
  MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2008:58 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluering av återvinningseffektiviteten i Svensk Medicin 
och Google Scholar med medicinska frågor  

ur Fråga doktorn 
 
 
 
 

ANNE TEPPO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Författaren 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel: Evaluering av återvinningseffektiviteten i Svensk Medicin 
och Google Scholar med medicinska frågor ur Fråga 
doktorn. 

 
Engelsk titel: Evaluation of retrieval effectiveness in Svensk Medicin and 

Google Scholar with medical questions from Fråga doktorn. 
 
Författare:  Anne Teppo 
 
Kollegium:  2 
 
Färdigställt:  2008 
 
Handledare:  Rolf Hasslöw 
 
Abstract: The purpose of this thesis is to evaluate and compare the 

retrieval effectiveness of two search engines on the Internet: 
Svensk Medicin and Google Scholar. Svensk Medicin is a 
medicine-specific search engine and Google Scholar 
specialises in indexing scholarly material. A set of 20 
questions in four categories were used to conduct the 
searches with the search engines. Genuine medical 
information needs were selected from a question collection 
provided by the television program Fråga doktorn. The 
relevance of the first 10 retrieved documents was judged  by 
using a binary scale and the measure used was precision. An  
analysis on average precision for all the search questions and 
an average measure was calculated (macro precision). 
Results for average precision over all the search questions 
and a mean average precision is also presented (micro 
precision and map). These measures shows which search 
engine performs best for single queries and how the relevant 
documents spread among the displayed results. The 
occurrence of duplicates and error pages was noted, because 
they also show how the search engine performs. Svensk 
Medicin is performing better than Google Scholar on the 
single queries and Svensk Medicin also retrieves the highest 
number of relevant documents. Methodology is discussed 
close since the experimental design affects the result.     
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1. Inledning 

Den tekniska utvecklingen och Internets genomslag på 1990-talet har utan tvekan haft 
en stor påverkan på samhället. IT-revolutionen har snabbt lett oss in i 
informationssamhället. Den information som förr kunde ta flera veckor att få fram kan 
vi nu snabbt se hemma på dataskärmen genom några enkla knapptryck. En simpel 
sökning på webben kan ge en oändlig mängd information, det går att hitta svar på det 
mesta nuförtiden. Trots den stora tillgången på elektronisk information uppstår det ofta 
problem när det gäller att hitta den information som eftersöks. 
 
Betänk att denna enorma informationsmängd inte är samlad som i våra bibliotek, utan 
spridd över hela världen på olika servrar. Till vår hjälp har det utvecklats olika sorters 
söktjänster, dessa söker igenom miljontals sidor ur vilka de sedan försöker återvinna 
relevanta dokument åt användare. Det krävs väl fungerande sökmotorer1 för återvinning 
av all den information som efterfrågas. Den snabba utvecklingen av webben har också 
medfört en stor tillgång på medicinsk information av varierande kvalitet. Samtidigt har 
relationen mellan patient och läkare har förändrats, patienterna litar inte längre blint på 
det doktorn säger utan söker reda på information själva. En användare som söker 
medicinsk information har ett behov av källor som är tillförlitliga och riktiga, 
konsekvenserna av vilseledande information kan bli katastrofala för den enskilda 
patienten. Utmaningen inom IR består i att kunna tillhandahålla rätt information till rätt 
person inom rätt tid. I den här uppsatsen undersöks skillnader i förmågan att ge 
relevanta svar mellan en medicinskt specialiserad sökmotor och en sökmotor som är 
vetenskapligt inriktad med hjälp av frågor från det medicinska ämnesområdet  
 
Information Retrieval (IR) som forskningsområde inriktar sig bl.a. på problematiken 
med informationsåtervinning, dess representation och hur användare ska få relevanta 
dokument. Genom mina studier på institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap har jag kommit i kontakt med ämnet och problematiken inom 
informationssökning. Under utbildningen fick vi göra en mindre studie i vilken 
återvinningseffektiviteten utvärderades i ett IR-system, detta fångade mitt intresse för 
evaluering. Jag har sedan 1997 arbetat som sjuksköterska inom slutenvården och genom 
mitt yrke förvärvat teoretisk och praktisk erfarenhet av det medicinska ämnesområdet. 

1.1 Problembeskrivning 

Sökmotorers bristande prestationsförmåga är ett problem som säkert de flesta av oss 
stött på, för vem har inte råkat ut för irrelevanta träffar vid informationssökning oavsett 
om sökningen skett i allmän eller specialiserad sökmotor.  Användningen av olika 
söktjänster för informationssökning är stor, därför är det viktigt att söktjänsterna 
presterar bra eftersom de utgör en viktig del i denna process. Enligt Gobinda 
Chowdhury, fil.dr i informationsvetenskap vid Strathclydes universitetet, är sökmotorer 

                                                 
1 Termen Sökmotor används i denna studie med innebörden av att det är en typ av söktjänst. Jonas 
Fransson som är utbildad biblioteks- och informationsvetare menar att terminologin kring söktjänster är 
oklar. Han väljer att använda söktjänst som ett övergripande begrepp i vilken sökmotorer, kataloger och 
metasöktjänster ses som olika typer av söktjänster. I denna studie används termen söktjänst på samma 
sätt. Vidare menar han att inom det engelska språket används termen sökmotorer för alla typer av 
söktjänster (2007, s. 16). 



 2

det vanligaste och mest använda verktyget vi har vid sökning av information på webben 
(2001, s.152).  
 
Under förra året tillkom en ny medicinsk sökmotor Svensk Medicin som utgör ett 
spännande alternativ till alla andra söktjänster i informationsdjungeln. Svensk Medicin 
kan ses som en konkurrent till PION som är en nationell databas med information om 
hälsa och sjukdom. Det är allmänt känt, att många användare med hjälp av några få 
sökord söker information i de stora populära sökmotorerna såsom Google och Yahoo. 
Ett stort problem är att många användare är omedvetna om alternativa källor. Den 
forskning som bedrivs inom det biblioteks- och informationsvetenskapen kan bidra till 
att öka allmänhetens kunskaper om olika söktjänsters fördelar och nackdelar.  
 
Google Scholar är en populär vetenskapligt inriktad sökmotor som funnits sedan 2004, 
den har blivit omtalad för att den saknar publikationslista. De senaste åren har det 
producerats sökmotorer som är specialiserade på att söka efter vetenskapligt material. 
Specialiseringen har delvis tillkommit för att uppnå en bättre precision jämfört med 
sökning i de stora allmänna sökmotorerna. Eftersom medicin är ett vetenskapligt ämne 
finns det ett intresse att även se hur en specialiserad sökmotor som Google Scholar 
klarar av att hantera medicinska informationsbehov. I detta sammanhang finns det ett 
för IR-forskningen relevant problem med återvinningseffektivitet och en undersökning 
på detta område är motiverad. Resultaten av en evalueringsstudie är av intresse för 
bibliotekarier, vårdpersonal och patienter. 
 
Svensk Medicin påstår att deras sökmotor söker igenom tillförlitliga medicinska 
webbsajter, vilket inte kommer att undersöka i denna uppsats. Däremot är dess förmåga 
till återvinning intressant både för dess användare och för IR-forskningen. Genom att 
undersöka en sökmotors prestationsförmåga kan brister hittas och den kunskapen kan 
sedan användas för att förbättra återvinningssystemen. 
 
Det är intressant att göra en jämförelse av dessa två sökmotorernas effektivitet eftersom 
båda indexerar medicinskt material och att ur denna aspekt visa vilken av dem som är 
lämpligast att söka i för en användare med ett medicinskt informationsbehov. För att 
utvärdera effektiviteten i IR-system är det vanligt att använda sig av effektivitetsmåtten 
recall (andelen relevanta dokument bland de återvunna) och precision (andelen 
återvunna dokument som är relevanta). Utvärderingen är tänkt att genomföras med hjälp 
av medicinska sökfrågor som har sitt ursprung i verkliga informationsbehov, dessa tas 
ur frågearkivet till tv-programmet Fråga doktorn. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en studie av återvinningseffektiviteten och jämföra 
den hos de två webbaserade sökmotorerna, Svensk Medicin och Google Scholar. 
Utvärderingen sker med sökfrågor som kommer från verkliga medicinska 
informationsbehov, vilka är hämtade ur Sveriges Televisions serie Fråga doktorns 
frågearkiv2. De resultat som söktjänsterna presenterar relevansbedöms binärt och 
effektiviteten mäts med effektivitetsmåttet precision. För att nå syftet ställs följande 
frågeställningar: 

                                                 
2 I kapitel 4.2 presenteras Fråga doktorn.  
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– Hur presterar sökmotorerna Svensk Medicin och Google Scholar med avseende 

på återvinningseffektivitet vid sökning på medicinska frågor? 
 

– Vilka skillnader uppvisar sökmotorerna med avseende på genomsnittlig 
precision för varje sökfråga?    

 
– Vilka skillnader uppvisar sökmotorerna med avseende på genomsnittlig 

precision över alla sökfrågorna vid DCV3 1 till 10? 

1.3 Avgränsning 

Till en början fanns tanken att genomföra en studie med en flergradig relevansskala för 
att fånga flera aspekter av ett dokuments relevans. Ganska snart efter genomgång av 
litteratur fick jag insikt i att relevans är ett komplicerat ämne. En flergradig 
relevansskala skulle medföra fler steg med risk för subjektivitet eftersom 
relevansbedömningen görs av en person. Därför togs beslutet att en binär 
relevansbedömning är mest lämpad för just den här studien. Den problematik som finns 
med relevansbedömningar kvarstår men en binär bedömning minimerar dessa. 
 
Informationsbehovet studeras utifrån det medicinska ämnesområdet för att ge arbetet en 
snävare inriktning med begränsning till söktjänster som indexerar medicinskt material. 
Dessutom är den medicinska ämneskunskap som jag besitter till nytta när 
sökmotorernas träfflistor ska relevansbedömas.  
 
Inför en evalueringsstudie av återvinningseffektivitet finns det ett behov av att ta 
ställning till vilka mått som ska användas, antal sökfrågor och DCV-nivå. 
Effektivitetsmåttet precision används eftersom det är ett traditionellt mått inom IR-
evaluering och därmed väl beprövat. Måttet recall kommer inte att användas i denna 
studie eftersom recall är svårt att mäta i annat än laboratoriemiljö. Gräns för DCV- nivå 
har jag valt att sätta vid 10 eftersom de flesta användare som söker i sökmotorer endast 
tittar på första sidan där de 10 träffarna syns. Enligt en studie av Jansen, Spink och 
Saracevic tittade majoriteten av användarna, 58 %, endast på den första sidan med 
resultat (2000, s. 214). En annan studie av Jansen och Spink visar att det skett en ökning 
av andelen användare i USA och Europa som endast tittar på den första sidan med 
resultat (2006, s. 257). Antal sökfrågor är begränsat till 20 vilket är vanligt 
förekommande i evalueringsstudier. 

1.4 Disposition 

– Kapitel 2. Information Retrieval. Avsnittet börjar med en presentation av 
forskningsområdet Information Retrieval, därefter följer en beskrivning av olika 
IR-modeller och av sökmotorns funktion. Sedan följer en inblick i två viktiga 
utvärderingsstudier, Cranfield testet och TREC, som haft stor betydelse för IR-
forskningen. Till sist kommer en beskrivning av olika effektivitetsmått och en 
redogörelse av relevansbegreppets betydelse inom IR.  

 
                                                 
3 Document cut of value (DCV) avser det ställe i resultatlistan som klipps av för en precisionsberäkning. 
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– Kapitel 3. Tidigare forskning. I detta avsnitt presenteras tidigare 
evalueringsstudier som utvärderat återvinningssystem på Internet. Ett urval på 
sju studier har gjorts. 

  
– Kapitel 4. Metod. Först ges en presentation av söktjänst Svensk Medicin och 

Google Scholar. Sedan presenteras informationsbehovet4 och sökfrågornas 
utformning. Därefter följer en beskrivning av relevansbedömningen i studien 
och av effektivitetsmåttet precision. Slutligen följer en redogörelse av 
undersökningens praktiska genomförande.  

 
– Kapitel 5. Resultat. I form av tabeller och diagram redovisas de bearbetade 

resultat som erhölls av sökningarna i Svensk Medicin och Google Scholar. 
 

– Kapitel 6. Diskussion. Diskussion förs kring resultatet och studiens 
genomförande. Det är främst olika faktorer i metoden som diskuteras. 

 
– Kapitel 7. Sammanfattning. En sammanfattning av hela studien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Informationsbehov såsom sökfrågan uttrycks av en användare. 
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2. Information Retrieval 

Inledningen i detta avsnitt innehåller en översiktlig beskrivning av ämnet IR och den 
problematik som studeras inom ämnet. Därefter ligger fokus på de delar av IR som är 
relevanta för denna uppsats. Det innebär att de tre klassiska modellerna för återvinning 
presenteras. En beskrivning görs av sökmotorn och de evalueringsstudier som haft 
betydelse för IR-forskningen. Slutligen följer en redogörelse av de effektivitetsmått som 
används för evaluering och en genomgång av relevansbegreppet.  
 
I samband med andra världskriget kom IR-forskningen att få sitt stora genombrott inom 
informationsvetenskapen. Enorma mängder av rapporter och dokument producerades 
till följd av utvecklingen inom vapenindustrin, dessa behövde lagras och organiseras på 
ett effektivt sätt vilket kom att driva på utvecklingen av datorbaserade system (Chu 
2003, s. 1-2). Fram till ganska nyligen var IR mest av intresse för bibliotekarier och 
informationsspecialister men utvecklingen av Internet har medfört en förändring på det 
området. Från början studerades text indexering och sökning av dokument inom IR men 
detta har kommit att utvidgas till en rad andra ämnen såsom modellering, system 
arkitektur, gränssnitt och dokumentklassifikation. IR behandlar representation, lagring, 
organisation av dokument och åtkomst till dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 1-2). Heting Chu  är fil.dr i informationsvetenskap och arbetar vid universitet i 
Long Island, hon ger en liknande beskrivning. Hon menar att informationsåtervinning 
behandlar både representation och återvinning av information. Dock skriver hon att 
lagring av information blivit en mindre intressant del av IR eftersom teknologin gjort 
det möjligt att lagra stora mängder information (2003, s. 13-14). 
 
Grundproblemet inom IR handlar om hur ett IR-system ska kunna återvinna de 
dokument som användaren söker och samtidigt få minimalt med irrelevanta dokument. 
Det betyder att IR-systemet på något sätt måste tolka dokumentens informationsinnehåll 
och ranka dessa utifrån graden av relevans sett till användarens sökfråga (Baeza-Yates 
1999, s. 2). En överensstämmelse mellan sökfrågan och den representerade 
informationen krävs för att användaren ska kunna få en lyckad sökning. Utan den 
överensstämmelsen uteblir resultatet, därför är denna process mycket viktig (Chu 2003, 
s. 19). Relevansbegreppet ligger i fokus inom IR med anledning av att IR-systemen har 
som huvuduppgift att bedöma relevans och deras mål är att återvinna relevanta 
dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 2). 

2.1 IR-modeller 

Inom IR-forskningen finns det många olika sorters modeller, det vanligaste är att 
modellerna delas in i system- och användarorienterade. I detta avsnitt ger jag en kort 
översiktlig presentation av tre klassiska systemorienterade modellerna för 
informationsåtervinning, dels för att läsaren ska få en förståelse för vad som ligger till 
grund i sökmotorerna och dels för att de är av intresse för denna uppsats5. 
 

                                                 
5 I Chowdhury (2004). s. 171-180 och i Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999). s. 24-34 finns mer ingående 
förklaringar av modellerna för den som önskar läsa vidare. 
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IR-system behöver på något sätt ta ställning till vilka dokument som är relevanta 
respektive irrelevanta. Rankning av dokument är därför en viktig uppgift för IR-
systemet och dess rankningsalgoritm utgör kärnan i arbetet. Det innebär att den modell 
som används i IR-system tar beslut om dokumentens relevans. Det finns flera olika 
modeller för informationsåtervinning men de tre klassiska modellerna inom IR är den 
booleska-, vektor- och probabilistiska modellen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 
19-20). 

2.1.1 Booleska modellen 

Den booleska modellen har fått sitt namn av George Boole som på 1800-talet 
utvecklade de tre logiska operatorer, vilka nuförtiden uttrycks inom IR med AND, OR 
och NOT. AND-operatorn gör det möjligt för användaren att kombinera flera termer i 
en sökfråga och dessutom kräva att dessa är med i svaret. OR-operatorn ger också 
användaren möjlighet att kombinera flera termer och att det i svaret förekommer någon 
eller alla de sökta termerna. NOT-operatorn ger användaren möjlighet att begränsa 
sökresultatet genom att utesluta oönskade termer. Modellen är populär och används 
mycket, dock finns det både fördelar nackdelar och med modellen. En av fördelarna 
med modellen är att det med hjälp av de booleska operatörerna går att söka olika 
aspekter av ett ämne. Dessutom är den väletablerad och lätt att förstå. Ytterligare en 
fördel är att det är ganska lätt att bygga ett booleskt IR-system. Några nackdelar med 
systemet är att det kan vara svårt för en användare att formulera sitt informationsbehov i 
booleska termer. Det är svårt att uttrycka några andra relationer än de booleska mellan 
termer. Eftersom termerna inte tilldelas vikter är det omöjligt för systemet att behandla 
termer annat än lika mycket värda. Det går inte heller att få partiell matchning med 
systemet eftersom det är binärt. Om användaren formulerar sökfrågan för brett eller för 
snävt riskerar han att få ett mycket stort antal träffar eller mycket få (Chu 2003, s. 99-
102).  

2.1.2 Vektormodellen 

I vektormodellen tilldelas både dokument och sökfrågorna vikter. Dessa vikter används 
för att beräkna graden av likhet mellan de indexerade dokumenten och sökfrågan. Om 
dokumentet och sökfrågan handlar om samma ämne blir vinkeln mellan deras vektorer 
liten och om de behandlar olika ämnen blir vinkeln stor. Termvärdena i en vektor kan 
vara binära eller viktade. Vikten på termen motsvarar det värde som termen har i ett 
dokument. Även denna modell har sina fördelar och nackdelar. En av fördelarna är att 
användaren inte behöver använda de booleska operatörerna, det är bara att skriva in sina 
söktermer vid en sökning. En annan är att användaren också kan vikta söktermerna om 
en term är viktigare än en annan. Dessutom rankas dokumenten i fallande ordning 
utefter relevans. Modellen erbjuder också möjlighet till relevansåterföring. En svaghet 
med vektormodellen är att den inte kan uttrycka några relationer mellan termerna. Den 
kan inte heller ange synonymer eller uttrycka fraser. Viktningen är problematisk 
eftersom den innehåller ett visst mått av subjektivitet. Ytterligare en nackdel är 
sökfrågan måste innehålla flera termer för att kunna uppnå en bra 
återvinningseffektivitet (ibid., s. 102-105).  

2.1.3 Probabilistiska modellen 

Den probabilistiska modellen försöker uppskatta hur stor sannolikheten är att ett 
dokument är relevant för en viss sökfråga. Genom att använda olika metoder kan 
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sannolikheten för relevans mellan sökfrågan och dokumenten beräknas. Relevansen 
bedöms därmed utifrån likheten mellan sökfrågan och dokumenten. Ytterligare en viktig 
faktor är termfrekvensen som påverkar bedömningen av likheten. Några fördelar med 
modellen är att den är användarvänlig i och med att användaren inte behöver använda 
de booleska operatörerna. Här rankas också dokumenten i fallande ordning. Men även 
denna modell har nackdelar. I modellen antas att relevans är binärt, dessutom har inte 
modellen lyckats förbättra återvinningseffektiviteten jämfört med booleska och 
vektormodellen (ibid., s. 106-108). 

2.2 Sökmotorer 

Enligt Chowdhury & Chowdhury fungerar sökmotorer på olika sätt men de har tre 
gemensamma grundläggande uppgifter som de utför. Alla söker de igenom Internet eller 
delar av Internet utifrån vissa förutbestämda kriterier. Alla har de ett index som 
innehållet de ord och fraser som de funnit. Slutligen har de som gemensamt att de 
tillåter användarna att söka i dessa index med hjälp av ord och fraser. Sökmotorer består 
huvudsakligen av en spindel, ett index och dess mjukvara med gränssnitt (2001, s. 16). 
 
Spindeln utgörs av ett program som söker igenom sidor på webben åt sökmotorn. 
Programmet får ett antal URL: er för att kunna starta sin sökning därefter startar den en 
sökning av dessa sidor. Spindeln söker reda på URL: er i de återvunna dokumenten, 
dessa bedöms av spindelns kontrollenhet som därefter beslutar vilka länkar som ska 
besökas härnäst. Det finns några problem att ha i åtanke gällande spindelns arbete. 
Oftast är det omöjligt för spindeln att söka igenom hela webben, därför behöver de 
sidor som spindeln besöker väljas ut noggrant. Det är viktigt för spindeln att ta ställning 
till vilka sidor som ska återbesökas och hur ofta. En spindel ska också försöka att 
minimera sin påverkan på sina källor, för när den samlar på sidor använder den andras 
resurser. Webbens storlek gör att spindlar ibland körs parallellt och i dessa 
sammanhang är det lämpligt att se till att dessa inte gör upprepade besök på samma 
sidor (Arasu et al. 2001, s. 3-7). 
 
Indexet innehåller alla de termer som plockats ut från de sidor som spindeln besökt. För 
varje term dokumenteras den URL som termen plockats ifrån, detta resulterar i en tabell 
över alla de termer som spindeln funnit vid sökningen (ibid., s. 4-5). Om innehållet på 
en webbsida förändras upptäcker spindeln detta och för in den nya informationen, på det 
viset uppdateras indexet. Uppdatering av indexet görs olika ofta och är beroende av hur 
ofta spindeln söker igenom just de sidorna (Chowdhury & Chowdhury 2001, s. 17). 
 
Mjukvaran i sökmotorn har två huvuduppgifter, den söker igenom termerna i indexet för 
att matcha sökfrågan och den har till uppgift att ranka dokumenten utifrån relevans. I 
gränssnittet visas sedan träffarna. Hur mjukvarans två uppgifter sker i praktiken bestäms 
av de riktlinjer som har förutbestämts för sökmotorn (Chowdhury 2004, s. 337). Exakt 
hur algoritmen för matchning och ranking fungerar i en sökmotor är svårt att veta 
eftersom det är företagshemligheter enligt Sullivan6 (2007). 

                                                 
6 Danny Sullivan är journalist och skapare av webbsidan SearchEngineWatch.com som är en nyhetskälla 
inom sökmotorer. 
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2.2.1 Kännetecknande egenskaper för IR-system 

Nedan följer en beskrivning av några egenskaper som IR-system har på Internet. 
  
Enligt Chu har informationen på Internet i princip inte genomgått kvalitetsgranskning, 
det finns inga sådana kontrollmekanismer. Alla har möjlighet att publicera information 
på Internet utan att någon kvalitetsgranskar materialet. Insamlingen av information sker 
med hjälp av spindlar, robotar och crawlare, det är sällan som människor manuellt 
samlar in informationen. Det är inte heller alltid som robotarna och spindlarna samlar in 
hela innehållet från en sida utan en del av dem plockar ut vissa bestämda bitar från 
sidorna. Internets storlek gör att det svårt att samla in all den information som är lagrad, 
det är få IR-system som har de resurserna eller ambitionerna. IR-systemen på Internet 
hanterar allt mindre mängd av informationen som finns på Internet medan Internet 
växer (2003, s.128-129).  
 
I indexeringen dominerar automatisk indexering som baseras på likhetskriterier eller 
ordfrekvens. Kontrollerat vokabulär används sällan istället föredras naturligt språk. De 
sökmöjligheter som erbjuds är i princip de samma som vid andra typer av återvinning. 
Boolesk sökning och frassökning stöds inte av alla sökmotorer på Internet. Viktad 
sökning förekommer i många av systemen däremot är fuzzy sökning sällsynt 
förekommande. Fuzzy betyder att sökning inte enbart ger träff på den term som står i 
sökformuläret utan även på varianter till den. Viktad sökning innebär att söktermerna 
tilldelas olika vikt vanligen med plustecknet + (ibid., s. 129-131). 
 
Några rankningsalgoritmer som används är till exempel Googles PageRank som baseras 
på länkar som pekar till sidan som ska återvinnas. Tanken bakom den är att ju fler sidor 
som pekar till en sida desto viktigare är den sidan. Popylarity approach är en annan 
rankningsalgoritm som rankar sidorna utifrån hur ofta de besöks. Tillsist nämns en 
rankningsalgoritm som kallas för user controlled, där rankningen är beroende av de val 
användaren gör vid sökningen. Möjligheterna att förändra en sökfråga är begränsade i 
IR-system på Internet. Gränssnittet är likadant i många av systemen vilket ger 
enhetlighet och gör systemen användarvänliga (ibid., s. 133-135). 
 
När ett informationsbehov uppstår finns det en stor tillgång av olika sorters sökmotorer 
att välja emellan. Det går att kategorisera dessa på olika sätt men jag har valt att 
redovisa den indelning som finns på webbsidan Searchenginewatch.com7, Sullivan har 
delat in sökmotorerna i följande kategorier:  
 
- Globala sökmotorer och kataloger.  
- Metacrawlare och metasökmotorer. 
- Nyhetssökmotorer. 
- Betala för varje klickning sökmotorer (CPC/PPC). 
- Sökmotorer för shopping. 
- Multimedia sökmotorer: bild, ljud och video sökning 
- Sökverktyg och utiliteter.  
- Sökmotorer för barn. 
- Specialiserade sökmotorer. 
- Lokala sökmotorer (2008). 
                                                 
7 Searchenginewatch.com innehåller tips och information om webbsökning. De analyserar sökmotorer, 
dess tillverkare och hjälper ägare av webbsidor med tips. 
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De två sökmotorerna som undersöks i den här uppsatsen är båda specialiserade 
sökmotorer. Sökmotorn Svensk Medicin inriktad på ett medicinskt material medan 
Google Scholar inriktar sig på vetenskapligt material. Det innebär att de inte indexerar 
allt material utan är inriktade på olika sätt. Enligt Fransson gör den här specialiseringen 
sökmotorn mer fokuserad och ger den möjlighet att indexera en större mängd material 
(2007, s. 29). 

2.3 Evalueringsstudier 

Inom IR har det gjorts en mängd evalueringsstudier, det är några studier som utmärker 
sig och som har haft en stor påverkan på IR forskningens utveckling. Jag kommer att ta 
upp Cranfield testerna och TREC testerna för att ge en inblick i hur metoderna för 
evalueringsstudier tillkommit och för att visa på den stora betydelse som studierna har 
haft för IR ämnet. 

2.3.1 Cranfield 

Cranfieldtesterna är de första omfattande studierna på evalueringsområdet. Cranfield 1 
påbörjades 1957 och genomfördes i Cranfield, England, under ledning av C. W 
Cleverdon. En andra del av projektet utfördes under Cranfield 2. Dessa studier har legat 
till grund för utvecklingen av de metoder som används för utvärdering av IR-system. I 
Cranfield 1 jämfördes effektiviteten mellan fyra olika indexeringssystem. Fynden från 
studien var intressanta då dessa identifierade faktorer som påverkar prestationen i IR-
system. Det utvecklades också metoder som kunde användas inom utvärderingen av IR-
system. Testet visade på att recall och precision var de viktigaste måtten för utvärdering 
samt att de har ett omvänt förhållande. I Cranfield 2 gjordes ett försök att uppskatta 
effekterna av indexeringsspråket på återvinningseffektiviteten. Fynden från det testet 
visade att det indexeringsspråk som presterade bäst bestod av okontrollerade termer 
uttagna ur dokument, vilket var oväntat. Kritik har framförts mot Cranfieldstudierna, 
främst eftersom de är utförda i laboratorier och inte i verkligheten. Diskussioner om 
utvärderingsmetoder, effektivitetsmått och relevans pågår än i våra dagar (Chowdhury 
2004, s. 255-261).  

2.3.2 TREC 

TREC (The Text REtrieval Conference) är ett utvärderingsprojekt som pågår 
kontinuerligt, år 2003 deltog hela 93 deltagargrupper från 22 olika länder. 1992 hölls 
den första konferensen av National Institute of Standards and Technology (NIST) och 
U.S. Department of Defense, sen dess har det arrangerats ett möte per år. Syftet med 
TREC har varit att stödja forskningen inom IR genom att tillhandahålla en infrastruktur 
som möjliggör utvärdering av textbaserade återvinningsmetoder. TREC har följande 
mål: 
 
- de uppmuntrar forskning inom IR som baseras på stora textsamlingar.  
- de vill öka kommunikationen mellan akademikerna, industrin och staten genom att 

skapa en mötesplats där idéer kan utbytas. 
- de vill påskynda överföringen av teknologi från forskningslaboratorier till verkliga 

produkter genom att visa på förbättringar i återvinningsmetoder gällande verkliga 
problem.  
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- de vill öka tillgången på lämpliga tekniker för utvärdering som är tänkt att användas 
av akademiker och industrin. De vill också öka utvecklingen av nya tekniker för 
utvärdering som är passande för nuvarande system (TREC 2007).  

 
Till en början var testerna koncentrerade kring två typer av aktiviteter: ad hoc och 
routing8. Genom åren har det tillkommit en rad nya spår för forskning såsom Web, 
Video, Novelty för att nämna några. I en del av spåren har forskning pågått under en 
längre tid medan andra spår inte har varat mer än i några år. Webspåret kom till med 
anledning av att man ville undersöka om och hur tekniken kan användas i 
informationsåtervinning på webben (Chowdhury 2004, s. 271-276). 
 
Dokumentsamlingen i TREC består av mer än en miljon dokument vilka i huvudsak är 
hämtade från nyhetstidningar. Ämnena (topics) är konstruerade av människor som 
använder IR-system, för att härma verkliga informationsbehov. Sökfrågorna 
konstrueras antingen automatiskt eller manuellt. Eftersom forskarna i 
utvärderingsstudierna använder sig utav precision och recall krävs en 
relevansbedömning. De som konstruerar ämnena är också ansvariga för 
relevansbedömningen. Genomsnittlig precision är det effektivitetsmått som har använts 
oftast i TREC studier (Chu 2003, s. 214-219).  
 
TREC har också precis som Cranfieldtesterna mött kritik på flera områden. Eftersom 
testerna vilar på samma grund som Cranfieldtesterna har liknande kritik riktats mot 
TREC, då främst mot den konstgjorda testmiljön och mot valet av recall och precision 
som effektivitetsmått. Kritiken till trots är TREC av stor vikt för IR-forskningen (ibid., 
s. 220-221). 

2.4 Effektivitetsmått 

De mest använda effektivitetsmåtten i återvinningsstudier är recall och precision. I detta 
avsnitt följer främst en beskrivning av recall och en mycket kort beskrivning av några 
alternativa mått eftersom de inte ingår i den här uppsatsen. De alternativa måtten 
presenteras eftersom de är vanligt förekommande i litteraturen. Utöver dessa mått finns 
det flera alternativa mått som kan användas inom IR evaluering, men jag har valt att 
bortse från dessa eftersom de inte är aktuella för studien. Precision och de varianter av 
precision som används för den här evalueringsstudien kommer att beskrivas mer 
utförligt i metodkapitlet 4.5.  
 
Enligt Chowdhury är recall ett mått som mäter i hur stor utsträckning systemet 
återvinner de dokument som efterfrågas. I verkligheten är det ofta omöjligt för systemet 
att finna alla relevanta dokument, speciellt när dokumentsamlingarna är stora. 
Systemets prestationsförmåga mäts ofta med recall som beskrivs i termer av procent av 
relevanta återvunna dokument. Recall beräknas enligt följande: 
 

 Antal relevanta återvunna dokument  
 Totala antalet relevanta dokument i samlingen  
 

                                                 
8 Vid ad hoc återvinning ställs nya frågor till en statisk samling av dokument. Vid routing ställs samma 
frågor till en dokumentsamling som förändras. 
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Recall handlar således om systemets förmåga att återvinna relevanta dokument. Det 
perfekta IR-systemet skulle återvinna 100 % recall och 100 % precision, då skulle alla 
de relevanta dokumenten återvinnas och inget annat. I praktiken fungerar detta dåligt, 
när recall stiger brukar precisionen sjunka, de tenderar att ha ett omvänt förhållande. För 
att uppnå högre recall i en söksituation brukar användaren bredda sin sökning och då 
tenderar precisionen sjunka. Om söktermerna är mer specifika brukar precisionen att 
stiga. En av svagheterna med recall och precision är att de påverkas av den 
relevansbedömning som användaren gör vid en sökning. Bedömningen av ett 
dokuments relevans är subjektiv och den kan variera, alla relevanta dokument är inte 
lika viktiga. Dessutom kan ett dokument vara relevant men inte användbart eftersom 
användaren redan har kännedom om dess innehåll (2004, s. 248-250).  
 
Ett alternativt mått är fallout, genom detta mått beräknas andelen icke-relevanta 
dokument som återvinns. Det används när man vill ha reda på systemets förmåga att 
utesluta icke-relevanta dokument vid en given sökning. Generality är ytterligare ett 
mått, det används för att beräkna andelen relevanta dokument i en dokumentsamling för 
en viss sökfråga (ibid., s. 250). 
 

2.5 Relevans 

Som jag tidigare nämnt är ett IR-systems uppgift att återvinna relevanta dokument åt 
användaren och undvika att få med irrelevanta dokument. I och med denna uppfattning 
har relevans kommit att bli ett centralt begrepp inom IR. Av den anledningen är det 
viktigt att ge en beskrivning av relevansbegreppet inom informationsvetenskapen. 
Relevans är ett ämne som diskuteras inom många olika vetenskaper men jag har valt att 
endast se på relevans inom informationsvetenskapen för att avgränsa till det för 
uppsatsen aktuella ämnesområdet. För detta har två författare valts ut för att fånga två 
personers synsätt om ämnet. Tefko Saracevic är professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Rutgers universitetet och han bedriver i huvudsak forskning 
kring relevans begreppet. Stefano Mizarro är fil.dr vid institutet för matematik och 
datavetenskap vid Udines universitetet och relevans inom IR är ett av  hans 
intresseområden. 
 
Saracevic har gjort en artikelserie i vilken han ger en översikt om relevans och ett 
ramverk för i vilken olika idéer om relevans kan tolkas och relateras till varandra. För 
att kunna konstruera en ram behöver hänsyn tas, enligt Saracevic, till 
kommunikationsprocessen. Vid kommunikationsprocessen sänds information från ett 
objekt till ett annat, dessa kallas för källa respektive destination. Ett samspel kan uppstå 
mellan källan och destinationen, de kan också byta roller. I en informationsvetenskaplig 
kontext ses relevans som ett mått på effektiviteten mellan källan och dess destination i 
kommunikationsprocessen (1975, s. 325-326). 
 
Saracevic menar att relevans är något som alltid har funnits och att det finns flera olika 
sorters relevans. Relevans behöver inte förklaras, vi förstår relevans intuitivt. Han 
menar också att relevans kan indelas i två grundläggande kategorier: systemrelevans 
och mänsklig relevans. De två kategorier interagerar med varandra och i interaktionen 
stöter de på olika grader av problem (2007a, s. 1915-1918). Saracevic beskriver 
relevans som ett kunskapsträd, i trädet finns de två huvudgrenarna med systemrelevans 
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och mänsklig relevans. Trädets förgreningar och dess frukt är de områden som behöver 
utforskas kring relevans. Relevans indelas i fem huvudtyper: 
 
- System- eller algoritmisk relevans. Detta är relationen mellan en sökfråga och den 

information eller informationsobjekt som finns i ett system när de återvinns eller 
inte genom en bestämd algoritm. 

- Ämnesrelevans (Topical or subject relevance). Detta är relationen mellan ett ämne 
och det som uttrycks i sökfrågan. 

- Kognitiv relevans (Cognitive relevance or pertinence). Handlar om användarens 
upplevelse av informationsbehovet. 

- Situationsberoende relevans (Situational relevance or utility). Relationen mellan 
situationen, uppgiften, problemet och informationen. 

- Affektiv relevans. Detta är relationen mellan målen, känslorna och informationen 
(2007a, s. 1931). 

  
 
Jag summerar en del av de generaliseringar som Saracevic har skrivit om i sin litteratur 
genomgång, tyvärr finner jag inte utrymme att inom ramen för denna uppsats att gå in 
djupare på ämnet. Saracevic konstaterar att relevans i alla fall är mätbart. Att användare 
inte endast använder binär relevansbedömning, de bedömer relevans sammanhängande 
och jämförande. Han skriver också att den typ av skalor som används vid bedömning av 
relevans påverkar resultatet av mätningen och att det inte finns någon skala som är bäst 
för mätning av relevans. Överensstämmelsen i relevansbedömningar mellan olika 
befolkningar och olika experiment varierar kraftigt. Genom laboratoriemiljö och 
expertkunskap kan en överensstämmelse på 80 % fås i bedömningarna. Det har också 
framkommit att en hög expertkunskap ger högre överensstämmelse än låg 
expertkunskap i relevansbedömningen (Saracevic 2007b, s. 2136-2137). 
 
Saracevic skriver vidare att det inom informationsvetenskapen inte finns någon teori för 
relevansbegreppet, försök har gjorts att låna teorier från andra fält men de har inte 
lyckats. Det pågår fortfarande arbete för att finna en teori om relevans som är tillämpbar 
inom informationsvetenskapen och IR (2007a, s. 1923).  
 
Enligt Saracevic pågår sen 1980-talet en kamp mellan två olika IR-modeller, det 
system- och användarorienterade. Ur systemperspektivet ignoreras användaren. Detta 
synsätt baseras på den traditionella laboratoriemodellen som lägger tyngdpunkt vid 
systemets processning av information och matchning av frågeställningen. Ur 
användarperspektivet ses systemet som något givet och hänsyn tas till användaren 
bortom den frågeställning som riktas till systemet. Saracevic menar att båda sidor har 
fel, det handlar inte om systemrelevans mot användarrelevans. Eftersom det i båda 
fallen i huvudsak är IR-systemen som misslyckas förespråkas en integrerad modell som 
lösning på problemet. Saracevic presenterar en stratifierad modell (2007a, 1925-1926).  
 
Mizarro gjorde i slutet av 90-talet en litteraturgenomgång av relevans genom att titta på 
ca 160 olika dokument. Han anser att relevans är en grundläggande del av 
informationsvetenskapen och information retrieval (1997, s. 810).  
 
Mizarro menar också att det finns många olika sorters relevans och att det är en relation 
mellan två enheter eller två grupper. I den första gruppen finns tre enheter: 
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- Dokument 
- Surrogat – en representation av dokumentet. 
- Information – det som användaren omvandlar dokumentet till vid genomläsning. 
 
I den andra gruppen finns fyra enheter:  
 
- Problem  
- Informationsbehov 
- Framställning (Request) – informationsbehovet framställt av användaren såsom det 
uttrycks i naturligt språk. 
- Sökfråga 
 
Genom att ta två av dessa enheter (från olika grupper) kan relevans ses som en relation. 
Enligt Mizarro kan sedan dessa nämnda enheter brytas ner i följande tre komponenter:  
 
- Ämne (Topic). Handlar om det ämnesområdet som användaren är intresserad av. 
- Uppgift (Task). Handlar om den uppgift som användaren har tänkt sig att utföra när 
han återvunnit dokument. 
- Kontext. Handlar om allt det som inte inryms i Ämne och Uppgift till exempel tillgång 
på pengar. 
 
Vidare skriver Mizarro att tid är en aspekt att ta hänsyn till eftersom tillgången på 
dokument är olika vid olika tidpunkter. Likaså växlar informationsbehoven med tiden. 
Genom att ta hänsyn till alla dessa enheter, komponenter och tiden menar Mizarro att 
relevans kan ses som en punkt i ett fyrdimensionellt rum (1997, s. 811-812). 
 
Mizarro sammanfattar sin diskussion genom att förklara att under åren 1959-1976 var 
forskningen mer orienterad mot relevans inneboende i dokument och sökfråga. Denna 
inriktning har inte varit helt problemfri även om problemen var överkomliga. Från 1977 
till nutid (läs 1997) har forskare istället försökt att förstå och mäta en mer subjektiv och 
multidimensionell relevans, de tidigare problemen har fått en lösning (1997, s. 827).   
 
Som ni säkert förstår av den föregående texten är relevans inte helt enkelt att förstå, det 
finns många olika sorters relevans som är beroende av olika faktorer. Det har fått mig 
att inse att relevansbedömningar inte är problemfria och att de kan ifrågasättas ur olika 
aspekter. Att utföra relevansbedömning på exakt likartat sätt ter sig svårt. I de 
traditionella studierna har vanligen en binär relevansbedömning använts, vilket jag 
också valt att använda, detta kan ses som ett mycket förenklat sätt att se på relevans. I 
avsnitt 4.4 följer ett utförligare resonemang kring den binära bedömningen och hur 
relevans bedöms i just den här studien. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare evalueringsstudier, dessa ska ge en bild av hur 
forskningen på området utvecklats och framförallt ge en beskrivning av de metoder som 
använts inom IR-evaluering. Mest intressant i studierna är upplägget av sökfrågor, 
informationsbehoven och de använda effektivitetsmåtten. I majoriteten av studierna som 
presenteras i detta avsnitt evalueras återvinningseffektiviteten i allmänna sökmotorer, 
anledningen till detta är att tillgången på utvärderingsstudier av medicinska sökmotorer 
är låg. William R. Hersh är professor och ordförande vid Department of Medical 
Informatics & Clinical Epideomiology på Oregon Health and Science University och 
han leder genomik9 spåret i TREC. Han skriver i boken Information retrieval: a health 
and biomedical perspective att det finns förvånansvärt få studier som undersöker 
prestationen i medicinska sökningssystem på webben. Han menar också att många av 
dem inriktar sig på den kliniska kvaliteten i informationsåtervinningen istället för 
återvinningseffektiviteten. I de studier där systemens prestation har utvärderats har 
tyngdpunkten legat på mängd av sidor istället för deras relevans (2003, s. 234).  

3.1 Chu och Rosenthal 

Chu och Rosenthal (1996) genomförde en utvärderingsstudie i vilken de jämförde tre 
söktjänster: Alta Vista, Lycos och Excite. De jämförde och utvärderade både 
sökförmågan och återvinningseffektiviteten i söktjänsterna. Författarna hade som mål 
att genom studien kunna utveckla en möjlig metod för framtida evalueringsstudier. 
 
De valde att endast studera webbdatabaser som var kostnadsfria, och de valdes för att 
utgöra en representation av olika typer av söktjänster. I studien jämfördes söktjänsternas 
förmåga att använda booleska operatorer, fältsökning, trunkering, ord- och frassökning. 
För utvärdering av söktjänsternas effektivitet användes måtten precision och responstid. 
Författarna valde att utesluta recall med motiveringen att det är omöjligt att bestämma 
antal relevanta dokument i en stor och föränderligt webb. 
 
Nio av sökfrågorna hämtades från verkliga frågor som bibliotekarier på Long Island 
University fick av besökare, den tionde frågan konstruerades av författarna själva. Den 
tionde frågan hade till syfte att testa förmågan till fältsökning i systemen. De övriga 
frågorna användes för att testa de funktioner som fanns i söktjänsterna. 
Relevansbedömningen skedde enligt en tregradig skala och de tio första träffarna i 
träfflistan bedömdes. Författarna gjorde bedömningen av dokumenten separat och de 
läste inte igenom fulltextdokumenten.   
 
Resultatet av studien visade att Altavista fick högst precision på 0,78 därefter fick 
Lycos 0,55 och Excite fick lägst precision på 0,45. Altavista var också den söktjänst 
som hade flest olika sökmöjligheter av de tre. Responstiden för alla söktjänsterna låg på 
1-5 sekunder. I slutet av studien formulerar författarna en metod för utvärdering av 
söktjänster på webben. 
 

                                                 
9 Genomik är forskning som syftar till att studera arvsmassans uppbyggnad i en organism 
(Nationalencyklopedin 2008).  
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3.2 Leighton och Srivastava 

Leighton och Srivastava (1997) jämförde återvinningseffektiviteten i fem söktjänster: 
Altavista, Excite, HotBot, Lycos och Infoseek. Dessa söktjänster valdes med anledning 
av att tjänsterna rekommenderades för deras förmåga att prestera relevanta resultat. 
Leighton och Srivastava har en kontrollerad och noggrant dokumenterad design i sin 
studie. Detta för att tidigare evalueringsstudier visat på brister i dokumenteringen. 
 
Tio av sökfrågorna i studien kom från verkliga frågor som ställts till bibliotekarier på ett 
universitetsbibliotek, utifrån dessa frågor bestämdes ämnena. Ytterligare fem sökfrågor 
togs från en annan studie. Enligt författarna utgör valet av de termer som ska 
representera frågorna den svagaste länken i studien. De menar att det i andra studier har 
förekommit partiska bedömningar i detta moment. De valde att formulera sju stycken 
frågor som var strukturerade, det innebär att logiska operatörer användes vid 
formuleringen av sökfrågan. Sju frågor var enkla, de valdes eftersom vanliga användare 
inte använder operatörer och för att enkla sökningar kräver mer av söktjänsten. Den 
sista frågan innehöll ett personnamn. Sökfrågorna kördes mot alla söktjänsterna på en 
och samma dag, detta för att minimera risken för förändringar på webben. För att få en 
mer objektiv bedömning av dokumenten doldes sökmotorn som dokumenten var 
återvunna ifrån. Inför utvärderingen av dokumenten skapade författarna en mall med 
kriterier för relevansbedömningen. De sex kategorier som togs fram är följande: 
dubbletter, inaktiva länkar, irrelevanta länkar (0), tekniskt relevanta länkar (1), 
potentiell användbara länkar (2), högst troligt användbara länkar (3). 
 
De valde att använda effektivitetsmåttet first 20 precision, den mäter ett IR-systems 
förmåga att placera relevanta dokument bland de 20 första träffarna. För att kunna 
beräkna first 20 precision omvandlades kategorierna till binära värden, 0 eller 1. De 
sidor som ingick i kategori ett, två och tre fick en poäng och resterande kategorier 
bedömdes som nollor. Ytterligare värde tilldelas genom vikter som läggs på de länkar 
som förekommer tidigt i listan. Eftersom det är möjligt att på många olika sätt bedöma 
vad som är en god eller dålig länk valde Leighton och Srivastava att utforma fem 
experiment för att jämföra söktjänsterna. Tydliga skillnader sågs i resultatet beroende på 
hur länkarna hade relevansbedömts. Toppnoteringen när en länk bedömdes som tekniskt 
relevant låg på 0.93 men när en länk bedömdes som högst troligt användbar sjönk 
toppnoteringen till 0.10. Altavista, Excite och InfoSeek var de söktjänster som 
presterade bäst. 

3.3 Gordon och Pathak 

Gordon och Pathak (1999) jämförde sju olika sökmotorer och en ämneskatalog. 
Följande sökmotorer ingick i studien: Altavista, Excite, HotBot, Infoseek, Lycos, 
Magellan och Open Text. Ämneskatalogen var Yahoo. Söktjänsterna ingick i studien för 
att de använde viktiga sökverktyg och för deras väl utvecklade tekniska funktioner. I 
studien undersöktes både återvinningseffektivitet och överlappning mellan dokument. 
Gordon & Pathak anser att det är viktigt med verkliga informationsbehov för att 
undvika påverkan från dem som utför undersökningen. De tycker också att 
relevansbedömningen bör utföras av den som har uttryckt informationsbehovet. 
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Sökfrågorna i studien hade sitt ursprung i verkliga informationsbehov som formulerades 
av fakultetsmedlemmar på University of Michigan Business School. Totalt utformades 
33 informationsbehov. Sökningarna utfördes av informationsexperter som fick 
omformulera fakultetsmedlemmarnas frågor på bästa sätt för att passa söktjänsterna. 
Möjlighet fanns till att inhämta ytterligare information om informationsbehovet från 
fakultetsmedlemmarna eller ämnesexperter och sökningen kunde omformas för bästa 
möjliga återvinningsresultat. Tanken var att informationsexperterna skulle få så många 
relevanta dokument som möjligt bland 200 återvunna. Därefter fick 
fakultetsmedlemmarnas bedöma de återvunna dokumentens relevans enligt fyra olika 
nivåer av relevans: mycket relevant, något relevant, något irrelevant och irrelevant. I 
relevansbedömningen ingick de 20 första träffarna.  
 
De effektivitetsmått som användes i studien var precision och recall. Genomsnittlig 
precision och genomsnittlig recall beräknades vid olika DCV. 
 
Open Text och Altavista var de söktjänster som presterade bäst, sämst presterade 
Yahoo. Bland de 20 första träffarna fann de flesta söktjänster i genomsnitt tio eller färre 
relevanta dokument. Söktjänsterna presterade lågt trots att sökningarna utfördes av 
speciellt utbildad personal och trots att de fick lägga upp sin återvinningsstrategi på 
bästa sätt. Överlappningen bland de återvunna dokumenten var förvånande liten. 

3.4 Hawking et al. 

Hawking et al. (2001) utvärderar effektiviteten hos 20 söktjänster. Dessa var följande: 
Altavista, Snap, Northern Light, HotBot, Microsoft, Infoseek, Google, Yahoo, Excite, 
Lycos, Euroseek och två metasökmotorer: MetaCrawler och Inquirus. Dessutom ingick 
FAST, EUROFerret, DirectHit, ANZers, ExciteAus, Web Wombat och LookSmart 
Australia. 
 
I studien ingick 54 sökfrågor som formulerades i naturligt språk. Sökfrågorna var 
utformade av riktiga användare och de valdes ut från loggar som tillhandahölls av Alta 
vista och Electric Monk. Hawking et al. hade tänkt att i studien relevansbedöma de 20 
första träffarna men på grund av ett datafel kom endast de sju första att bedömas.  
Relevansbedömningen utfördes av sex personer som var inhyrda för denna uppgift. De 
återvunna sidorna kodades för att bedömarna inte skulle veta vilken sökmotor 
dokumenten kom ifrån och relevansbedömningen utfördes binärt. De dokument som 
hade ett relevant innehåll ansågs relevanta annars bedömdes de som irrelevanta. Vid 
relevansbedömningen användes en mjukvara kallad RAT (Relevance Assesment Tool). 
Den krävde att bedömarna innan relevansbedömningen skrev ner begrepp som de skulle 
använda i bedömningen och att de skrev ner ett relevanskriterium. 
 
De mått som användes var olika variationer av precision som mättes vid olika DCV. De 
valde att avstå från att mäta recall eftersom det är beroende av möjligheten att uppskatta 
det totala antalet relevanta dokument. 
 
Hawking et al. använde i sin studie liknande metoder som i TREC-8 Large Web Task. 
En del av tankarna som ligger till grund för studien baseras på kriterier som Gordon och 
Pathak utarbetat för evalueringsstudier. De resultat som framkommer i studien jämförs 
med Gordon och Pathak och TREC-8 Large Web Task. Resultatet överraskar genom att 
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det uppvisar signifikanta likheter med Gordon och Pathaks studie. Författarna hade 
förväntat sig ett annorlunda resultat eftersom det sker förändringar i systemens index 
och algoritmer. De söktjänster som presterade bäst i denna studie motsvarade en medel 
prestation i TREC-8 Large Web Task. 

3.5 Bin och Lun 

Bin och Lun (2001) jämför prestationen hos MediAgent med ämneskataloger, 
medicinska guider, allmänna och specialiserade söktjänster. MediAgent är en söktjänst 
som är tillverkad för att söka och återvinna just medicinska dokument från webben.  
 
Sökfrågorna i studien var av två olika sorter, nyckelord och sökfrågor. De använde sig 
fyra medicinska termer varav två var mycket vanligt förekommande ord och de två 
andra orden var sällsynta. De 100 första länkarna undersöktes närmare. Författarna 
använde samma testfrågor som ingick i en tidigare studie av Graber et al. De första fem 
träffarna granskades och fem länkar följdes. I studien bedömdes varje söktjänst utifrån 
om den svarade på frågan, det antal länkar som behövdes för svaret och om svaret var 
riktigt jämfört med en referenskälla. De beräkningar som görs i studien behandlar antal 
länkar, andel länkar och antal sökfrågor som besvarats, det framgår inte ur studien att 
effektivitetsmått använts. 
 
Deras resultat visar att sökmotorer är effektivare är ämneskataloger eller medicinskt 
specialiserade guider vid sökning på ett enda nyckelord. Skillnaden i sökresultat mellan 
medicinskt specialiserade sökmotorer och allmänna sökmotorer var liten, dock återvann 
de medicinska sökmotorerna något fler relevanta länkar. 

3.6 Griesbaum  

Griesbaum (2004) jämförde återvinningseffektiviteten i tre tyska sökmotorer, 
Altavista.de, Google.de och Lycos.de. Sökmotorerna fick ingå eftersom de har många 
användare och är internationellt kända. Syftet med undersökningen var att undersöka 
kvaliteten på sökresultaten och att bidra till teoribildningen om hur kvaliteten på webb 
återvinningssystem ska mätas.  
 
För upprättandet av undersökningen användes Tague-Sutchcliffes råd för utformandet 
av en återvinningsstudie. I studien ingick 50 verkliga sökfrågor som togs från 
QualiGO´s loggfiler och från Askjeeves.com, de frågor som handlade om våld eller 
pornografi uteslöts. Därefter återkonstruerades informationsbehoven utifrån 
sökfrågorna. Vid sökningen användes inte operatorer. Sökresultaten bedömdes av 27 
studenter, det innebar att de fick bedöma två sökresultat var (pga. tekniska problem fick 
två frågor sökas om därav 27 studenter). Ursprunget på sökresultaten doldes för 
studenterna för att undvika partiskhet. Vid bedömningen undersöktes både resultaten i 
träfflistan och sidorna som resultaten länkade till. Resultaten i träfflistan bedömdes 
binärt medan länkarna bedömdes i tre olika kategorier. Det effektivitetsmått som 
användes var Top-twenty micro- och macroprecision. Antalet återvunna sidor och 
antalet frågor som besvarats noterades också. 
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Resultatet av micro- och makroprecision visar på att Google presterar bäst därefter 
kommer Lycos och Altavista. Google och Lycos lyckades svara på alla 50 sökfrågorna 
medan Altavista misslyckades i två fall. Lycos återvann flest sidor följt av Google och 
Altavista. Signifikanstest visar att Google presterar bättre än Altavista men beträffande 
Google och Lycos finns ingen signifikant skillnad. Griesbaum anser att Lycos är ett 
likvärdigt alternativ till Google. 
 

3.7 Andersson och Pilbrant 

Andersson och Pilbrant (2005) utvärderar och jämför återvinningseffektiviteten i två 
sökmotorer, Google Scholar och Scirus. Studien är i form av en magisteruppsats. 
 
I studien ingick 30 sökfrågor vilka var uttagna från en frågelåda som innehöll verkliga 
vetenskapliga frågor. De 20 första träffarna bedömdes utifrån ämnesrelevans och det 
vetenskapliga innehållet. Vid relevansbedömningen användes en binär relevansskala 
och bedömningen utfördes av författarna själva. Författarna har noggrant dokumenterat 
de riktlinjer som användes för relevansbedömningen och för hur ett dokument ska 
betraktas som vetenskapligt. Vid det praktiska genomförandet av studien undersöktes en 
sökfråga i båda söktjänsterna under samma dag för att söktjänsterna skulle ha samma 
förutsättningar. Det effektivitetsmått som användes var precision och det användes på 
två olika sätt. Författarna valde att beräkna genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå 
för varje sökfråga och genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå över alla 
sökfrågorna. Resultaten visar att Google Scholar är den söktjänst som presterar bäst. 
Skillnaderna mellan söktjänsternas prestation var inte stor, författarna tycker att båda 
söktjänsterna är lämpliga att använda. 

3.8 Översikt av tidigare studier 

Alla forskningsexempel som tagits upp i avsnittet skiljer sig ifrån varandra genom att de 
har något olika upplägg av sin studie. Ingen är precis likadan. Jag har valt att presentera 
de viktigaste faktorerna ur de tidigare studierna i en tabell för att ge en överskådlig bild 
av deras använda metod. Tabellen används också för att underlätta upplägget av den här 
evalueringsstudien. Översikten visar på den variation som det finns i metoderna bland 
evalueringsstudier. Som ni ser varierar antalet undersökta söktjänster, DCV-nivå och 
antal sökfrågor. Majoriteten av sökfrågorna har sitt ursprung i verkliga 
informationsbehov. Söksyntax10 varierar, en del formulerar sina sökfrågor på samma 
sätt till alla tjänsterna. Några använder alla funktioner som erbjuds för att kunna 
formulera bästa möjliga sökfråga till tjänsten. Antalet relevansnivåer skiftar. 
Användningen av effektivitetsmått varierar men i majoriteten av studierna ingår 
precision. Sammanfattningsvis kan jag utifrån dessa sju studier konstateras att det inte 
verkar finnas något bestämt tillvägagångssätt för den här typen av studier. Eftersom det 
inte finns någon färdig mall för evalueringsstudier leder det till att den här studien kan 
formas relativt fritt och att upplägget till stor del styrs av det som andra tidigare gjort. 
 
 
                                                 
10 Söksyntax avser de kommandon som skrivs in i sökformuläret hos en sökmotor. 
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Tabell 1. Översikt av  tidigare studier. 
 
 Chu och 

Rosenthal 
1996 

Leighton 
och 
Srivastava 
1999 

Gordon 
och 
Pathak1999 

Hawking 
et al. 2001 

Bin och 
Lun 2001 

Griesbaum 
2004 

Andersson 
och 
Pilbrant 
2005 

Antal 
undersökta 
söktjänster 

3 5 8 20 8 3 2 

DCV 10 20 200 20 100 20 20 
Antal sökfrågor 10 15 33 54 10 50 30 
Sökfrågornas 
ursprung 

1 konstruerad 
9 verkliga 

10 verkliga 5 
från en 
annan studie 

verkliga verkliga Verkliga 
och 9 
medicinska 
termer 

verkliga verkliga 

Söksyntax Optimal för 
varje 
söktjänst 

Samma för 
alla 
söktjänsterna 

Optimalt för 
varje 
söktjänst 

Samma 
för alla 
söktjänster 

Samma för 
alla 
söktjänster 

Samma för 
alla 
sökfrågor 

Optimal 
för varje 
söktjänst 

Antal 
relevansnivåer 

3 4 4 2 - 3 och 2 2 

Effektivitetsmått  Precision, 
responstid, 
genomsnittlig 
precision 

First 20 
precision 

Precision, 
recall,  
Average 
precision 
and recall 

p@20, 
mean 
reciprocal 
rank of 
first 
relevant 
dokument, 
TREC-
style 
average 
precision 

- (räknade 
istället 
antal 
återvunna 
sidor, antal 
länkar, 
antal 
svarade 
frågor) 

2 olika 
precision 

2 olika 
precision 

Statisktiktest nej ja ja ja nej ja nej 
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4. Metod 

I detta avsnitt följer en beskrivning av den metod som använts för studiens 
genomförande. 

4.1 Beskrivning av sökmotorerna 

Hösten 2007 upptäckte jag att det fanns en ny söktjänst inriktad på medicinska frågor, 
den väckte mitt intresse för en utvärderingsstudie av återvinningseffektiviteten i två 
specialiserade sökmotorer. Svensk Medicin är en relativt ny söktjänst och eftersom det 
inte finns någon likadan svensk söktjänst är det intressant att studera dess effektivitet. 
Det är intressant att se hur Svensk Medicin och Google Scholar presterar i jämförelse 
med varandra eftersom de båda indexerar medicinskt material. När det gäller den 
specialiserade söktjänsten fanns det egentligen flera likvärdiga tjänster till exempel 
Scirus, Live Search Academic, Wiserwiki och Pion som kunde ha ingått i 
undersökningen. Valet föll ändå på Google Scholar eftersom den är en produkt av 
populära Google och för att det är oklart varifrån dess indexerade material kommer. 
Dessutom finns möjlighet till sökning i ett enkelt formulär på svenska i båda 
söktjänsterna, det gör det möjligt att rikta sökfrågorna på samma sätt till båda tjänsterna.   
 
Forskning visar att användare sällan använder avancerade söktekniker. I en studie av 
Jansen, Spink och Saracevic framkommer att de flesta sökfrågor som användare 
formulerar är korta och att de i genomsnitt innehåller 2.21 termer. Användningen av 
booleska operatorer är liten likaså användningen av andra avancerade söktekniker 
(2000, s. 224-225).11 

 4.1.1 Svensk Medicin 

Svensk Medicin har utvecklats genom ett samarbete mellan Stockholms universitet och 
KTH (Kungliga Tekniska högskolan), tjänsten söker igenom ett begränsat antal svenska 
medicinska informationssidor. Tanken är att användare ska få medicinsk information 
från en pålitlig källa vilket inte alltid är fallet vid sökning i en allmän sökmotor 
(Gummeson 2007). Äganderätt till sökmotorn innehar Institutionen för data och 
systemvetenskap12. Följande sidor ingår i tjänsten Svensk Medicin: 
Sjukvårdsrådgivningen, Netdoktorn.se, Vårdguiden, Web4Health, Growingpeople, 
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU (Statensberedning för medicinsk utvärdering), 
Pion, Medical Link, Fass, Läkemedelsvärlden, NyMedicin och Internetmedicin (Svensk 
Medicin 2008). 
 
http://svensk-medicin.se är en anpassad sökmotor vilket innebär att dess ägare själva har 
bestämt innehållet i sökmotorn. Denna tjänst tillhandahålls av Google och kallas för 
Google Custom Search (CSE). Förutom att sökmotorns ägare bestämmer innehållet kan 
de också påverka rankningskriterierna. Den som skapar en anpassad sökmotor kan 
påverka ranking resultatet på fyra olika sätt. De kan bestämma vilka sidor som ska 
                                                 
11 Yang, Kiduk (2005). Information Retrieval on the Web. Annual Rewiev of Information Science and 
Technology. Vol. 39, s.33-80. För den intresserade finns i artikeln redogörelser av flera studier som visar 
hur användare söker information 
12 Institutionen är gemensam för Stockholms universitet och KTH.  
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inkluderas i resultatfönstret och vilka sidor som ska rankas högre eller lägre. Slutligen 
kan de också bestämma vilka sidor som ska uteslutas. Google står för tekniken i 
systemet och därför utför de crawling, rankning, indexering och skyltning av resultatet 
(Enge & Biundo). Det är oklart hur rankingen i Svensk Medicin är utformad eftersom 
det inte finns någon information om detta. 
 
Svensk Medicin har inte lämnat några uppgifter om vare sig storleken på databasen eller 
dess uppdateringsfrekvens. Det går endast att söka i formuläret för enkel sökning i 
Svensk Medicin, utöver det finns en finess där man kan söka inom sitt resultat. Det 
saknas information om vilka logiska operatorer respektive närhetsoperatorer som 
systemet stödjer men eftersom tjänsten bygger på Googles teknik borde samma 
funktioner finnas här precis som i Google Scholar. I näst sista avsnittet i 4.1.2  finns en 
genomgång av några logiska- och närhetsoperatorer för Google Scholar. 

 4.1.2 Google Scholar  

http://scholar.google.se lanserades 2004 i betaversion, än idag är Google Scholar en 
betaversion. Idén till sökmotorn är ursprungen ur en diskussion mellan Alex Verstak 
and Anurag Acharya båda ingenjörer på Google. Tanken med sökmotorn är att den ska 
tillhandahålla ett brett vetenskapligt material. Söktjänsten hämtar sin information från 
många olika förlag och tidskrifter, dock finns ingen exakt beskrivning av vilket material 
de indexerar (Hughes 2006). Péter Jacsó menar att Google Scholars täckning av 
material är mycket bred och att den inkluderar material från de viktigaste akademiska 
förlagen med undantag av Elsevier. Han skriver att Google Scholar har åtkomst till 
följande källor: 
 
- Stora databaser från akademiska förlag och universitets tryck såsom Macmillan, 

University of Chicago och Wiley. 
- Digitala värdar såsom HighWire Press, Meta Press och Ingenta. 
- Föreningar, akademiska organisationer och statliga myndigheter såsom IEEE, ACM, 

NOAA, American Physical Society och National Institute of Health. 
- Servrar för nytryck och förtryck såsom Astrophysics Data System, arXiv.org, 

RePEc och Citebase (2005, s. 209). 
 
Enligt Google Scholar innehåller sökmotorn vetenskapligt material från många olika 
discipliner och källor. Genom ett samarbete med olika förlag har Google fått tillgång till 
en mängd vetenskapliga dokument såsom avhandlingar, referat, skrifter och tekniska 
rapporter. Det betyder att de har fått tillgång till material som i vanliga fall inte 
indexeras av sökmotorer men det innebär inte automatiskt att användaren alltid får 
tillgång till fulltextmaterialet. Förlagen har fortfarande full kontroll över sina artiklar 
och det minsta som Google erbjuder användarna är ett helt referat. Google Scholar 
försöker att indexera dokumenten i fulltext när det är möjligt. Vid indexering av ett 
arbete tas hela texten i beaktande och alla andra dokument som har citerat texten. 
Antalet citat påverkar Googles rankning av arbetet (Google Scholar 2008a). Google 
Scholar har inte lämnat uppgifter om vare sig storlek på sin databas eller vilken 
uppdateringsfrekvens den har. 
 
Det går att söka i Google Scholar med både enkel och avancerad sökning. Det finns 
möjlighet att använda flera specialiserade sökfunktioner, tillgång till dessa erhålls 
främst genom det avancerade sökformuläret. Här kan användaren välja olika fält för sin 
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sökning. Sökorden kan placeras i något av följande fält: att ha med alla orden, att ha den 
exakta frasen, att ha med åtminstone ett av orden eller utan orden. Det går också att 
bestämma om sökorden ska finnas vart som helst i artikeln eller om de ska finnas i dess 
rubrik. Utöver detta finns funktioner för författarsökning, datumbegränsning och 
sökning på publikation.  
 

- Författarsökning är bra att använda när användaren söker efter ett visst bestämt 
dokument. Vid sökning på författarens hela namn sätts hans/hennes namn inom 
citationstecken. 

- Datumbegränsning är bra att använda när användaren vill begränsa sökningen 
till att gälla viss tidsperiod. Viktigt att tänka på här är att vissa källor saknar ett 
publiceringsdatum och att dessa då kommer att uteslutas vid en sökning. 

- Publikationssökning används när användaren vill söka från en specifik 
publikation. Det påpekas att publikationsbegränsade sökningar kan vara 
bristfälliga. Och eftersom vi inte vet varifrån Google Scholar hämtar sitt 
material antar jag att användaren själv får gissa vilken tidning Google Scholar 
kan tänkas ha indexerad.  

Datumbegränsning och publiceringsbegränsning används endast i avancerad Google 
Scholarsökning medan författarsökning också kan användas i enkel sökning. 
 
Vid avancerad sökning går det också att begränsa sökningen till något eller några av sju 
följande ämnesområden.  
 

- Biologi, miljökunskap och biovetenskap. 
- Företag, ekonomi, administration och finansväsendet. 
- Samhällsvetenskap, humaniora och konst. 
- Kemi och materialvetenskap. 
- Medicin, veterinärkunskap och farmakologi. 
- Astronomi, fysik och vetenskap om planetsystemet. 
- Teknik, matematik och datavetenskap. (Google Scholar 2008b; Google Scholar, 

2008c). 
 
 
Följande sökfunktioner finns i Google Scholar:  
 

- Operatorn + Används före ord, siffror och bokstäver som Googles teknik i 
vanliga fall tar bort. Genom detta försäkrar sig användaren om att ordet måste 
finnas med i sökningen.  

- Operatorn – Används före ord för att förhindra att dokument som innehåller just 
det ordet återvinns. 

- Frassökning Flera ord sätts inom citationstecken, detta får till följd att  
dokument som innehåller den exakta frasen återvinns. Exempel: ”borta med 
vinden” 

- Operatorn ELLER  Den återvinner dokument som innehåller något av dina 
sökord. Exempel: äpplen OR päron 

- Fältriktningen titel Den återvinner dokument som har sökordet i sin titel. 
Exempel: intitle: katt 

(Google Scholar, 2008b) 
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Nedan följer en beskrivning av den bibliografiska information som ett sökresultat i 
Google Scholar kan innehålla: 
  
Ett sökresultat innehåller information om titel som länkar till artikeln antingen i fulltext 
eller som referat. Information finns också om antalet citeringar av artikeln och det finns 
möjlighet att länka vidare till dessa. Länkar finns också till relaterade artiklar alltså 
artiklar som har ett liknande innehåll. Resultatet visar de bibliotekslänkar som har 
dokumentet online eller offline. Vid länken ingår i grupp kan användaren hitta andra 
artiklar som ingår i samma grupp av arbeten, det är olika eller liknande versioner av 
samma arbete såsom referat, förhandstryck och konferensbidrag. Slutligen finns 
möjlighet till webbsökning på Google (Google Scholar 2008d).  

4.2 Informationsbehov 

I flertalet av de evalueringsstudier som redovisas i kapitel tre har sökfrågorna utformats 
utifrån verkliga informationsbehov. Gordon och Pathak menar att finns en risk för att 
sökfrågorna påverkas på sådant sätt att en viss sökmotor gynnas om 
informationsbehoven konstrueras av dem som utför studierna. Vidare anser de att 
informationsbehoven ska komma från riktiga sökare för att sökfrågorna ska spegla den 
mångfald och skiftning som ett informationsbehov kan ha (1999, s. 146). Med 
vägledning av detta och för att likna verkligheten har sökfrågorna i denna studie 
formulerats utifrån informationsbehov som existerar hos verkliga patienter.  
 
På webben finns många medicinska frågespalter i vilka patienter kan ställa medicinska 
frågor. Till den här studien hämtades informationsbehoven från en frågelåda ur Sveriges 
Televisions program Fråga doktorn, frågorna finns på programmets hemsida. Det är av 
stort värde för studien att det också finns svar till alla frågorna på Fråga doktorns sida, 
dessutom är svaren kontrollerade av medicinskt kunniga personer. Eftersom svaren 
kommer från en tillförlitlig källa gagnar det relevansbedömningen av dokumenten. På 
hemsidan finns svar på alla frågor som tagits upp i tv-programmet sen 2003, de är 
indelade i följande 19 kategorier: Allergi, Andningsvägar, Beroende, Blodet, Cancer, 
Hjärnan och nervsystemet, Hjärta - kärl, Hormonsjukdomar, Hud, hår och naglar, 
Infektioner, Läkemedel, Magsäck - tarm, Muskler, leder och skelett, Njurar och 
urinvägar, Psykiatri, Smärta, Ögon, Öron, näsa och hals, Övervikt och fetma. Alla 
kategorierna behandlar medicinska frågor. Jag har gjort ett överslag och tittat på svaren 
till några utav frågorna, några av svaren är relativt korta och det kan vara ett problem i 
relevansbedömningen. Det kan leda till att jag får ta en större del i 
relevansbedömningen om frågorna kräver ett uttömmande svar. Tanken är att det 
medicinska informationsbehovet i studien ska vara på grundläggande nivå. Med 
grundläggande menar jag en vanlig person som söker medicinsk information, syftet är 
inte att söka informationsbehov för experter. Viktigt att tänka på är att nivån på det 
medicinska informationsbehovet kan skifta beroende från person till person. En patient 
kan behöva enkel information medan en annan önskar ett mer vetenskapligt material. 
 
Ytterligare en anledning till valet av Fråga doktorn är att frågorna presenteras på 
svenska vilket är en fördel med tanke på att sökfrågorna ska formuleras på svenska. Vid 
tidpunkten för ämnesvalet fanns ingen förutfattad mening om sökmotorernas prestation 
inom det medicinska ämnesområdet, båda har möjlighet att återvinna relevanta 
dokument. 



 24

 
Utifrån de 19 kategorier i Fråga doktorn har slutligen fyra ämneskategorier valts för att 
representera informationsbehoven.  
  
- Cancer 
- Infektioner 
- Muskler, leder och skelett  
- Hormonsjukdomar 
 
Kategorierna Cancer, Infektion och Muskler, leder och skelett utsågs med tanke på att 
de är ofta förekommande sjukdomar inom befolkningen. Kategorierna valdes också med 
tanke på min egen ämneskunskap, den är som starkast i kategorierna Cancer, Infektion 
och Hormonsjukdomar. Det har inte varit möjligt att slumpmässigt välja ut 
informationsbehoven från Fråga doktorns frågelåda med anledning av att de uttrycker 
skiftande behov som inte alltid kan besvaras med ett dokument. De har valts ut med 
följande i åtanke: sökfrågor som kan besvaras med ja eller nej har uteslutits, alltför 
komplicerade frågor med många olika aspekter har inte tagits med och alltför vaga 
frågor har också valts bort. Tanken har varit att informationsbehovet ska variera inom 
ämnet och att frågorna ska vara möjliga att besvara med dokument. Det innebär att 
informationsbehov som söker ett spekulerande svar har uteslutits. Problemet med detta 
urval är att det inte kommer att representera alla sorters medicinska frågor utan endast 
de fyra kategorierna från fråga doktorn. Om alla kategorierna hade tagits med skulle 
undersökningen ha blivit alltför omfattande. En möjlighet hade varit att välja ut 
kategorierna slumpmässigt men nackdelen är att relevansbedömningen troligen hade 
blivit lidande genom min lägre ämneskunskap i dessa ämnesområden. Nedan följer en 
tabell med de informationsbehov som används i studien. 
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Tabell 2. Faktiska informationsbehov och sökfrågor. 
 
 Faktiska informationsbehov Sökfråga 
Cancer                               1   Hur sprids livmoderhalscancer? livmoderhalscancer spridning 

                                          2 Är det farligt med cystor i 
äggstocken?  
 

cysta äggstock 

                                          3 Vad är ett PSA-prov? 
 

PSA prov 

                                          4 Vad är Malignt Melanom? 
 

malignt melanom 

                                          5 Kan bröstcancer sätta metastaser i 
alla organ i kroppen? 

bröstcancer metastaser organ 

Infektioner                        6 Vad är resistenta bakterier, är de 
farliga? 
 

resistenta bakterier farligt 

                                          7 Jag har fått bensår som inte vill läka. 
Jag har haft dem i ett halvår och de 
värker som tandvärk. Jag kan inte 
sova på natten p g a av värken. Vad 
ska jag göra för att bli av med såren? 

bensår behandling 

                                          8 Tuberkulos. Jag blev jätteorolig när 
jag fick höra om tuberkulosutbrottet 
på Stockholmsdagiset i somras. Hur 
smittar sjukdomen? Vilken 
behandling får man? Kan man bli 
frisk igen? 

tuberkulos smitta behandling 

                                          9 Vad menas med autoimmun 
sjukdom? 

autoimmun sjukdom 

                                        10 Jag skulle vilja vet vad sjukdomen 
sarkoidos innebär. Min 54-årige son har 
fått diagnosen. Han har aldrig rökt. Måste 
han leva med sjukdomen eller går den att 
bota? 
 

Sarkoidos diagnos 

Muskler, leder & skelett 11 Vad gör man åt ischias? Det känns 
hopplöst och besvärligt, särskilt på 
morgonen. Måste man äta tabletter? Ska 
jag motionera eller vila? 

ischias behandling 

                                        12 Hallux valgus, vad innebär det och 
måste jag operera? 

hallux valgus behandling 

                                        13 Jag har fått ryggskott. Kan jag träna 
upp ryggen utan att förvärra skadan? 

ryggskott träning 

                                        14 Hur går en lumbalpunktion till? 
 

lumbalpunktion 

                                        15 Min axel ger mig besvär och min 
läkare kallar det frozen shoulder vad 
är det? 
 

frozen shoulder 

Hormonsjukdomar          16   Vårt 10-åriga barnbarn har en 
ovanlig sjukdom - Addison. Han tar 
kortison 3 gånger om dagen och mår 
bra nu, men var mycket dålig innan. 
Har aldrig hört talas om sjukdomen 
innan. Varför får man den? 
 

addisons sjukdom orsak 

                                        17 Hur märker man att man fått 
diabetes? 
 

diabetes symtom 

                                        18 Jag har hört talas om att man kan 
mäta benskörhet. Var kan man göra 
det och hur går det till? 

benskörhet mätning 

                                        19 Vad är Diabetes insipidus? 
 

diabetes insipidus  

                                        20 Vad betyder "låg ämnesomsättning" 
och kan det leda till struma? 

låg ämnesomsättning struma 
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4.3 Sökfrågornas utformning 

Beslutet om det antal sökfrågor som ska ingå i studien är inte helt enkelt. Det är som så 
att ett litet antal sökfrågor får en större påverkan på slutresultatet, därför är ett alltför 
litet antal frågor olämpligt. I avsnittet om tidigare forskning kapitel 3 kan vi se att 
antalet sökfrågor som utformats varierar i antal, till exempel använde Chu och 
Rosenthal (1996) 10 sökfrågor medan Gordon och Pathak (1999) använde 33 stycken 
och Hawking et al. (2001) använde 54 stycken. Med vägledning av tidigare studier och 
med tanke på detta arbetets omfång har det i denna utvärdering utformats 20 sökfrågor.  
 
De båda söktjänsterna stödjer olika avancerade funktioner i frågesyntax, Svensk 
Medicin tillhandahåller endast enkel sökmöjlighet medan Google Scholar stödjer mer 
specialiserade sökmöjligheter. I flera av de tidigare studierna såsom Ding och 
Marchionini (1996), Chu och Rosenthal (1996) och Gordon och Pathak (1999) 
användes de avancerade funktionerna och de försökte formulera sökfrågorna så att 
söktjänsternas funktioner utnyttjades. Leighton och Srivastava (1997) formulerade en 
del av sina sökfrågor i naturligt språk men de använde sig också av mer avancerad 
sökteknik till vissa sökfrågor. Hawking et al. (2001) valde att inte använda några 
avancerade funktioner. En annan aspekt som är intressant i detta sammanhang är hur 
verkliga användare formulerar sina sökfrågor och vilken sökteknik som de använder. 
Eastman och Jansen skriver att 90 % av användarna söker på webben med enkla 
sökfrågor och endast 10 % använder de booleska operatorerna. I sin studie har de 
undersökt effekten av att använda avancerade sökteknik jämfört med enklare sökning 
och funnit att skillnaderna inte är speciellt stora (2003, s. 383). 
 
Sökningen sker i den här studien i enkel sökning i båda sökmotorerna för att 
söktjänsterna ska ha samma förutsättningar beträffande söksyntax och eftersom 
användare sällan söker med avancerad sökteknik på webben. Med det här upplägget 
undviker man att Google Scholar får fördel av att de har fler sökfunktioner samt en 
avancerad sökfunktion, samtidigt blir det en nackdel i och med att inte alla tillgängliga 
funktioner används. Sökfrågorna kommer att utformas enkelt med en fråga bestående av 
några få söktermer så kallad quick and dirty sökning. Det här motiveras av att 
användare på webben oftast söker med några få termer, något som är viktigt att ta 
hänsyn till. Det är den svenska versionen av Google Scholar som undersöks. Även om 
sökfrågorna är på svenska kommer förmodligen en del av resultaten att även ge 
engelska svar eftersom vissa av söktermerna är de samma på engelska. En person i min 
omgivning har fått ange vilka sökord han skulle använda för informationsbehoven. 
Utifrån dessa synpunkter har några justeringar gjorts och därefter har den slutgiltiga 
listan med sökord utformats. 
 
Vid sökning är det viktigt att komma ihåg att det finns en underliggande operator 
mellan de söktermer som skrivs in vid en sökning. Det innebär att en enkel sökning 
påverkas av operatorer även om användaren valt att inte använda dessa. Enligt Våge, 
Dalianis och Iselid var det från början vanligast med operatorn OR eftersom man ville 
visa så många resultat som möjligt men allt eftersom webben växte ändrades detta. 
Nuförtiden använder de flesta sökmotorerna istället operatorn AND mellan termerna 
vilket medför att bägge söktermerna måste finnas med i resultatet (2003, s. 56-57). 
Sökfrågorna finns redovisade i tabell 2, den presenterades i föregående avsnitt.  
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4.4 Relevans 

I den här studien sker relevansbedömningen binärt, antingen ses dokumenten som 
relevanta eller irrelevanta. Tanken har funnits på en flergradig relevansbedömning men 
de uppenbara riskerna med fler steg i vilka subjektiva bedömningar kan ske har lett till 
en binär bedömning. Nu finns det endast risk för subjektiva bedömningar i två steg. En 
binär skala ger i denna studie en mer konsekvent bedömning eftersom materialet 
bedöms av mig ensamt. I bedömningen av relevans kommer det gällande att vara 
ämnesrelevans. Jag kommer att se på relevans som en relation mellan två enheter. Det 
innebär att relationen mellan ämnet i sökfrågan och ämnet i materialet utgör den 
relevans som bedöms. De relevanta dokumenten ges 1 poäng och de irrelevanta får 0 
poäng. Ett schema med kriterier för varje sökfråga kommer att finnas med vid 
relevansbedömningen för att underlätta den och som stöd för en konsekvent bedömning. 
I slutet av detta avsnitt presenteras detta schema. De svar som finns på sökfrågorna i 
Fråga doktorns frågelåda kommer att finnas som ett ytterligare stöd för 
relevansbedömningen. 
 
Dokumenten bedöms relevanta av mig om de behandlar det ämne som efterfrågas i 
sökfrågan enligt relevanskriterierna. Det betyder att det räcker med att det någonstans i 
dokumentet finns ett svar på frågan. Dokument som inte behandlar ämnet för sökfrågan 
i enlighet med de fastställda relevanskriterierna bedöms som irrelevanta. 
 
Om det i träfflistan förekommer likadana sidor eller sidor på främmande språk kommer 
jag att relevansbedöma dem enligt följande: 
 

- Dokument som har ett annat språk än svenska, danska, norska och engelska 
kommer jag att hoppa över. 

 
- Dubbletter som har samma URL bedöms som irrelevanta. 

 
- Spegelsidor bedöms som irrelevanta om de har samma innehåll som en tidigare 

sida även om URL är en annan.  
 
- Dokument som kräver betalning för att bli synliga bedöms som irrelevanta om 

de inte innehåller tillräckligt med information för att kunna bedömas som 
relevanta. 

 
- Länkar som av någon anledning inte svarar kontrolleras igen efter att par dagar, 

om de fortfarande inte fungerar bedöms de som irrelevanta. 
 

I Google Scholar förekommer citat och bokreferat i träfflistan. Citatlänkarna och de 
boklänkar som inte länkar till ett fullgott dokument kommer att hoppas över (de bedöms 
inte som irrelevanta). Istället bedöms nästföljande dokument. Detta för att undvika 
påföljd till Google Scholar för en funktion som jag inte har möjlighet att använda. I en 
verklig situation kan användare med informationsbehovet exempelvis gå till biblioteket 
för att låna en bok vilket denna studie inte sträcker sig till. 
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Schema med relevanskriterier. 
 

1. Dokumentet ska innehålla information om vad som ligger bakom 
livmoderhalscancer. 

2. Dokumentet ska innehålla information om vad cystor i äggstocken innebär och 
om det är farligt.  

3. Dokumentet ska innehålla information som förklarar vad ett PSA prov är för 
något. 

4. Dokumentet ska innehålla information som beskriver sjukdomen malignt 
melanom. 

5. Dokumentet ska innehålla information om i vilka organ som bröstcancer kan 
sätta metastaser. 

6. Dokumentet ska innehålla information om resistenta bakterier och om de anses 
farliga för oss människor. 

7. Dokumentet ska innehålla information om hur bensår behandlas för att läka. 
8. Dokumentet ska innehålla information om hur sjukdomen tuberkulos smittar, 

dess behandling. 
9. Dokumentet ska innehålla en förklaring av autoimmunsjukdom, att det är det 

egna immunförsvaret som angriper kroppen. 
10. Dokumentet ska innehålla information om sjukdomen sarkoidos, hur den yttrar 

sig och om hur den behandlas. 
11. Dokumentet ska innehålla information om hur ischias kan behandlas, någon 

behandlingsmetod ska nämnas. 
12. Dokumentet ska innehålla information om hallux valgus symtom och förslag på 

behandling. 
13. Dokumentet ska innehålla information om hur träning kan ske vid ryggskott, det 

räcker inte med att det står att träning är bra utan den ska beskrivas på något sätt. 
14. Dokumentet ska ge en beskrivning av hur en lumbalpunktion sker. 
15. Dokumentet ska innehålla information som beskriver vad en frozen shoulder är 

för något. 
16. Dokumentet ska innehålla information om vad som orsakar addisons sjukdom. 
17. Dokumentet ska innehålla information om de symtom som uppstår vid 

insjuknande i diabetes. 
18. Dokumentet ska innehålla en beskrivning av hur en bentäthetsmätning går till. 
19. Dokumentet ska innehålla en förklaring om sjukdomen diabetes insipidus, 

främst om symtom och orsak. 
20. Dokumentet ska innehålla information om vad låg ämnesomsättning innebär och 

om en låg ämnesomsättning orsakar struma. 
 

4.5 Effektivitetsmåttet i studien 

Genom åren har det framförts mycket kritik mot recall och precision som mått, trots att 
de är de två de mest kända och använda måtten. Chu menar att recall och precision 
kommer att vara de ledande måtten inom IR-evaluering tills dess att nya bättre alternativ 
utvecklas och prövas (2003, s. 195) Jag har sett i texter om evaluering att nya mått för 
återvinning fått ett större utrymme i evalueringsstudier under de senaste åren och att det 
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pågår en diskussion inom IR-forskningen om dessa13. De nya måtten innefattar ofta en 
flergradig relevansbedömning eftersom de vill fånga flera aspekter av relevans än vad 
en binärskala gör. Som det tidigare motiverats i 1.2 kommer jag att använda en binär 
relevansskala och gör därmed en traditionell studie genom att använda precisionsmåttet. 
Recall kommer inte att beräknas eftersom det krävs uppgifter om dokumentsamlingens 
storlek. Det är svårt att veta hur många relevanta dokument som finns i sökmotorer på 
webben. 
 
Med hjälp av precision mäter vi exakt hur ett system presterar. Huvuduppgiften för ett 
IR-system är att leverera relevanta dokument till användaren och att undvika de 
irrelevanta dokumenten, precision mäter detta förhållande. Precision beräknas enligt 
följande: 
 

Antalet relevanta återvunna dokument 
   Totala antalet återvunna dokument  

 
Ett uträkningsexempel på precision:  
 
Sökmotor A och B har vardera fem relevanta dokument av tio, detta ger en precision på 
5/10 = 0,5 = 50 % för systemen. 
 
 Det innebär att båda sökmotorerna får samma resultat och att resultatet inte säger något 
om rankningseffektiviteten. De relevanta dokumenten kan ligga längst ner eller högst 
upp i träfflistan. Men genom att till exempel beräkna genomsnittlig precision kan vi se 
sökmotorernas rankningseffektivitet. Det är ju av intresse för användaren att få de 
relevanta dokumenten högt upp i träfflistan eftersom de oftast tittar på de första 
träffarna. Det är främst av den anledningen som vanlig precision inte används i den här 
studien utan olika variationer av genomsnittlig precision. Genomsnittlig precision 
kommer att beräknas för varje enskild sökfråga och över alla sökfrågorna för varje 
DCV-nivå mellan 1 till 10. DCV innebär att resultatlistan klipps av och att det vid den 
platsen på träfflistan görs en beräkning. Enligt översikten i avsnitt 3.8 har flera av de 
tidigare studierna valt en DCV-nivå på 20. Hawking et al. skriver att mycket låga DCV-
nivåer sannolikt ger mer osäkra resultat (2001, s. 43). DCV-nivå är satt till 10 främst 
med anledning av att studier som nämns i avsnitt 1.3 visar att användare endast tittar på 
den första sidan dessutom hade en lägre DCV-nivå hade varit mindre lämplig med tanke 
på resultatens tillförlitlighet.  

4.5.1 Genomsnittlig precision för varje sökfråga (makroprecision) 

Ett av de vanligaste sätten att beräkna genomsnittlig precision är så kallad 
makroprecision. Fokus ligger på sökfrågorna och de anses lika viktiga i uträkningen. 
Måttet visar på vilken av sökmotorerna som klarar av att besvara varje enskild sökfråga 
bäst. Den genomsnittlig precision har i den här studien beräknats över alla DCV-
nivåerna för varje sökfråga, på så vis kan vi se hur effektivt en sökmotor rankar sina 
dokument över hela sökningen. Det innebär att genomsnittlig precision beräknas för 
DCV 1 till 10 för en enskild sökfråga. Detta illustreras med hjälp av följande exempel: 
 
                                                 
13 Här följer två artiklar i vilka nya effektivitetsmått diskuteras: Buckley, Chris & Voorhees, Ellen M 
(2004). Retrieval evaluation with incomplete information. Kagolovsky, Y & Moehr J. R. (2004). A New 
Look at Information Retrieval: Proposal for Solutions. 
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Vid en sökfråga har sökmotor A fem stycken relevanta dokument högst upp i sin 
träfflista och sökmotor B har fem stycken relevanta dokument längst ner i sin 
resultatlista. 
 
Söktjänst A får följande värden: 
 
(1/1) + (2/2) + (3/3) + (4/4) + (5/5) + (5/6) + (5/7) + (5/8) + (5/9) + (5/10) = 8,228/10 = 
0,8228 = 82.2 % 
 
Söktjänst B för följande värden: 
 
(0/1) + (0/2) + (0/3) + (0/4) + (0/5) + (1/6) + (2/7) + (3/8) + (4/9) + (5/10) = 1,771/10 = 
0,1771 = 17,7 % 
 
Som ni ser på resultatet visar det en stor skillnad mellan de två sökmotorerna, det syns 
tydligt att den sökmotor som rankar relevanta dokument högst får bäst resultat 
(sökmotor A). På detta sätt åskådliggörs rankningseffektiviteten i sökmotorerna. Detta 
mått är känsligt för förändringar i ranking. En liten förändring i ranking kan ge stora 
förändringar i resultatet. Speciellt stor effekt har förändringar i ranking på de sökfrågor 
som fått få relevanta träffar. 

4.5.1 Genomsnittlig precision över alla sökfrågorna (mikroprecision) 

Det andra varianten av genomsnittlig precision som används i den här studien är mikro-
precision. Här anses varje dokument som lika viktigt. Måttet visar hur väl sökmotorerna 
klarar av att ranka relevanta dokument högt upp i träfflistorna. Den genomsnittliga 
precisionen beräknas i den här studien vid varje DCV-nivå över alla 20 sökfrågorna. 
Som exempel kan vi anta att det vid DCV-nivå 1 finns 16 relevanta dokument av 20, det 
ger en genomsnittlig precision på 16/20 = 0.8 = 80 %  
Den här uträkningen görs för varje DCV-nivå, precisionsvärdena summeras och sedan 
divideras det med 20 (antalet sökfrågor). Genom divisionen av alla dessa värden får vi 
ett så kallat mean average precision (map), ett genomsnitt på den genomsnittliga 
precisionen. Det måttet visar på hur effektivt sökmotorn fann relevanta dokument under 
alla sökningarna. 
 
Beräkning av makro- och mikroprecision visar på den spridning som de relevanta 
dokumenten har i träfflistan och på söktjänsternas förmåga att besvara de 20 
sökfrågorna.  
 
Antalet dubbletter, spegelsidor och sidor som inte fungerar kommer att presenteras i 
resultatet för de två sökmotorerna. Det är viktigt att visa dessa eftersom de är oönskade 
av användare och är ett tecken på att IR-systemet fungerar bristfälligt.  

4.6 Genomförande av empirisk undersökning 

Undersökningen genomfördes mellan 2008-03-31 och 2008-04-08, sökningarna pågick 
endast på vardagarna. I genomsnitt gjordes tre sökningar per dag beroende på hur lång 
tid som krävdes för relevansbedömningen. En sökfråga ställdes först till Svensk 
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Medicin och sedan direkt till Google Scholar. Detta för att de skulle ha samma 
förutsättningar beträffande uppdatering av sina index. Resultatlistorna för de båda 
sökmotorerna sparades och direkt därefter bedömdes relevansen i dokumenten av mig 
enligt de förutbestämda kriterierna. Innan bedömningen läste jag igenom de tillhörande 
svaren till frågorna från Fråga doktorn för att få en förståelse för vad ett korrekt svar 
kan förväntas innehålla. Några gånger har jag fått söka information från andra 
webbsidor för att få mer kunskap om ett ämne till att kunna göra en korrekt 
relevansbedömning. Uppkomna felmeddelanden och sidor med samma innehåll 
noterades. Först därefter när sökfrågan var färdigbedömd ställdes nästa sökfråga till de 
båda sökmotorerna. 
 
Sökningarna utfördes i det enkla sökformuläret och inga operatorer användes endast den 
grundinställning AND som finns i de båda sökmotorerna. De länkar som inte fungerade 
kontrollerades om efter någon dag och om de då fortfarande inte fungerade bedömdes 
de som irrelevanta. Vid en inaktiv länk användes Cachad version eller HTML version 
om dessa fanns att tillgå. I Google Scholar tillhandahålls ibland flera versioner av 
samma dokument, den funktionen användes när länkar var inaktiva. 
  
Genomförandet av sökningarna gick utan några större problem. Det fanns några 
tillfällen när ett dokuments relevans var svår att fastställa trots relevanskriterierna som 
fanns till hands. Vid dessa tillfällen har jag valt att hellre bedöma dokumentet som 
relevant än irrelevant, detta har gett sökmotorerna en fördel.  
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen, syftet med undersökningen var 
att studera och jämföra återvinningseffektiviteten hos Svensk Medicin och Google 
Scholar. Beräkningen av genomsnittlig precision för varje sökfråga och genomsnittlig 
precision över varje sökfråga resulterar i svar som visar hur de båda söktjänsterna 
presterar vad gäller deras förmåga att besvara sökfrågorna och spridning av relevanta 
dokument i träfflistan. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram för att 
åskådliggöra resultatet. 

5.1 Resultat för genomsnittlig precision för varje 
sökfråga (makroprecision) 

Den genomsnittliga precisionen för varje sökfråga presenteras i tabell 3 samt ett 
medelvärde för dessa. Den här tabellen visar vilken sökmotor som svarar bäst på de 
enskilda frågorna. Vi ser att Svensk Medicin inte presterar bäst på varje sökfråga utan 
att ibland presterar Google Scholar bättre. I sökfråga 2 misslyckades Google Scholar 
med att prestera ett enda relevant resultat, därför finns det ett 0 resultat, men som bästa 
resultat uppvisar Google Scholar 87,75 % på sökfråga 4. Svensk Medicin lyckas bäst 
med 99 % på sökfråga 7 och som sämst på sökfråga 9 med 11,57 %. Ingen av 
söktjänsterna lyckas återvinna 100 % relevanta dokument för en sökfråga. Svensk 
Medicin uppvisar det högsta medelvärdet 64,72 % medan Google Scholar följer efter 
med 50,85 %. 
 
På sökfråga 20 lyckades Google Scholar endast prestera fem träffresultat, ett av dessa 
resultat gick inte att bedöma eftersom det var ett citat. De resterande sex träffresultaten 
som inte fanns kom att bedömdes som irrelevanta. Google Scholar uppnår här en 
genomsnittlig precision på 62,87 % och Svensk Medicin uppnår 32,36 %. 
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Tabell 3. Genomsnittlig precision för varje sökfråga och ett medelvärde.  
 
Sökfråga Svensk Medicin Google Scholar
1 Cancer 73,69 % 85,64 % 
2 34,08 % 0 
3 79,48 % 62,65 % 
4 77,78 % 87,75 % 
5 62,87 % 64,31 % 
6 Infektioner 56,83 % 56,94 % 
7 99,00 % 75,92 % 
8 58,49 % 20,75 % 
9 11,57 % 62,69 % 
10 73,83 % 69,89 % 
11 Muskler... 79,62 % 77,19 % 
12 78,23 % 33,58 % 
13 61,83 % 29,29 % 
14 73,83 % 10,96 % 
15 75,94 % 21,40 % 
16 Hormonsjukdomar 66,23 % 42,04 % 
17 92,54 % 17,86 % 
18 19,08 % 62,65 % 
19 87,07 % 72,69 % 
20 32,36 % 62,87 % 
Medelvärde 64,72 % 50,85 % 
 
Tabell 4 visar att i en jämförelse av de genomsnittliga precisionsvärdena mellan de båda 
sökmotorerna uppnår Svensk Medicin i 13 sökfrågor ett högre precisionsvärde än 
Google Scholar. I totalt 7 sökfrågor får Google Scholar ett högre genomsnittligt 
precisionsvärde jämfört med Svensk Medicin. Google Scholar uppvisar därmed en lägre 
effektivitet. 
  
Tabell 4. Antal sökfrågor med högst respektive lägst precision. 
 
Sökmotor Högst precision Lägst precision 
Svensk Medicin 13 7 
Google Scholar 7 13 
 

5.2 Resultat för genomsnittlig precision över alla 
sökfrågorna (mikroprecision) 

Diagram 1 visar den genomsnittliga precisionen över alla sökfrågorna vid varje DCV-
nivå. Svensk Medicin har uppnått den högsta genomsnittliga precisionen över alla 
sökfrågorna. Det innebär att Svensk Medicin klarar av att ranka dokumenten högst upp i 
träfflistan i en jämförelse med Google Scholar. Andelen relevanta i procent vid första 
positionen är 85 %. Vid DCV-nivå fem har andelen relevanta sidor sjunkit till 66 % och 
vid DCV-nivå tio är den 47 %. Google Scholar uppvisar en genomsnittlig precision på 
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65 % vid DCV ett, 52 % vid DCV fem och 41 % vid DCV tio. Svensk Medicin fick 
högre effektivitet på alla DCV värden från 1 till 20 jämfört med Google Scholar. Svensk 
Medicin finner flest antal relevanta dokument. 
 
Diagram 1. Genomsnittlig precision över alla sökfrågorna vid varje DCV-nivå. 
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Tabell 5 visar ett medelvärde av den genomsnittliga precisionen över alla sökfrågorna. 
Svensk Medicin har det högsta medelvärdet på 64,7 % medan Google Scholar har ett 
medelvärde på 49,9 %. Det betyder att Svensk Medicin var effektivare på att finna 
relevanta dokument under alla sökningarna.  
 
Tabell 5. Medelvärde av genomsnittlig precision för DCV-nivå 1 till 10 (mean average 
precision). 
 
Sökmotor Medelvärde av genomsnittlig precision 
Svensk Medicin 64,7% 
Google Scholar 49,9 % 
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Det samlade resultatet av antal dubbletter och felmeddelanden ger följande bild, se 
diagram 2. I dubbletter ingår även funna spegelsidor eftersom de också visar ett likadant 
innehåll som visats i ett tidigare dokument. 
 
Diagram 2. Dubbletter och felmeddelanden. 
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Google Scholar är den sökmotor som har flest antal felmeddelanden, totalt 44 stycken. 
Majoriteten av felmeddelandena var ”403 error” men det förekom också ” 404 error” 
och ” Sorry the site you are trying to view is not currently active”. Svensk Medicin hade 
ett enda felmeddelande. Antalet dubbletter var 22 i Svensk Medicin och 19 i Google 
Scholar.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer först resultatet av studien att diskuteras ingående, därefter följer 
en diskussion kring metoden som använts för studiens genomförande. Anledningen till 
tyngdpunkten på metoden är att det inte är helt enkelt att redogöra för de 
bakomliggande orsakerna till resultatet. Eftersom jag, som de flesta andra, saknar insyn 
i hur sökmotorerna exakt fungerar är det svårt att diskutera kring de tekniska 
aspekterna. De faktorer som har stor påverkan på resultatet är sökmotorernas ranking, 
indexeringen och uppdateringsfrekvens men eftersom insyn saknas känns det riskabelt 
att spekulera allt för mycket kring dessa faktorer. Istället är det mer intressant att 
resonera kring hur upplägget av studien har påverkat resultatet, därför inriktas 
diskussionen till att främst handla om metodens inverkan på resultatet.  

6.2 Diskussion kring resultatet 

I inledningen av uppsatsen formulerades tre frågeställningar utifrån syftet att jämföra 
och ta reda på återvinningseffektiviteten hos Svensk Medicin och Google Scholar. 
Resultatet av studien har haft till avsikt att besvara dessa frågeställningar, följande 
frågeställningar ställdes i avsnitt 1.2. 
 

– Hur presterar sökmotorerna Svensk Medicin och Google Scholar med avseende 
på återvinningseffektivitet när sökfrågor konstrueras utifrån frågelådan Fråga 
doktorn? 

 
– Vilka skillnader uppvisar sökmotorerna med avseende på genomsnittlig 

precision för varje sökfråga?    
 

– Vilka skillnader uppvisar sökmotorerna med avseende på genomsnittlig 
precision över alla sökfrågorna vid DCV 1 till 10? 

 
Diskussion kring den första frågeställningen sker i slutet av detta avsnitt istället 
diskuteras frågeställning 2 och 3 först. 

6.2.1 Genomsnittlig precision för varje sökfråga (makroprecision) 

För att få svar på den andra frågeställningen bearbetades undersökningsmaterialet 
genom att beräkna genomsnittlig precision för varje sökfråga. Genomsnittlig precision 
för varje sökfråga visar vilken sökmotor som presterar bäst på varje sökfråga. Resultatet 
visar att Svensk Medicin har högst genomsnittlig precision i totalt 13 av de 20 
sökfrågorna, Google Scholar har högst genomsnittlig precision i 7 frågor. Detta resultat 
bekräftas av medelvärdet som för Svensk Medicin ligger på 64,72 % och för Google 
Scholar på 50,85 %. Således svarar Svensk Medicin bättre på de enskilda frågorna än 
Google Scholar. Men vad är orsaken till detta? Troligt är att sökmotorernas tekniska 
förutsättningar skiljer sig åt och att detta påverkar resultatet. Det är svårt att uttala sig 
om det är just ranking, indexering eller uppdateringsfrekvens som påverkar. Möjligen 
brister Google Scholar i sin ranking. Högst troligt är också att studiens upplägg 
påverkar resultatet. Genom att titta på några utvalda sökfrågor följer ytterligare 
resonemang kring resultatet.  
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Vi tittar närmare på de frågor som respektive sökmotor presterat bäst respektive sämst 
på: 
 
Svensk Medicin presterar bäst med 99 % på sökfråga 7 som handlar om Infektioner, där 
har Google Scholar presterat något sämre med 75.92 %. Sökfrågan är enkelt utformad 
med två sökord och informationsbehovet är brett, därmed är sökfrågan bred. En bred 
sökfråga medför att många olika perspektiv på ämnet kan fångas in vilka i sin tur kan ge 
många relevanta svar. Utifrån det kan de höga värdena förklaras.  
 
Som sämst presterar Svensk Medicin med 11,57 % på sökfråga 9 som också tillhör 
kategorin Infektioner, där har Google Scholar presterat mycket bättre med 62,69 %. Här 
är informationsbehovet specificerat till att förklara vad autoimmun sjukdom innebär. 
Informationsbehovet är en aning besvärligt eftersom det finns många olika autoimmuna 
tillstånd och att det i sådana dokument kan förklaras vad autoimmunitet innebär. 
Dokumenten i Svensk Medicin handlar om autoimmunitet men de saknar en förklaring 
av tillståndet, kanske skulle en mer specificerad sökfråga ge ett bättre resultat. Av någon 
anledning lyckas Google Scholar mycket bättre med att få fram dokument som förklarar 
tillståndet. 
 
Google Scholar presterar bäst med 87,75 % på fråga 4 som i kategorin Cancer, där har 
Svensk Medicin presterat 77,78 %. Skillnaderna är inte stora mellan söktjänsterna och 
sökfrågan är ganska bred. Informationsbehovet efterfrågar information som beskriver 
malignt melanom och ger brett utrymme för olika sorters svar. Den breda frågan kan till 
viss del förklara den höga genomsnittliga precisionen. 
 
På sökfråga 2 i kategorin Cancer presterar Google Scholar som sämst med inte ett enda 
relevant resultat. Svensk Medicin ligger på 34,08 % vilket inte heller är något högt 
resultat. Här kan man fråga sig om sökmotorerna inte indexerar material om cystor i 
äggstocken, men eftersom vi fått svar på många av de övriga informationsbehoven finns 
det uppenbarligen gott om medicinska dokument. En mer rimlig förklaring är att 
sökfrågan inte passar och att den borde ha formuleras på något annat sätt. En breddning 
av sökfrågan hade troligen gett fler träffar. 
 
Vi tittar också närmare på några utvalda sökfrågor: 
 
Sökfråga 11 och 13 liknar varandra eftersom de efterfrågar behandling mot 
smärttillstånd i korsryggen. Jag har medvetet försökt få en variation i 
informationsbehoven. På sökfråga 13 presterar Google Scholar sämst och resultatet 
hade förmodligen varit ett annat om en annan sökfråga använts.   
 
På sökfråga 16 presterar Svensk Medicin 66,23 % och Google Scholar 42,04 %. I 
sökfrågan efterfrågas orsaken till addisons sjukdom. Det finns en risk för att Google 
Scholar missgynnas av sökordet orsak och att ordet etiologi (medicinsk benämning) 
möjligen hade kunnat ge ett bättre resultat. Google Scholar är en vetenskaplig sökmotor 
och jag misstänker att användningen av en alltför vardaglig terminologi kan leda till att 
relevanta dokument missas. Sannolikt är att resultaten i Svensk Medicin också kan 
påverkas av en alltför allmän terminologi, om vi ser på sökfråga 20. 
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På sökfråga 20 presterade Google Scholar 62,87 % och Svensk Medicin fick 32.36 %. 
Trots att Google Scholar fick få träffar lyckas de bättre än Svensk Medicin. Här är det 
troligt att sökfrågan haft stor inverkan på resultatet. En sökning på hypothyreos, som är 
den medicinska benämningen på låg ämnesomsättning, hade förmodligen gett fler 
relevanta dokument åt båda sökmotorerna. 
 
Det framgår tydligt av resultatet att det finns skillnader mellan Svensk Medicin och 
Google Scholar med avseende på genomsnittlig precision. Mellan en del frågor är 
skillnaderna små medan andra frågor uppvisar större skillnader. Svensk Medicin svarar 
bättre än Google Scholar på de enskilda sökfrågorna. 

6.2.2 Genomsnittlig precision över alla sökfrågorna (mikroprecision) 

För att få svar på den tredje frågeställningen bearbetades undersökningsmaterialet 
genom att beräkna genomsnittlig precision över alla sökfrågor. Det framgår även här 
tydligt av resultatet att sökmotorerna uppvisar skillnader i sin prestation över alla 
sökfrågorna. Studien visar att Svensk Medicin uppnår den högsta genomsnittliga 
precisionen över alla sökfrågorna, det innebär att Svensk Medicin finner fler relevanta 
träffar högt upp i träfflistan i en jämförelse med Google Scholar. Resultatet för Svensk 
Medicin som visar på 80 % vid första position och 47 % vid 10: e positionen vilket kan 
tolkas som ett ganska högt resultat. Google Scholar presterar något sämre med 65 % vid 
första position och 41 % vid 10: e position, vilket egentligen inte är något dåligt resultat. 
Studien visar att båda sökmotorerna har mer än 40 % relevanta sidor på tionde position. 
Återigen bör man fråga sig vad detta resultat innebär. Är sökmotorerna väldigt bra på att 
finna relevanta sidor eller är det något i studiens upplägg som leder till dessa resultat? 
Svaret är inte uppenbart. Möjligen behöver Google Scholar ranka sina dokument bättre 
för att på så vis nå en högre genomsnittlig precision. Det finns många relevanta 
dokument men dessa rankas för lågt av Google Scholar. Det är fullt möjligt att 
sökmotorerna är bra på att finna relevanta dokument men det är också sannolikt att olika 
faktorer i studiens upplägg påverkar resultatet.  
 
Följande faktorer i studien har haft en stor betydelse för hur resultatet ser ut. 
  

- Precisionsmåttet påverkas av sökfrågornas utformning, med specifika sökfrågor 
tenderar precisionen att stiga.  

 
- De använda sökfrågorna innehåller få termer och utformningen av sökfrågan är 

enkelt utformad. Sådana sökningar ger ofta ett ganska brett och något blandat 
resultat.  

 
- Många av informationsbehoven är ganska allmänna, de efterfrågar inte specifik 

information utan mer allmänt om olika sjukdomstillstånd. Det betyder att även 
om informationsbehoven är hämtade från riktiga användare finns en uppenbar 
risk för att de är till fördel för sökmotorerna. Detta kan till viss del förklara en 
del av de höga precisionsvärdena. Mer diskussion kring metoden följer i avsnitt 
6.3. 

 
Det tål att påpekas att de tekniska aspekterna också påverkar resultatet i hög grad. Hur 
ofta databaserna i sökmotorerna uppdateras har inverkan. Hur sökmotorerna indexerar 
sitt material och deras rankingalgoritm har en avgörande betydelse. Men som jag 
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nämnde i inledningen är det svårt att uttala sig om exakt hur de påverkar eftersom insyn 
saknas.  
 
 
Antalet dubbletter i de båda söktjänsterna är ungefär lika många, i förhållande till det 
antal dokument som undersöktes är dubblettmängden acceptabel. Detta är bra med 
tanke på att dokument med samma innehåll inte tillför någon ytterligare aspekt till ett 
informationsbehov utan snarare är ett irritationsmoment. Google Scholar har en 
funktion som samlar liknande versioner av ett dokument under en titelträff, trots det 
påträffades ett antal dubbletter vilket tyder på att den funktionen inte fungerar fullt ut. 
Antalet felmeddelanden i Google Scholar är högt i jämförelse med Svensk Medicin. Det 
är uppenbart att någon teknisk funktion brister i Google Scholar, kanske uppdateras 
indexen för sällan. Eftersom Google Scholar är en betaversion kan eventuellt 
vidareutveckling av vissa funktioner komma att ske men detta kanske är mindre troligt 
eftersom systemet varit en betaversion länge. 

6.2.3 Sökmotorernas prestation utifrån frågelådan Fråga doktorn 

Nu när frågeställning 2 och 3 har besvarats åstadkoms ett svar på den första 
frågeställningen i och med att resultatet visar hur de båda sökmotorerna presterar med 
avseende på återvinningseffektivitet. Svensk Medicin presterar bäst vad gäller 
genomsnittlig precision för varje sökfråga och genomsnittlig precision över alla 
sökfrågor. Sammanfattningsvis kan sägas att Svensk Medicin presterar bättre än Google 
Scholar med avseende på återvinningseffektivitet när sökfrågor har konstruerats utifrån 
frågelådan Fråga doktorn. 

6.3 Diskussion kring den använda metoden 

I majoriteten av de tidigare evalueringsstudier som presenteras i kapitel 3 är 
informationsbehoven verkliga, endast ett fåtal har konstruerade informationsbehov. 
Med vägledning av detta kändes det viktigt att välja verkliga informationsbehov till 
denna studie för att den inte skulle bli alltför konstruerad utan efterlikna verkliga 
användare i så stor utsträckning som möjligt. Kritik har riktats mot Cranfieldtesterna 
och TREC för deras laboratorium liknande testmiljö, verkliga informationsbehov kan 
ses som en väg ut från detta. Informationsbehoven till studien valdes utifrån Fråga 
doktorns frågespalt, de ursprungliga frågorna är riktade till en person med medicinsk 
utbildning. Frågan är om en evalueringsstudie skulle kunna bli ännu bättre genom att 
välja verkliga informationsbehov från användare som söker i sökmotorerna. I och med 
valet av Fråga doktorn tvingades jag till en urvalsprocess i vilken vissa frågor valdes 
bort för att de var spekulerande eller alltför komplicerade. Detta urval ledde till att 
många av informationsbehoven nu i efterhand känns allmänna vilket bidragit till höga 
precisionsvärden. Informationsbehov som kommer från användare av sökmotorer skulle 
ge forskaren möjlighet att göra ett slumpmässigt urval av informationsbehov och 
studien skulle ännu mer likna en verklig söksituation.  
  
Den DCV-nivå som valts för studien påverkar troligen också slutresultatet. Ett lågt 
DCV gör att varje enskilt dokument får en större betydelse. Ett högre DCV skulle kunna 
ge annorlunda precisionsvärden. Det gäller att vara medveten om att det valda DCV:t 
kan inverka mer på resultatet än om ett högre DCV hade valts. 
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Sökfrågornas utformning är något av det viktigaste i studien eftersom utvärderingen av 
systemen baseras på dessa söktermer. Det är inte helt enkelt att välja ut lämpliga termer 
och förmodligen kan valet av sökord skifta hos samma person beroende på tillfälle. Val 
av söktermer skiftar också från person till person. Valet av termer har gjorts med 
noggrann eftertanke. Om andra termer använts är det sannolikt att resultatet för de 
enskilda frågorna sett annorlunda ut.  
 
Antalet sökfrågor påverkar resultatets tillförlitlighet, en totalundersökning ger ett säkert 
resultat men är svår att genomföra i praktiken. I många fall är det inte möjligt att 
undersöka allt, därför begränsar sig forskare till ett urval. I de tidigare studier som tas 
upp i kapitel 3 har antalet sökfrågor varierat mellan allt från 10 till 54. Beslutet om 
antalet sökfrågor som skulle ingå i studien var svårt eftersom för få frågor kan ge ett 
missvisande resultat. En sökmotor skulle kunna uppnå ett väldigt bra resultat genom att 
prestera väldigt bra på en sökfråga om antalet sökfrågor är väldigt få. 20 sökfrågor 
ansåg jag vara ett lagom antal för att få ett tillförlitligt resultat.  
 
Valet att söka i enkel sökning har sannolikt också påverkat resultatet av återvinningen. 
Att använda de specialiserade sökfunktionerna som erbjuds av sökmotorerna ger 
förmodligen ett specifikt resultat eftersom sökningen blir riktad. Då utvärderas 
sökmotorn till fullo men samtidigt innebär det att sökfrågorna anpassas till sökmotorn, 
är det motiverat? Eftersom majoriteten av användarna söker enkelt, utan booleska 
operatorer, känns det inte befogat att utvärdera sökmotorerna utifrån funktioner som 
uppenbarligen inte används. Dessutom har Svensk Medicin och Google Scholar olika 
avancerade sökfunktioner, genom användningen av enkelt söksyntax får sökmotorerna 
samma förutsättningar. Avsikten har varit att jämföra de båda sökmotorerna med 
sökfrågor som formuleras likadant och enkelt. 
 
Genom att titta på de tidigare evalueringsstudier i kapitel 3 märks det tydligt att det inte 
finns några förutbestämda riktlinjer för exakt hur sökfrågorna ska konstrueras, dess 
antal och för hur de ska formuleras till de olika sökmotorerna. Detta utgör en svårighet i 
valet av metod för den här sortens studier, på vilket sätt är det mest lämpligt att lägga 
upp en evalueringsstudie? Det finns inga tydliga svar. Dock vill jag tillägga att en del av 
de tidigare studierna såsom Gordon & Pathak (1999, s. 146) och Hawking et al. (2001, 
s. 55) finns det listor med råd för framtida evalueringsstudier men dessa beskriver inte 
upplägget för studierna på detaljnivå. 
 
Relevansbedömningen av dokumenten medför alltid en risk för subjektiva 
bedömningar, för att minimera dessa har förutbestämda relevanskriterier använts. Trots 
de förutbestämda kriterierna har relevansbedömningen inte varit oproblematisk, det 
fanns tillfällen när relevansen i ett dokument var svår att fastställa. Det går inte att 
blunda för det faktum att relevansbedömningarna är subjektiva. Vid ett annat tillfälle 
kunde bedömningen ha blivit en helt annan. Helt klart är att relevansbedömningen 
förmodligen har påverkat slutresultatet av studien. Användningen av en binär 
relevansbedömning har ändå ökat objektiviteten i studien. Vid användning av en 
flergradig relevansskala hade jag som ensam bedömare tvingats till fler val för att kunna 
fastställa ett dokuments grad av relevans. Som jag tidigare nämnt i kapitel 2.5 är 
relevans ett centralt begrepp inom IR och inte enkelt att förstå. Givetvis inser jag att ett 
dokument kan var mer eller mindre relevant, vilket gör att en binär relevansbedömning 
inte är självklar på något vis.  
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Effektivitetsmåttet som används i studien är inte oproblematiskt det heller. Mycket 
kritik har framförts mot precisionsmåttet genom åren, ändå kan Chu konstatera att 
precision är ett av de ledande måtten (2003, s. 195). För att öka studiens tillförlitlig 
valde jag att använda ett etablerat effektivitetsmått som det finns kännedom om. Trots 
det är det inte problemfritt. Användning av måttet precision förutsätter en indelning av 
dokumenten i kategorierna relevanta och irrelevanta. Återigen stöter jag på 
problematiken kring relevans vilket påverkar slutresultatet av studien. 
 
Resultat av den här typen av studier är aktuella en kort tid eftersom indexen förändras 
och även sökmotorerna förändras. Något signifikanstest har inte utförts. Genom att 
återigen titta på de tidigare studier som genomförts ser vi att ungefär hälften av dem valt 
att göra signifikanstest och hälften har avstått.   
 
Utifrån denna studie kan jag konstatera att det finns skillnader i den relevansbedömning 
som gjordes av mig och den bedömning som görs av sökmotorerna när de presenterar 
sitt resultat. Undersökningen visar att de dokument som bedömts som relevanta av mig 
inte alltid finns högst upp i träfflistan. Skillnader mellan Svensk Medicin och Google 
Scholar observeras i deras förmåga att återvinna relevanta dokument. Sökfrågornas 
utformning, söksyntax och det ämnet för informationsbehovet har en avgörande 
betydelse för hur slutresultatet av studien blir. Det får inte heller glömmas att Google 
Scholar är en vetenskaplig sökmotor som indexerar dokument från fler ämnesområden 
än Svensk Medicin, vilket kan påverka studien. Resultaten i studien är, precis som i 
andra evalueringsstudier, färgade av den metod som använts. Därför bör tolkningen av 
resultatet rikta in sig på skillnader i resultatet mellan de undersökta sökmotorerna. 
Resultatet visar på skillnader i effektivitet mellan de två sökmotorerna men man bör inte 
se resultatet som något gällande för alla sökmotorer. Man ska vara ytterst försiktig med 
generaliseringar. Tolkning av skillnader mellan sökmotorerna kan antas vara giltiga 
eftersom de avvikelser från verkligheten som finns i studien påverkar sökmotorerna på 
samma sätt. Resultatet har visat att Svensk Medicin presterar något bättre än Google 
Scholar. Google Scholar kan ses som ett användbart alternativ till Svensk Medicin.   

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det finns ett behov av fler evalueringsstudier på det medicinska området eftersom det 
gjorts få studier på området. Det vore intressant att se resultatet av en studie i vilken 
informationsbehoven kommer från personer som söker efter information i någon 
sökmotor. Kanske är det möjligt att använda sig av sjuksköterskestudenter när de löser 
någon uppgift under sin utbildning. Det finns som jag ser en stor fördel med riktiga 
användare i en studie. Relevansbedömningen kan överlåtas åt de personerna som har 
informationsbehovet. På så vis kommer studien att spegla en verklig söksituation. Det 
vore också intressant att se på dokumentens tillförlitlighet eftersom det är viktigt att 
medicinska dokument är korrekta. 
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7. Sammanfattning 

Prestationsförmågan hos sökmotorer på webben varierar, alla har vi säkert lyckats mer 
eller mindre bra med våra informationssökningar. På senare år har det utvecklats 
specialiserade sökmotorer som är inriktade på olika ämnesområden. Relationen mellan 
patient och läkare har också förändrats, vi litar inte längre blint på doktorn utan söker 
information själva. Utifrån dessa tankegångar fann jag det intressant att utvärdera 
sökmotorer innehållande medicinska dokument. Google Scholar är en vetenskapligt 
specialiserad sökmotor, det är något oklart vilket material som indexeras av tjänsten 
men medicinska dokument anses vetenskapliga. Under 2007 startade en ny medicinsk 
sökmotor, Svensk Medicin, som får sitt material från ett antal tillförlitliga medicinska 
webbsajter.  
 
Syftet med denna studie har varit att göra en studie av återvinningseffektiviteten och 
jämföra den hos två webbaserade söktjänster, Svensk Medicin och Google Scholar. 
Utvärderingen sker med sökfrågor som kommer från verkliga medicinska 
informationsbehov vilka är hämtade ur Sveriges Televisions serie Fråga doktorns 
frågelåda. De resultat som söktjänsterna presenterar relevansbedöms binärt och 
effektiviteten mäts med måttet precision. Följande frågeställningar formulerades för att 
uppnå syftet: 
 
– Hur presterar sökmotorerna Svensk Medicin och Google Scholar med avseende på 
återvinningseffektivitet när sökfrågor konstrueras utifrån frågelådan Fråga doktorn? 
 
– Vilka skillnader uppvisar sökmotorerna med avseende på genomsnittlig precision för 
varje sökfråga?    
 
– Vilka skillnader uppvisar sökmotorerna med avseende på genomsnittlig precision över 
alla sökfrågorna vid DCV 1 till 10? 
 
Efter uppsatsens inledning följer ett avsnitt som ger en översiktlig bild av ämnet IR. I 
avsnittet förklaras de klassiska IR-modellerna, den booleska-, vektor- och 
probabilistiskamodellen. En beskrivning ges av hur sökmotorer fungerar och vad som 
kännetecknar dem. Därefter redogörs för några kända evalueringsstudier, 
Cranfieldtesterna och TREC, dessa studier har legat till grund för de metoder som 
används inom evalueringsstudier. Sedan presenteras effektivitetsmåttet recall och dess 
förhållande till precisionsmåttet beskrivs. Slutligen följer en beskrivning av 
relevansbegreppet som är ett centralt begrepp inom IR. Tefko Saracevic och Stefano 
Mizzaro har båda publicerat artiklar som beskrivit relevansbegreppet inom 
informationsvetenskapen, deras material presenteras. Det konstateras att det finns 
många olika sorters relevans. 
 
I kapitel 3 redogörs för sju stycken evalueringsstudier, en av dessa är en 
magisteruppsats. Tyngdpunkten ligger på den metod som har använts i studierna, 
resultatet av studierna presenteras mycket kortfattat. Tanken är också att ge en bild av 
hur metoderna har utvecklats genom åren. Det konstateras att det finns få 
evalueringsstudier på medicinska sökmotorer på webben. Till sist presenteras en tabell 
med de sju evalueringsstudierna.  
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Sedan följer en beskrivning av den metod som använts i studien. Först följer en 
ingående redogörelse av hur Svensk Medicin och Google Scholar fungerar, deras olika 
funktioner och om sökmöjligheterna som erbjuds. Därefter tar jag upp 
informationsbehovet, sökfrågornas utformning, relevansbegreppet i studien, 
effektivitetsmåttet i studien och slutligen undersökningens genomförande. De 20 
stycken verkliga informationsbehoven har hämtats till studien ur en frågelåda som 
tillhör Sveriges Televisions program Fråga doktorn. Sökfrågorna har utformats enkelt 
med några få sökord på svenska. Sökningarna utfördes i enkel sökning utan några 
avancerade sökfunktioner förutom den underliggande operatorn AND som finns i båda 
sökmotorerna. En förklaring av hur relevansbedömningen sker i studien ges och 
relevanskriteriernas användning. Binär relevansbedömning används i studien. 
Effektivitetsmåttet precision beskrivs och dess användning i form av genomsnittlig 
precision för varje sökfråga och genomsnittlig precision över alla sökfrågorna. Den 
praktiska undersökningen genomfördes under perioden 2008-03-31 och 2008-04-08 
med ungefär tre sökningar per dag. 
 
I kapitel 5 presenteras undersökningens resultat i form av tabeller, diagram och löpande 
text. Resultatet visar att Svensk Medicin har en högre genomsnittlig precision för varje 
sökfråga i jämförelse med Google Scholar. Svensk Medicin har också en högre 
genomsnittlig precision över alla sökfrågorna jämfört med Google Scholar. 
 
I diskussionsavsnittet diskuteras främst kring den inverkan som metoden haft på 
resultatet. Det konstateras att valet av metod har en stor påverkan på resultatet. Båda 
sökmotorerna svarar med många relevanta dokument. Även om Svensk Medicin 
presterar bättre utgör ändå Google Scholar en alternativ källa när medicinska 
informationsbehov uppstår. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

Käll- och litteraturförteckning 

Andersson, Cecilia & Pilbrant, Marie (2005). Google Scholar eller Scirus för 
vetenskapligt material på webben?: En utvärdering och jämförelse av 
återvinningseffektivitet. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2005: 61). 
 
Arasu, Arvind et al. (2001) Searching the Web. ACM Transactions on Internet 
Technology, vol. 1(August), no. 1, s. 2-43. 
 
Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier (1999). Modern Information Retrieval. 
Harlow: Addison-Wesley. 
 
Bin, Li & Lun, K. C (2001). The retrieval effectiveness of medical information on the 
web. International Journal of Medical Informatics, vol. 62, nr 2-3, s. 155-163. 
 
Buckley, Chris & Voorhees, Ellen M (2004). Retrieval evaluation with incomplete 
information. Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on 
Research and development in information retrieval. s. 25-32. 
 
Chowdhury, G. G (2004). Introduction to modern information retrieval. 2. ed. London: 
Facet Publishing. 
 
Chowdhury, G. G & Chowdhury, Sudatta (2001). Information sources and searching on 
the World Wide Web. London: Library Association.  
 
Chu, Heting (2003). Information representation and retrieval in the digital age. 
Medford, N.J.: Information Today. 
 
Chu, Heting & Rosenthal, Marilyn (1996). Search engines for the world wide web: a 
comparative study and evaluation methodology. Proceedings of the 59th ASIS Annual 
meeting, vol. 33, Baltimore, Maryland, October 21-24, s.127-135. 
 
Eastman, Caroline M. & Jansen, Bernard (2003). Coverage, relevance, and ranking: The 
impact of query operators on Web search engine results. ACM Transaction on 
Information Systems, vol. 21(October), no. 4, s. 383-411. 
 
Enge, Eric & Biundo John. Google Custom Search Engines: (Google CSEs). 
http://www.stonetemple.com/articles/google-custom-search-engines.shtml [080207] 
 
Fransson, Jonas (2007). Effektivare informationssökning på webben : en handbok i 
konsten att söka information. Ronneby: HEXA.  
 
Google Scholar (2008a). Support för akademiska förlag. 
http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/publishers.html [080307] 
 
Google Scholar (2008b). Tips för avancerad Scholar-sökning. 
http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/refinesearch.html  [080307] 



 45

 
Google Scholar (2008c). Avancerad Scholar-sökning. 
http://scholar.google.se/advanced_scholar_search?hl=sv [080307] 
 
Google Scholar (2008d). Förstå ett sökresultat. 
http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/help.html  [080307] 
 
Gordon, Michael & Pathak, Praveen (1999). Finding information on the World Wide 
Web: The retrieval effectiveness of search engines. Information Processing and 
Management(IP&M), vol. 35, nr 2, s. 141-180. 
 
Griesbaum, Joachim (2004). Evaluation of three German search engines: Altavista.de, 
Google.de and Lycos.de. Information Research(IR), vol. 9, no. 4. 
http://informationr.net.lib.costello.pub.hb.se/ir/9-4/paper189.html [080304] 
 
Gummeson, Christer (2007). Medicinsk sökmotor ger pålitliga svar. 
http://www.kth.se/aktuellt/1.4304 [080306] 
 
Hawking, David et al. (2001). Measuring Search Engine Quality. Information 
Retrieval(IR), vol. 4, nr 1, s. 33-59. 
 
Hersh, William R. (2003). Information retrieval: a health and biomedical perspective. 
2. ed. New York: Springer.  
 
Hughes, Tracey (2006). An interview with Anurag Acharay, Google Scholar lead 
engineer. Google Librarian Central, nr 12. 
http://www.google.com/librariancenter/articles/0612_01.html [080205] 
 
Jacsó, Peter (2005). Google Scholar: the pros and the cons. Online Information Review, 
vol. 29, no. 2, s. 208-215. 
 
Jansen, Bernard J. & Spink, Amanda & Saracevic, Tefko (2000). Real life, real users 
and real needs: a study and analysis of user queries on the web. Information Processing 
and Management(IP&M), vol 36, nr 2, s. 207-227. 
 
Jansen, Bernard. J. & Spink, Amanda.(2006). How are we searching the World Wide 
Web?: An analysis of nine search engine transaction logs. Information Processing & 
Management(IP&M). vol 42, nr 1, s. 248-263. 
 
Kagolovsky, Yuri & Moehr Jochen. R. (2004). A New Look at Information Retrieval 
Evaluation: Proposal for Solutions. Journal of Medical systems. vol. 28, nr 1, s. 103-
116. 
 
Leighton & Srivastava (1997). Precision among World Wide Web Search Services 
(Search Engines): Alta Vista, Excite, Hotbot, Infoseek, Lycos.  
 http://www.winona.edu/library/staff/vl/webind2/webind2.htm#CONTENTS [080221] 
 
Mizzaro, Stefano (1997). Relevance the Whole History. Journal of the American 
Society for Information Science (JASIS), vol. 48, nr 9, s. 810-832. 
 



 46

Saracevic, Tefko (1975). Relevance: A Reviw of and a Framework for the Thinking on 
the notion in Information Science. Journal of the American Society for Information 
Science (JASIS), vol. 26, nr 6, s. 321-343. 
 
Saracevic, Tefko (2007a). Relevance: A Reviw of the Literature and a Framework for 
Thinking on the Notion in Information Science. Part ІІ: Nature and Manifestations of 
Relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology 
(JASIST), vol. 58, nr 13, s. 1915-1933. 
 
Saracevic, Tefko (2007b). Relevance: A Reviw of the Literature and a Framework for 
Thinking on the Notion in Information Science. Part ІІІ: Behavior and Effects of 
Relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology 
(JASIST), vol. 58, nr 13, s. 2126-2144. 
 
Sullivan, Danny (2007). How Search Engines Rank Web Pages. 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2167961 [080211] 
 
Sullivan, Danny (2008). Search links. 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=links [080212] 
 
Svensk Medicin (2008). Medicinsk sökmotor som söker i svenska medicinska 
webbsajter. 
http://svensk-medicin.se/ [080206] 
 
Svt.se -Fråga doktorn (2008). (Anneli Mencin, ansvarig utgivare)  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53859  [080204] 
 
TREC (2007-08-08). Overview. 
http://trec.nist.gov/overview.html  [080213] 
 
Våge, Lars & Dalianis, Hercules & Iselid, Lars (2003). Informationssökning på 
Internet. Lund: Studentlitteratur 
 
Yang, Kiduk (2005). Information Retrieval on the Web. Annual Review of Information 
Science and Technology. vol. 39, nr 1, s. 33-80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


