbaum undersökte återvinningseffektiviteten hos tre 
tyska webbaserade söktjänster, nämligen AltaVista.de, Google.de samt Lycos.de. I sin 
studie använde han 50 slumpmässigt utvalda sökfrågor. De 20 översta träffarna i listan 
av återvunna träffar analyserades. 29 oberoende utvärderare gjorde 
relevansbedömningar. Relevansbedömningar gjordes både för webbsidornas innehåll 
samt länkarna. För dokumenten gällde en relevansbedömning om tre kategorier: 
 
Relevant 
Länk till relevant sida 
Icke-relevant sida 
 
För länkarna gällde en binär relevansbedömning: 
 
Ser ut att vara relevant, jag skulle klicka på den här länken 
Ser inte ut att vara relevant, jag skulle inte klicka på den här länken 
 
Två varianter av precision användes som mått för att mäta söktjänsternas 
återvinningseffektivitet. Resultatet visade att Google återvann flest relevanta dokument 
samt att Google gav bäst genomsnittlig precision på samtliga DCV-nivåer utom 2 där 
Lycos hade det högsta värdet. Google hade de högsta precisionsvärdena gällande varje 
enskild sökfråga samt det högsta uppmätta värdet gällande genomsnittlig precision. 
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Statistisk analys visade att Google presterade signifikant bättre än AltaVista, men ingen 
signifikant skillnad mellan Google och Lycos hittades. 
 
Som vi ser ovan finns flera olika angreppssätt beträffande utvärdering av webbaserade 
söktjänster. Detta gör det hela på inget sätt oproblematiskt. En viss forskningstrend 
inom IR på webben tycks ändå framgå. Flertalet undersökningar undersöker inte längre 
enbart hur väl enskilda, generella, webbsöktjänster presterar i jämförelse med varandra 
utan numera också hur väl en given söktjänst kan återvinna dokument inom speciella 
genrer. Ett exempel på detta är McCown, Bollen och Nelsons (2005) undersökning där 
inte bara en särskild typ av dokument eftersträvas utan där ställs också en allmän 
söktjänst så som Google mot en specialiserad, NSDL.  
 
Automatisk relevansbedömning är också något som utvecklas i syfte att undvika den 
svårighet det innebär att använda mänsklig relevansbedömning. En form av automatisk 
relevansbedömning testas i bland annat Can, Nuray och Sevdiks (2004) undersökning 
presenterad ovan. Även om automatisk relevansbedömning visat sig lovande är 
metoderna fortfarande nya och behöver fortsatt utvärdering (McCown, Bollen, Nelson 
2005, s. 246). 
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6 Metod 

Här presenteras hur valet av söktjänster gått till samt funktionerna hos dessa. Även val 
av sökfrågor, söktermer samt val av DCV gås igenom. Hur undersökningen gått tillväga 
rent praktiskt presenteras samt de allmänna kriterier som fastställts vid 
relevansbedömningen beskrivs. Sist presenteras de effektivitetsmått som använts i 
studien. 

6.1 Val av söktjänster 

För att kunna göra en så rättvis utvärdering som möjligt krävs att de söktjänster som 
väljs har jämförbara funktioner vid sökningar i det enklaste utförandet, vilket ämnas 
användas. Gällande nyhetssöktjänster på svenska och med svenska nyheter är utbudet 
något begränsat i förhållande till exempelvis engelskspråkiga söktjänster för nyheter. 
För att få en viss överblick över de tjänster som finns användes initialt Internetbrus 
(2007) som är en svensk blogg om söktjänster samt sökning på Internet driven av Lars 
Våge, bibliotekarie vid Svenska Mittuniverstitet i Sundsvall samt Lars Iselid, 
bibliotekarie vid Umeå Universitet. Några nyhetsöktjänster såsom Eniro Nyheter och 
Yabot valdes bort eftersom de rankar artiklarna i kronologisk ordning. På Yabot kunde 
man välja rankning efter relevans men denna tjänst låg under avancerad sökning. 
Wikinews är fortfarande under uppbyggnad och har ännu ofärdiga funktioner och valdes 
därför bort. Google Nyheter presenterar inte hur sökfunktionerna fungerar och inte 
heller indexerade källor och valdes därför bort. Initialt valdes Frisim och Sesam, men 
vid påbörjande av studien stöttes problem på med Frisim som vid upprepade tillfällen 
återvann för lite material och krävde trunkering för många sökfrågor för att återvinna 
något alls, varför Frisim byttes ut mot Yahoo! Nyheter. Yahoo! Nyheter, till skillnad 
från Sesam, specificerar inte vilka källor som indexeras men sökfunktionerna vid det 
enklaste utförandet är jämförbara samt att båda söktjänsterna rankar efter relevans, 
vilket gör en jämförelse möjlig. Nedan beskrivs söktjänsterna ytterligare. Om inget 
annat anges är uppgifterna hämtade från respektive söktjänsts webbplats (2007-04-24). 

 
6.1.2 Yahoo! Nyheter 

Yahoo! Nyheter erbjuder förutom sin nyhetssöktjänst även sökning på webben, 
bildsökning samt en så kallad shoppingsök. Den sistnämnda i samarbete med Kelkoo. 
Söktjänsten bygger på logiska operatorer. Ett implicit och mellan termer är 
grundinställning i söktjänsten och behöver inte skrivas ut i sökfrågan. I avancerad 
sökning finns fält för frassökning, sökning med den logiska operatorn eller mellan 
termer, samt sökning med hjälp av den logiska operatorn inte för uteslutande av 
oönskade ord. Listan av återvunna dokument kan efter val rankas efter datum eller 
relevans. Yahoo! Nyheter återvinner endast träffar som är maximalt 30 dagar gamla. En 
funktion för begränsning i tid vid sökning finns. Man kan även söka i specifik källa, i 
särskild geografisk region, samt på särskilt språk. Som grundinställning visas 10 träffar 
per sida men detta är något som går att justera efter önskemål under avancerad sökning. 
Någon funktion för trunkering finns ej. I listan med återvunna träffar visas klickbar titel, 
första raden/raderna i artikeln samt datum för publicering.  
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6.1.3 Sesam 

Sesam erbjuder förutom sin nyhetsöktjänst även webbsök (i samarbete med Yahoo!) 
och bildsök (i samarbete med Picsearch). Sesam har ett eget unikt index gällande 
svenska webbsidor och samarbetar med Yahoo! gällande utländska webbsidor. 
Söktjänsten bygger på logiska operatorer. ”-” används för att utesluta ord och parenteser 
runt flera termer gör samtliga ord sökbara med den logiska operatorn eller emellan. 
Operatorn och representeras av ett ”+” och är grundinställning i söktjänsten och behöver 
inte skrivas ut i sökfrågan. Man kan söka på fraser med hjälp av citationstecken samt 
söka med hjälp av trunkering. Då används en stjärna ”*” efter söktermen. Enkel och 
avancerad sökning sker i samma fält. Någon funktion för tidsbegränsning finns ej och 
söktjänsten återvinner träffar ända från år 2004. Sökning kan specificeras till en särskild 
källa. Listan av återvunna artiklar kan rankas efter relevans eller datum för publicering 
av artikeln. I listan visas klickbar titel, första raden/raderna i artikeln samt datum för 
publicering. 12 artiklar per sida visas. 

 

6.2 Använda funktioner hos söktjänsterna 

För att få en så rättvis jämförelse som möjligt har motsvarande funktioner använts hos 
de båda söktjänsterna. Båda söktjänsterna har som grundinställning ett booleskt and 
mellan termer som skrivs in. Detta and används implicit och inga operatorer skrivs in. 
Båda söktjänsternas val för att få träfflistan rankad efter relevans har använts. Vid något 
tillfälle har frassökning använts, detta har då gjorts i båda söktjänsterna efter de 
funktioner som erbjuds. Hos Yahoo! Nyheter har den övre gränsen för 
publiceringsdatum, 30 dagar använts. Eftersom Sesam inte har någon funktion för 
tidsbegränsning och återvinner artiklar flera år tillbaka i tiden har jag valt att endast 
välja de först återvunna artiklar i listan som uppfyller kravet om en ålder om max 30 
dagar. Detta för att resultaten ska vara jämförbara i studien. Man kan här tänka sig en 
användare som vill ha relativt nya dokument samt inte vill gå längre ner i listan än till 
en given position, så som hos Yahoo! Nyheter. Resultatet av undersökningen ger 
information om hur Sesam skulle prestera, relativt Yahoo! Nyheter, om en sådan 
begränsningsfunktion gällande artiklars ålder skulle tillhandahållas av Sesam. 

6.3 Val av sökfrågor samt söktermer 

30 sökfrågor har använts. Det är vad som ansågs rimligt att hantera inom ramen för 
denna studie. Det är också det antal frågor, eller färre (undantag är Griesbaums studie 
som använder sig av 50 sökfrågor) som använts i de studier som är presenterade i 
kapitel 5. Sökfrågorna är indelade i tre kategorier för att få en jämn spridning. Dessa 
kategorier är inrikes, nöje samt sport. I kategorin inrikes inkluderas nyheter av allmän 
karaktär. 10 frågor per kategori har använts. Endast sökfrågor som behandlar nationella, 
svenska nyheter har valts. Internationella nyheter har helt uteslutits.  
 
Informationsbehov och sökfrågor har hämtats från källor som indexeras av båda 
söktjänsterna. Detta för att båda söktjänsterna ska ha lika stor chans att återvinna 
relevanta träffar. Sökfrågorna har hållits så aktuella som möjligt och har i flera av fallen 
sökts i söktjänsterna samma dag som nyheten publicerats hos de olika källorna.  
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Söktermerna har valts ut så att antalet återvunna träffar inte ska bli lägre än valt DCV. 
Ett sådant förhållande leder till att precision om 1 är omöjligt att uppnå och att 
precisionsvärdet minskar med ökande DCV. Detta har skett i några av fallen och dessa 
sökfrågor har då bytts ut och nya konstruerats. I så stor utsträckning som möjligt har 
sökfrågorna baserats på substantiv såsom exempelvis egennamn. I enlighet med de 
användarstudier som finns (Yang, 2005) har sökfrågorna vidare baserats på ganska få 
termer, vanligtvis 2-3 stycken. Studier visar att användare använder få, 1-3 termer i 
sökfrågor på webben (Griesbaum, 2004) och mitt syfte har varit att göra min studie så 
väl förankrad i verkligheten som möjligt. Se bilaga 2 för val av söktermer. 
 

6.4 Val av DCV 

Ett största DCV på 10 har valts i studien trots att flertalet studier nämnda ovan, bland 
andra Can, Nuary och Sevdik (2004), Griesbaum (2004) samt Åkesson (2001) samtliga 
har ett högsta DCV om 20. Ett lägre högsta DCV är motiverat med att flertalet 
användarstudier pekar på att användare många gånger inte använder sig av fler än de 
första träffarna i listan (Yang 2005, s. 38; Jansen & Spink 2005, s. 362-363; Spink et al. 
2001, s. 229). Detta är samma argument som Jansen och Molina framför i sin studie (s. 
1083) där de också använder sig av ett största DCV om 10. Detta är ännu mer motiverat 
i kontexten återvinning av nyhetsartiklar, då en användare sällan behöver så många som 
20 stycken artiklar med stor inbördes likhet för att tillgodose sitt informationsbehov.  
 
Ett högre värde ger också fler dokument att relevansbedöma, vilket i en studie av detta 
omfång är något som måste tas i beaktning. Relevansbedömning är något som tar 
mycket tid i beaktande. Som kritik mot ett val om ett lågt största DCV är att en högre 
DCV-nivå medför att varje dokument får mindre enskild betydelse vid 
precisionsberäkningarna. Exempelvis har fem stycken icke-relevanta dokument större 
betydelse vid DCV=10 än DCV=200. Detta anses ändå av underordnad betydelse i detta 
sammanhang, med motivering som ovan.  
 

6.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Varje sökfråga har körts mot de båda söktjänsterna så gott som samtidigt. Därefter har 
samtliga ULR:er kopierats och sparats för att möjliggöra senare granskning. Därefter 
har relevansbedömning gjorts. Eftersom nyhetstjänsternas databaser uppdateras och 
därmed förändras mycket ofta är det av stor vikt att samma sökfråga körs samtidigt mot 
de båda söktjänsterna, annars finns risken att den ena söktjänsten hunnit uppdatera sina 
databaser en eller flertalet gånger. Först när alla dokument för en sökfråga utvärderats 
har nästa matats in. Sökningarna genomfördes mellan 2007-04-02--2007-04-19. 
Samtliga sökningar har genomförts med hjälp av webbläsarprogrammet Internet 
Explorer. 
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6.6 Relevansbedömning 

Många studier använder sig av flergradiga skalor men i denna studie har en binär 
relevansskala om relevant eller icke-relevant använts i likhet med forskning inom 
TREC. Artiklarna har således fått 1 poäng eller 0 poäng. För varje sökfråga har 
upprättats ett relevanskriterium. Detta för att göra relevansbedömningen så objektiv som 
möjligt. Detta relevanskriterium har kunnat återkommas till vid osäkerhet i 
relevansbedömningen. Samtliga dessa relevanskriterier återfinns i bilaga 1. Följande 
allmänna kriterier har använts vid relevansbedömningen: 
 

• 0 poäng: artiklar som inte bedömts handla om sökfrågans ämne ur någon som 
helst aspekt. Hit även så kallade döda länkar och dubbletter. Döda länkar är de 
fall då artikeln plockats bort och ett felmeddelande om att artikeln inte längre 
går att finna på den angivna adressen eller servern (File not found) visas. Dessa 
betraktats som icke-relevanta eftersom de inte går att läsa, eller finns tillgängliga 
för användaren på något sätt. I vissa fall har inloggning krävts för åtkomst av 
artikeln. Relevansbedömning kan bara ske med mindre än att en registrering 
sker och detta kan inte förväntas att en användare gör för åtkomst av en enskild 
artikel. I enlighet med tidigare studier har jag valt att relevansbedöma dubbletter 
som icke-relevanta. Som dubblett räknas en artikel som i exakt ordalag 
förekommer tidigare i träfflistan, antingen de rör sig om en artikel som av någon 
anledning indexerats flera gånger från en och samma källa eller en artikel som 
återfinns i exakt ordalag hos flera olika källor. Det sistnämnda fallet är inte 
ovanligt då artiklarna skrivs av större nyhetsbyråer, exempelvis TT, och köps in 
och publiceras direkt på tidningarnas webbplatser. Här anses det inte intressant 
för användaren att få flera exemplar av samma artikel i träfflistan. Här bedöms 
artikeltexten som dokument i sig oavsett om omgivande text, bilder et cetera 
varierar mellan webbplatserna.  
 

• 1 poäng: hit har artiklar relevansbedömts som på något sätt behandlar sökfrågans 
aspekt/aspekter, även om det bara så är i en mening. Har relevanskriteriet 
uppfyllts har artikeln fått ett (1) poäng. 
 

6.7 Effektivitetsmått 

Det använda måttet i undersökningen är precision. Recall är problematiskt att använda i 
webbsammanhang där dokumentsamlingarna är för stora för att samtliga dokument ska 
kunna relevansbedömas. Även om recall och precison är mått som vanligtvis anses ska 
ses i förhållande till varandra är det främst precision som är av intresse för användaren 
då få är intresserade av att få samtliga relevanta dokument för en sökfråga, vilka i 
webbsammanhang kan tendera att bli orimligt många.  
 
För varje söktjänst har ett genomsnittligt precisionsvärde, över sökfrågor, räknats ut vid 
varje DCV-nivå. Detta illustreras av följande räkneexempel. Vid DCV-nivå 1 för 
söktjänsten Yahoo! återfinns två stycken icke-relevanta dokument för sökfråga 5 samt 
sökfråga 22. Precision vid DCV-nivå 1 blir då som följer:  
 
(1/1+1/1+1/1+1/1+0/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+
1/1+1/1+0/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1+1+1/1+1/1)/30=0,93.  
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Detta har gjorts för samtliga sökfrågor totalt samt för de tre kategorier som sökfrågorna 
delats in i. Dessa resultat redovisas i avsnitt 7, tabell 1 för totaliteten samt tabeller 3, 4, 
5 för kategorierna, samt tillhörande diagram till samtliga dessa. 
 
En precisionsanalys sökfråga för sökfråga har också gjorts i syfte att få ett 
sammanfattande värde för en given sökfråga och en given söktjänst. Denna beräkning 
har gjorts både för totaliteten samt de tre kategorierna. Denna precisionsanalys har 
räknats ut på så vis att för varje sökfråga har ett genomsnittligt precisionsvärde räknats 
över samtliga DCV-nivåer. Detta är ett mått som premierar relevanta träffar som 
påträffas tidigt i listan av återvunna dokument samt ger en bild av hur söktjänsterna 
presterar för varje enskild sökfråga. Exemplifierar med följande räkneexempel för 
sökfråga 1, söktjänsten Yahoo!. Där återfinns ett icke-relevant dokument vid DCV 10. 
Precisionen för sökfråga 1 blir därmed som följer:  
 
(1/1+2/2+3/3+4/4+5/5+6/6+7/7+8/8+9/9+9/10)/10=0,99.  
 
Detta har gjorts för samtliga sökfrågor och redovisas i avsnitt 7, tabell 2 för totaliteten 
samt tabeller 6, 7 samt 8 för kategorierna. Samtliga med tillhörande diagram.  
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7 Resultat 

Nedan följer resultatredovisning med beräkning av måttet precision i form av tabeller 
samt tillhörande diagram till dessa. Dessa kommenteras kortfattat. 

 
7.1 Resultatredovisning totaliteten 

Tabell 1 visar den genomsnittliga precisionen vid varje DCV från 1-10. Initialt uppvisar 
Yahoo! Nyheter högre värden än Sesam. Vid DCV 7 tangerar dock de uppmätta värdena 
varandra och därefter uppmäter Sesam en något högre uppmätt precision vid samtliga 
efterföljande DCV-nivåer än Yahoo! Nyheter. Sesam uppvisar alltså en jämnare 
precision än Yahoo! Nyheter. Samtliga värden i Tabell 1 visualiseras i Diagram 1. 
 
Tabell 1. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 30 sökfrågor 
 
DCV Yahoo! Sesam 

1 0,93 0,83 
2 0,87 0,83 
3 0,83 0,77 
4 0,80 0,77 
5 0,78 0,75 
6 0,76 0,74 
7 0,73 0,73 
8 0,72 0,73 
9 0,70 0,71 
10 0,67 0,70 
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Tabell 2 uppvisar den genomsnittliga precisionen över DCV 1-10 för samtliga sökfrågor 
1-30. Tabellen uppvisar kraftig variation i uppmätt precision över sökfrågorna hos båda 
söktjänsterna. Yahoo! Nyheter uppvisar full precision (1,00) vid sökfråga 12 samt 25 
och lägst precision för sökfråga 5 om 0,43. Sesam uppnår full precision vid sökfråga 13 
och har som lägsta uppmätta precisionsvärdet 0,26 vid sökfråga 18. Endast i två av 
fallen, sökfrågenummer 8 samt 20, uppvisar söktjänsterna samma genomsnittlig 
precision. I övrigt presterar Yahoo! Nyheter bättre än Sesam i 18 av fallen och Sesam 
presterar bättre än Yahoo! Nyheter i 10 av fallen. Samtliga värden i Tabell 2 
visualiseras i Diagram 2 där också variationen hos och emellan söktjänsterna tydliggörs.  
 
Tabell 2. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 1-30  
 
Sökfrågenr Yahoo! Sesam 

1 0,99 0,75 
2 0,89 0,79 
3 0,66 0,56 
4 0,86 0,67 
5 0,43 0,71 
6 0,89 0,76 
7 1,00 0,95 
8 0,81 0,81 
9 0,46 0,81 
10 0,79 0,99 
11 0,85 0,78 
12 1,00 0,86 
13 0,63 1,00 
14 0,68 0,64 
15 0,78 0,91 
16 0,63 0,45 
17 0,79 0,77 
18 0,80 0,26 
19 0,80 0,90 
20 0,75 0,75 
21 0,94 0,84 
22 0,64 0,87 
23 0,99 0,97 
24 0,48 0,79 
25 1,00 0,63 
26 0,94 0,58 
27 0,53 0,81 
28 0,72 0,97 
29 0,69 0,59 
30 0,50 0,34 
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7.2 Resultatredovisning kategorier 

Tabell 3 redogör för den genomsnittliga precisionen hos kategorin Inrikes, sökfråga 1-
10. Likt Tabell 1 uppvisar här Yahoo! Nyheter initialt de högsta värdena. Vid DCV 6 
uppvisar dock Sesam den högsta uppmätta precisionen för att vid DCV 7-10 anta 
identiska värden, 0,79. Vid samma DCV-nivåer sjunker Yahoo! Nyheter i uppmätt 
precision. Noterbart är att Sesam vid DCV 6 uppmäter högre värden än vid DCV 1-5. 
Vid DCV 1 uppvisar Sesam det lägsta värdet av samtliga uppmätta värden vid samtliga 
DCV-nivåer. Sesam presterar här bäst mellan DCV 4-6. Värdena i Tabell 3 visualiseras 
i Diagram 3 där det tydligt syns hur Sesams kurva stiger uppåt i takt med ökande 
precision vid högre DCV-nivåer till skillnad från Yahoo! Nyheter där förhållandet är 
tvärtom med högre precision vid lägre DCV-nivåer. 
 
Tabell 3. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 10 sökfrågor. Kategori 
Inrikes 
 

DCV Yahoo! Sesam 
1 0,90 0,70 
2 0,90 0,75 
3 0,87 0,77 
4 0,83 0,80 
5 0,82 0,80 
6 0,80 0,82 
7 0,77 0,79 
8 0,76 0,79 
9 0,76 0,79 
10 0,73 0,79 
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Diagram 3. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 10 sökfrågor. Kategori 
Inrikes 
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Tabell 4 redovisar för den genomsnittliga precisionen för DCV 1-10 för kategorin Nöje, 
sökfråga 11-20. Här uppvisar Yahoo! Nyheter maximal precision vid DCV 1. Initialt 
uppvisar Yahoo! Nyheter markant högre precisionsvärden än Sesam. Detta planar ut i 
takt med lägre DCV. Vid DCV 8 uppnår Sesam något högre precision än Yahoo! 
Nyheter och vid de högsta DCV-nivåerna skiljer sig värdena åt ytterligare i takt med att 
uppmätta värden hos Yahoo! Nyheter sjunker. De uppmätta värden i Tabell 4 
visualiseras i Diagram 4 där kurvan för Yahoo! Nyheter sjunker i takt med stigande 
DCV medan Sesams kurva är något planare.  
 
Tabell 4. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 10 sökfrågor. Kategori Nöje 
 

DCV Yahoo! Sesam 
1 1,00 0,80 
2 0,95 0,85 
3 0,87 0,77 
4 0,83 0,75 
5 0,78 0,74 
6 0,75 0,70 
7 0,70 0,69 
8 0,68 0,69 
9 0,66 0,68 
10 0,62 0,68 
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Diagram 4. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 10 sökfrågor. Kategori 
Nöje 
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Tabell 5 redogör för den genomsnittliga precisionen vid DCV 1-10 kategori Sport, 
sökfråga 21-30. Till skillnad från de andra kategorierna, Inrikes samt Nöje, där Yahoo! 
Nyheter initialt presterar bättre än Sesam är här fallet tvärtom. Vid DCV 1 uppmäter 
Sesam maximal precision om 1,00. Vid DCV 3 samt 4 tangerar dock Yahoo! Nyheter 
Sesam för att därefter uppvisa något högre värden än Sesam vid samtliga efterföljande 
DCV-nivåer. Som ses i Diagram 5 är dock skillnaderna efter DCV 3 små och kurvorna 
följer samma mönster. 
 
Tabell 5. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 10 sökfrågor. Kategori Sport 
 

DCV Yahoo! Sesam 
1 0,90 1,00 
2 0,75 0,90 
3 0,77 0,77 
4 0,75 0,75 
5 0,74 0,72 
6 0,73 0,71 
7 0,71 0,70 
8 0,71 0,70 
9 0,69 0,67 
10 0,67 0,64 
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Diagram 5. Genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över 10 sökfrågor. Kategori 
Sport 
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Tabell 6 redogör för den genomsnittliga precisionen över DCV 1-10 för kategorin 
Inrikes, sökfråga 1-10. Här uppnår precisionen ganska oregelbundna värden hos 
samtliga sökfrågor och söktjänster. Yahoo! Nyheter uppnår högst precision vid sökfråga 
7, där maximal precision uppmätts och lägsta precision för samma söktjänst hittas vid 
sökfråga 5 som uppmäter 0,43. Högsta uppmätta precision hos Sesam återfinns vid 
sökfråga 10 där precisionen mäter 0,99. Sesams lägsta värde har sökfråga 3 med 0,56. I 
endast ett av fallen, sökfrågenummer 8, presterar söktjänsterna lika. I övrigt presterar 
Yahoo! Nyheter bättre än Sesam i 6 av fallen och Sesam presterar bättre än Yahoo! 
Nyheter i 3 av fallen. Skillnaderna hos söktjänsterna visualiseras i Diagram 6.  
 
Tabell 6. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 1-10. Kategori 
Inrikes 
 
Sökfrågenr Yahoo! Sesam 

1 0,99 0,75 
2 0,89 0,79 
3 0,66 0,56 
4 0,86 0,67 
5 0,43 0,71 
6 0,89 0,76 
7 1,00 0,95 
8 0,81 0,81 
9 0,46 0,81 
10 0,79 0,99 
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Diagram 6. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 1-10. Kategori 
Inrikes 
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Tabell 7 redogör för den genomsnittliga precisionen över DCV 1-10 för kategorin Nöje, 
sökfråga 11-20. Här uppmäter Yahoo! Nyheter maximal precision om 1,00 vid sökfråga 
12. Samma söktjänst uppmäter lägst precision vid sökfråga 13 samt 16, som båda 
uppmäter 0,63. Sesam uppmäter full precision om 1,00 vid sökfråga 13 samt den lägsta 
uppmätta precisionen vid sökfråga 18 vars värde uppnår 0,26. I endast ett av fallen 
presterar söktjänsterna lika, sökfrågenummer 20. I övrigt presterar Yahoo! Nyheter 
bättre än Sesam i 6 av fallen och Sesam presterar bättre än Yahoo! Nyheter i 3 av fallen. 
Dessa värden visualiseras i Diagram 7.  
 
Tabell 7. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 11-20. Kategori Nöje 
 
Sökfrågenr Yahoo! Sesam 

11 0,85 0,78 
12 1,00 0,86 
13 0,63 1,00 
14 0,68 0,64 
15 0,78 0,91 
16 0,63 0,45 
17 0,79 0,77 
18 0,80 0,26 
19 0,80 0,90 
20 0,75 0,75 
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Diagram 7. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 11-20. Kategori 
Nöje 
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Tabell 8 redogör för den genomsnittliga precisionen över DCV 1-10 kategori Sport, 
sökfråga 21-30. Här uppmäter Yahoo! Nyheter maximal precision vid sökfråga 25 samt 
det lägsta värdet om 0,48 vid sökfråga 24. Sesam uppnår högst precision om 0,97 vid 
sökfråga 23 samt lägst om 0,34 vid sökfråga 30. Värdena är dock oregelbundna och 
varierande över både sökfrågor samt söktjänster. Yahoo! Nyheter presterar bättre än 
Sesam i 6 av fallen och Sesam presterar bättre än Yahoo! Nyheter i 4 av fallen. Värdena 
i Tabell 8 visualiseras i Diagram 8 där variationen mellan den uppmätta precisionen blir 
tydlig.  
 
Tabell 8. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 21-30 kategori 
Sport. 
 
Sökfrågenr Yahoo Sesam 

21 0,94 0,84 
22 0,64 0,87 
23 0,99 0,97 
24 0,48 0,79 
25 1,00 0,63 
26 0,94 0,58 
27 0,53 0,81 
28 0,72 0,97 
29 0,69 0,59 
30 0,50 0,34 
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Diagram 8. Genomsnittlig precision över DCV 1-10 för sökfråga 21-30 kategori 
Sport. 
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7.3 Dubbletter och fel  

Anmärkningsvärt här är att ingen av söktjänsterna återvann så kallade server not 
responding-fel. Det vill säga träffar där ingen åtkomst till servern går att få alls. Sesam 
ligger anmärkningsvärt högre än Yahoo! Nyheter både gällande dubbletter samt 404-fel. 
Till 404-fel räknas även så kallade 403-fel, det vill säga sidor som kräver inloggning för 
åtkomst. Sådana återfanns inte alls hos Yahoo! Nyheter utan härstammar enbart från 
Sesam och då från tidningarna Barometern (Oskarshamns Tidning), Blekinge Läns 
Tidning samt Dagens Samhälle. Yahoo! Nyheter återvinner endast 5 stycken 404-fel 
och ligger även lägre gällande dubbletter än Sesam. Generellt har Yahoo! Nyheter 
avsevärt mindre dubbletter och i synnerhet mindre 404-fel än Sesam (se tabell 9). 
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Tabell 9. Antal dubbletter och fel 
 
    Yahoo!   Sesam 
Fråga Dubbl. Error 404 Dubbl. Error 404 
Inrikes         

1       2 
2 1     2 
3 5   4 1 
4       2 
5 3     1 
6 2     2 
7         
8 1   4   
9 2     1 
10     1   

Totalt 14   9 11 
Nöje         

11     3 1 
12     1   
13         
14 3 1 5 1 
15     1 1 
16 1   3   
17     4   
18 3   2 3 
19 1   2   
20 1   2   

Totalt 9 1 23 6 
Sport         

21     2   
22 1   1   
23       1 
24 6   4   
25     2 2 
26 1   2 2 
27 3 2 3 1 
28 2   1 1 
29     3   
30 1 2 6   

Totalt 14 4 24 7 
Summa 37 5 56 24 
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8 Diskussion  

Att säga någonting om resultatet utan att hamna allt för mycket inom ramen för 
spekulation är svårt, eftersom många bakomliggande funktioner hos söktjänsterna är 
affärshemligheter som inte är kända för allmänheten. Dessa, för mig okända, funktioner 
och sättet de är uppbyggda på är avgörande för hur de olika tjänsterna indexerar, söker, 
samt rankar dokument och därmed naturligtvis även resultatet i denna studie. 
Diskussionen kan därför inte riktas in på några tekniska bakomliggande funktioner utan 
måste snarare grundas på hur metoden, sättet jag valt att utföra studien på, har påverkat 
de resultat som den givit. Detta också för att tydliggöra att valet av metod är mycket 
viktig, inte bara för resultatet, utan även för att studien ska hålla en hög vetenskaplig 
trovärdighet, i form av hög reliabilitet och validitet. 
 
För mig har det varit viktigt att inom ramen för denna studie anta ett pragmatiskt 
förhållningssätt samt att hålla mig så nära en tänkt verklig användare som möjligt. För 
mig har användarperspektivet därför varit viktigt. Detta har givetvis påverkat hur jag 
valt att forma exempelvis sökfrågor och söktermer. Utformning av informationsbehov, 
valet av sökfrågor samt dess söktermer påverkar givetvis studiens resultat i stor 
utsträckning. Även om valet av söktermer samt hur många som använts i varje sökfråga 
har valts i syfte att vara så verklighetsförankrade som möjligt, i linje med de 
forskningsstudier kring användare som presenterats, går det inte att kringgå att en 
påverkande faktor finns i att jag som studerande inom biblioteks- och 
informationsvetenskap besitter en viss förförståelse kring söktjänster och dess 
uppbyggnad och innehar även träning i hur sökfrågor och söktermer bör utformas för 
förbättrat återvinningsresultat. Återigen råder ingen tvekan kring att valet av söktermer 
påverkar resultatet men fortfarande är inte söktjänsternas bakomliggande tekniska 
funktioner kända för mig. Sökfrågorna har behandlats lika hos båda söktjänsterna, och 
har inte modifierats i syfte att prestera bättre hos någon söktjänst. Förutsättningarna har 
således varit lika för båda söktjänsterna.  
 
Båda söktjänsterna är uppbyggda på så vis att ett implicit booleskt and infogas mellan 
termerna i en sökning i den enklaste utformningen, vilken är den som använts. Således 
minskar antalet återvunna dokument i takt med att fler termer infogas i sökfrågan 
eftersom fler termer då måste återfinnas i dokumentet. Sesam erbjuder sökfunktioner för 
trunkering, vilket innebär att man med denna funktion hade kunnat laborera med, och 
troligtvis kunnat öka precisionen för sökfrågorna. Denna tjänst återfinns ej hos Yahoo! 
Nyheter. Dock har inte avseendet med studien varit att anpassa sökfrågorna efter 
söktjänsterna, vilket förvisso hade varit en intressant studie, utan avsikten har varit att 
jämföra prestanda med sökfrågor som uttryckts likartat. Jag har medvetet och i enlighet 
med mitt användarperspektiv hållit mig till att använda få söktermer för varje given 
sökfråga, två till tre stycken. Detta har gjorts inte bara i det avseendet att många termer i 
sökfrågorna, i relation till den booleska logik med operatorn and (och) som används vid 
sökningen, många gånger skulle ha inneburit att få eller inga dokument alls återvunnits 
utan också för att flertalet studier visar att användare många gånger inte använder mer 
än en eller fåtal söktermer i sökfrågor.   
 
Något som naturligtvis påverkat studiens resultat är dess relevansbedömning. Även om 
relevansbedömning skett utifrån bestämda kriterier för att underlätta en objektiv 
bedömning är bedömningen ändå subjektiv. Det har naturligtvis inte alltid varit en enkel 
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uppgift att relevansbedöma samtliga artiklar och det går inte frånkomma att 
relevansbedömningen skulle ha kunnat se annorlunda ut givet en annan bedömning 
oavsett de relevanskriterier som satts upp. Relevansbedömning är en diskuterad 
företeelse inom IR. Det finns ingen tvekan om att det är en svår och föränderlig process 
att relevansbedöma. Dokument kan vara mer eller mindre relevant, både som enskilt 
dokument men också i förhållande till andra återvunna dokument, vilket är en företeelse 
som inte tas hänsyn till vid binär relevansbedömning så som i exempelvis denna studie. 
Det är ett inte helt okomplicerat förhållningssätt.  
 
Måtten som valts är inte heller oproblematiska. Måtten i sig delar in dokument om 
relevanta och icke-relevanta alltså uppkommer problematiken kring relevans redan i 
precisionsmåttet. Måttet precision brukar relateras till måttet recall men används här 
ensamt med motivering att det omöjligt går att relevansbedöma samtliga artiklar 
indexerade av söktjänsterna, vilket krävs för att mäta recall, samt att användare 
förutsätts vara mer intresserade av ett fåtal relevanta artiklar snarare än orimligt många 
relevanta, många gånger med lika innehåll. Måttet i sig tar inte heller hänsyn till hur 
många relevanta dokument som återvinns. Dokumenten som återvinns presenteras 
vanligtvis i en lista med det högst rankade dokumentet högst upp i listan. Vi får alltså de 
dokument som systemet relevansrankat som en helhet. Att detta påverkar hur en 
presumtiv användare relevansbedömer är inte omöjligt. Ett dokument bedöms som icke-
relevant i förhållande till ett annat dokument som verkar mycket relevant, men om det 
första dokumentet hade presenterats ensamt, hade kanske ett visst mått av relevans ändå 
bedömts av användaren. Inte heller detta är något som tas hänsyn till i denna studie. Vi 
kan återigen konstatera att relevans och relevansbedömning samt även de mått som 
tillämpas inte är oproblematiska och givetvis påverkar studien i hög utsträckning. 
 
Val av DCV-nivå påverkar givetvis också resultatet. Jag har i enlighet med mitt 
användarperspektiv valt ett relativt lågt DCV om 10. Ett högre DCV skulle sannolikt ge 
andra precisionsvärden. Huruvida detta skulle förändra resultatet i större utsträckning är 
omöjligt att spekulera kring men är ändå värt att nämna.  
 
För att titta närmre på studiens resultat uppvisar de båda söktjänsterna ganska liten 
skillnad gällande genomsnittlig precision vid DCV 1-10 över samtliga sökfrågor. 
Generellt kan sägas att Yahoo! Nyheter har högre precision vid de lägre DCV-nivåerna 
för att i takt med sjunkande DCV minska i precisionsvärden. Detta gäller även Sesam 
men i minskande grad. Sesam återvinner i denna studie fler relevanta dokument vid de 
lägre DCV-nivåerna än Yahoo! Nyheter. Tittar man på den genomsnittliga precisionen 
över samtliga DCV-nivåer (1-10), sökfråga för sökfråga, är det tydligt att variationen i 
precision är stor. Där Yahoo! Nyheter uppmäter hög precision, uppvisar inte alltid 
Sesam höga värden och där Sesam uppvisar höga precisionsvärden uppvisar inte alltid 
Yahoo! Nyheter detsamma. Tittar man generellt är det Yahoo! Nyheter som presterar 
bättre i de flesta fallen både totalt samt vid kategoriindelningen. Jag vågar ändå påstå att 
i de fall Yahoo! Nyheter presterat med låga precisionsvärden (under 0,50, exempelvis 
sökfråga 5, 9, 24) när vi tittar på sökfråga per sökfråga har detta berott på att sökfrågan i 
dessa fall gett många dubbletter. Att Sesam presterar med mycket lågt värde för 
sökfråga 18 beror på att den sökfråga genererade artiklar som inte gick att finna, så 
kallade 404-fel, på samtliga tre första platser, inklusive dubbletter på lägre DCV-nivåer. 
Även om precisionsvärdena för sökfrågorna varierar tycker jag mig ändå se ett visst, om 
än något oregelbundet mönster att vissa sökfrågor presterar bättre och vissa lägre hos 
båda söktjänster. Exempelvis är sökfråga 7 och 23 sökfrågor som genererar höga 
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precisionsvärden hos båda söktjänsterna. Sökfråga 8, 20 och 23 sökfrågor där 
söktjänsterna presterar lika eller nästan lika. Ett exempel på där söktjänsterna presterar 
låga precisionsvärden är sökfråga 30, en sökfråga där söktermer och relevanskriterium 
inte stämmer helt överens. Läggs termen ”hockey” till i sökfrågan hos Sesam ökar 
antalet relevanta artiklar högre upp i listan av återvunna träffar. Tas termen ”damer” 
bort genererar Sesam fortfarande många relevanta artiklar. Att laborera med söktermer 
på detta vis är intressant på många sätt och kan ge en viss bild om hur söktjänsternas 
index är uppbyggt.  
 
Tittar vi på de olika kategorierna tycks ett visst mönster uppstå att Yahoo! Nyheter 
presterar bättre än Sesam initialt för att sedan tappa i precision kraftigare än Sesam som 
vid lägre DCV-nivåer nästan alltid presterar bättre än Yahoo! Nyheter. Sesam presterar 
alltså jämnare i sin precision över samtliga DCV-nivåer. Intressant är under kategorin 
Inrikes där Sesam presterar bättre i uppmätt precision vid DCV 7-10 än vid de lägsta 
DCV-nivåerna. Den genomsnittliga precisionen sökfråga för sökfråga uppvisar 
varierande resultat, men även här finns en trend att Yahoo! Nyheter presterar något 
bättre i flertalet av sökfrågorna inom samtliga kategorier. Skillnaderna i prestation är 
dock inte anmärkningsvärt stora. I några enstaka fall presterar söktjänsterna lika, givet 
samma sökfråga. Detta kan givetvis bero på många av ovan nämnda faktorer och som är 
svåra att peka på enskilt. Det är intressant att en söktjänst såsom Sesam som är tämligen 
liten och nationell många gånger kan prestera nästan lika bra som en stor, internationell 
och välanvänd söktjänst såsom Yahoo! Nyheter. 
 
Gällande dubbletter och 404-fel uppvisar Sesam betydligt högre värden än Yahoo! 
Nyheter i båda kategorier och i synnerhet gällande 404-fel. Där Sesam sammanlagt har 
24 sådana fel har Yahoo! Nyheter endast 5 stycken. Yahoo! Nyheters databas tycks vara 
betydligt bättre uppdaterad och fri från fel och länkar till sidor som inte finns. Också 
gällande dubbletter uppvisar Yahoo! Nyheter betydligt lägre siffror om sammanlagt 37 
stycken jämfört med Sesams 54 stycken. Detta indikerar att Yahoo! Nyheter är bättre på 
att återvinna artiklar utan exakt samma innehåll. Det är dock inte känt för mig hur 
många tidningar Yahoo! Nyheter indexerar. Troligen kan det vara så att Yahoo! Nyheter 
indexerar fler tidningar än Sesam och därmed har fler artiklar i sin databas.  
 
De tidningar som i undersökningen påträffas med inloggningskrav hos Sesam indexerar 
även Yahoo! Nyheter i flera fall. Yahoo! Nyheter verkar dock ha någon slags funktion 
för att sålla bort de artiklar som kräver inloggning eftersom detta problem inte återfinns 
alls hos Yahoo! Nyheter. 
 
Huruvida dubbletter i sig ska relevansbedömas som relevanta eller ej är inte heller 
okomplicerat. Motiveringen i min studie har varit att en användare inte är intresserad av 
flera artiklar med samma innehåll. Underliggande förstås alltså att söktjänsterna bör ha 
en inbyggd funktion som förhindrar indexering av en artikel som redan finns i 
databasen. Huruvida möjlighet att utföra sådan kontroll finns är dock okänt. Det kan 
dock tänkas finnas fall där användare är intresserade av artiklar med lika innehåll. Detta 
är dock inte den tilltänka användaren för studien. Att Sesam återvinner dessa artiklar 
som kräver inloggning är inget stort, eller återkommande problem. Dock kan det verka 
irriterande för en potentiell användare. Vanligtvis återfinns i listan av återvunna 
dokument, för samma sökfråga, artiklar med snarlikt eller mycket snarlikt innehåll 
varför åtkomst till relevanta artiklar ändå går att uppnå utan större ansträngning. 
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Något som naturligtvis påverkar studiens resultat, men inte metoden, är hur 
söktjänsterna indexerar. Eftersom dessa funktioner hos de båda söktjänsterna är okända 
för mig kan jag inte uttala mig om hur dessa påverkat resultatet i denna studie. Det är 
dock inte orimligt med ett antal sökningar gjorda, att anta att indexeringsmetoden för de 
båda söktjänsterna inte är likartad. Gemensamt har söktjänsterna att de båda verkar 
indexera så kallade stoppord och båda gör dem sökbara. Det verkar inte orimligt att anta 
att båda söktjänsterna indexerar samtliga ord i de artiklar som indexeras.  
 
Hur ofta databasen uppdateras påverkar givetvis också resultatet. Efter de gjorda 
sökningarna tycks en tendens att Yahoo! Nyheter uppdaterar sin databas oftare finnas. 
Detta antagande stöds också genom att titta på de antal fel i tabell 9 som uppkommit 
under studiens genomförande. Dessa är betydligt mindre för Yahoo! Nyheter än för 
Sesam. 
 
Något som noterats under studiens gång är skillnaderna hos de återvunna dokumenten, 
givet samma sökfråga, hos de båda söktjänsterna. Inte sällan presenterar de båda 
söktjänsterna kraftigt varierande listor av återvunna dokument för samma sökfråga. 
Emellanåt återvinns samma artikel, ofta från de större kvällstidningarna, men vanligtvis 
på varierande platser i listan av återvunna dokument. Något mönster uppfattas inte. 
Rankningsfunktionerna hos de båda söktjänsterna verkar således fungera olika. Antalet 
indexerade källor samt hur de indexeras spelar givetvis roll även här. 
 
Man kan utefter ovanstående dra slutsatsen att det finns flera variabler i en studie som 
denna som påverkar resultatet men som är svåra att utan tekniskt kunnande om 
söktjänsternas bakomliggande funktioner uttala sig om. Denna studie har många 
okontrollerade variabler till skillnad från exempelvis Cranfield-experimenten där antalet 
relevanta dokument var kända samt TREC där alla IR-system använder sig av samma 
databas. De variabler som går att påverka och kontrollera i denna studie är den metod 
man väljer att använda sig utav, med medvetenheten att dessa val givetvis påverkar 
studiens resultat. Det är också valet av metod som är styrkan i denna studie, då samtliga 
val gjorts med konsekvens, eftertanke och i enlighet med mitt användarperspektiv.  
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9 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att mäta återvinningseffektiviteten hos två webbaserade 
söktjänster för svenska nyhetsartiklar, Yahoo! Nyheter och Sesam. 
Återvinningseffektiviteten är operationaliserad som precision. Forskningsfrågorna är 
som följer:  
 

1 Hur presterar de två nyhetssöktjänsterna relativt varandra, med avseende på 
precision, ifråga om en uppsättning sökfrågor rörande kategorierna inrikes, nöje 
samt sport? 

2 Hur presterar de två nyhetssöktjänsterna relativt varandra, med avseende på 
precision, när kategorierna inrikes, nöje, och sport betraktas separat? 

 
30 sökfrågor har använts och de 10 första träffarna har utvärderats och relevansrankats 
utifrån en binär skala. Sökfrågorna har delats i tre kategorier, inrikes, nöje samt sport 
och precision mäts såväl för det totala antalet sökfrågor som för kategorierna.  
 
Uppsatsen tar inledningsvis upp intresset för nyheter samt i synnerhet den växande 
trenden att läsa nyheter online. Denna trend har gjort att söktjänster specialiserade på att 
indexera och återvinna nyhetsartiklar vuxit fram.  
 
Vidare följer en grundläggande beskrivning av information retrieval (IR) samt en 
informell, kortfattad beskrivning av IR-modeller. Den booleska modellen, 
vektormodellen samt den probabilistiska modellen, som samtliga anses tillhöra de 
traditionella modellerna inom IR, gås igenom. IR-forskning på webben samt de nya 
utmaningar som webben utgör inom forskningsområdet för att indexera, söka och 
återvinna relevanta webbaserade dokument presenteras. Det konstateras att detta skiljer 
sig från tidigare IR-forskning som bedrevs med hjälp av små oföränderliga 
textkollektioner till skillnad från webben som är enorm och extremt föränderlig i sin 
karaktär. Hur söktjänster fungerar beskrivs grundläggande samt hur specialiserade 
söktjänster, samt nyhetssöktjänster fungerar. 
 
De effektivitetsmått som tas upp i följande kapitel är precision och recall. Dessa mått är 
väl använda men anses inte vara oproblematiska. Relevansbedömning konstateras i 
detta kapitel vara en grundläggande företeelse inom IR-forskning men också en av de 
svåraste. Relevans kan mätas på olika sätt och relevans är både subjektiv och en 
föränderlig process. I detta sammanhang tas två viktiga experimentmiljöer för 
utvärdering av IR-system upp, Cranfieldmodellen samt TREC-konferenserna.  
 
Jag tar upp några av de effektivitetsstudier som gjorts av webbaserade söktjänster varav 
tre av dessa studier inkluderat en specialiserad söktjänst.  
 
Därefter följer beskrivning av metod för studien. Här tas upp hur söktjänsterna fungerar, 
konstruktion av sökfrågor samt val av DCV. Vidare förklaras hur jag gått tillväga vid 
bedömningen av de återvunna webbsidornas relevans och därefter hur jag har bearbetat 
det insamlade materialet. Effektivitetsmåttet beskrivs och diskuteras. 
 
Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram, med tillhörande kommentarer. 
Det kan konstateras att Yahoo! Nyheter vanligtvis presterar bättre än Sesam initialt men 
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att Sesam presterar bättre än Yahoo! Nyheter vid lägre DCV-nivåer. Ett undantag är 
kategorin sport där Sesam presterar bättre än Yahoo! Nyheter. Sesam uppvisar betydligt 
fler dubbletter samt så kallade 404-fel än Yahoo! Nyheter. 
 
I diskussionsavsnittet förs resonemang kring hur metoden kan ha påverkat resultatet. 
Detta då de tekniska bakomliggande funktionerna hos söktjänsterna för mig är okända 
och därför inget som går att spekulera i. Det konstaterats att valet av metod påverkar 
resultatet i hög grad och att samtliga metodval måste ske med omsorg för att bibehålla 
vetenskaplig trovärdighet. 
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11 Bilaga 1. Relevanskriterier 

 
 
  Relevanskriterier 
Fråga   

1 
Skall behandla bombhotet mot kärnkraftsreaktorn Forsmark, som ägde rum  
den 21/3 2007 

2 Skall behandla svenska Fly Me Swedens konkurs, ej enbart Fly Me Europe. 
3 Skall behandla den döda kvinna som påträffats död i Stockholm, Västerhaninge 
4 Skall behandla om Mona Sahlins roll som partiordförande i Socialdemokraterna 
5 Skall behandla regeringens förslag om att införa en yrkeshögskola i Sverige 
6 Skall behandla mordet som skedde på restaurangen i centrala Borås 
7 Skall behandla beslutet om att fastighetsskatten slopas från och med 1 januari 2008 
8 Skall behandla att Hells Angels velat stoppa försäljningen av tröjor med tryck hos Kapp Ahl  
9 Skall behandla socialtjänsten i Vetlanda som haft ansvar för Louise 
10 Skall behandla Jodenius i den så kallade spionskandalen  

11 
Skall behandla the Arks medverkan i melodifestivalen, både den nationella samt  
den internationella ok 

12 Skall behandla Clabbes avhopp från Idoljuryn 
13 Skall behandla den kollektion som Madonna designat för H&M 
14 Skall behandla författaren Maria Gripes död 
15 Skall behandla Idoluttagningen i Göteborg 

16 
Skall behandla den bok som Fichtelus gjort om Persson. Ej sådant som bara behandlar TV-
dokumentären 

17 Skall behandla takraset som ägde rum under en konsert i Luleå 
18 Skall behandla Martin Lidberg och Cecilia Ehrling i TV-programmet Let´s Dance 
19 Skall behandla att Luuk stannar hos SVT som bla programledare för melodifestivalen 
20 Skall behandla Skarsgårds medverkan i filmatiseringen av Mamma Mia! 
21 Skall behandla Mattssons brons under EM i brottning 
22 Skall behandla finalomgångarna i Elitserien 2007 
23 Skall behandla de finalmatcher som ledde till Plannjas SM-vinst i basket 
24 Skall behandla Stensons insatser i golfturneringen USA Masters 
25 Skall behandla Therese Alshammars VM-guld i simning 
26 Skall behandla Robert Lindstedt i tennisturneringen Davis Cup 
27 Skall behandla matchen mellan Brasilien och Chile på Ullevi  
28 Skall behandla Edsbyns SM-guld i Bandy 
29 Skall behandla att Kent Johansson tar över som tränare för hockeylaget HV71 
30 Skall behandla damkronornas brons i hockey-VM 
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12 Bilaga 2. Sökfrågor 

 
  Sökfrågor 
Nummer   

1 Forsmark, bombhot 
2 Fly Me Sweden, konkurs 
3 kvinna, död, Västerhaninge 

4 
Sahlin, partiordförande, 
Socialdemokraterna 

5 Yrkeshögskola, Sverige 
6 mord, Borås, restaurang 
7 fastighetsskatt, slopad 
8 Kapp Ahl, Hells Angels 
9 Louise, Vetlanda 
10 Jodenius, spionskandalen 
11 The Ark, melodifestivalen 
12 Clabbe, idol, juryn 
13 Madonna, H&M, kollektion 
14 Gripe, död 
15 Idol, Göteborg 
16 Fichtelius, Persson, bok 
17 konsert, Luleå, takras 
18 Lidberg, Ehrling, Let´s Dance 
19 Luuk, SVT, Melodifestivalen 
20 Skarsgård, Mamma Mia! 
21 Mattsson, brons, brottning 
22 elitserien, hockey, final 
23 Plannja, basket, guld 
24 Stenson, Masters 
25 Alshammar, VM, guld 
26 Lindstedt, Davis Cup 
27 Brasilien, Chile, Ullevi 
28 Edsbyn, bandy, guld 
29 Johansson, tränare, HV71 
30 damer, brons, VM 

 


