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Abstract: This paper is a comparing study of the retrieval effectiveness of the 

search engines Google, Google Scholar and Scirus. The aim is to 

find out how good they are at retrieving relevant academic material 

in the research-field of Library and Information science. The thirty 

search questions where based on actual information needs collected 

from exams within the field of Library and Information Science. 

This method was used to prevent that none of the search engines 

were given an advantage because of construction of the information 

needs. The first twenty retrieved documents on the retrieval lists are 

examined for academic content and relevance. The methods of 

measuring the effectiveness of the search engines are Precision, 

Relative Recall and Jaccards Index. Academic content both relevant 

and non-relevant material for the information need is judged and the 

result is presented in percent. Binary scale is used for judging the 

relevance of the retrieved documents. Guiding principles are being 

followed when it comes to judging whether a document contains 

academic content or not. Citation only, book links, inactive, 

duplicate and mirror links are all considered as being irrelevant. 

 

 Scirus gets the highest scores, thereafter Google and Google Scholar 

gets the lowest score. All three search engines don’t retrieve the 

same relevant material frequently so it could be advisable to use all 

three for greater coverage. 

 

Nyckelord: Google, Google Scholar, Scirus, söktjänst, Information Retrieval, 

akademisk 
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1 Inledning och bakgrund 

Antalet dokument på webben har ökat med en rasande takt de senaste åren. Detta har 

lett fram till att det finns ett växande behov av välutvecklade verktyg för att hitta till just 

den information som användaren eftersöker. Dessa verktyg måste även vara i ständig 

utveckling eftersom webben hela tiden utvecklas och växer.  

 

Det är inte alltid lätt att söka vetenskapligt material på Internet. Dokumenten finns ofta 

tillgängliga via bibliotek eller biblioteksdatabaser och det är inte alltid som den 

potentiella användaren har kunskap om eller har intresse att gå via bibliotek eller dessa 

databaser för att hitta till akademiskt material. På Internet existerar en mångfald av 

söktjänster skapade för att återvinna information av diversifierad filtyp, ursprung, genre 

med mera. Det finns även generella söktjänster som har som syfte att återge alla slags 

dokument från hela världen och geografiska söktjänster som specialiserar sig på 

dokument från en särskild geografisk region. Det finns även en kategori som brukar 

kallas för specialiserade söktjänster som utmärker sig genom att enbart återge dokument 

inom ett begränsat genrefält exempelvis akademiskt material som då kallas akademiska 

söktjänster. 

 

Den tänkta situationen som undersöks i uppsatsen är en potentiell användare som söker 

efter akademiskt material på webben inom den vetenskapliga genren Biblioteks- och 

Informationsvetenskap. Det som studeras i uppsatsen är genom vilken av dessa 

söktjänster den potentielle användaren på bästa sätt tillgodoser sitt behov av relevant 

information av akademisk kvalitet inom ämnet. För undersökningen undersöks de två 

akademiska söktjänsterna Google Scholar och Scirus samt den generella söktjänsten 

Google. 

 

De aspekter av söktjänsternas återvinningseffektivitet som undersöks är hur väl de 

diskriminerar irrelevanta samt återvinner relevanta dokument inom ämnet. Överlapp är 

även en aspekt som undersöks, det vill säga hur ofta söktjänsterna återvinner samma 

relevanta dokument. Detta är motiverat att undersöka eftersom det ger en indikation på i 

vilken utsträckning sökning genom två eller fler söktjänster ger en kompletterande 

effekt. 

 

Orsaken till att jämföra de två akademiska söktjänsterna Google Scholar med den 

generella söktjänsten Google är att: 

 Google är webbens mest använda söktjänst (Search Engine Watch, 2009). 

 Utifrån detta är det relevant att utvärdera hur väl Google återvinner akademiskt 

material trots att detta inte är det huvudsyfte för vilket den är skapad för. Google 

fungerar även som en måttstock för de akademiska söktjänsterna.     

 

Google Scholar har skapat en hel del uppmärksamhet på grund av sin potential som 

varande en fritt-tillgänglig multidisciplinär bibliografisk databas. 

 

Scirus potentiella fördel jämfört med Google Scholar är att Scirus har en längre historia 

än Google Scholar. Scirus drivs av Elsevier som är ett av världens största förlag vilket 

gör att de har tillgång till specifika resurser som tillhandahålls av förlaget. Elseviers 

publiceringsenheter uppmanas till exempel att periodvis skicka in listor på dokument 

inom deras publiceringsområde. (Elsevier 2004, s.7) 

 

Baserat på ovanstående är det lämpligt med en utvärdering samt att jämföra de tre 

söktjänsternas återvinningseffektivitet samt dokumentens vetenskaplighet för att se om 



 

2 

de håller vad utvecklarna lovar. Google inkluderas i undersökningen som representant 

för den generella söktjänsten som jämförelseobjekt för att undersöka skillnaden i 

förmåga att återvinna akademiskt material mellan dessa båda söktjänstgenrer. 

1.1 Alternativt scenario 

Under undersökningens gång har Microsoft Live Academic Search försvunnit från 

Internet. Det var meningen att även Microsoft Live Academic Search skulle ha varit 

föremål för denna undersökning. Möjligtvis kunde ännu en till generell söktjänst ha 

använts för uppsatsen. Av omfattningsskäl valdes detta bort. Fokus på den här 

undersökningen är att undersöka akademiska söktjänster, därför är det bara en generell 

söktjänst som finns med i undersökningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur väl de tre söktjänsterna Google, 

Google Scholar och Scirus återvinner akademiskt och relevant material fritt tillgängligt i 

fulltext inom ämnesområdet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Studien ämnar 

även undersöka hur stor överlappningen är mellan söktjänsterna. 

1.2.1 Frågeställningar/Forskningsfrågor 

1) Hur presterar Google, Google Scholar och Scirus i förhållande till varandra i 

fråga om: 

 Precision 

 Relative Recall 

2) Hur stor är överlappningen mellan dessa tre söktjänster? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa undersökningen till ett DCV
1
 på tjugo vilket kan anses vara ett 

tillräckligt värde. Avgränsningen baseras på uppgifter från en sammanställning av 

användarstudier som är skriven av Jansen, Spink, Bateman och Saracevic som visar att 

användare av söktjänster på Internet sällan besöker dokument som kommer långt ner på 

de återvunna söklistorna. Den genomsnittlige användaren browsar inte längre än till 

första eller andra sidan och söker sällan fler gånger för att tillfredställa samma 

informationsbehov. (Jansen et al, 1998) 

 

Det finns ett par specialfunktioner hos Google Scholar som är värda att nämna. Googles 

webcrawlers har kapacitet att inhämta bibliografisk information från referenser som 

förekommer i slutet på artiklar vilket utökar Google Scholars räckvidd bortom 

vetenskapliga artiklar till böcker och AV-material. Genom sitt partnerskap med OCLC 

länkar Google Scholar till WORLDCAT i resultatlistan vilket tillåter användaren att se 

huruvida ett lokalt bibliotek har boken eller tidskriften som användaren söker efter. 

Cited by är en annan av Google Scholars funktioner som länkar användaren till relaterad 

forskning. (Giustini & Barsky 2005a, s. 86-87). 

 

Informationsbehoven i uppsatsen är begränsat till den vetenskapliga genren B & I 

(Biblioteks och Informationsvetenskap). B & I är visserligen en liten tvärvetenskaplig 

genre som jag har valt av följande anledningar: 

                                                 
1
DCV – Document Cut-off Value som även förkortas DCV är ett värde som bestämmer 

hur många träffar på söktjänstens återvinningslistor ska relevansbedömas. 
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 Jag har under tre år studerat B & I. 

 Det existerar ingen uppsats som har undersökt hur väl vare sig akademiska 

eller generella söktjänster på Internet återvinner relevanta dokument inom 

ämnet B & I. Däremot existerar det uppsatser som undersöker 

återvinningseffektiviteten inom andra vetenskapliga discipliner. Jag anser att 

det görs möjligt att i och med valet av vetenskaplig disciplin bidra till 

grundforskningen. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att få perspektiv på uppsatsen samt sätta den i ett sammanhang kommer detta 

kapitel att ta upp återvinning av dokument samt utvärdering av system kring detta. De 

specifika förutsättningar som gäller på webben behandlas. 

2.1 Information Retrieval 

När begreppet Information Retrieval (IR) introducerades 1952, sågs dess funktioner 

som ett stort framsteg inom ämnet Biblioteks och informationsvetenskap eftersom 

biblioteken inte nu längre bara var ett ställe där man förvarade fysiska dokument utan 

även en plats där information indexerades och katalogiserades. (Chowdhury 1999, s. 1) 

För biblioteken blev det möjligt att skapa bibliografiska databaser vilket huvudsakligen 

bestod av abstrakt samt nyckelord. Konceptet IR kom att innebära återvinning av 

dokument från bibliografiska databaser, så kallade Document Retrieval Systems. (ibid, s. 

1)  

 

Ett dåtida IR - system informerade inte användaren om ämnesområdet som användaren 

efterfrågade utan enbart om förekomster eller ickeförekomster av dokument som var 

relevanta för användaren men detta förändrades igenom intåget av fulltextdokumentet i 

bibliografiska databaser. Modern IR kan antingen återge bibliografiska föremål eller den 

exakta texten som matchar en användares sökfråga. IR har även med tiden kommit att 

utökats från att bara hantera textdokument till att även innefatta ljud, bilder, samt video. 

Syftet med IR-system är att återvinna dokument som innehåller den typ av relevant 

information som efterfrågas av användaren, med andra ord rätt information till rätt 

användare. Systemet analyserar innehållet hos informationskällor såväl som 

användarnas sökfrågor och matchar dessa mot dokumenten i databasen för att kunna 

återvinna relevant information. (ibid, s. 1) 

 

IR-systemets syfte är att återvinna relevanta dokument för en viss sökfråga givet en viss 

kollektion. Detta sker samtidigt som det är önskvärt att de dokument som bedöms som 

varande ickerelevanta exkluderas. IR - systemets uppgift är således att skapa en 

förbindelse mellan skaparna eller de som publicerar informationen och dem som har 

som intention att göra bruk av den samma. Chowdhury delar in IR i tre huvudsakliga 

delar: Dokumentsamlingen, användarens sökfrågor och matchning mellan sökfrågor.  

Funktioner som återfinns i ett IR-system är som följer: 

 

 Identifikation av informationskällor samt dokument som anses vara relevanta för 

systemets användare 

 Analys av innehållet i dokumenten/källorna 

 Representation av innehållet som föreligger hos de analyserade dokumenten på 

ett sådant vis som underlättar matchning mellan sökresultatet och användarnas 

sökfrågor 

 Analys av användarnas sökfrågor för att konstruera representationer av dem som 

underlättar matchning med databasen 

 Matchning av sökfrågan med databasen 

 Återvinning av relevant information och tillämpning av nödvändiga 

korrigeringar i systemet genom av att använda sig av feedback från systemets 

användare (ibid, s. 2-3) 
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En av de viktigaste funktionerna i IR-system är att matcha användarnas sökfrågor mot 

dokumentsamlingen. Detta görs med hjälp av ett index som består av surrogat för varje 

dokument i samlingen. (Chowdhury 1999, s. 92)  

 

Indexet är en betydande datastruktur som möjliggör snabb genomsökning av stora 

volymer av information. Olika indexstrukturer kan användas med den inverterade filen 

som den vanligaste. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 9)  

 

En inverterad fil består av två delar, dels en lista över termer som finns i 

dokumentsamlingen, dels för varje term en pekare som visar på var termen finns i 

dokumentsamlingen. Termer från en sökfråga matchas i återvinningsprocessen mot 

termerna i indexet och de dokument som IR-systemet bedömer som relevanta 

presenteras i en lista för användaren (Chowdhury 1999, s. 92). 

2.2 Utvärdering av IR – system 

Det existerar två kategorier av IR-system, In-house samt Online. In-house är system 

som byggs upp av enskilda bibliotek eller informationscentraler vars syfte är underhålla 

användarna inom organisationen som den är byggd inom med information. Med Online 

retrieval system menas program som är skapade för fjärråtkomst. (ibid., 1999, s. 1-5)  

 

Min undersökning syftar till att undersöka återvinningseffektivitet hos Online-System. 

För att kunna bedöma huruvida ett IR-system är effektivt eller ej behövs en utvärdering 

av dess återvinningseffektivitet. För att kunna gör en utvärdering av ett IR-system 

behövs följande: 

 

 En dokumentkollektion 

 Ett antal informationsbehov
2
, uttryckta som sökfrågor och 

 En mängd av relevansbedömningar som vanligtvis är binära bedömningar vilket 

betyder att dokumentet antingen är relevant eller icke relevant. Bedömningen 

huruvida ett dokument är relevant eller ej utgår utifrån ett informationsbehov 

vilket översätts till en sökfråga. (ibid., s. 127-130) 

 

IR-system utvärderas för att undersöka det undersökta systemets prestationsförmåga. 

Utvärderingar av två eller fler system är vanligt förekommande. Utvärderingar kan även 

göras för att undersöka om IR-system behöver förbättras. Enligt Chowdhury finns det 

två parametrar vid mätning av IR-systems prestanda: Effectiveness och Efficiency. 

(ibid., s. 200) 

 

Effectiveness syftar på hur väl IR-system uppfyller de mål som är uppsatta. Dessa mål 

kan vara hur bra ett system är på att återvinna relevanta dokument medan icke relevanta 

dokument hålls tillbaks. Detta är direkt relaterat till måttet Precision vilket mäter just 

hur bra ett system är på att undanhålla icke relevanta dokument. (ibid., s. 200) 

 

Efficiency syftar på hur ekonomiskt IR-system uppfyller de mål som är uppsatta. Detta 

kan inkludera ett IR-systems svarstid vilket är hur lång tid det tar för systemet att 

presentera en resultatlista för användaren. Begreppet inkluderar även den tid användaren 

måste lägga ner för att kunna använda och förstå systemet för att kunna finna den 

information som efterfrågas. Numera tar det mindre än en sekund för en söktjänst att 

returnera sökträffar vilket medför att det blir något intetsägande att mäta Efficiency på 

en söktjänst som till exempel Google. (ibid. 1999, s. 200) 
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Chowdhury skiljer på två miljöer när det kommer till utvärderingsstudier av IR-system, 

experimentella och operationella. De experimentella utförs i laboratorium där alla 

variabler som mäts är kända samt kontrollerbara. Operationella studier däremot, utförs i 

en verklig miljö där variablerna inte kan kontrolleras. Experimentella studier var de 

första studierna inom IR och genom dessa utvanns mycket specifik information om IR-

system och deras återvinningsmekanismer. Studier av operationell karaktär är mer 

populära idag och ger en helhetsbild över IR-system. (Chowdhury 1999, s. 209-210) 

 

Chowdhury presenterar sex kriterier gällande utvärdering av IR-system: 

 Recall – systemets förmåga att presentera alla relevanta dokument. 

 Precision – systemets förmåga att presentera endast de dokument som är 

relevanta. 

 Systemets svarstid – tiden från det att en sökfråga är ställd tills ett resultat 

presenteras. 

 Användarens ansträngning – den fysiska och intellektuella ansträngning som 

krävs för att användaren ska få ett svar på sitt informationsbehov. 

 Presentation av resultat – presenteras resultatet på ett lättillgängligt sätt för 

användaren. 

 Coverage – i vilken utsträckning systemet täcker ämnesområdet. (ibid., s. 203) 

 

Systemets svarstid är inte längre relevant att presentera då dagens söktjänster på webben 

presenterar en resultatlista på mindre än en sekund. Gällande utvärderingar av 

söktjänster på webben presenterar Monica Landoni och Steven Bell en lista på tekniker 

som bör användas samt aspekter som de anser att en utvärderingsstudie bör innehålla: 

 

 Precision – kan beräknas på olika sätt. Producerar ett konkret kvantitativt värde 

som är lätt att använda vid jämförelser. 

 Relative Recall – ett ungefärligt värde, ett mått som mäter hur väl IR-systemen 

presterar i förhållande till varandra, men kan användas på samma sätt som ovan. 

 Relevansranking – de mått man använder bör beakta rankingfunktionen, dvs. ge 

större vikt åt högt placerade relevanta dokument. 

 Coverage – hur mycket som indexeras av söktjänster. 

 Directory assessment – kvalitativ bedömning av hur resultaten presenteras och 

hur pass användbara de är. 

 Brus – hur man behandlar inaktiva länkar, dubbletter och spegelsidor. Landoni 

och Bell föreslår att alla tre bör bedömas som icke relevanta. 

 Tillgänglighet – hur ofta felmeddelanden förekommer. 

 En beskrivning av söktjänsten och dess databas – storlek, uppdatering, vad som 

indexeras och hur djupt samt sökmöjligheter. 

 Sökfrågor bör baseras på riktiga informationsbehov. Så många sökfrågor som 

möjligt bör användas. 

 Relevanskriterier ska vara klara och ställas innan bedömningarna görs. 

 Bedömningarna bör om möjligt göras av upphovspersonerna till 

informationsbehoven. Annars bör tillräckligt med information angående behovet 

införskaffas så att en bedömning kan göras i alla fall. 

 Ett DCV på 20. (Landoni & Bell 2000, s. 126-128) 

 

Utvärderingsstudier ska utföras på ett noggrant sätt så att resultaten ger information som 

inte är snedvriden eller partisk. Med hjälp av ovanstående punkter är man en bra bit på 

väg. Det är även en fördel om alla utvärderingsstudier av söktjänster på webben görs 

enligt samma standard eftersom de då kan jämföras med varandra. 
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2.2.1 Användarna 

För att kunna skapa samt även kunna utvärdera hur effektivt ett IR-system fungerar för 

en viss målgrupp så krävs kunskap om användarnas förkunskap, sökbeteende, 

informationsbehov med mera. Chowdhury tar upp tre olika nivåer. På organisationsnivå 

betyder det att kunskap ska införskaffas om vilka slags användargrupper som 

användaren är länkad till. Information om denna nivå leder till information om gruppers 

(gruppnivå) sökaktiviteter, informationsbehov och förkunskaper. Därefter skapas 

information om den individuella användaren (individnivå). Innan dess så måste 

undersökaren vara insatt i både det som kan anses vara kärnan såväl som ytterområdena 

i det ämnesområde som täcks av det IR-system som skall utvärderas. (Chowdhury 1999, 

s. 201) 

2.3 IR på webben 

Genom att göra en sökning och att använda en söktjänst på webben använder man sig 

indirekt av följande program och funktioner som redovisas nedan. 

2.3.1 Spindelprogram 

Söktjänsternas index genereras med hjälp av program som kallas för spindelprogram. 

Processen är sådan att programmet gör en lista på alla länkar som finns i de webbsidor 

som spindelprogrammet hittar. Dess länkar leder spindelprogrammet vidare till nya 

webbsidor som kan adderas till sökmotorns
2
 index. Det existerar två möjligheter för 

sökmotorn att få in nya webbsidor till sitt index. För det första så kan 

spindelprogrammet hitta fram till sidan som beskrivet ovan eller så kan upphovsmannen 

skicka in information om webbsidans URL och innehåll. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, 

s. 19) 

 

Efter att spindelprogrammet inhämtat information om webbsidor på Internet analyseras 

informationen som sedan läggs till sökmotorns index. Ord och fraser samt metadata 

extraheras från dokumenten. Information om vilken slags filtyp dokumentet har, storlek 

på dokumentet och tidpunkt för dokumentets skapande samlas in av spindelprogrammet. 

Det är även vanligt förekommande att dokumenten går igenom en automatisk 

språkigenkänning för att kunna bestämma vilket språk som dokumentet är skrivet på. 

Variationen på hur seriöst metadata behandlas är stor mellan olika sökmotorer. Detta 

beror på att det förekommer en hel del medvetet falsk metadata skapad i syfte att lura 

sökmotorerna till en högre listning. (ibid., 2003, s. 19) 

 

Stoppordlista används vid analysering och består av ord som är så vanliga att de inte har 

någon meningsbärande funktion. Det existerar även sökmotorer som inte använder sig 

av stoppordlistor. Det finns även ofta en funktion hos programmet som extraherar 

scripttaggar samt även JavaScript. (ibid., s. 20-22) 

 

Därefter skapas ett så kallat inverterat index vilket är en inverterad lista med 

förekommande ord där det för varje ord finns en pekare som visar på de dokument som 

de förekommer i. (Våge, Dalianis & Iselid 2003, s. 20-22) 

                                                 
2
Sökmotor – Den hårdvara och mjukvara som tar emot sökfrågorna samt sammanställer 

dessa mot söktjänstens index. Därefter sammanställs den återvunna informationen och 

presenteras i en träfflista. Flera söktjänster kan använda sig av samma sökmotor. 

(Byström 1999, s. 28) 
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Specialiserade söktjänster 

Specialiserade söktjänster har tydligt definierade begränsningar gällande till exempel 

ämnesområde, filtyper och tidsperiod samt kan även vara begränsade till att täcka ett 

begränsat geografiskt område. Som exempel på specialiserade söktjänster kan nämnas 

de akademiska söktjänsterna Scirus och Google Scholar. (Våge, Dalianis & Iselid 2003., 

s. 32 – 33) 

 

Dynamiska webbsidor 

Fler och fler sidor använder sig av mer eller mindre avancerade databaslösningar för att 

konstruera sina webbsidor. Det betyder att användaren måste söka direkt i databaserna 

för att kunna ta del av informationen. Därför heter det att informationen döljs bakom en 

sökfunktion. Ofta har de dynamiskt genererade webbsidorna ett högre faktavärde än 

andra sidor på webben men då de länkas alltför sällan till minskas synligheten 

ytterligare. Utöver detta så har de flesta Dynamiskt genererade webbsidor långa URL:er. 

Detta kan vara ett problem eftersom sidor med långa URL:er rankas lägre av många 

söktjänster. (ibid., s. 49-51) 

2.3.2 Återvinning och rankning 

Här presenteras ett antal tekniker som sökmotorer använder sig av för att bedöma 

relevans samt räkna ut på vilken plats i återvinningslistan ett visst dokument kommer att 

hamna givet en viss sökfråga. De tekniker som presenteras är Termers placering samt 

förekomst i ett dokument, Termfrekvens och Termviktning, Länkanalys och Närhet 

mellan ord. 

 

Termers placering samt förekomst i ett dokument 

Hitintills har vi bara brytt oss om huruvida en term har förekommit i ett dokument eller 

del av dokument. Nästa steg är att anta att samma dokument eller del av dokument är 

mer relevant desto oftare söktermen förekommer och därför kommer att värderas högre. 

Därför tilldelas varje dokument en vikt som utgår från hur många gånger termen 

förekommer i dokumentet. Dokumentet tilldelas ett värde mellan en sökterm t samt ett 

dokument d baserat på vikten hos t i d. Enklaste sättet är att tilldela vikten som den 

samma som antalet förekomster av t i d. Detta kallas för termfrekvens. (ibid., s. 107) 

 

Speciellt i fritextsökning är det viktigt för användaren att de flesta eller alla 

söktermernas förekomst i det återvinna dokumenten är så nära varandra som möjligt 

eftersom detta indikerar att dokumentets tema är relevant för sökfrågan. Anta att 

sökfrågan har fler än två söktermer k1, k2, … kn. Låt (a) vara det minsta avstånd mellan 

termerna i ett dokument i vilket alla termer förekommer mätt på antal ord mellan 

termerna i dokumentet. I ett dokument där inte alla söktermerna förekommer kan (a) 

sättas till ett enormt värde. Det finns även varianter där enbart ord som inte är stoppord 

viktas. (ibid., s. 107) 

 

Termfrekvens och termviktning 

Termfrekvens är ett uttryck för det antal gånger som ett ord förekommer på en sida. I 

det fall ett ord är förekommande fler gånger än en gång på en sida kan det vara relevant 

att anta att dokumentet till exempel handlar om fotboll om detta är ordet i fråga. 

Undantaget från detta fenomen är ord som är alldeles för vanliga som exempelvis jag, 

du, och eller nu. Termviktning är ett sätt att räkna ut hur sällsynt ett ord är. Förekomst 

av termer i dokument räknas ut med hjälp av matematiska formler. En term som är ofta 

förekommer i flera dokument får ett lägre värde. Det brukar anses att dessa ord har en 

alltför dålig diskriminerande funktion det vill säga att de är dåliga indikatorer på vad 

dokumentets tema är. (ibid, s. 92 -93) 
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Närhet mellan ord 

Stora dokument kan göra det svårt att lokalisera de ord som är beskrivande för 

dokumentets tema. Eftersom många termer har en hög termfrekvens är det lätt att tro att 

fler ord är betydelsefulla och diskriminerande. NEAR-operatorn hittar ord som ligger 

nära varandra i dokumentet och bygger på antagandet att om en användare söker på två 

eller fler söktermer så är det större sannolikhet att användaren är intresserad av 

dokument där dessa söktermer står nära varandra i dokumentet. Närhet betyder i det här 

fallet att två ord ska stå inom ett visst antal ords avstånd från varandra. Om mode och 

USA förekommer inom ett visst avstånd kan det vara relevant att anta att dokumentet 

handlar om amerikanskt mode och inte afghanskt eller norskt dito. (Våge, Dalianis & 

Iselid 2003 s. 93) 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer sex forskningsrapporter/uppsatser att beröras. Dessa texter är 

valda för att de och min studie har gemensamma beröringspunkter. De är hämtade dels 

från olika högskolor samt dels från vetenskapliga tidskrifter. 

3.1 En jämförande undersökning mellan Google Scholar och elva 

bibliografiska databaser. 

Artikeln är en jämförande undersökning mellan Google Scholar och elva bibliografiska 

databaser. Dessa var Academic Search Elite, AgeLine, ArticleFirst, EconLit, 

GEOBASE, MEDLINE, PAIS, International, POPLINE, Social Sciences, Citation 

Index, och SocINDEX. I undersökningen användes två effektivitetsmått och dessa 

definierades som följande: 

 

 Recall = antalet återvunna relevant dokument / det totala antalet potentiellt 

återvunna relevant dokument i samlingen. 

 Precision = antal relevanta återvunna dokument / alla återvunna dokument. 

(Walters 2009) 

 

Varje databas dokument relevansutvärderades utifrån söktemat och 155 dokument 

ansågs i förhand som relevanta för informationsbehovet. Därefter skapades sökfrågor 

utifrån informationsbehovet migration i ett sent skede av livet. Processen bakom 

skapandet av söktermerna var sådant att de termer som valdes som söktermer var de 

termer som förekom mest i de utvalda relevanta dokumenten. Vid sökning användes 

tekniken Simple keyboard search (ibid) 

 

Resultatet var sådant att Google Scholar gav 20 400 sökresultat vid sökningen vilket var 

mycket mer än någon annan databas. Vad gällde nivåerna på Precision vid de tjugo 

första träffarna hade Google Scholar det tredje högsta värdet på Precision med 55 % 

vilket är lägre än MEDLINE och Academic Search Elite. Vid DCV – 100 var värdet på 

Google Scholar 39 % och MEDLINE 29 %. Artikelförfattaren menar att detta tyder på 

att Google Scholar inte är så bra på att placera relevanta dokument högt upp i 

återvinningslistan jämfört med MEDLINE. (ibid) 

 

Google Scholar återvinner många relevanta dokument och får ett högt värde på Recall 

och Precision. Dock hamnar många relevanta dokument långt ner på återvinningslistan. 

Därför skulle en förbättrad mekanism som styr relevansbedömningen för att förbättra 

Google Scholars Precision på låga DCV-nivåer vilket är där de flesta användare letar. 

(ibid) 

3.2 Jämförande undersökning mellan Google och biblioteksdatabaser 

Artikeln är en fallstudie med både kvalitativa och kvantitativa aspekter med syfte att 

jämföra återvinningseffektiviteten hos Google samt ett antal utvalda biblioteksdatabaser. 

För att utvärdera återvinningseffektiviteten hos de utvalda systemen användes måtten 

Precision, Recall och överlappning. Informationsbehoven som skapades av en 

bibliotekarie höll sig inom ämnesgrupperna naturvetenskap, musik, utbildning och 

juridik. (Brophy & Bawden 2005) 

 

Sökfrågorna skapades i interaktion med systemet för att skapa en naturlig sökmiljö som 

skulle göra det möjligt att ändra sökfrågan i varje skede av processen. 
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Ett antal kvalitetskriterier togs fram mot vilka dokumenten bedömdes utifrån: 

 Relevans 

 Auktoritet 

 Stabilitet, livslängd hos innehållet. 

 Objektivitet 

 Innehåll 

 Samtidighet 

 Accuracy 

 Täckningsgrad 

 

Gällande Google var det enbart de tio högsta träffarna som relevansbedömdes. 

 

Dokumenten relevansbedömdes utifrån en tregradig relevansskala där träffarna antingen 

ansågs som varande helt relevanta, delvis relevanta eller icke relevanta. Dokument från 

Google ansågs vara tillgängliga om länken var aktiv. Dokument från andra system 

ansågs vara tillgängliga enbart om fulltext var tillgängligt omedelbart. (Brophy & 

Bawden 2005) 

 

Resultatet visade att Google återvann 237 och bibliotekssystemen återvann 163 

relevanta dokument. Gällande Precision så erhöll Google 70% inom juridik, 46% inom 

miljöteknik, 42% inom utbildning och 49% inom ämneskategorin musik. Motsvarande 

siffror för biblioteksdatabasen var 70% inom juridik, 56% inom miljöteknik, 42% inom 

utbildning och 51% inom ämneskategorin musik. Det visade sig även att av Googles 

träffar så var 90% omedelbart tillgängliga i fulltext. 

3.3 En jämförande undersökning mellan fem söktjänster 

Shafi och Rathers (2005) artikel är en jämförande undersökning mellan söktjänsterna 

AltaVista (generell), Google (generell), HotBot (generell), Scirus (akademisk), BioWeb 

(bioteknik). Målet med undersökningen var att utvärdera hur väl de utvalda 

söktjänsterna återvann akademiskt material inom området bioteknik. För att mäta de 

utvalda söktjänsternas återvinningseffektivitet användes effektivitetsmåtten Precision 

och Relative Recall. Gällande Relative Recall så används Clarkes definition (Clarke 

1997, s. 186)
3
. 

 

Undersökningen genomfördes i tre steg. I första steget samlades ett relaterat material in, 

i andra steget valdes söktjänster ut och söktermer skapades. I tredje steget ställdes sedan 

sökfrågorna till söktjänsterna varefter den insamlade datan analyserades. Därefter 

valdes tjugo söktermer ut med LC List of Subject Headings som stöd för 

urvalsprocessen. I nästa steg skedde sökningarna med hjälp av tre söktekniker, vilka var 

Single, Compound och komplexa termer vilket gjordes för att undersöka hur 

söktjänsterna hanterar enstaka ord samt frassökning. (Shafi & Rather 2005) 

 

För att bedöma relevans användes en fyrgradig relevansgradering där fulltext belönades 

med tre poäng, abstrakt till vetenskapligt material gav två poäng, bok alternativt databas 

gav en poäng och resterande dokument gavs noll poäng. (ibid) 

 

Resultatet visar att Scirus fick studiens högsta värde på gällande Precision (0,57) följt 

av Google (0,29) HotBot (0,28), Altavista (0.27) och BioWeb (0,14). AltaVista hade det 

högsta värdet på Precision för komplexa sökfrågor (0,50). Scirus hade även högst värde 

                                                 
3
Jag återkommer till måttet Relative Recall i metodkapitlet 
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på Relative Recall med 0,32 följt av Hotbot (0,29 och Altavista (0,18). (Shafi & Rather 

2005) 

 

Enligt studien var Scirus bäst på att återvinna akademiskt material för de som har 

tillgång till olika former av vetenskapliga tidskrifter och databaser som exempelvis 

MEDLINE, Google var bästa alternativ för webb-baserat akademiskt material och 

BioWEb är den söktjänst som presterade svagast resultat. (ibid.) 

3.4 Jämförande undersökning mellan Google Scholar och Scirus 

Andersson och Pilbrandt från Högskolan i Borås utförde 2005 en utvärderande samt 

jämförande studie av återvinningseffektiviteten i två söktjänster och studieobjekt i det 

här fallet är Google Scholar och Scirus. Uppsatsen tas upp eftersom studien ligger nära 

den som jag avser att göra (Andersson & Pilbrandt 2005). 

 

Antalet sökfrågor som analyserades i studien var 30. Studien utfördes i en operationell 

miljö på Högskolan i Borås under 2005. Utformningen av undersökningen var sådan att 

de 30 sökfrågorna som användes fördelade i sex olika ämnesområden och fem för varje 

dito. För att konstruera informationsbehoven till uppsatsen användes en frågelåda på 

Internet som heter MadSci Network där det fanns frågor inom 26 olika vetenskapliga 

områden. Frågorna besvarades av sakkunniga inom dessa områden. Bland dessa 

sakkunniga fanns bland annat vetenskapsmän samt forskare. Syftet med undersökningen 

är att undersöka hur väl söktjänsterna återvinner vetenskapligt material inom följande 

vetenskapsdiscipliner: Biology, Earth science, Environment & Ecology samt Zoology. 

En binär relevansskala användes för bedömning av dokumentens relevans. De tjugo 

första träffarnas relevans bedömdes av författarna själva. De har beskrivit hur de 

kommit fram till följande kriterier för att bedöma huruvida ett dokument kan betraktas 

varande av vetenskaplig kvalitet (ibid): 

 

 Upphov/Ansvar: huruvida ett dokument är skapat av en inom området auktoritär 

institution eller privatperson 

 Objektivitet: huruvida ett dokument innehåller information som inte är vinklad 

efter egna intressen. Är avsändaren trovärdig? 

 Aktualitet: huruvida material uppdateras regelbundet. När uppdaterades 

webbsidan senast? Finns det överhuvudtaget ett datum? Har det betydelse om 

informationen uppdateras eller inte? 

 Ämne, omfång och målgrupp: huruvida informationen är pålitlig och felfri; 

huruvida informationen är ytlig eller går på djupet. Är det tydligt vilken 

målgrupp materialet riktar sig till? Finns referenser och är dessa korrekt 

använda? Är språket bra eller finns stav- eller grammatiska fel? Är titeln tydlig 

och säger den något om innehållet? Finns det fungerande länkar till ytterligare 

webbsidor inom ämnet? (ibid) 

 

Vid det praktiska genomförandet av studien undersöktes en sökfråga i båda 

söktjänsterna under samma dag för att söktjänsterna skulle ha samma förutsättningar. 

Effektivitetsmåtten Precision användes för bedömningen av söktjänsterna dels 

Genomsnittlig precision vid varje DCV-nivå för varje sökfråga och Genomsnittlig 

precision vid varje DCV-nivå över alla sökfrågorna (ibid). 

 

Google Scholar var överlag den söktjänst som presterade bäst men skillnaderna mellan 

söktjänsterna var marginella. Google Scholar var även den söktjänst som återvann störst 

andel material som bedömdes vara av vetenskaplig kvalitet. En slutsats som författarna 

till studien drar är att de största skillnaderna mellan söktjänsterna ligger i deras 
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databasers innehåll. Letar man efter en välkänd och ofta citerad artikel så är Google 

Scholar det bästa valet men om man däremot veta vilka studier som gör för tillfället 

eller är opublicerade så är Scirus det bästa valet. För bästa kompletterande resultat 

rekommenderas dock att båda söktjänsterna används (Andersson & Pilbrandt, 2005). 

3.5 Jämförande undersökning mellan Svensk Medicin och Google Scholar 

Anne Teppos uppsats är en jämförande undersökning mellan söktjänsterna Google 

Scholar samt Svensk Medicin. Uppsatsen mål var att undersöka hur de tidigare nämnda 

söktjänsterna skiljde sig åt gällande återvinningseffektivitet vid sökning på sökfrågor 

baserade på informationsbehov inom det medicinska området. Google Scholar har 

introducerats tidigare och Svensk Medicin är en medicinsk sökmotor som söker i 

svenska medicinska webbplatser (Teppo, 2008). 

 

Informationsbehoven som sökfrågorna baserade sig på hämtades från TVs-programmet 

Fråga doktorns frågelåda och delades in i följande fyra kategorier: 

 

1. Cancer  

2. Infektioner 

3. Muskler, leder och skelett 

4. Hormonsjukdomar 

 

Orsaken till val av område för informationsbehoven motiverades med att sjukdomarna 

är vanligt förekommande sjukdomar i befolkningen samt utifrån författarens 

förkunskaper. (ibid, s. 23-26) 

 

Dokumentens relevansbedömdes utifrån en binär relevansskala vilket betyder att ett 

dokument bedöms varande antingen relevant eller inte relevant. DCV-nivån var 

begränsad till tio och antalet sökfrågor var tjugo stycken till antalet. (Teppo 2008, s. 29-

30) De effektivitetsmått som användes i studien var enligt författaren Precision enligt 

följande definition: Antalet relevanta återvunna dokument/totala antalet återvunna 

dokument. Genomsnittlig precision räknades ut vid varje DCV-nivå samt på varje 

sökfråga och den sökteknik som har använts har varit mycket elementär utan att 

använda sig av booleska operatorer. (ibid, s. 3) 

 

Google Scholar presterade ett lägre genomsnittsvärde (50,85%) för Genomsnittlig 

precision än Svensk Medicin (64,72%). Google Scholar hade högst Precision vid sju av 

sökfrågorna och Svensk Medicin i tretton. Svensk Medicin hade högst Genomsnittlig 

precision över samtliga DCV-nivåer. Google Scholar återvann 44 felmeddelanden 

jämfört med Svensk Medicin som bara återvann ett. (ibid, s. 32-35) 

3.6 Jämförelse mellan Google Scholar och biblioteksdatabaser 

Rubricerade artikel är skriven av Howland, Wright, Boughan och Roberts. Målet med 

artikeln är att avgöra hur väl Google Scholar återvinner akademiskt material jämfört 

med traditionella biblioteksresurser och avgöra huruvida den akademiska kvalitén på 

det material som Google Scholar återvinner varierar mellan olika vetenskapliga 

discipliner (Howland et al, 2008). 

 

Författarna utvärderade återvinningslistor från Google Scholar utifrån att ett antal 

sökfrågor som ställdes till Google Scholar. För att konstruera sökfrågor till söktjänsterna 

tog författarna ämnesbibliotekarier till sin hjälp. Sökfrågorna ställdes sedan samtidigt 

till både Google Scholar samt disciplinspecifika databaser. Nästa steg i processen var att 
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bibliotekarierna fick avgöra huruvida de återvunna dokumenten var relevanta och av 

akademisk kvalitet eller ej. (ibid).  

Den genomsnittliga vetenskapligheten var 17,6% högre hos Google Scholars än värdet 

för citeringar funna genom licenserade biblioteksdatabaser. Faktum vara att Google 

Scholar hade högre värde för vetenskaplighet hos sina återvunna citeringar i samtliga 

discipliner utom en. Det fanns dessutom enbart marginella skillnader i grad av 

vetenskaplighet mellan de olika vetenskapliga disciplinerna hos Google Scholar. 

(Howland et al, 2008)  

 

Överlappet mellan de trettio först återvunna citeringar hos databaserna och Google 

Scholar var mycket litet. Dock så visade det sig att Google Scholar innehöll 76% av alla 

citeringar som fanns i biblioteksdatabaserna medan biblioteksdatabaserna bara innehöll 

47% av alla citeringar som fanns hos Google Scholar. Google Scholar återvann mer 

akademiskt innehåll än biblioteksdatabaser med ingen statistisk signifikant skillnad i 

återvinning mellan olika vetenskapliga discipliner. Författarna menar dock att det inte är 

biblioteksdatabaser som Google Scholar konkurrerar med, för utan ett samarbete med 

databaskonstruktörer och förlag så skulle inte Google Scholar existera. Google Scholar 

är enbart ett verktyg för upptäckt medan databaserna tillhandahåller access till material 

som Google gör sökbart. Den ökade sökbarheten hos Google Scholar gör den till ett 

användbart verktyg. 

3.7 Sammanfattning 

Det finns en bred variation i utvärderingsmetod mellan undersökningarna. Dock så har 

författarna av flertalet studier använt sig av effektivitetsmåttet Precision och till mindre 

utsträckning även Recall. Gällande Recall så förekommer det inte i majoriteten av 

studierna beroende på svårigheten att precisera det exakta antalet relevanta dokument 

som existerar på webben givet en viss tidpunkt och informationsbehov. Detta är ett 

problem som jag även återkommer till i kapitel 5. 

 

I Shafi & Rathers undersökning där Relative Recall används definieras det utifrån 

Clarkes definition. I den enda studie där Recall används är Walters studie där den 

definieras som antalet relevanta dokument / potentiellt återvunna relevanta dokument. 

  

När det gäller Precision så är definitionen som används med två undantag denna: 

Antalet relevanta dokument / totala antalet återvunna dokument. Undantagen var dels 

Anderssons & Pilbrandts studie där används istället Genomsnittlig precision och där 

författarna använde sig av följande exempel för att definiera begreppet: Vid 

Genomsnittlig precision samt DCV = 20 var de 5 första träffarna relevanta för söktjänst 

A relevanta. 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) + (5/11) + 

(5/12) + (5/13) + (5/14) + (5/15) + (5/16) + (5/17) + (5/18) + (5/19) + (5/20) = 11,572  

 

Ett medelvärde av Precision över dessa 20 nivåer blir då 11,572/20 = 0,5786 = 57,86 %.  

 

Det andra undantaget var Shafi & Rathers undersökning där en fyrgradig relevansskala 

användes vilket gjorde att författarna av studien istället använde sig av denna definition 

av Precision: Summan av poäng från akademiska dokument återvunna av en sökmotor / 

Totala antalet resultat utvärderade. Gällande DCV-nivåer så ligger de flesta studier 

mellan tio och trettio där undantaget är Walters studie där den är på 310. När det gäller 

informationsbehov så ligger antalet mellan tio och trettio informationsbehov. 

Undantaget är Walters undersökning där sökning enbart skedde via ett 
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informationsbehov (elderly migration) och en sökterm. 

Walter noterade att vid DCV-20 hade Google Scholar den tredje högsta Precision, vid 

DCV-100 det högsta. Brophy och Bawden undersökning påvisar ingen större skillnad 

mellan Google och ett antal biblioteksdatabaser. I Shafi och Rathers artikel får Scirus 

det högsta värdet på Precision följt av Google. Scirus hade även högst värde på Relative 

Recall med 0,32 följt av Hotbot (0,29 och Altavista (0,18). Andersson och Pilbrandts 

påvisar enbart marginella skillnader mellan Google Scholar och Scirus, dock nämns 

skillnader i databaskonstruktion mellan de båda söktjänsterna. 

 

I Anne Teppos artikel presterade Google Scholar ett lägre genomsnittsvärde 50,85% för 

Genomsnittlig precision än Svensk Medicin som hade 64,72%. Google Scholar hade 

högst Precision vid sju av sökfrågorna och Svensk Medicin i tretton. Svensk Medicin 

hade högst Genomsnittlig precision över samtliga DCV-nivåer och Google Scholar 

återvann 44 felmeddelande jämfört med Svensk Medicin som bara återvann ett. 

 

Jämförelsen mellan Google Scholar och biblioteksdatabaser påvisar att Google Scholar 

återvann mer akademiskt material än de licensierade databaserna.Tendensen är att 

Google Scholar generellt presterar bäst värden om man söker efter vilka studier som 

görs för tillfället och som ej är publicerade. Generellt rekommenderas Google som det 

bästa alternativet för att få tag i webbaserade akademiska dokument. 
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4 Undersökningens söktjänster. 

Nedan följer en presentation av de söktjänster som undersöks i uppsatsen. Avsnittet 

presenterar historik, sökstrategier, vilka sorters dokument de indexerar, 

rankningsalgoritmer och länkanalys. 

4.1 Scirus 

Enligt egen uppgift så täcker Scirus över 350 miljoner vetenskapligt relaterade 

webbsidor, vilka inkluderar: 131 miljoner .edu-sajter, 40 miljoner .org-sajter, 18 

miljoner ac.uk-sajter, 46 miljoner .com-sajter, 38 miljoner .gov-sajter samt över 18 

miljoner andra relevanta STM och universitetssajter från runt om världen. Utöver detta 

så framhåller Elsevier att Scirus täcker ett antal specialresurser vilket bland annat 

inkluderar 453 000 artiklar från American Physical Society, 2,2 miljoner dokument från 

Digital Archive. Det finns alltså en stor potential i materialet. (Elsevier 2010)  

4.1.1 Historia och bakgrund 

Scirus lanserades 2001 ett samarbete mellan Elsevier och det norska sökmotorsföretaget 

FAST. (Elsevier 2004)
4
 

4.1.2 Sökfaciliteter hos Scirus 

Scirus ger sina användare valet att söka på följande nivåer: 

 

Basic Search – Ger användaren möjlighet att specificera: 

 Sökning på bara exakta fraser och enstaka ord 

 Resultat från alla källor eller möjlighet att välja att återvinna antingen tidskrifter 

eller webbresurser. Detta är den sökfacilitet som jag har använt mig av för min 

studie. 

 

Refine Search – Användaren kan välja från en lista bestående av relevanta 

klassifikationstermer. Dessa termer framställs genom att analysera topp 100-resultat 

samt tabulera de mest förekommande klassifikationstermerna som associeras med dem. 

Baseras på klassifikationstermer som adderas till dokumenten under indexering. 

 

Advanced Search – Ger följande möjligheter för användarna att vara mer flexibla i sin 

sökning: 

 Välja från lista av 20 sökbara ämnesområden som spänner över hälsa, liv, 

physical and social sciences. 

 Söka information publicerat inom en vissa datum. 

 Söka på informationstyp, till exempel abstract och patent. 

 Söka på en speciell informationskälla, till exempel tidskrifter på BioMed. 

 Söka på artikeltitel, tidskriftstitel eller författarnamn. (ibid) 

4.1.3 Rankningsalgoritmer 

Scirus använder sig av en algoritm för att ranka de dokumenten som resulterar ur en 

sökfråga. Dessa algoritmer räknas ut baserat på två komponenter vilka utgörs av termer 

                                                 
4
 Detta white paper är alltså sex år gammalt så antagligen har en hel del hänt sedan dess. 

Jag redovisar dessa siffror eftersom det är det white paper som Scirus själva länkar till 

på sin hjälpsida, således de siffror som Scirus förmedlar. 
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och länkar. Termvärdet tas fram genom att placering och frekvens av termerna i 

dokumentet mäts. Den globala frekvensen av termen i hela indexet tas även i beaktning. 

De frågor som Scirus ställer till dokumentet är: 

 

 I vilken position befinner sig termen i titeln? 

 Befinner sig termen i en länk i dokumentet? 

 Var befinner sig termen i dokumentet? (längst upp? längst ner?) 

 Hur många gånger används termen? (Elsevier 2004) 

 

Utifrån dessa variabler så bedöms termen vara mer eller mindre ”tung”, det vill säga 

viktig för att kunna fungera som indikator för vilket ämne dokumentet verkligen 

behandlar. 

 

Scirus använder sig även av en teknik som är konstruerad med syftet att 

fulltextdokument inte alltid ska rankas högre än Titel/Abstract. Tekniken går ut på att 

nyckelorden räknas samt divideras med den totala mängden termer i dokumentet. Korta 

URL:er (www.hb.se) räknas som viktigare än dokument med längre URL:er 

(www.hb.se/bhs). När söktermer förekommer nära varandra så anses dokumentet vara 

mer relevant för informationsbehovet som ligger till grund för sökfrågan. Närheten 

mellan söktermerna i dokumentet influerar Scirus rankning. (ibid) 

 

Link Analysis 

Antalet ingående länkar till en webbsida analyseras. Betydelsen hos ett dokument 

bestäms genom att räkna ut antalet ingående länkar. Ju fler länkar desto högre rankning. 

Dessutom analyseras ankartexten, det vill säga länken (hyperlänken) för att bestämma 

relevansen hos webbplatsen. (ibid) En konsekvens av Link Analysis är att äldre 

dokument favoriseras framför nyare dokument. Detta beror på att det tar tid för ett 

dokument att bli länkad till tillräckligt många gånger. 

 

Då Scirus lanserades 2001 av Elsevier möjliggjordes sökning i både Elseviers Online 

journals och i ScienceDirect tillsammans med utvalda vetenskapligt orienterade delar av 

webben. I början bestod Scirus av en begränsad version men inkluderade senare resurser 

som Academic Press, MEDLINE citations och 13 miljoner patent. 

 

Prominenta resurser: 

 BioMed Central 

 Crystallography Journals Online 

 Project Euclid 

 Scitaton, and the Society for Industrial and Applied Mathematics 

 

Webbtillgängliga förhandstryck som finns tillgängliga från bland annat: 

 ArXiv 

 Cog Prints 

 

En stor kollektion som enbart Elsevier indexerar är ”1880 plus Elsevier Journals”. 

Elseviers artiklar är en av de större av de indexerade resurserna. (Notess, s. 40) 

4.2 Google Scholar 

Google scholar utvecklades främst av Anurag Acharya och släpptes 18 november år 2004. 

Sökmotorn tillgängliggör bland annat vetenskaplig litteratur och granskade uppsatser 

från alla allmänna forskningsområden (Google, 2010b). Spindelprogram söker igenom 

http://www.hb.se/
http://www.hb.se/bhs
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den öppna webben efter vetenskapligt material. Forskare har även möjligheten att 

kontakta Google Scholar och möjliggöra att spindlarna går igenom deras webbsidor, 

vilket ger tillgång till artiklar som normalt sett inte är sökbara. Artiklarna rankas främst 

efter popularitet och antal citeringar, varav artiklarna av bäst kvalitet beräknas hamna 

högst upp på listan (Google, 2010b). 

4.2.1 Sökfaciliteter hos Google Scholar 

Avancerad sökning 

Google Scholar har ett sökläge som de kallar för avancerad sökning vilket medger mer 

flexibilitet samt fler möjligheter att bland annat precisera vart i dokumentet som 

sökträffarna matchas mot. Följande medges: 

 

 Det går att söka på alla orden i sökfrågan 

 Det går att söka med en exakt fras 

 Det går att söka på åtminstone en av termerna 

 Det går att söka på dokument som inte innehåller vald term 

 Det går att söka efter författare 

 Sökning medges efter var dokumentet publicerades 

 Det går att precisera en tidsperiod under vilken dokumentet ska ha publicerats. 

Denna funktion medger att man anger både ett startdatum samt ett slutdatum på 

den tidsperiod som önskas. (ibid) 

 

Genom att använda Advanced search får man möjlighet att söka i alla vetenskapliga 

genrer eller att välja ut ett speciellt från en lista. De som man väljer är: Biologi, (1) 

biovetenskap och miljökunskap, (2) Företag, administration, finans och ekonomi, (3) 

Kemi och materialvetenskap, (4) Teknik, datavetenskap och matematik, (5) Medicin, 

farmakologi och veterinärkunskap, (6) Fysik, astronomi och vetenskap om 

planetsystemet, (7) Samhällsvetenskap, konst och humaniora. (ibid) 

 

Sökfunktionaliteter som Google Scholar stödjer: 

 

 + 

 - 

 frassökning 

 OR 

 Titelsökning 

 

Google lägger till såväl AND som OR automatiskt. Det behövs inget AND eller OR 

mellan söktermerna. (ibid) 

4.2.2 Specialfunktioner hos Google Scholar 

Det finns ett par specialfunktioner hos Google Scholar som är värda att nämna. Googles 

webbcrawlers har kapacitet att crawla bibliografisk information från referenser som 

förekommer i slutet på artiklar vilket utökar Google Scholars räckvidd bortom 

vetenskapliga artiklar till böcker och AV-material. Genom sitt partnerskap med OCLC 

länkar Google Scholar till WORLDCAT i resultatlistan vilket tillåter användaren att se 

huruvida ett lokalt bibliotek har boken eller tidskriften som användaren söker efter. 

Cited by är en annan av Google Scholars funktioner som länkar användaren till relaterad 

forskning. (Giustini & Barsky 2005, s. 86-87). 
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Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl de utvalda söktjänsterna återvinner 

relevanta fritt samt direkt åtkomliga fulltextdokument inom ämnet Biblioteks- och 

Informationsvetenskap så har dessa funktioners funktionalitet inte utvärderats. 

4.2.3 Google Scholars resurser 

Google Scholar siktar in sig på att indexera material som är peer-reviewed, exempelvis 

papers, böcker, preprints abstrakt från akademiska publicister och universitet (Notess, 

2005). Google har ännu inte släppt en lista på exakt vilka resurser som Google Scholar 

indexerar, men enligt Notess finns det bland Google Scholars resurser artiklar från 

diverse förlag samt abstrakts från bibliografiska databaser.  

 

Google Scholars prominenta kollektioner består bland annat av ACM, Annual Review, 

ArXiv, Blackwell, IEEE, Igenta, Institute of Physics, RePEc (Research Papers in 

Economics), Springer and Wiley Interscience och Webbplatser från universitet och icke 

vinstdrivande organisationer. Bland de resurser som är kända så finns hos Google 

Scholar fler B & I resurser jämfört med Scirus vilket är en fördel för söktjänsten i den 

här studien. (ibid) 

 

En del träffar i en resultatlista utgörs av citeringar/referenser som inte går att klicka på, 

vilka är dokument som Google Scholar påträffat i form av referenser i andra dokument 

men som inte har hittats online av sökmotorn. De finns med eftersom de genom 

citeringsanalysen anses relevanta och ju faktiskt fortfarande kan hittas offline. (Google 

Scholar 20010a) 

 

Svagheterna med Google Scholar är att Link analysis medför att äldre artiklar 

presenteras först samt att Google Scholar inte erbjuder möjligheten att sortera återvunna 

dokument efter datum. 

4.3 Google 

Originalnamnet av namnet på Google var från början Backrub och var produkten av tre 

års doktorandstudier på Stanford University. Studenterna bakom projektet var Larry 

Page och Sergei Brin. Namnet ändrades sedan till Google vilket kommer ifrån den 

matematiska termen googol vilken är talet ett följt av ett hundra nollor. Detta valdes för 

att det skulle representera den närmast oändliga mängd information som webben redan 

då bestod av. Företaget startade i september 1998 men redan tidigare så fanns en 

demoversion av Google tillgänglig från Stanford Universities hemsida. (Våge, Dalianis 

& Iselid 2003 s. 189 – 191) 

 

Den största tillgång som företaget hade och som gjorde att de kunde dra till sig 

riskkapital var den utvecklade algoritm för relevansbedömning som kallas PageRank. 

Tidigare så var det praxis att ordförekomster på webbsidor analyserades. PageRank 

fokuserar däremot mer på mönster på länkar mellan dessa. Dessutom så verkade 

Googles satsning på en mer spartansk design som tilltalade de som var trötta på alltför 

plottriga sökportaler som var dominerade vid denna tidpunkt ha varit en lyckad strategi. 

Googles enkelhet samt välutvecklade rankningsalgoritm har lyft företaget. 2001 började 

Google indexera pdf-dokument som tidigare hade tillhört den osynliga webben. (ibid) 

4.3.2 Sökfaciliteter 

Det finns två huvudsätt att göra sökning på Google, enkel sökning samt avancerad 

sökning. Den enkla sökningen består enbart av ett enkelt sökfält. Den avancerade 
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sökningen består av ett flertal sökfält där man kan välja att söka på någon av följande 

ingångar: 

 

 Med alla dessa ord – sökningen sker på alla termer i frågan. 

 Med den exakta frasen. 

 Med något av dessa ord – sökningen sker på någon av termerna i sökfrågan. 

 Utan dessa ord – Ord som skall exkluderas anges. 

 Visa enbart sidor på följande språk. 

 Visa enbart dokument från följande region. 

 Visa endast eller inga dokument av följande filtyper: Adobe Acrobate PDF 

(.pdf), Auto postScript (.ps), Autodesk DWF (.dwf), Google Earth KML (.kml), 

Google Earth KMZ (.kmz), Microsoft Excel (xls), Microsoft PowerPoint (.ppt), 

Microsoft Word (.doc), Rich text format (.rtf), Shockwave Flash (.swf). 

 Visa enbart eller inga dokument publicerade på följande domän som till exempel 

.se eller .it. 

 Användningsrättigheter: Här går det att välja att enbart få dokument returnerade 

som: (1) ej är filtrerade på grund av licens, (2) fritt att använda eller att dela ut, 

(3) är fritt att använda och dela ut även kommersiellt, (4) är fritt att använda eller 

modifiera, (5) är fritt att använda, dela ut, modifiera, även kommersiellt. 

 Avancerad sökning har även en funktion som gör det möjligt att söka efter en 

sida som antingen liknar eller länkar till webbsidan som efterfrågas exempelvis. 

(Google, 2010a) 

4.3.3 Rankningsalgoritmer 

Det existerar en grupp inom Googles organisation som heter Search Quality vilken är 

namnet på den grupp som är ansvariga för rankningen av Googles återvunna sökträffar. 

Detaljer kring rankningsalgoritmerna beskrivs som Googles kronjuvel. Företaget är 

mycket stolt över dessa och skyddar dem. Men tydligen inser Google även att total 

sekretess inte gynnar dem heller så därför menar Google att de försöka att periodvis 

berätta om nya saker, förklara gamla saker samt sprida nyheter om sin 

rankningsprocess. 

 

Den mest berömda av Googles rankningsalgoritmer är Page Rank vilken utvecklades av 

Larry Page och Sergej Brin. Dessa personer är även desamma som grundade Google. 

Page Rank är fortfarande i bruk men är numer bara en liten del i ett större maskineri. De 

andra delarna består av: 

 

 Språkmodeller – hanterar fraser, synonymer, felstavningar med mera. 

 Query models – det handlar inte bara om språket utan om hur folk använder sig 

av det. 

 Tidsmodeller – en del sökfrågor blir bäst besvarade av en webbsida som är 30 

minuter gammal medan andra sökfrågor betjänas bättre av ett dokument som har 

visat sig vara tidsbeständigt. 

 

Individualiserade modeller 

Google har även utvecklat sin internationella spridning för att kunna täcka ännu mer 

språk. Inom Googles organisation finns ett team som har syftet att utvärdera hur 

söktjänsten och dess funktionaliteter utvecklas. Automatiska utvärderingar görs var 

trettionde minut, utöver detta görs periodiska utvärderingar av den generella kvalitén 

och specifika algoritmers utveckling. 
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Det finns en grupp på Google som inriktar sig att bekämpa webbspam samt andra 

former av webbmissbruk såsom gömd text, off-topic-sidor fyllda med gibberish-

nyckelord, som används i syfte att nå en högre rankningsposition. (Google, 2008) 

 

Gällande utformningen av den praktiska utformningen av studien så har samma 

sökfrågor med identisk syntaktiskt utformning ställts till de tre söktjänsterna vid samma 

tidpunkt. Vid sökning via samtliga söktjänster användes enbart de tre söktjänsternas 

enkla sökning. 
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5 Metod 

Den praktiska undersökningen av söktjänsterna genomfördes under perioden 2008-07-

02 – 2008-08-25. Sökfrågorna behandlades en efter en. Sökfrågorna ställdes till 

samtliga söktjänster samtidigt och det var först efter att data från samtliga söktjänster 

hade samlats in som undersökningen gick vidare till nästa sökfråga. Samtliga data från 

samtliga söktjänster i undersökningen till en specifik sökfråga samlades in under samma 

tidsperiod. Detta gjordes för att söktjänsterna i undersökningen skulle kunna ha samma 

förutsättningar. Därefter presenteras informationsbehov, relevansbedömning och 

effektivitetsmått samt hur de används i uppsatsen. Sökfrågorna som ställdes till 

söktjänsterna var syntaktiskt identiska gällande booleska operatorer såsom AND, OR 

och NOT. 

5.1 Informationsbehov 

Vid en situation där man skall välja ut och konstruera informationsbehov ställs man 

inför valet huruvida det är rekommenderbart att konstruera informationsbehoven själv 

eller basera dem på redan existerande. Jag har gjort valet att basera mina 

informationsbehov på tentafrågor inom ämnesområdet Biblioteks & 

Informationsvetenskap. Det som gör dessa tentafrågor relevanta att inhämta 

informationsbehov ifrån är att de på så vis blir grundade i det ämnesområdet Biblioteks 

& Informationsvetenskap. Valet att basera sökfrågorna på redan existerande 

informationsbehoven grundas på Gordon och Pathak som påstår att när forskare 

konstruerar sina egna sökfrågor riskerar de att genom utformningen av dessa omedvetet 

kan komma att gynna en söktjänst framför en annan. (1999, s. 146) Genom att basera 

sökfrågorna på redan existerande informationsbehov når man även effekten att 

resultaten blir mer förankrade i verkligheten. (Landoni & Bell 2000, s. 128).  

5.2 Skapande av Sökfrågor 

Sökfrågorna är skapade utifrån trettio informationsbehov som är hämtade ifrån tentor 

inom den vetenskapliga disciplinen Biblioteks- och Informationsvetenskap. Andersson 

och Pilbrandt använde sig av samma antal sökfrågor till sin studie. Detta antal anses 

även vara det lägsta antalet som går att använda i statistiska tester (Körner & Wahlgren 

1998, s. 96). 

 

Skaparprocessen utgår dels utifrån de sökfaciliteter som de utvalda söktjänsterna 

erbjuder. Det är viktigt att anpassa sökfrågorna så att söktjänsten används på rätt sätt. 

Den tänkta användaren är även viktig att ha i åtanke när sökfrågorna skapas, på grund 

av att den vanlige användaren i stor utsträckning använder sig av enkla sökfrågor. 

(Våge, Dalianis & Iselid 2003) Därför är strukturen på sökfrågorna som används i 

undersökningen enkel och utan avancerade operatörer såsom AND, OR, NOT. 

 

Vissa begrepp för informationsbehov är vanligt förekommande enbart på engelska och 

därför får man inte samma resultat vid en sökning om man översätter dessa till svenska. 

Exempelvis skulle man vid en översättning av begreppet ”Information Retrieval” till de 

svenska termerna Information och återvinning riskera att återvinna dokument om till 

exempel återvinning av diverse material (recycling). Det man riskerar är med andra ord 

ett mycket vidare begrepp än vad man strävar efter. Så därför är sökfrågorna på både 

engelska och svenska. 

5.3 Relevansbedömning 

För att bedöma relevansen hos de funna dokumenten har jag använt mig av en binär 
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relevansskala. Detta betyder att ett dokument bedöms som varande antingen relevant 

eller irrelevant med avseende aktuellt informationsbehov. Shafi och Rathers 

undersökning som presenteras i tidigare forskning använder sig till skillnad från min sig 

av en flergradig relevansskala bestående av fyra graderingar. Den baseras på en 

poängskala där fulltext genererar tre poäng, abstrakt två poäng, bok alternativt databas 

en poäng och resterande dokument noll poäng. Skillnaden mellan den fyrgradiga 

relevansskalan samt min binära relevansskala är exempelvis att enbart abstrakt 

genererar två poäng med fyrgradig relevansskala och noll i min binära relevansskala. 

När Precision räknas ut så omvandlas den fyragradiga relevansskalan till binär där tre- 

och två- poängarna räknas om till en poäng dvs. relevant och en och de nollpoängarna 

räknas om till noll poäng, det vill säga ickerelevant. 

 

Orsaken till att jag har ansett den binära relevansskalan som varande det bästa 

alternativet att utföra för att nå målet med uppsatsen är som följande: 

 

 Den tid som fanns till förfogande. 

 Det finns ännu ingen given standard för hur man utformar en flergradig skala. 

 När man räknar ut värdet på effektivitetsmått som exempelvis Precision räknas 

ändå den flergradigt graderade relevansskalan om till binär form. 

 

Kriterierna för att relevansbedöma dokumenten är: 

5.3.1 Ämnesmässig / topikal relevans 

För att ett dokument ska bedömas vara relevant så måste först det ämnesmässiga 

innehållet analyseras. Innehållet i det återvunna dokumentet ska behandla det tema som 

informationsbehovet och den aktuella sökfrågan behandlar. Utöver innehållsmässig 

relevans existerar det andra formfaktorer att beakta specifika för just webbmiljön 

gällande relevans. Faktorerna som identifieras är som följer: 

 

Språk – De dokument som var skrivna på följande språk ansåg var relevanta: svenska, 

danska, norska samt engelska. Övriga dokument ansågs följaktligen som ej relevanta. 

 

Abstrakt – De sökträffar som leder till en sida där enbart abstrakt och inte dokumentets 

fulltext visas bedöms dokumentet om möjligt utifrån en relevansbedömning av 

abstraktet. Om en sådan bedömning inte anses möjlig bedöms dokumentet ej relevant. 

 

Tillgänglighet – De dokument som leder till en sida som är lösenordsskyddad eller som 

kräver kostnadskrävande registrering bedöms som ej relevanta. 

 

Citation only – (Gäller enbart Google Scholar) Hänvisning till citat utan hyperlänk. 

Bedömdes som varande irrelevanta. 

 

Boktitel – Hänvisning till boktitel utan hyperlänk. Ej relevant. 

 

Dubbletter – Dokument som har samma innehåll eller webbadress som tidigare 

återvunnet dokument bedöms som ej relevant. 

 

Tomma, döda eller inaktiva länkar - Sökträffar som länkar till icke aktiva länkar 

bedöms som ej relevanta. 
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5.3.2 Kriterier för vetenskaplighet 

Samtliga återvunna dokument har bedömts som antingen varande vetenskaplig eller ej 

vetenskapliga. Jag har valt att betrakta alla tidningsartiklar från akademiska tidskrifter 

som vetenskapliga eftersom de genomgår peer-review. Det finns dessutom en redaktör 

som ansvarar för det som publicerats. För övriga webbsidor gäller följande kriterier: 

 

Objektivitet - huruvida dokumentet innehåller information som är vinklat enligt 

upphovsmannens intentioner eller ej. Har webbsidan en trovärdig avsändare? 

 

Upphov – Finns det en tydlig avsändare, är det en artikel publicerad av akademisk 

tidskrift eller är den publicerad på en intresseorganisations egen hemsida? 

 

Aktualitet – Uppdateras innehållet regelbundet? 

 

Ämne/Omfång – Är texten tillräckligt omfattande till sitt omfång eller är det enda som 

vi som användare får till gång till ett abstrakt eller ett fåtal rader. Är dokumentets 

innehåll ämnesmässigt relevant? 

 

Kriterierna varierar beroende på vilken typ av tidskrift och vilken policy som tidskriften 

har. 

5.4 Effektivitetsmått 

Välformulerade och väldesignade effektivitetsmått är absolut en avgörande faktor för 

kvaliteten på utvärderingen av IR system. Följande effektivitetsmått baseras studien på: 

 

Precision – antalet återvunna relevanta dokument/antalet återvunna dokument. 

Mätningar har gjorts vid DCV-nivåer 1, 2, 3, 5, 7, 10 och 20 för att kunna få en 

indikation på hur bra söktjänsterna rankar relevant information högt. Höga värden på 

låga DCV-nivåer indikerar därför att söktjänsten återvinner relevanta dokument högt i 

återvinningslistan. 

 

Recall – antalet återvunna relevanta dokument/antalet relevanta dokument i samlingen. I 

kapitel tre nämnde jag att jag skulle återkomma till problematiken att implementera 

detta effektivitetsmått på Internetbaserade söktjänster. Svårigheten ligger helt enkelt i 

Internets evigt föränderliga natur och det närmast oändliga antal dokument som 

existerar där. Detta leder till insikten om hur enorm uppgift det vore att göra en 

bedömning på antalet relevanta dokument på Internet givet en viss tidpunkt. För att 

komma runt problemet används här istället Relative Recall. 

 

Clarke förklarar detta effektivitetsmått med att ge ett exempel på en sökning med 

Söktjänsterna A och B som återvinner a och b antal relevanta dokument. Förutsatt att det 

inte finns något överlapp återvinner söktjänsterna alltså a+b relevanta dokument. Clarke 

menar att det inte automatiskt är så att Relative Recall för söktjänst A = a/(a+b) och B = 

b/(a+b) eftersom några av de b relevanta dokumenten inte var tillgängliga för A och vice 

versa. Recall kan bara räknas ut när vi vet hur många av dessa b relevanta som 

processats av A:s sökspindel: Förutsatt att det finns c sådana relevanta dokument så blir 

Relative Recall för A a/(a+c). (Clarke 1997, s. 186) Detta sista steg har dock valts bort 

till denna uppsats på grund av tidsaspekten.  

 

Eftersom antalet relevanta dokument är okänt har jag valt att göra recallmätningar vid 

DCV-20. Såsom Relative Recall används i den här uppsatsen visar måttet den andel 
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relevanta akademiska dokument som var och en av söktjänsterna återvinner vid DCV = 

20. Måttet visar m a o hur mycket relevant akademiskt material de olika söktjänsterna 

återvinner i förhållande till varandra vid DCV-nivån 20. Den visar inte den andel 

relevant material som var och en av de olika söktjänsterna återvinner i förhållande till 

det totala antalet relevanta dokument i samlingen. En sådan uträkning görs omöjlig 

eftersom det inte är möjligt att göra en bedömning av hur många relevanta akademiska 

dokument som existerar på Internet givet ett visst informationsbehov samt tidpunkt.  

5.5 Överlappning 

Jaccards Index - Mängdteoretiskt definieras Jaccards Index mellan A och B samt räknas 

ut med följande ekvation: 

(Manning et al, 2008, s. 61) 

 

Jaccards Index är som nämnts ett mått som mäter överlappningen mellan två mängder A 

och B. Måttet visar hur stor del av det totala antalet återvunna relevanta dokument som 

en söktjänst återvinner relativt till de andra två. För uppsatsen räknas Jaccards Index ut 

enligt följande exempel: 

 

Antag att Google Scholar har återvunnit tjugo dokument och Scirus återvunnit tjugo 

dokument. Om man antar att tre av dessa dokument är gemensamma räknas Jaccards 

Index ut genom att antalet gemensamma dokument (3) divideras med det totala antalet 

återvunna dokument från båda söktjänsterna minus antalet gemensamma träffar (20+20-

3) . Uträkningen i exemplet blir då 3 / (20+20-3). 

 

Jag har valt att använda mig av DCV = 20 för att kunna analysera fler 

informationsbehov med den begränsade tid jag har till mitt förfogande. Det finns även 

studier som påstår att den genomsnittlige användaren inte tillgodogör sig dokument som 

hamnat längre ner på återvinningslistan än så. (Landoni & Bell 2000). 
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6 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet från undersökningen under fyra olika rubriker vilka är 

överensstämmande med de effektivitetsmått som undersökningen bygger på. Dessa är 

Jaccards Index, Precision och Relative Recall. Utöver dessa precisionsmått presenteras 

även statistik på vilka slags dokument som de olika söktjänsterna återvinner samt 

avvikelser. I tabellerna har jag markerat högsta värde med fetstil och lägsta värde med 

kursiv stil. 

6.1 Precision. 

Google Scholar har ett genomsnittsvärde på Precision på 0,27, Google på 0,39 och 

Scirus på 0,49. Scirus har högst Precision på tretton sökfrågor, Google på elva och 

Google Scholar sex stycken. En förklaring till att Google Scholar inte har ett högre 

värde på Precision är antalet återvunna citation only samt länkar som enbart består av 

en boktitel. Googles värde dras ner av ett stort antal dokument vars innehåll antingen 

var ämnesmässigt ej relevant eller av ej vetenskapligt ursprung/kvalitet. 

 

Tabell 6.2 visar värdena för Precision för samtliga tre söktjänsterna i undersökningen 

vid DCV-nivåerna 1, 2, 3, 5, 7, 10 och 20. Scirus presterar bäst över alla presenterade 

DCV-nivåer. Google Scholar har inte högst värde på någon av DCV-nivåerna. Scirus har 

även högst genomsnittsvärde över dessa DCV-nivåer. 

 

Genomsnittlig precision vid följande 

DCV-nivåer 

  Scholar Google Scirus 

1 0,3 0,5 0,57 

2 0,27 0,43 0,6 

3 0,26 0,42 0,54 

5 0,3 0,38 0,49 

7 0,27 0,36 0,45 

10 0,28 0,33 0,42 

20 0,22 0,28 0,36 

Genomsnitt 0,27 0,39 0,49 

Tabell 6.1: Genomsnittlig precision 

6.1.1 Precision för olika DCV-nivåer. 

Diagram 6.1 visar värdena för Precision för samtliga tre söktjänsterna i undersökningen 

vid DCV-nivåerna 1, 2, 3, 5, 7, 10 och 20. Tabellen visar att Scirus överlag har högst 

värden på den Genomsnittlig precision över samtliga DCV-nivåer, Google får näst högst 

Precision över samtliga DCV-nivåer samtidigt som Google Scholar får sämst värden 

över alla DCV-nivåer. 
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Diagram 6.1: Genomsnittlig precision 

6.1.2 Precision för varje sökfråga. 

Google Scholar har högst värde på sex av sökfrågorna, Google har högst värden på elva 

av sökfrågorna, Scirus har högst värden på tretton av sökfrågorna. 

 

Genomsnittlig precision för varje sökfråga 

  Scholar Google Scirus 

1 0,54 0,46 0,4 

2 0,1 0,18 0,49 

3 0,32 0,36 0,4 

4 0,34 0,07 0,5 

5 0,07 0,38 0,85 

6 0,04 0,47 0,4 

7 0,45 0,06 0,4 

8 0,15 0,04 0,53 

9 0 0,73 0,62 

10 0,58 0,6 0,45 

11 0,36 0,33 0,31 

12 0,46 0,54 0,93 

13 0,13 0,17 0,41 

14 0,13 0,64 0,41 

15 0,08 0,61 0,8 

16 0,45 0,73 0,4 

17 0,49 0,14 0,21 

18 0,52 0 0,04 

19 0,08 0,4 0,53 

20 0,08 0,77 0,38 

21 0,32 0,87 0,86 

22 0 0,63 0,04 

23 0,29 0,77 0,36 

24 0 0,09 0 

25 0,37 0,52 0,4 

Genomsnittlig Precison
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 Scholar Google Scirus 

26 0,61 0,18 0,84 

27 0,05 0,08 0,78 

28 0 0,08 0,8 

29 0,42 0,5 0,83 

30 0,68 0,19 0,38 

Medelvärde 0,27 0,39 0,49 

Tabell 6.2: Precision vid varje sökfråga 

6.2 Relative Recall 

Relative Recall är ett mått som mäter hur stor andel av det återvunna relevanta 

materialet som söktjänsterna var och en återvinner. Tabell 6.4 visar genomsnittsvärdet 

för Relative Recall för de tre undersökta söktjänsterna. Scirus har det högsta 

genomsnittet för Precision medan Google får näst högst värde samt att Google Scholar 

får sämst värden. 

 

Scirus har det högsta värdet på Relative Recall med ett värde på 0,37, Google näst högst 

med 0,33 och Google Scholar lägst med 0,30. Google Scholar får högst värden i sex av 

sökfrågorna, Google i elva av sökfrågorna och Scirus i sexton. 

 

Relative Recall   

Genomsnitt Scholar 0,29781 

Genomsnitt Google 0,32817 

Genomsnitt Scirus 0,37402 

Tabell 6.3: Relative Recall 

 

6.2.1 Relative Recall över sökfrågorna 

I tabell 6.5 presenteras de tre olika söktjänsternas värden för Relative Recall för 

samtliga sökfrågor. I klartext presenteras hur stor andel av det totala antal relevanta 

dokument återvunna av samtliga söktjänster som de individuella söktjänsterna 

återvinner per sökfråga. Resultatet blir att Google Scholar får högst värden i sex av 

sökfrågorna, Google i elva av sökfrågorna och Scirus i sexton. 
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Relative Recall över sökfrågorna. 

 Sökfråga  Scholar  Google  Scirus  

1 0,54 0,15 0,31 

2 0,25 0,42 0,33 

3 0,27 0,2 0,53 

4 0,29 0,24 0,47 

5 0,25 0,17 0,58 

6 0,14 0,29 0,57 

7 0,54 0,15 0,31 

8 0,33 0,13 0,53 

9 0 0,4 0,6 

10 0,4 0,47 0,13 

11 0,27 0,33 0,4 

12 0,14 0,38 0,48 

13 0,31 0,31 0,38 

14 0,15 0,54 0,31 

15 0,2 0,4 0,4 

16 0,29 0,57 0,14 

17 0,56 0,22 0,22 

18 0,9 0 0,1 

19 0,29 0,29 0,43 

20 0,1 0,57 0,33 

21 0,23 0,45 0,32 

22 0 0,89 0,11 

23 0,31 0,46 0,23 

24 0,6 0,4 0 

25 0,25 0,38 0,38 

26 0,25 0,21 0,54 

27 0,19 0,19 0,63 

28 0 0,33 0,67 

29 0,28 0,25 0,47 

30 0,63 0,06 0,31 

Tabell 6.4: Relative Recall. 

6.3 Jaccards Index 

Söktjänster Genomsnitt över alla sökfrågor 

Google – Scirus 0,01561 

Scholar - Scirus 0,061193 

Scholar - Google 0,024022 

Tabell 6.5: Jaccards Index 

 

Tabell 1 visar genomsnittet för Jaccards Index för alla tre söktjänster i undersökningen. 

Värdet på Jaccards Index mellan Google och Scirus är lägst med ett genomsnittligt 

värde på 0,01561 därefter kommer överlappningen mellan Google samt Google Scholar 

som är något högre nämligen 0,024. Störst antal gemensamma relevanta dokument 

uppvisar Google Scholar och Scirus med ett värde på Jaccards index på 0,061.  

6.4 Statistik. 

I tabell 6.6 presenteras statistik över egenskaperna på de återvunna dokumenten från de 

olika söktjänsterna. Antalet döda länkar är mycket jämnt utspridda över alla tre 
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söktjänsterna. Däremot kan det konstateras att Google Scholar återvinner flest träffar 

som bara refererar till en boklänk med 40 träffar jämfört med Googles 20 samt Scirus 

fjorton. Antalet ämnesmässigt relevanta träffar är jämnt fördelat. Scirus och Google 

Scholar återvinner i stort sätt lika många abstrakt, 337 mot 342, men Google bara 279 

vilket kan vara en indikator på att Google inte återvinner lika mycket vetenskapligt 

material. Google Scholar återvinner överlägset flest träffar som bara hänvisar till 

Citation only med 81 stycken. Motsvarande siffra för Google är sexton och Scirus 

fjorton. Google Scholar återvinner flest antal dokument som enbart ger tillgång till 

abstrakt (342), Citation only (81) samt information om boktitel (40). Antal döda länkar 

skiljer enbart marginellt. Scirus återvinner flest träffar med fel språk (34) medan Google 

återvinner flest dokument som är ämnesmässigt ej relevanta (258). Alla värden är 

hämtade från Tabell 6. 

 

  Google 

Google 

Scholar Scirus 

relevant 355 345 353 

död länk 101 104 107 

språk 19 26 34 

abstrakt 279 342 337 

innehåll ej relevant 258 172 224 

bok 20 40 14 

fulltext 255 158 227 

citation only 16 81 14 

Tabell 6.6: Statistik. 

6.4.1 Andel vetenskapligt material 

Google Scholar återvinner 96%, Google 77% och Scirus 95% akademiskt material. 

Skillnaden mellan Google Scholar och Scirus är marginell medan Google återvinner 

betydligt fler dokument av ickevetenskaplig karaktär. 

6.5 Analys utifrån tematiserade och enskilda informationsbehov 

Detta kapitel består av två avsnitt. I första avsnittet behandlas anmärkningsvärda 

resultat hos grupper indelade utifrån temat på informationsbehov. I andra avsnittet 

behandlas avvikelser i resultat hos enskilda sökfrågor. 

6.5.1 Tematiserade informationsbehov 

Jag har även delat in informationsbehoven i sex olika genrer av B&I för att undersöka 

huruvida återvinningseffektiviteten hos de olika söktjänsterna varierar beroende på 

tema. Två av informationsbehoven passar inte in i någon kategori och analyseras därför 

inte här. 
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Grupp 1: Information Retrieval 

Relative Recall       

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

1 0,54 0,15 0,31 

14 0,15 0,54 0,31 

15 0,20 0,4 0,4 

20 0,10 0,57 0,33 

23 0,31 0,46 0,23 

27 0,19 0,19 0,63 

Medelvärde för gruppen 0,25 0,39 0,37 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,30 0,33 0,37 

Skillnad -0,05 0,06 -0,01 

 

Genomsnittlig Precision      

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

1 0,54 0,46 0,4 

14 0,13 0,64 0,41 

15 0,08 0,61 0,8 

20 0,08 0,77 0,38 

23 0,29 0,77 0,36 

27 0,05 0,08 0,78 

Medelvärde för gruppen 0,20  0,56  0,52  

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,27 0,39 0,49 

Skillnad -0,10  0,23  0,15  

 

Samtliga söktjänster med undantag för Google Scholar presterar här ovanligt höga 

värden på Genomsnittlig precision. En eventuell orsak till den goda 

återvinningseffektiviteten kan vara att informationsbehoven i den här kategorin beskrivs 

med termer som till hög grad är exklusiva.  

 

Grupp 2: Databashantering 

Relative Recall       

Sökfråga  Scholar Google  Scirus  

2 0,25 0,42 0,33 

4 0,29 0,24 0,47 

6 0,14 0,29 0,57 

11 0,27 0,33 0,4 

12 0,14 0,38 0,48 

19 0,29 0,29 0,43 

Medelvärde 0,23 0,33 0,45 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,30 0,33 0,37 

Skillnad -0,07 0,00 0,07 
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Genomsnittlig Precision       

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

2 0,10 0,18 0,49 

4 0,34 0,07 0,5 

6 0,04 0,47 0,4 

11 0,36 0,33 0,31 

12 0,46 0,54 0,93 

19 0,08 0,4 0,53 

Medelvärde 0,23 0,33 0,53 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,27 0,39 0,49 

Skillnad -0,04 -0,06 0,04 

 

Inga avgörande skillnader mot normalsituationen 

 

Grupp 3: Klassifikation 

 

Relative Recall       

Sökfråga Scholar Google Scirus 

13 0,31 0,31 0,38 

17 0,56 0,22 0,22 

18 0,9 0,00 0,1 

25 0,25 0,38 0,38 

Medelvärde 0,51 0,23 0,27 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,30 0,33 0,37 

Skillnad 0,21 -0,10 -0,10 

    

Genomsnittlig Precision       

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

13 0,13 0,17 0,41 

17 0,49 0,14 0,21 

18 0,52 0,00 0,04 

25 0,37 0,52 0,4 

Medelvärde 0,38 0,21 0,27 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,27 0,39 0,49 

Skillnad 0,11 -0,18 -0,23 

 

Både Google och Scirus presterar sämre än normalsituationen. Google Scholar däremot 

presterar marginellt bättre. 

 

Grupp 4: Biblioteksrelaterat 

Relative Recall 

Sökfråga  Scholar Google  Scirus  

8 0,33 0,13 0,53 

24 0,60 0,40 0,00 

Medelvärde 0,47 0,27 0,27 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,30 0,33 0,37 

Skillnad 0,17 -0,06 -0,11 
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Genomsnittlig Precision       

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

8 0,15 0,04 0,53 

24 0,00 0,09 0,00 

Medelvärde 0,08 0,07 0,27 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,27 0,39 0,49 

Skillnad -0,20 -0,33 -0,23 

 

Samtliga söktjänsterna presterar avsevärt sämre jämfört med normalsituationen. En 

eventuell orsak till detta är att informationsbehoven i denna beskrivs med termer som 

kan används brett. 

 

Grupp 5: Indexering 

Relative Recall       

Sökfråga  Scholar Google  Scirus  

7 0,54 0,15 0,31 

10 0,40 0,47 0,13 

16 0,29 0,57 0,14 

Medelvärde 0,52 0,33 0,43 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,30 0,33 0,37 

Skillnad 0,22 0,00 0,05 

    

Genomsnittlig Precision       

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

7 0,45 0,06 0,40 

10 0,58 0,60 0,45 

16 0,45 0,73 0,40 

Medelvärde 0,49 0,46 0,42 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,27 0,39 0,49 

Skillnad 0,22 0,07 -0,07 

 

Google Scholar presterar betydligt bättre än normalsituationen, men avvikelserna är 

marginella. 

 

Grupp 6: Internetverktyg 

Relative Recall       

Sökfråga  Scholar Google  Scirus  

3 0,27 0,20 0,53 

29 0,28 0,25 0,47 

30 0,63 0,06 0,31 

Medelvärde 0,37 0,43 0,62 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,30 0,33 0,37 

Skillnad 0,07 0,10 0,24 

  



 

34 

Genomsnittlig Precision       

Sökfråga nummer  Scholar Google  Scirus  

3 0,32 0,36 0,4 

29 0,42 0,50 0,83 

30 0,68 0,19 0,38 

Medelvärde 0,47 0,35 0,54 

Medelvärde över alla 30 sökfrågor 0,27 0,39 0,49 

Skillnad 0,20 -0,04 0,05 

 

Google Scholar presterar betydligt bättre men i övrigt är det enbart marginella 

avvikelser mot normalsituationen. 

6.5.2 Enskilda sökfrågor 

I det här avsnittet behandlas enskilda sökfrågor där söktjänsterna återvunnit ovanligt få 

eller ovanligt få relevanta dokument jämfört med normalsituationen. Jag har valt att 

presentera de avvikelser på enskilda informationsbehov som är mest signifikanta. 

Övriga avvikelser presenteras i Bilaga 1. 

 

Google presterar generellt lägre än normen på informationsbehov rörande specifika 

aktiviteter/ företeelser på specifika bibliotekstyper, exempel: 

 

Fråga nummer 8 

Informationsbehov: bibliotekskultur på folkbibliotek 

Sökfråga: bibliotekskultur folkbibliotek 

 

Avvikelse: Google får ett lågt värde på Precision (0,08) och Relative Recall (0,13) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. 

 

Ämnesmässigt ej relevanta dokument (9) och enbart abstrakt (2). 

 

Kommentar till avvikelse: Många av Googles träffar handlar om bibliotekskultur inom 

alla slags former av bibliotek medan andra träffar delar upp termen bibliotekskultur i 

bibliotek och kultur alltså bibliotek som en del av kultursfären. 

 

Google Scholar Precision: 0,15 

Google Scholar Relative Recall: 0,33 

Scirus Precision: 0,53 

Scirus Relative Recall: 0,53 

 

Till synes presterar Google Scholar marginellt bättre och Scirus betydligt bättre än 

Google. 

 

Fråga nummer 19  
Informationsbehov: Ämnesordsåtervinning av skönlitteratur 

Sökfråga: Ämnesordsåtervinning skönlitteratur 

 

Avvikelse: Scirus presterar lågt värde på precision (0,04) och på Relative Recall (0,10) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Google Scholar presterar lågt värde på 

precision (0,08) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Detta beror på att 

söktjänsten återvinner många abstrakt (18 stycken). 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 
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samt vetenskapligt material dock med enbart tillgång till abstrakt. 

 

Google Precision: 0,40 

Google Relative Recall: 0,29 

Scirus Precision: 0,53 

Scirus Relative Recall: 0,43 

 

Till synes presterar både Google och Scirus betydligt bättre än Google Scholar. 

 

Fråga nummer 24 

Informationsbehov: användarorienterad beståndsutveckling på forskningsbibliotek 

Sökfråga: user-oriented acquisition collection development academic libraries 

 

Avvikelse: Google presterar lågt värde på Precision (0,04) jämfört med 

normalsituationen för söktjänsten. Enbart abstrakt (11) och ämnesmässigt ej relevant 

(3). 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material dock till övervägande del enbart abstrakt. 

 

Google Scholar Precision: 0,04 

Google Scholar Relative Recall: 0,60 

Scirus Precision: 0,00 

Scirus Relative Recall: 0,00 

 

Samliga söktjänster presterar lika dåligt. 

 

Fråga nummer 28  
Informationsbehov: Trender i informationssökande på internet 

Sökfråga: Trends Internet Information Behavior 

 

Ämnesmässigt ej relevant (6), ej vetenskapligt material (6), dubbletter (2) och enbart 

abstrakt (3) 

 

Avvikelse: Google presterar lågt värde på precision (0,08) samt Relative Recall (0,33) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. 

 

Kommentar till avvikelser: Huvudtema på de återvunna dokumenten är antingen 

Internet eller information. Det kan bero på att dess termer är så frekvent förekommande 

på internet att dokument som innehåller termerna inte nödvändigtvis har 

informationsbehovet som huvudtema. 

 

Google Scholar Precision: 0,00 

Google Scholar Relative Recall: 0,00 

Scirus Precision: 0,78 

Scirus Relative Recall: 0,67 

 

Till synes presterar Scirus betydligt bättre än både Google och Google Scholar. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningarna som studien baserar 

sig på. Utifrån detta följer en diskussion kring hur väl de olika söktjänsterna har 

presterat i förhållande till varandra och en jämförelse med resultatet från tidigare 

forskning. 

 

Uppsatsarbetet startade med att de två akademiska söktjänsterna Google Scholar och 

Scirus samt den generella söktjänsten Google valdes ut för att utvärdera deras förmåga 

att återvinna relevant akademiskt material inom ämnesområdet Biblioteks- och 

Informationsvetenskap. Informationsbehov skapades sedan utifrån tentor i det ämnet. 

Utifrån dessa informationsbehov skapades sökfrågor som sedan ställdes mot de utvalda 

söktjänsterna. Utifrån återvinningslistorna som genererades av söktjänsterna vid de 

aktuella sökningarna samlades data in och utifrån denna beräknades värdet på Precision, 

Relative Recall samt Jaccards Index. Frågeställningarna som undersökningen skulle 

besvara var följande: 

 

1) Hur presterar Google, Google Scholar och Scirus i förhållande till varandra i 

fråga om: 

 Precision 

 Relative Recall 

2) Hur stort är överlappningen mellan dessa tre söktjänster? 

 

Gällande Precision så visar resultatet att Scirus presterar högst värde på de flesta av 

sökfrågorna, nämligen tretton stycken, Google på elva och Google Scholar på sex 

stycken. En orsak till att Google Scholar inte har ett högre värde på Precision är antalet 

återvunna Citation only samt länkar som enbart består av en boktitel. Googles värde 

dras ner av ett stort antal dokument vars innehåll antingen var ämnesmässigt ej relevant 

eller av ej vetenskapligt ursprung/kvalitet. 

 

Detta kan jämföras med Anderssons och Pilbrandts studie där Google Scholar fick ett 

högre värde på Precision än vad Scirus fick. Potentiella orsaker mellan skillnaden i 

resultat mellan studier kan bland annat vara att informationsbehoven i Andersson och 

Pilbrandts studie var baserade på flera olika vetenskapliga discipliner samt att den 

gjordes när för ett antal år sedan. Gällande Precision är resultatet sådant att Google 

Scholar presterade bäst men att skillnaderna är marginella. 

 

I Anne Teppos artikel presterade Google Scholar ett lägre genomsnittsvärde för 

Genomsnittlig precision än Svensk Medicin. Google Scholar hade högst Precision vid 

sju av sökfrågorna och Svensk Medicin i tretton. Svensk Medicin hade högst 

Genomsnittlig precision över samtliga DCV-nivåer. Google Scholar återvann 44 

felmeddelande jämfört med Svensk Medicin som bara återvann ett. 

 

I en undersökning mellan Google Scholar och bibliografiska databaser visar det sig att 

gällande nivåerna på Precision vid de tjugo första träffarna så hade Google Scholar det 

tredje högsta värdet på Precision. Värdet på Precision var lägre än både MEDLINE och 

Academic Search Elite. Däremot sjönk Google Scholars Precision inte speciellt mycket 

till DCV 100 vilket medför att författaren till undersökningen menar att det finns 

utrymme för förbättringar i Googles relevansbedömning. 

 

Shafi och Rathers undersökning jämför återvinningseffektiviteten mellan Altavista, 

Google, HotBot, Scirus och Bioweb. Värdena på Precision visar att Scirus presterar 
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högst värden följt av Google. 

 

Brophy och Bawdens undersökning mellan Google kommer fram till att värdet på 

Precision är likvärdigt mellan Google och ett antal utvalda biblioteksdatabaser. 

  

Andersson och Pilbrandt samt Anne Teppo använde precis som jag Genomsnittlig 

precision till skillnad från de övriga studierna. Skillnad mellan Genomsnittlig precision 

och vanlig Precision är att Genomsnittlig precision ger högre poäng till relevanta 

dokument som kommer högt upp i återvinningslistan.  

 

Gällande Relative Recall är det även här Scirus som har det högsta värdet på Relative 

Recall med ett värde på 0,37, Google näst högst med 0,33 och Google Scholar lägst 

med 0,30. Google Scholar får högst värden i sex av sökfrågorna, Google i elva av 

sökfrågorna och Scirus i sexton. 

 

I Shafi och Rathers artikel får Scirus det högsta värdet på Relative Recall med 0,32 följt 

av Hotbot (0,29 och Altavista (0,18).  

 

Skillnaden i definition av Relative Recall är att Brophy & Bawden använder Clarkes 

definition. Det är samma definition som jag med skillnaden att jag i min uppsats på 

grund av tidsaspekt valt bort sista steget processen som innebär att man undersöker hur 

många av exempelvis söktjänst A:s återvunna relevanta dokument var tillgängliga för 

söktjänst B. 

 

Gällande överlapp så återvann Google Scholar samt Scirus flest gemensamma relevanta 

dokument, därefter kombinationen Google och Google Scholar. Den kombination som 

återvann minst gemensamma relevanta dokument var Google och Scirus.  

 

Värt att notera är angående överlapp är det faktum att Andersson och Pilbrandt menar 

att det är stor skillnad mellan söktjänsternas återvinning av dokument som författarna 

till uppsatsen bedömer som varande av ickevetenskaplig kvalitet. Författarna gör även 

en intressant observation nämligen att det finns skillnader mellan Google Scholars samt 

Scirus databasers uppbyggnad. Författarna menar att om man söker efter välkänd och 

ofta citerad artikel så är Google Scholar det bästa valet men om man däremot vill veta 

vilka studier som för tillfället görs så är antagligen Scirus det bästa valet. Orsaken till 

detta är att Scirus via Elsevier har bättre tillgång till resurser som kommer exempelvis 

från forskarnas egna webbsidor. Rekommendationen från författarna till studien är att 

detta förmodligen innebär att det är en bra idé att använda sig av båda söktjänsterna då 

de båda presterar ungefär lika bra samt har en kompletterar varandra. (Andersson, 

Pilbrandt 2005, s. 47) 

 

Google Scholar återvinner flest antal dokument som enbart ger tillgång till abstrakt 

(342), citation only (81) samt information om boktitel (40). Antal döda länkar skiljer 

enbart marginellt. Scirus återvinner flest träffar med fel språk (34) medan Google 

återvinner flest dokument som är ämnesmässigt ej relevanta (258). Alla värden är 

hämtade från Tabell 6. Dessa observationer stämmer väl överens med Teppos 

undersökning i vilken Svensk Medicin presterar generellt bättre än Google Scholar. Vid 

analys av data kan man konstatera att även här visar sig Google Scholars benägenhet att 

återvinna dokument (bokträffar, citation only, döda länkar) högre grad än Svensk 

Medicin gör. (Teppo 2008, s. 32-35) 

 

Jag har delat upp informationsbehoven i sex olika grupper av genrer inom B&I för att 
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analysera huruvida de olika söktjänsterna återvinner relevant material olika väl i de 

olika genrerna. De olika grupperna är Information Retrieval, indexering, klassifikation, 

biblioteksrelaterat, databaspublicering och Internetverktyg.  

 

En grupp där återvinningseffektiviteten avviker mer än marginellt från 

normalsituationen är de biblioteksrelaterade informationsbehoven. Värdena på 

Genomsnittlig precision ligger långt under genomsnittet för samtliga tre söktjänster. En 

eventuell orsak till det skrala resultatet kan vara att informationsbehoven består av vaga 

termer som används i flera olika begrepp vilket gör det svårt att konstruera sökfrågor 

som riktar in sig enbart på dessa informationsbehov. Gruppen innehåller visserligen 

enbart två informationsbehov men det vore intressant att undersöka fler 

informationsbehov inom samma genre.  

 

En annan grupp återvinningseffektiviteten som avviker kraftigt från normalsituationen 

är informationsbehoven inom ämnesgenren Information Retrieval. Samtliga söktjänster 

utom Google Scholar presterar kraftigt över normalsituationen. Tvärtemot vad som är 

fallet med de biblioteksrelaterade informationsbehoven är dessa termer lättare att göra 

om till mer exkluderande sökfrågor. Google och Scirus presterar mer än marginellt 

under normen på ämnesgruppen klassifikation. 

7.1 Metodologiska aspekter. 

Användandet av binär relevansskala kan kritiseras utifrån det faktum att eftersom alla 

dokument innehåller mer eller mindre kvantiteter av information. Ämnet som ett visst 

informationsbehov berör kan bara i förbifarten beröras medan det är nästa ämnes 

huvudtema. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle potentiellt kunna vara att använda sig 

av en flergradig relevansskala där graden av relevans bedöms. Bedömningen här är att 

användningen av en binär relevansskala minimerar men inte helt raderar subjektiviteten 

i bedömningen som riskerar att bli fallet med att gradera relevans. 

 

Bedömandet av vad som kan anses vara akademiskt material kan även diskuteras. 

Kriterierna kunde möjligen ha varit antigen striktare eller mildare. Att tidskriftsartiklar 

från akademiska tidskrifter bedömdes vara av vetenskaplig kvalitet beror på att de 

passerar igenom en Peer-review som garanterar vetenskaplighet och har en ansvarig 

utgivare som skall garantera den kvaliteten på innehållet. Resterande kriterier har utgått 

ifrån vilken typ av dokument, ursprung samt omfång dokumenten ska inneha och är 

hämtade från Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality on the 

Web (1999). Påpekas bör att dessa enbart har fungerat som riktlinjer och att en 

helhetsbedömning har gjorts från fall till fall. Google Scholar och Scirus återvinner till 

stor del samma typ av material och gör det i större utsträckning respektive söktjänst i 

förhållande till Google. Alltså kan man säga att Google återvinner en annan typ av 

dokument och i högre utsträckning andra dokument än de övriga söktjänsterna. Därför 

blir det i Googles fall svårare att göra bedömningen huruvida dess träffar är av 

akademisk karaktär. 

 

Det ska inte förutsättas att den tänkte användaren av de söktjänster som denna studie 

gjort en utvärdering av skulle ha tillgång till en mängd former av dyra akademiska 

databaser. Det skulle dock bli förutsättningen om den här undersökningen hade betraktat 

fulltexter som förutsätter dyra prenumerationer eller köp artikel för artikel som varande 

relevant material. 

 

Att klassificera dokument som enbart återvinner abstrakt som varande icke relevant kan 

möjligtvis även kritiseras. Utgångspunkten här är att den information som ett abstrakt 
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innehåller ensamt inte är tillräckligt för att utgöra ett relevant akademiskt dokument. 

Den tänkte användaren kan heller inte antas ha tillgång till de betaltjänster som 

erfordras för att få tillgång till dokumentet i sin helhet. 

 

En söktjänsts uppgift är att givet ett visst informationsbehov samt sökfråga återvinna 

maximalt antal relevanta dokument till användaren. Därför gjordes valet att bedöma de 

sökträffar dokument som bestod av bokträffar, citation only, spegelsidor, döda länkar 

samt ”felaktigt” språk som varande icke relevanta dokument. Dessa är alla exempel på 

vad som Landoni benämner som Brus och hans rekommendation är att dessa betraktas 

som icke-relevant. (Landoni 2000, s. 126-128) 

 

Ett effektivitetsmått som används vid den jämförande undersökningen är Precision som 

är valt för att utvärdera de undersökta söktjänsternas Effectiveness vilket är ett begrepp 

som enligt Chowdhury syftar på hur väl de utvärderade IR-systemen som i detta fall är 

Internetsöktjänsterna Google, Google Scholar och Scirus uppfyller de mål som de sätter 

upp för sin verksamhet. För både Google, Google Scholar och Scirus är målsättningen 

att enbart återvinna dokument av akademisk kvalitet samt med ämnesmässig relevans. 

Effectiveness är med andra ord ett begrepp för hur bra ett system är på att återvinna 

relevanta dokument medan icke relevanta dokument hålls tillbaka. Detta är direkt 

relaterat till måttet Precision samt Relative Recall vilket mäter just hur bra ett system är 

på att undanhålla icke relevanta dokument. (Chowdhury 1999, s. 200) Mitt resultat har 

jag kommit fram till genom att använda mig av Effectiveness enligt Chowdhury. 
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8 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur väl de båda söktjänsterna Google 

Scholar och Scirus återvinner akademiskt och relevant material fritt tillgängligt i 

fulltext. Studien ämnade även undersöka hur stor överlappningen är mellan 

söktjänsterna, det vill säga hur ofta de återvinner samma dokument. Studien ämnade 

även undersöka den eventuella skillnaden i återvinningseffektivitet mellan de 

akademiska söktjänsternas prestation kontra den generella söktjänsten Google. 

Frågeställning formulerades som följer: 

 

1) Hur presterar Google, Google Scholar och Scirus i förhållande till varandra i 

fråga om: 

 Precision 

 Relative Recall 

2) Hur stor är överlappningen mellan dessa tre söktjänster? 

 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen så skapades informationsbehov utifrån 

tentafrågor i det vetenskapliga ämnet B & I. Med hjälp av tidigare forskning samt 

litteratur inom Information Retrieval valdes följande effektivitetsmått ut: Precision, 

Relative Recall och Jaccards Index. Utifrån informationsbehoven skapades sökfrågor 

som sedan ställdes mot de utvalda söktjänsterna. Söktjänsternas återvinningslistor 

skapade vid sökning mot söktjänsterna användandes de aktuella sökfrågorna samlades 

in. Därefter relevansbedömdes de dokument som söktjänsterna återvann utifrån en binär 

relevansbedömning. Värdet på effektivitetsmåtten Precision, Relative Recall samt 

Jaccards Index räknades ut utifrån statistik som visade de dokument som söktjänsterna 

återvann. 

   

Resultatet visar att Scirus är presterar högst Precision på flest av sökfrågor nämligen 

tretton stycken, Google på elva och Google Scholar sex stycken. Detta innebär att 

Scirus i genomsnitt återvinner fler relevanta dokument högre upp på 

återvinningslistorna än både Google Scholar och Google. Google Scholar har ett 

medelvärde på Precision på 0,27, Google på 0,39 och Scirus på 0,49. 

 

Scirus har det högsta värdet på Relative Recall vilket innebär att Scirus återvann den 

största andelen relevant vetenskapligt material. Google näst högst med och Google 

Scholar lägst med. Google Scholar får högst värden i sex av sökfrågorna, Google i elva 

av sökfrågorna och Scirus i sexton. Detta betyder att Scirus återvinner 37%, Google 

33% och Google Scholar 30% av de dokument som samtliga söktjänster återvann som 

bedömdes som varande relevanta samt av akademisk kvalitet. Google Scholar återvann 

högst procentuell andel relevanta träffar vid sex av sökfrågorna, Google vid elva och 

Scirus på sexton. 

 

Informationsbehoven har även tematiserats för att analysera huruvida de olika 

söktjänsterna presterar likvärdigt över hela fältet Biblioteks & informationsvetenskap. 

De olika grupperna som informationsbehoven delats in i är Information Retrieval, 

indexering, klassifikation, biblioteksrelaterat, databaspublicering och Internetverktyg.  

 

Återvinningseffektiviteten hos söktjänsterna avviker betydligt i gruppen med de 

biblioteksrelaterade informationsbehoven där samtliga söktjänsterna presterar under 

normalsituationen. Gruppen innehåller visserligen enbart två informationsbehov men 

det vore intressant att undersöka fler informationsbehov inom samma genre. En annan 

grupp återvinningseffektiviteten som avviker kraftigt från normalsituationen är 
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informationsbehoven inom ämnesgenren Information Retrieval. Samtliga söktjänster 

utom Google Scholar presterar här kraftigt över normalsituationen 

 

För att komplettera effektivitetsmåtten har även statistik på egenskaper hos de 

dokument på de undersökta söktjänsterna återvinningslistor. Google Scholar återvinner 

flest antal dokument som enbart ger tillgång till abstrakt dock enbart med en marginell 

marginal. Google Scholar återvinner även flest citation only (81) samt information om 

boktitel (40). Antal döda länkar skiljer enbart marginellt. Scirus återvinner flest träffar 

med fel språk (34) medan Google återvinner flest dokument som är ämnesmässigt ej 

relevanta (258). 

 

Google Scholar återvann ett antal träffar som enbart ledde till något som Google 

Scholar kallar citation only samt länkar som enbart består av en bokreferens. Eftersom 

kriteriet akademisk relevans var fri tillgänglighet till fulltext så drar dessa ner värdena 

för både Precision samt Relative Recall för Google Scholar. 
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9 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur väl de båda söktjänsterna Google 

Scholar och Scirus återvinner akademiskt relevant material. Studien ämnade även 

undersöka hur stor överlappningen var mellan söktjänsterna, det vill säga hur ofta de 

återvann exakt samma dokument. Uppsatsen ämnade också undersöka hur de 

akademiska söktjänsterna presterar gentemot den generella söktjänsten Google. Därför 

ställdes följande frågeställningar: 

 

1) Hur presterar Google, Google Scholar och Scirus i förhållande till varandra i 

fråga om: 

 Precision 

 Relative Recall 

2) Hur stor är överlappningen mellan dessa tre söktjänster? 

 

Två akademiska och en generell söktjänst väljs ut för utvärdering. Google Scholar och 

Scirus som representanter för de akademiska och Google generella. Därefter skapas 

informationsbehov utifrån vilka sökfrågor skapas som ställs till söktjänsternas index. 

Informationsbehoven i den här uppsatsen begränsas till B & I och hämtas ifrån tentor 

inom samma vetenskapsdisciplin. Utifrån informationsbehoven skapas sökfrågor på ett 

sådant sätt att de anpassas till de sökfaciliteter som de enskilda söktjänsterna erbjuder. 

Sökfrågorna är även skapade med utifrån den tänkte mediananvändarens 

sökfrågeskapande i åtanke. Därefter ställs de trettio sökfrågorna till söktjänsterna vilket 

leder till återvinnandet av ett antal träfflistor som innehåller ett antal träffar som skall 

analyseras. Dokumenten på återvinningslistorna relevansbedöms därefter. 

Relevansbedömningsprocessen är mer utförligt beskriven i metodkapitlet men kortfattat 

handlar det om att bedöma huruvida dokumentet antingen är ämnesmässigt relevant 

givet ett visst informationsbehov samt huruvida det utöver detta även har en inneboende 

akademisk kvalitet. Rådata på antal relevanta dokument och plats i återvinningslistan 

hämtas in och lagras och utifrån detta räknas effektivitetsmåtten ut. Resultatet på 

effektivitetsmåtten analyserades utifrån ett teoretiskt perspektiv och ställdes i 
relation till tidigare forskning. 
 

För att bedöma söktjänsternas prestation användes tre effektivitetsmått. Precision – 

mäter andelen återvunna relevanta dokument av den totala mängden 

återvunna/analyserade dokument, Jaccards Index – mäter hur ofta olika söktjänster 

återvinner samma dokument, Relative Recall – mäter hur stor andel relevanta dokument 

olika söktjänster återvinner i förhållande till varandra. 

 

Den praktiska undersökningen av söktjänsterna genomfördes under perioden 2008-07-

02 – 2008-08-25. Sökfrågorna behandlades en efter en och ställdes till samtliga 

söktjänster samtidig. Först efter det att data från samtliga söktjänster hade samlats in 

som undersökningen gick vidare till nästa sökfråga. Samtliga data från samtliga 

söktjänster i undersökningen till en specifik sökfråga samlades in under samma 

tidsperiod. Detta gjordes för att söktjänsterna i undersökningen skulle kunna ha samma 

förutsättningar. 

 

Med tanke på att Google till skillnad från de övriga söktjänsterna i uppsatsen inte har 

specialiserat på att återvinna akademiskt material så presterar Google oväntat bra 

resultat. Google når inte upp till Scirus nivå men det är inte långt ifrån och den presterar 

i genomsnitt bättre än Google Scholar. Precis som man kanske skulle kunna förvänta sig 

återvinner dock Google fler dokument av ickeakademisk art. 
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För att vara en sökmotor som har specialiserat sig på att återvinna akademiskt material 

så presterar Google Scholar generellt ovanligt låga värden. Det finns ett par 

specialfunktioner hos Google Scholar som är värda att nämna i detta sammanhang. Till 

exempel erbjuder Google Scholar användaren genom tjänsten Cited by en länk från 

användaren till relaterad forskning. Google Scholar länkar även till böcker och AV-

material. Genom sitt partnerskap med OCLC länkar till WORLDCAT i resultatlistan 

tillåter användaren att se huruvida ett lokalt bibliotek har boken eller tidskriften som 

användaren söker efter. (Giustini 2005, s. 86-87). 

 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl de utvalda söktjänsterna återvinner 

relevanta fritt samt direkt åtkomliga fulltextdokument inom ämnet Biblioteks- och 

Informationsvetenskap så har dessa boklänkar samt Citation only och cited by inte givit 

några poäng på något av effektivitetsmåtten. Detta är en delförklaring till Google 

Scholar prestation. Dock ska nämnas att nämnas att Google Scholar och Scirus oftare 

återvinner samma dokument än Google Scholar och Google eller Scirus och Google. 

Det är även intressant att notera att Google Scholar har varit enbart en Beta-version med 

andra ord en testversion nu i fem år nu. 

 

Den tredje söktjänsten i detta avsnitt Scirus är den söktjänst som överlag presterar bäst. 

Eventuella anledningar till detta är att Scirus inte har samma benägenhet som Google 

Scholar att återvinna hänvisning till ett citat eller en bok och alltså inte leder vidare till 

någon webbsida. Skillnaden i återvinningseffektivitet mellan framförallt Scirus och 

Google Scholar kan klassificeras som mer än marginell. 

 

Informationsbehoven har även tematiserats för att analysera huruvida de olika 

söktjänsterna presterar likvärdigt över hela fältet Biblioteks & informationsvetenskap. 

De olika grupperna som informationsbehoven delats in i är Information Retrieval, 

indexering, klassifikation, biblioteksrelaterat, databaspublicering och Internetverktyg.  

 

Återvinningseffektiviteten hos söktjänsterna avviker betydligt i gruppen med de 

biblioteksrelaterade informationsbehoven där samtliga söktjänsterna presterar under 

normalsituationen. Gruppen innehåller visserligen enbart två informationsbehov men 

det vore intressant att undersöka fler informationsbehov inom samma genre. En annan 

grupp där återvinningseffektiviteten avviker kraftigt från normalsituationen är 

informationsbehoven inom ämnesgenren Information Retrieval. Samtliga söktjänster 

utom Google Scholar presterar här kraftigt över normalsituationen 

 

Sammantaget så kan samtliga tre söktjänster anses ha presterat en relativt god 

återvinningsförmåga möjligtvis med Google Scholar som undantag. En intressant 

iakttagelse är att de inte återvinner samma dokument till speciellt hög grad vilket leder 

till rekommendationen att det antagligen är värt att söka i samtliga tre för en 

kompletterande effekt. 
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Bilaga 1 - Avvikelser 

Sökfrågor med låga värden 

 

Fråga nummer 2 

Informationsbehov: Frasindexerade databaser 

Sökfråga: frasindexerade databaser 

 

Avvikelser: Google Scholar har lågt precisionvärde (0,10) och lågt recallvärde (0,25) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann sex stycken enbart 

abstrakt, sju stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument, två döda länkar och en 

Citation only. 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material men dock till övervägande grad med enbart tillgång till 

abstrakt och därutöver två döda länkar och en citation only. 

 

Scirus, Precision: 0,49 

Scirus, Recall: 0,33 

Google, Precision: 0,18 

Google, Recall: 0,42 

 

Fråga nummer 4 

Informationsbehov: Hierarkiska relationer i tesaurus 

Sökfråga: Hierarkiska relationer i tesaurus 

 

Avvikelse: Google har ett lågt precisionvärde (0,07) jämfört med normalsituationen för 

söktjänsten. Sökfrågan återvann sex stycken enbart abstrakt och sex stycken 

ämnesmässigt ej relevanta dokument. 

 

Kommentar till avvikelse: Huvudtemat på återvunna dokument var ofta tesaurus 

tillsammans med ett stort antal enbart abstrakt. 

 

Scirus Precision: 0,50 

Scirus Recall: 0,47 

Google Scholar Precision: 0,54 

Google Scholar Recall: 0,29 

 

Till synes presterar både Scirus och Google Scholar betydligt bättre på denna sökfråga 

 

Fråga nummer 5  

Informationsbehov: Relationsalgebra 

Sökfråga: Relationship algebra 

 

Avvikelse: Google Scholar får ett lågt precisionvärde (0,07) och Relative Recall (0,17) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann elva stycken enbart 

abstrakt , en Citation only och ett ämnesmässigt ej relevant dokument. 

 

Kommentar till avvikelse: Visserligen återvinner Google Scholar till stor del 

ämnesmässigt relevant material men för ofta dokument bestående av enbart abstrakt 

samt en citation only 
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. 

Scirus Precision: 0,85 

Scirus Relative Recall: 0,58 

Google: 0,37 

Google Relative Recall: 0,25 

 

Till synes presterar både Scirus och Google betydligt bättre på denna sökfråga 

 

Fråga nummer 7 

Informationsbehov: Databaspublicering med XML 

Sökfråga: database publishing xml 

 

Avvikelse: Google får ett lågt värde på Precision (0,06) och Relative Recall (0,15) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann fjorton stycken ej 

vetenskapligt material, fyra enbart abstrakt och nio ämnesmässigt ej relevanta 

dokument. 

 

Kommentar till avvikelse: De flesta av Googles träffar ansågs vara av en sådan kvalitet 

eller ursprung att det inte kunde bedömas vara vetenskapligt material. 

 

Google Scholar: 0,40 

Google Scholar Relative Recall: 0,54 

Scirus: 0,45 

Scirus Relative Recall: 0,31 

 

Till synes presterar både Google Scholar och Scirus betydligt bättre än Google. 

 

Fråga nummer 8  

Informationsbehov: Bibliotekskultur på folkbibliotek 

Sökfråga: bibliotekskultur folkbibliotek 

 

Avvikelse: Google får ett lågt värde på Precision (0,08) och Relative Recall (0,13) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann nio stycken 

ämnesmässigt ej relevanta dokument och två enbart abstrakt. 

 

Kommentar till avvikelse: Många av Googles träffar handlar om bibliotekskultur inom 

alla slags former av bibliotek medan andra träffar delar upp termen bibliotekskultur i 

bibliotek och kultur alltså bibliotek som en del av kultursfären. 

 

Google Scholar Precision: 0,15 

Google Scholar Relative Recall: 0,33 

Scirus Precision: 0,53 

Scirus Relative Recall: 0,53 

 

Till synes presterar Google Scholar marginellt bättre och Scirus betydligt bättre än 

Google. 

 

Fråga nummer 9 

Informationsbehov: Söktekniken building block technique 

Sökfråga: building blocks technique 
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Avvikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,00) och på Relative 

Recall (0,00) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann tjugo 

stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument. 

Kommentar till avvikelse: Termen building block har andra betydelser än som sökteknik 

vilket leder till träffar inom helt andra ämnesområden 

 

Google Precision: 0,73 

Google Relative Recall: 0,40 

Scirus Precision: 0,62 

Scirus Relative Recall: 0,60 

 

Till synes presterar både Google och Scirus betydligt bättre än Google Scholar. 

 

Fråga nummer 18 

Informationsbehov: Studiet av kontroversiella ämnen inom UDK och DDK. 

Sökfråga: study controversial areas UDC DDC 

 

Avvikelse: Scirus presterar lågt värde på Precision (0,04) och på Relative Recall (0,10) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann nitton stycken 

ämnesmässigt ej relevanta dokument.  

 

Kommentar till avvikelser: termen study förekommer ofta skild från termerna 

kontroversiella områden samt de flesta träffarna handlar om UDk eller DDK rent 

generellt. 

 

Google Scholar Precision: 0,52 

Google Scholar Relative Recall: 0,90 

Google Precision: 0,00 

Google Relative Recall: 0,00 

 

Till synes presterar både Google Scholar betydligt bättre än både Google och Scirus. 

 

Fråga nummer 19 

Informationsbehov: Ämnesordsåtervinning av skönlitteratur 

Sökfråga: Ämnesordsåtervinning skönlitteratur 

 

Avvikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,08) jämfört med 

normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann arton stycken enbart abstrakt. 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material dock med enbart tillgång till abstrakt. 

 

Google Precision: 0,40 

Google Relative Recall: 0,29 

Scirus Precision: 0,53 

Scirus Relative Recall: 0,43 

 

Till synes presterar både Google och Scirus betydligt bättre än Google Scholar. 

 

Fråga nummer 20 

Informationsbehov: Query expansion 

Sökfråga: Query expansion. 
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Avvikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,08) samt Relative Recall 

(0,10) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann sexton 

stycken enbart abstrakt. 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material dock övervägande enbart abstrakt. 

 

Google Precision: 0,77 

Google Relative Recall: 0,57 

Scirus Precision: 0,38 

Scirus Relative Recall: 0,33 

 

Till synes presterar både Google och Scirus betydligt bättre än Google Scholar. 

 

Fråga nummer 22 

Informationsbehov: Textanalys av barnböckers betydelse för identitetsskapandet. 

Sökfråga: textanalys barnböcker identitetsskapandet 

 

Avvikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,00) samt Relative Recall 

(0,00) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann fyra stycken 

fel språk, sju stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument, ett ej vetenskapligt material 

, en bokträff och tre citation only. 

 

Kommentar till avvikelser: Dokumenten behandlar som huvudtema ofta antingen 

textanalys eller identitetsskapande var för sig. 

 

Google Precision: 0,63 

Google Relative Recall: 0,89 

Scirus Precision: 0,04 

Scirus Relative Recall: 0,11 

 

Till synes presterar både Google betydligt bättre än både Google Scholar och Scirus. 

 

Fråga nummer 22 

Informationsbehov: textanalys barnböcker identitetsskapandet 

Sökfråga: textanalys barnböcker identitetsskapandet 

 

Avvikelse: Scirus presterar lågt värde på Precision (0,04) samt Relative Recall (0,11) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Söktjänsten återvann fyra stycken fel 

språk , tio stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument och fyra enbart abstrakt. 

 

Kommentar till avvikelser: Dokumenten behandlar som huvudtema ofta antingen 

textanalys eller identitetsskapande var för sig. 

 

Google Precision: 0,63 

Google Relative Recall: 0,89 

Google Scholar Precision: 0,00 

Google Scholar Relative Recall: 0,00 

 

Till synes presterar både Google betydligt bättre än både Google Scholar och Scirus. 
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Fråga nummer 24 

Informationsbehov: användarorienterad beståndsutveckling på forskningsbibliotek 

Sökfråga: user-oriented acquisition collection development academic libraries 

 

Avvikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,00) samt på Relative 

Recall (0,00) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann tolv 

stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument, två stycken fel språk, två enbart abstrakt , 

en död länk och tre citation only. 

 

Kommentar till avvikelser: dokumentens huvudtema är ofta antingen collection 

management eller academic libraries var för sig. 

 

Google Precision: 0,04 

Google Relative Recall: 0,40 

Scirus Precision: 0,00 

Scirus Relative Recall: 0,00 

 

Samliga söktjänster presterar lika dåligt 

 

Fråga nummer 24 

Informationsbehov: användarorienterad beståndsutveckling på forskningsbibliotek 

Sökfråga: user-oriented acquisition collection development academic libraries. 

 

Avvikelse: Scirus presterar lågt värde på Precision (0,00) samt på Relative Recall (0,00) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann femton stycken 

ämnesmässigt ej relevanta dokument, tre enbart abstrakt, en fel språk och en död länk. 

 

Kommentar till avvikelser: dokumentens huvudtema är ofta antingen collection 

management eller academic libraries var för sig. 

 

Google Precision: 0,04 

Google Relative Recall: 0,40 

Google Scholar Precision: 0,00 

Google Scholar Relative Recall: 0,60 

 

Samliga söktjänster presterar lika dåligt 

 

Fråga nummer 24 

Informationsbehov: användarorienterad beståndsutveckling på forskningsbibliotek 

Sökfråga: user-oriented acquisition collection development academic libraries 

 

Avvikelse: Google presterar lågt värde på Precision (0,04) jämfört med 

normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann elva enbart abstrakt och tre 

stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument. 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material dock till övervägande del enbart abstrakt. 

 

Google Scholar Precision: 0,04 

Google Scholar Relative Recall: 0,60 

Scirus Precision: 0,00 

Scirus Relative Recall: 0,00 
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Samliga söktjänster presterar lika dåligt 

 

Fråga nummer 27 

Informationsbehov: webometric analyses 

Sökfråga: webometric analyses 

 

Avvikelse: Google presterar lågt värde på Precision (0,08) samt Relative Recall (0,19) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann sju stycken enbart 

abstrakt och tre stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument. 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material dock till övervägande del med enbart tillgång till abstrakt. 

 

Google Scholar Precision: 0,05 

Google Scholar Relative Recall: 0,19 

Scirus Precision: 0,78 

Scirus Relative Recall: 0,63 

 

Till synes presterar Scirus betydligt bättre än bade Google och Google Scholar. 

 

Fråga nummer 27 

Informationsbehov: webometric analyses 

Sökfråga: webometric analyses 

 

Avikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,05) samt Relative Recall 

(0,19) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann sju stycken 

enbart abstrakt och tre stycken ämnesmässigt ej relevanta dokument. 

 

Kommentar till avvikelser: Söktjänsten återvinner till största del ämnesmässigt relevant 

samt vetenskapligt material dock till övervägande del med enbart tillgång till abstrakt. 

 

Google Precision: 0,08 

Google Relative Recall: 0,19 

Scirus Precision: 0,78 

Scirus Relative Recall: 0,63 

 

Till synes presterar Scirus betydligt bättre än bade Google och Google Scholar. 

 

Fråga nummer 28 

Informationsbehov: Trender i informationssökande på Internet 

Sökfråga: Trends Internet Information Behavior 

 

Avvikelse: Google Scholar presterar lågt värde på Precision (0,00) samt Relative Recall 

(0,00) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann arton stycken 

ämnesmässigt ej relevanta dokument och två enbart abstrakt. 

 

Kommentar till avvikelser: Huvudtema på de återvunna dokumenten är antingen 

Internet eller information. Det kan bero på att dess termer är så frekvent förekommande 

på Internet att dokument som innehåller termerna inte nödvändigtvis har 

informationsbehovet som huvudtema. 
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Google Precision: 0,08 

Google Relative Recall: 0,33 

Scirus Precision: 0,78 

Scirus Relative Recall: 0,67 

 

Till synes presterar Scirus betydligt bättre än bade Google och Google Scholar 

 

Fråga nummer 28 

Informationsbehov: Trender i informationssökande på Internet 

Sökfråga: Trends Internet Information Behavior 

 

Avvikelse: Google presterar lågt värde på Precision (0,08) samt Relative Recall (0,33) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. sökfrågan återvann sex stycken 

ämnesmässigt ej relevanta dokument, sex stycken ej vetenskapligt material, två 

dubbletter och tre enbart abstrakt. 

 

Kommentar till avvikelser: Huvudtema på de återvunna dokumenten är antingen 

Internet eller information. Det kan bero på att dess termer är så frekvent förekommande 

på Internet att dokument som innehåller termerna inte nödvändigtvis har 

informationsbehovet som huvudtema. 

 

Google Scholar Precision: 0,00 

Google Scholar Relative Recall: 0,00 

Scirus Precision: 0,78 

Scirus Relative Recall: 0,67 

 

Till synes presterar Scirus betydligt bättre än bade Google och Google Scholar 

 

Fråga nummer 30 
Informationsbehov: Bloggen som ett verktyg i Knowledge Management 

Sökfråga: blog tool knowledge management 

 

Avvikelse: Google presterar lågt värde på Precision (0,19) samt Relative Recall (0,06) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. Sökfrågan återvann fjorton 

ämnesmässigt ej relevanta dokument och fem stycken icke vetenskapligt material. 

 

Kommentar till avvikelser: De flesta irrelevanta träffarna var länkar till bloggar inom 

området knowledge management. 

 

Google Scholar Precision: 0,68 

Google Scholar Relative Recall: 0,63 

Scirus Precision: 0,38 

Scirus Relative Recall: 0,31 

 

Till synes presterar både Google Scholar och Scirus betydligt bättre än Google. 

 

Sökfrågor med höga värden. 

Fråga nummer 5 

Informationsbehov: Relationsalgebra 

Sökfråga: Relationship algebra 
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Scirus presterar högt värde på Precision (0,85) samt Relative Recall (0,58) jämfört med 

normalsituationen för söktjänsten. 

 

Google Precision: 0,38 

Google Relative Recall: 0,25 

Google Scholar Precision: 0,07 

Google Scholar Relative Recall: 0,17 

 

Fråga nummer 12 

Informationsbehov: Homonymkontroll  i tesaurus 

Sökfråga: homonymkontroll  tesaurus 

 

Avvikelse: Scirus presterar högt värde på Precision (0,93) samt Relative Recall (0,48) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. 

 

Google Precision: 0,54 

Google Relative Recall: 0,38 

Google Scholar Precision: 0,46 

Google Scholar Relative Recall: 0,14 

 

Fråga nummer 21 

Informationsbehov: Digitalisering av vårt kulturarv 

Sökfråga: kulturarv digitaliserade samlingar 

 

Avvikelse: Scirus presterar högt värde på Precision 0,86Google Precision: 0,87 

 

Google Relative Recall: 0,45 

Google Scholar Precision: 0,32 

Google Scholar Relative Recall: 0,23 

 

Fråga nummer 21 

Informationsbehov: Digitalisering av vårt kulturarv 

Sökfråga: kulturarv digitaliserade samlingar 

 

Avvikelse: Google presterar högt värde på Precision (0,87) samt Relative Recall (0,45) 

jämfört med normalsituationen för söktjänsten. 

 

Google Scholar Precison: 0,32 

Google Scholar Relative Recall: 0,23 

Scirus Precision: 0,86 

Scirus Relative Recall: 0,32 

 

Fråga nummer 26 

Informationsbehov: Genusperspektiv på bilderböcker 

Sökfråga: genus bilderböcker könsroller 

 

Avvikelse: Scirus presterar högt värde på Precision 0,84 jämfört med normalsituationen 

för söktjänsten. 

 

Google Precision: 0,18 

Google Relative Recall: 0,21 

Google Scholar Precision: 0,61 
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Google Scholar Relative Recall: 0,25 

 

Fråga nummer 26 

Informationsbehov: Genusperspektiv på bilderböcker 

Sökfråga: genus bilderböcker könsroller 

 

Avvikelse: Google Scholar presterar högt värde på Precision 0,61 jämfört med 

normalsituationen för söktjänsten. 

 

Google Precision: 0,18 

Google Relative Recall: 0,21 

Scirus Precision: 0,84 

Scirus Relative Recall: 0,54 

 

Fråga nummer 28 

Informationsbehov: Trender i informationssökande på Internet 

Sökfråga: Trends Internet Information Behavior Ämnesmässigt ej relevant (18), enbart 

abstrakt (2). 

 

Avvikelse: Google Scholar presterar högt värde på Precision (0,8) samt Relative Recall 

(0,67) jämfört med normalsituationen för söktjänsten. 

 

Google Precision: 0,08 

Google Relative Recall: 0,33 

Google Scholar Precision: 0 

Google Scholar Relative Recall: 0,00 
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Bilaga 2 - Informationsbehoven 

1. Förekommande metoder för evaluering av IR-system  

2. Frasindexerade databaser 

3. Bibliometri som forskningsfält 

4. Hierarkiska relationer i tesaurus 

5. Relationsalgebra - ett frågespråk som kan sägas vara föregångare till SQL. Vilka 

operationer finns i det? 

6. Selektiv indexering, tesaurus anklagas för dålig recall vad kan göras för att 

förbättra den samma 

7. Databaspublicering med XML - hur kan eXtensible Markup Language (XML) 

användas för att publicera information och göra den sökbar, exempelvis på 

webben?  

8. Bibliotekskultur på folkbibliotek 

9. Beroende på informationsbehovet diskuterar ofta litteraturen olika söktaktiker. 

Diskutera t ex följande fyra strategier; narrowing search, broadening search, 

building blocks och citation search. Vad kännetecknar var och en, vilka för- 

respektive nackdelar har var och en? När, i vilka situationer rekommenderar du 

respektive taktik?  

10. Vissa databasvärdar (WebSpirs, CSA, Dialog, STN m.fl.) erbjuder möjlighet till 

samtidig sökning i flera databaser. Diskutera vilka möjligheter respektive 

svårigheter detta kan ha för resultatet i termer av återvinningsgrad och relevans. 

11. Homonymkontroll  i tesauri 

12. Frågor om olika principer för att klassificera dokument och beskriva dem med 

indexeringstermer: Indexering av skönlitteratur, indexering av barnböcker 

filmindexering, indexering av www, manuell kontra automatisk indexering.  

13. Katalogiseringsregler för audiovisuella medier 

14. Bedömning av återvinningseffektivitet av olika sökmotorer.  

15. Innehållsbaserad bildåtervinning med Haar-transformation 

16. Ämnesord och deras användning i bibliografiska databaser (bl a har KB, 

http://www.kb.se/, gjort en del utspel i frågan) 

17. Klassifikation och indexering av tecknade serier 

18. Studium av specifika kontroversiella ämnesområden i UDK och Dewey. 

19. Ämnesordsåtervinning av skönlitteratur 

20. Query expansion och återvinningseffektivitet 

21. Digitalisering av vårt kulturarv, digitaliserade samlingar, varför? 

22. textanalys av barnböckers betydelse för identitetsskapandet,  

23. Information Retrieval som forskningsfält 

24. användarorienterad beståndsutveckling på forskningsbibliotek 

25. Studier av UDK:s och DDC:s indelning ur ett genusperspektiv. 

26. Genusperspektiv på bilderböcker 

27. webometric analyses 

28. Trends in Internet Information Behavior = Trender i informationssökande på 

internet 

29. Open Access fördelar - nackdelar 

30. The blog as a tool in Knowledge Management 

 

 

 

 


