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Abstracts: This thesis deals with one of the main questions in information
science: The question about controlled and uncontrolled
vocabulary and which of the two that is the most effective when it
comes to retrieving relevant information from electronic
databases. The method used here is literature studies. I have
described and examined five empirical studies with the purpose to
compare the effectiveness in retrieval with controlled and
uncontrolled vocabulary, respectively. The studies I have
examined have used recall and precision as a value to measure the
effectiveness of retrieval. The studies which I have choosen are
limited to deal only with bibliographic databases. They also cover
three topics, humanities, social science and science and they have
all been executed during the last decade.

One thing that affects how effective one can retrieve information
has to do with how the language is constructed. If a language
contains a lot of synonyms, it becomes more difficult to retrieve
information with it, while a language that is more standardized
makes retrieval more easy. Traditionally, the professional
language used in natural science has been considered to be more
suitable for information retrieval, because it is more standardized
than the language of the humanities. In the thesis I discuss these
issues. Other factors that affect the result of the retrieval has to do
with who is searching for the information, and what strategies
they use for that. The structure of the database is also important
for the result. In the five studies that I have choosen, all the
factors mentioned above have affected the result of the retrieval
process.
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���,QOHGQLQJ
Människan har i alla tider inhämtat, lagrat och återvunnit information. Det är ingenting
som är unikt för vår tid. Den stora skillnaden idag jämfört med för säg 100 år sedan är
att det produceras så oändligt mycket mera information idag och att sätten att lagra den
på har förändrats. Datorns intåg har gjort att en stor del av all information idag lagras
elektroniskt. Utvecklandet av datorn och databaser har dessutom gjort att väldigt stora
mängder information kan lagras på väldigt litet utrymme. Vad som förut fanns bevarat i
form av pappersdokument och som krävde stora utrymmen i form av arkiv kan i dag
rymmas på hårddisken i en dator. Behöver vi idag ha tag på ett för oss viktigt dokument
är det heller inte nödvändigt att ta bussen till närmaste arkiv eller bibliotek för att leta
efter det där. Nu kan vi med datorns hjälp, utan att förflytta oss fysiskt, istället leta runt
bland all världens databaser eller på Internet och webben efter den information vi vill
ha. Riktigt så enkelt är det nu inte. Tillgång till databaser får man inte hur som helst och
det är inte alltid så lätt att söka i dem heller, och att leta efter någonting specifikt på
Internet är heller inte problemfritt, det vet säkert alla som någon gång har försökt sig på
det. Dessutom är det ju fortfarande många som inte har tillgång till detta gigantiska
elektroniska arkiv. Det finns alltså en del problem förknippade med
informationssökning i dessa medier. När jag här och framöver i uppsatsen pratar om
databaser så menar jag de kommersiella elektroniska databaser1 som det kostar pengar
att söka i, och som väl framför allt olika yrkesgrupper använder sig av när de behöver
information om något ämne. Det är knappast någonting som allmänheten använder sig
av. Internet är också uppbyggt av databaser men får väl betraktas mera som allmängods,
där vem som helst med rätt utrustning kan leta runt efter all tänkbar information.

Ett problem är att när vi letar efter information i ett speciellt ämne så vill vi ju hitta rätt
dokument med en gång och inte få en massa onödig information som inte är relevant för
ämnet i fråga. Det här problemet blir kanske tydligast när man söker efter någonting i
elektroniska databaser där ibland miljontals dokument finns lagrade. Risken att få fram
mycket information som inte är relevant för det man söker efter är stor. Ett annat
problem är att avgöra vilka dokument som är relevanta och inte.

Från 1950- talet när datorbaserad informationsåtervinning började att utvecklas2 och
fram till idag har åtskilliga studier och experiment genomförts som har haft till syfte att
utveckla och utvärdera återvinningseffektiviteten hos olika IR- modeller.3 En metod att
göra en sökning så effektiv som möjligt är att använda sig av ett kontrollerat språk.
Därmed är jag framme vid ämnet för denna uppsats, nämligen studier av vilka resultat
man uppnår genom att använda sig av kontrollerat och okontrollerat språk när det gäller
att söka efter information i elektroniska kommersiella databaser.

                                                          
1 Man brukar skilja på RSHUDWLRQHOOD databaser, där man söker i kommersiellt tillgängliga databaser som
kontinuerligt förändras, och experimentella databaser som görs i någon form av testsamling, (Korfhage,
Robert R. 1997. ,QIRUPDWLRQ�VWRUDJH�DQG�UHWULHYDO, s. 8.)
2 Rowley, Jennifer 1994. ”The controlled versus natural indexing languages debate revisited: a
perspective on information retrieval pratice and research”, -RXUQDO�RI�LQIRUPDWLRQ��6FLHQFH, 20 (2) s. 111.
3 IR står för LQIRUPDWLRQ� UHWULHYDO (Korfhage 1997. s. 324), jag kommer att förklara detta begrepp
utförligare längre fram i uppsatsen.
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����6\IWH

Syftet med uppsatsen är att studera, beskriva och granska ett antal empiriska
undersökningar som har gjorts i syfte att jämföra sökeffektiviteten hos kontrollerat och
okontrollerat språk så som de används när det gäller informationsåtervinning i
databaser. Jag kommer att kritiskt granska dessa undersökningar utifrån vilken metod de
har använt och vilket resultat de har fått fram.

�����3UREOHPDYJUlQVQLQJDU

För att begränsa min undersökning har jag valt ut fem stycken undersökningar som har
gjorts inom tre olika vetenskapliga ämnesområden, humaniora/samhällsvetenskap och
naturvetenskap, tre inom det förra området och två inom det senare. På så sätt kan jag
jämföra olika tillvägagångssätt inom de olika ämnesområdena samt resultaten av dessa.
Jag kan också jämföra tillvägagångssätten och resultaten mellan humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap. I min undersökning har jag valt att koncentrera
mig på nyare studier. Med nyare menar jag studier som är gjorda under den senaste tio-
års perioden. Jag har dessutom valt att granska undersökningar som är gjorda i
bibliografiska databaser. Min undersökning innefattar heller inte Internet eller webben.

����)UnJHVWlOOQLQJDU

För att precisera syftet har jag ställt upp följande frågeställningar:

• Skiljer sig de båda angreppssätten kontrollerat språk och okontrollerat språk åt med
avseende på återvinningseffektivitet?

• Är något av de båda språken lämpligare att använda sig av beroende på vilket
ämnesområde man söker information inom?

• Hur påverkades resultatet i undersökningen av metodvalet i de rapporterade
studierna?

����'LVSRVLWLRQ

I de närmast följande avsnitten kommer definitioner av några centrala begrepp att tas
upp. Kapitel två börjar med ett kort avsnitt om databaser, samt ett avsnitt om
utvärdering av informationssystem. I kapitel två kommer tyngdpunkten att ligga på ett
avsnitt som tar upp historik kring kontrollerat och okontrollerat språk samt tidigare
forskning. Detta är lite vanskligt, med den metod jag har valt är allt tidigare forskning,
men jag tycker dock att det kan vara på sin plats med ett avsnitt där jag kortfattat och
överskådligt redogör för vad som har uträttats inom området. Ett avsnitt om terminologi
och val av metod ingår också i kapitel två.  I kapitel tre redogör jag för de fem studierna
som jag valt ut, och i kapitel 4 redovisas resultatet. Där svarar jag på de tre
frågeställningar jag har ställt upp och knyter även an till avsnitt 2.4 om termniologi.
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.
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����'HILQLWLRQHU�DY�EHJUHSS

Inom ämnet informationsåtervinning finns det en del begrepp och termer som är
centrala och som det kan vara värt att definiera och förklara närmare. Det är begrepp
som jag anser har betydelse för uppsatsen och som kan hjälpa till att göra den tydligare.

������.RQWUROOHUDW�VSUnN

.RQWUROOHUDW�VSUnN är ett sätt att använda sig av när man ska beskriva och indexera ett
dokument. Lika så är det ett angreppssätt när det gäller att söka efter dokument.
Chowdhury säger att det är en av de viktigaste komponenterna i ett återvinningssystem.
För att så effektivt som möjligt kunna återvinna relevanta dokument är det viktigt att
den fråga som man ställer till ett informationssystem, och som man formulerar med
hjälp av olika söktermer, matchar ett dokuments innehåll. För att göra det behövs det
någon form av språkkontroll. Med hänvisning till Lancaster,4 fortsätter Chowdhury med
att det finns två viktiga moment när det gäller indexering. Det första steget är en
”översättning” av ett dokuments innehåll till ett speciellt språk och det andra steget
involverar ett kontrollerat språk. Chowdhury beskriver kontrollerat språk som ett
begränsat förråd av termer som används för att representera ett dokuments ämne.5 Det
finns även andra definitioner. Så här definierar Rowley begreppet: NRQWUROOHUDW
LQGH[HULQJVVSUnN är det indexeringsspråk som används för att beskriva innehållet i ett
dokument och som är kontrollerat eller utfört av människor. Hon säger vidare att oftast
så hämtar man dessa indexeringstermer från en lista bestående av termer, en så kallad
WHVDXUXV.6 Även Large et al. använder sig av begreppet kontrollerad vokabulär som de
beskriver som ett artificiellt språk som har skapats för ett speciellt
informationsåtervinningssystem.7 Chowdhury, med hänvisning till Guinchat och
Menou8 beskriver en tesaurus som ett verktyg som består av en uppsättning
kontrollerade termer inom ett speciellt ämne ordnade hierarkiskt och som visar på
semantiska likheter med termer från det naturliga språket.9 Large et al. beskriver en
tesaurus som en lista bestående av GHVNULSWRUHU eller kontrollerade termer som visar på
semantiska likheter mellan de utvalda termerna.10

�������2NRQWUROOHUDW�VSUnN

Rowley skiljer på två typer av RNRQWUROOHUDW�VSUnN: 1DWXUOLJW�LQGH[HULQJVVSUnN�och IULWW
LQGH[HULQJVVSUnN. Det förra förklarar hon som det språk som ett dokument är skrivit på,
och alla termer som finns i dokumentet kan användas som indexeringstermer, och
indexeringen utförs antingen av människor eller datorer. Fritt indexeringsspråk innebär
att vilken term som helst kan användas vid indexering, det behöver inte finnas i det
dokument som ska indexeras.11 Man är alltså inte bunden till att hämta termer från en

                                                          
4 Lancaster, F.W. 1986, 9RFDEXODU\� FRQWURO� IRU� LQIRUPDWLRQ� UHWULHYDO, 2nd edn, Arlington, VA,
Information Resources.
5 Chowdhury , G.G 1999, ,QWURGXFWLRQ�WR�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO, s. 118.
6 Rowley 1994, s. 109.
7 Large A., Tedd, Lucy A. & Hartley, R. J 1999, ,QIRUPDWLRQ�VHHNLQJ�LQ�WKH�RQOLQH�DJH, s. 78.
8 Guinchat, C. & Menou, M. 1983. *HQHUDO� LQWURGXFWLRQ� WR� WKH� WKHFKQLTXHV� RI� LQIRUPDWLRQ� DQG
GRFXPHQWDWLRQ�ZRUN.
9 Chowdhury 1999, s. 125.
10 Large et al. 1999, s. 79.
11 Rowley, Jennifer 1992, 2UJDQL]LQJ�NQRZOHGJH, s. 161f.
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tesaurus. Knapp et. al pratar om fritextsökning och menar med det att användaren kan
använda vilken term som helst som han eller hon tror författaren har använt när det
gäller indexering av ett dokument.12 I de artiklar och böcker jag har studerat inför och
under uppsatsskrivandet har de ovan nämnda definitionerna av okontrollerat språk
använts. Författarna till de olika artiklarna har ibland använt sig av både termerna fritt
språk och naturligt språk i en och samma artikel utan att klart definiera vad de menar
med de olika begreppen. Det framgår inte om de delar Rowleys definition av fritt
respektive naturligt språk ovan. Jag kommer i uppsatsen att följa Rowleys definition och
delar upp de båda språken mellan å ena sidan kontrollerat språk, å andra sidan
okontrollerat språk, där alltså okontrollerat språk består av naturligt och fritt språk.

�������'RNXPHQW

'RNXPHQW är ju någonting som gemene man normalt kanske associerar med ett skrivet
papper av något slag. Svenska Akademins Ordlista beskriver termen dokument som
”Skriftlig handling, urkund ”13 och The Shorter English Dictionary definierar termen så
här: ”That which serves to show or prove something; evidence, proof. ..Something
written, inscribed, etc.,”.14 Inom informationsvetenskapen talar man dock ofta om
elektroniska dokument.15 Med det menas den information som finns lagrade i
elektroniska databaser. När jag i uppsatsen använder mig av begreppet dokument är det
i denna senare betydelse, om inte annat anges.

�������,5

Den engelska termen IR, som står för ,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO kan till svenska översättas
med termen informationsåtervinning. Så här definierar Korfhage begreppet: ” The
location and presentation to a user of information relevant to an information need
expressed as a query ”.16 Vid återvinning av information i databaser använder man sig
av någon form av återvinningssystem och dessa system är ofta datorbaserade.17 Jag
kommer i uppsatsen att använda mig av den svenska termen informationsåtervinning.

������5HOHYDQV

5HOHYDQV är också ett centralt begrepp när det gäller informationsåtervinning och som
jag kommer att använda mig av i uppsatsen. Det ligger inte inom ramen för denna
uppsats att fördjupa mig i begreppet relevans men det kan vara på sin plats att kort säga
något om det. När man talar om att återvinna relevanta dokument så uppstår frågan: Vad
är ett relevant dokument? Vem avgör vad som är relevant? Relevans betyder olika för
olika personer. Saracevic säger att relevans har att göra med effektivitet och
kommunikation och han nämner åtta olika synsätt varmed  begreppet har använts inom

                                                          
12 Knapp, Sara D., Cohen, Laura B. & Juedes, D. R. 1998. ” A natural language thesaurus for the
humanities: The need for a database search aid ”, /LEUDU\�4XDUWHUO\ (68) s. 409.
13 6YHQVND�$NDGHPLHQV�2UGOLVWD�|YHU�VYHQVND�VSUnNHW 1986. s. 109.
14 Hjörland, Birger 1995. ,QIRUPDWLRQVYLGHQVNDEHOLJH�JUXQGEHJUHEHU, s. 167.
15 Ibid., s. 165.
16 Korfhage, 1997. s. 324.
17 Ibid., s. 17.
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informationsvetenskapen.18 Även Mizzaro redogör för hur begreppet har definierats och
debatterats inom informationsvetenskapen genom åren.19 De flesta forskare menar dock
att relevans är någonting  subjektivt vilket innebär att det är endast slutanvändaren själv
som kan avgöra om ett dokument är relevant eller inte.20 Det är också ett synsätt som
jag ansluter mig till.

������5HFDOO�RFK�3UHFLVLRQ

5HFDOO� och 3UHFLVLRQ� är mått som används för att mäta återvinningseffekten hos ett
system. Recall definieras som andelen relevanta dokument i databasen som är återvunna
och precision som andelen återvunna dokument som är relevanta. De kan formuleras på
följande sätt:21

                                                             Number of relevant items retrived
Recall   =                                                                                   x 100

                                                      Total number of relevant items in the collection

                              Number of relevant items retrieved
                  Precision   =                                                                                   x 100
                                                     Total number of items retrieved

Enligt Su är recall väldigt svårt att mäta därför att det innebär att man måste veta hur
många relevanta dokument som finns i hela databasen22, och det ter sig som en omöjlig
uppgift, i varje fall med dagens databaser och dess enorma mängd av dokument. Istället
används ofta begreppet UHODWLY� UHFDOO, som enligt Korfhage går ut på att man relaterar
antalet återvunna relevanta dokument till antalet relevanta dokument som användaren
vill få fram. Om exempelvis systemet återvinner 20 dokument och användaren behöver
fem relevanta dokument, och tre relevanta dokument finns bland de 20 återvunna, så är
relativ- recall 3/5 (60%).23 Även detta sätt att räkna ut recall är inte heller det helt
problemfritt. Det bygger på att man som användare vet att man behöver ett visst antal
dokument, exempelvis tio. Hur vet man det?

                                                          
18 Sarasevic, Tefko 1975. ” Relevance: A review and a framework for the thinking on the notion in
information science ”, -RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH��-$6,6� nov- dec. s. 321-
341.
19 Mizarro, Stefano 1997. ” Relevance: The whole story ” -$6,6  48 (9) s. 810- 832.
20 Ibid., s. 815.
21 Chowdhury 1999, s. 205.
22 Su, Louise T. 1992.  ”Evaluation measures for interactive information retrieval”, ,QIRUPDWLRQ
3URFHVVLQJ�	�0DQDJHPHQW, (28) s. 503.
23 Korfhage 1997, s. 199.
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���%DNJUXQG�WLOO��NRQWUROOHUDW�RFK�RNRQWUROOHUDW�VSUnN

Tyngdpunkten i detta kapitel kommer att ligga på tidigare forskning samt historiken
kring kontrollerat och okontrollerat språk. Kapitlet inleds dock med två kortare avsnitt,
var av det första handlar om olika typer av databaser, och det andra tar upp olika
metoder att utvärdera informationssystem. De två avslutande avsnitten handlar om
terminologi och val av metod.

����'DWDEDVHU

När man talar om�databaser brukar man enligt Large et. al. skilja på två huvudtyper,
referensdatabaser och källdatabaser, de senare även kallad fulltextdatabaser.24 Enligt
Tenopir och Ro har under de senaste 20 åren de senare blivit allt vanligare.25 Enligt
Chowdhury kan källdatabaserna delas upp i tre olika typer: numeriska databaser,
fulltextdatabaser och text- numeriska databaser. Det finns även tre typer av
referensdatabaser: ELEOLRJUDILVND databaser, som består av grundläggande bibliografisk
information om ett dokument så som titel, författare och tryckår mm. De innehåller
också ofta abstrakts. Dessutom finns ett fält med deskriptorer, ord som är valda från en
tesaurus som beskriver ämnets innehåll. Den andra typen av referensdatabaser
innehåller referenser till information om namn och olika typer av  adresser till olika
organisationer och privatpersoner med mera. Slutligen finns det också katalogdatabaser,
som visar ett eller flera biblioteks- kataloger.26 OPAC är ett sådant system.27 Vid
sökning med kontrollerat och okontrollerat språk i bibliografiska databaser innebär det i
regel att man söker efter dokument i titelfältet, som kan beskrivas som en form av
okontrollerat språk, och i deskriptorfältet.28

����2OLND�PHWRGHU�DWW�XWYlUGHUD�nWHUYLQQLQJVV\VWHP

I och med att information började lagras och återvinnas med hjälp av datorbaserade
system har de hela tiden utvecklats och förbättrats i det avseendet. Detta har gjort att
man kontinuerligt på olika sätt har testat hur pass effektiva de är när det gäller
återvinning av dokument. Eftersom de flesta databaserna i början var bibliografiska har
av naturliga skäl testerna gjorts på dessa. När fulltext databaser började bli allt vanligare
började även effektivitetstester att göras på dessa. Det råder dock delade meningar om
vilken metod som är den bästa att använda när det gäller att mäta ett systems
återvinningseffektivitet.

Enligt Su så finns det tre dominerande metoder när det gäller att utvärdera effektiviteten
av ett återvinningssystem. Den första metoden har med relevans att göra, där måtten
recall och precision används och denna metod är den mest utbredda. Den andra metoden
benämner hon utility,29 alltså nyttighet, saker som har att göra med hur mycket tid man
lägger ner på att återvinna information och vad det kostar. Står den tid man lägger ner

                                                          
24 Large et al. 1999, s. 45.
25 Tenopir, Carol & Ro, Jung Soon 1990. )XOO�WH[W�GDWDEDVHV, s. 4 ff.
26 Chowdhury 1999, s. 14.
27 Large et al. 1999, s. 59ff.
28 Baeza- Yates, Ricardo & Ribiero- Neto, Berthier 1999. 0RGHUQ�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO, s. 401.
29 Su 1992, s. 503.
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och kostnaden för detta i proportion till hur pass viktigt det är att få fram just denna
information?30 Det tredje måttet på ett systems återvinningseffektivitet mäter hur pass
nöjd en användare är med ett system.31 De två första metoderna kan väl sägas ha att
göra med systemet som sådant ur ett mera tekniskt perspektiv, medan den tredje tar sitt
avstamp i hur användaren, människan, uppfattar systemet. Utvärdering av språkkontroll
får väl sägas höra till det förra området.

Chowdhury säger att en utvärdering av ett informationssystem kan ske från två olika
infallsvinklar, dels från ett management- orienterat perspektiv, och dels från ett
användarperspektiv. Han säger vidare att det finns två grundläggande måttstockar när
det gäller att mäta ett återvinningssystems prestanda. Det ena är HIIHFWLYHQHVV, vilket
innebär ett systems förmåga att uppnå ett på förhand bestämt mål. När det gäller att
återvinna information så kan det handla om hur pass effektiv systemet är att återvinna
relevanta dokument i förhållande till icke- relevanta. Den andra måttstocken är
HIILFLHQF\ och som har att göra med hur pass effektivt ett system är ekonomiskt sett.
Som exempel på sådana faktorer nämner Chowdhury den tid det tar för ett system att
tillhandahålla ett svar, och hur pass lång tid det tar för en användare att interagera med
systemet.32 Efficiency kan väl närmast jämföras med det som Su benämner utility.

Eftersom användandet av kontrollerat och okontrollerat språk är en så central del när det
gäller återvinning av dokument så har det genom åren gjorts en hel del sådana studier.

���� +LVWRULN� |YHU� NRQWUROOHUDW� RFK� RNRQWUROOHUDW� VSUnN� VDPW� WLGLJDUH
IRUVNQLQJ

Historien om kontrollerat språk kontra okontrollerat brukar indelas i tre eror, där den
första började på 1800- talet med titel- term indexering. Den kontrollerade vokabulär
som man använde sig av vid den här tiden var klassifikationsscheman över
bibliografiska uppgifter på böcker. Låntagare klagade dock på att även om det gick att
hitta böcker inom en viss disciplin så kunde det vara svårt att hitta en bok med en
speciell titel inom disciplinen. För att lösa detta problem så föreslogs det att man skulle
använda sig av ord i boktitlarna som indexeringstermer, alltså en form av okontrollerat
språk. I och med detta startade en debatt om vilket som var det mest effektiva sättet att
använda sig av när det gällde att hitta en specifik boktitel, ett kontrollerat eller ett
okontrollerat språk.33 En debatt som har hållit på fram till våra dagar.

Era två började med datorernas framväxt och de möjligheter de erbjöd när det gäller
användandet av kontrollerat och okontrollerat språk för indexering.34 Roberts skriver att
i slutet av 1940- talet i USA ökade mängden vetenskapliga artiklar och dokument
markant, och de system som fanns var inte tillräckligt effektiva när det gällde att lagra
och återvinna all denna information. Detta gjorde att krav ställdes på att förbättra
systemen och det ansågs viktigt med en effektiv kontroll av terminologin. I februari
1947 användes en tesaurus i samband med ett mekaniserat återvinningssystem och

                                                          
30 Ibid., s. 505.
31 Ibid., s. 503.
32 Chowdhury 1999, s. 200.
33 En av förgrundsgestalterna från denna tid och i debatten, och en pionjär inom biblioteksväsendet, var
Charles Ammi Cutter (Rowley, 1994 s.  111)
34 Muddamalle, Manikya Rao 1998.  ” Natural language versus controlled vocabulary in information
retrieval: A�case study of soil mechanics” � -$6,6� 49 (10)  s. 881- 882.
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historien om den moderna35 tesaurusen kan enligt Roberts eventuellt dateras hit.36

Bourne skriver att den första undersökning som gjordes när det gäller sökning efter
textbaserad information i en dator utfördes 195137 och de första testerna av
återvinningssystem ägde rum i England och USA 1953.38 Ett annat viktigt årtal i den
andra eran är 1959. Det året introducerade H. P Luhn .H\ZRUG� LQ &RQWH[W� ,QGH[LQJ
(KWIC) som är en mekaniserad form av indexering där den potentiella osäkerheten med
kontrollerade termer sätts in i sitt sammanhang. Ungefär samtidigt, i slutet av 50- talet
och i början av 60- talet började experiment i Cranfield, England att genomföras. De
gick ut på att utvärdera olika indexeringsspråk, skriver Muddamalle. Han påpekar
vidare att Cranfield- testerna var betydelsefulla i den meningen att de definierade olika
sätt att mäta effektiviteten när det gäller återvinningen av dokument i en databas. Måtten
som introducerades var recall och precision,39 mått som används även idag när det gäller
att utvärdera informationssystem. Korfhage skriver att i och med Cranfield- testerna
kom även relevansbegreppet att stå i centrum. Att bedöma om ett dokument var relevant
eller inte för ett specifikt informationsbehov och hur man skulle tolka begreppet, skulle
från och med nu komma att diskuteras livligt bland forskarna inom
informationsvetenskapen.40 Det skulle komma att bli sammanlagt två Cranfield- tester,
där det andra av dessa gick ut på att testa sökeffektiviteten med kontrollerat språk.
Cleverdon skriver att test- kollektionen bestod av 1400 dokument, huvudsakligen inom
ämnet aerodynamik, och att varje dokument indexerades på tre olika sätt. Mot denna
dokumentsamling testades sedan 33 olika indexeringsspråk och recall och precision
räknades fram utifrån de resultat man fick fram.41

1964 designades SMART- systemet, framtaget i första hand som ett experimentsystem.
Syftet var att utvärdera effektiviteten av olika typer av analyser och sökstrategier, och
olika metoder användes för detta. Grundtanken med experimentet var att ta fram en
prototyp för ett automatiskt återvinningssystem för information. Testsamlingen bestod
av 1268 abstrakts inom området biblioteksvetenskap och dokumentation, och omfattade
drygt 130 000 ord. Recall och precision användes som mått för att räkna ut
återvinningseffektiviteten hos systemet.42 Ett annat stort test ifrån denna tid är analysen
av the Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS), som är en
databas innehållande artiklar inom ämnet biomedicin.43 Syftet med testet, som utfördes
1966- 67, var att utvärdera systemet för att se hur det skulle kunna förbättras.44 Från
denna period härrör också STAIRS- projektet (Storage And Information� Retrieval
System) som var ett stort test i syfte att utvärdera effektiviteten hos ett
återvinningssystem för fulltext dokument. Databasen som undersöktes bestod av 40 000

                                                          
35 Vad Roberts menar med modern i det här fallet är oklart, men man kan väl anta att det sammanfaller
med utvecklandet av datorerna och deras betydelse för informationsvetenskapen. För övrigt tycks det ha
varit en del hemlighetsmakeri kring den ovan nämnda tesaurusen. Ingen visste vid tillfället exakt hur
tesaurusen var konstruerad.
36 Roberts, Norman 1984.  ” Historical studies in documentation: The pre- history of the information
retrieval thesaurus ”, -RXUQDO�RI�'RFXPHQWDWLRQ, 40 (4) dec. s. 271.
37 Bourne, C. P. 1980.  ”Online systems history, technology and economics”, -$6,6, 31 (3) s. 155.
38 Large et al. 1999, s. 278.
39 Muddamalle 1998, s. 882.
40 Korfhage 1997, s. 192ff.
41 Cleverdon, Cyril 1967.  ” The Cranfield tests on index language devices ”, $VOLE�3URFHHGLQJV, 19 (6) s.
174.
42 Chowdhury 1999 s. 222ff.
43 Biomedicin är en form av DOWHUQDWLY�PHGLFLQ som bland annat bygger på örtmediciner och
naturläkemedel, (Lundh, Bengt & Malmquist, Jörgen 1996, 0HGLFLQVND�RUG, s.  36).
44 Chowdhury 1999 s. 221.
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dokument (ca 350 000 sidor) och forskarna gjorde här mycket noggranna beräkningar
vad beträffar systemets effektivitet. Även här användes måtten recall och precision.45

Era två som sträcker sig en bit in i 70- talet karaktäriseras av dessa stora experiment
kring informationsåtervinning i laboratoriemiljö, så som Cranfield- testerna. Bourne
skriver också att i början av 70- talet så började on- line servicen att utvecklas och
databasvärden DIALOG erbjöd sina tjänster till intresserade organisationer.46

I mitten av 70- talet börjar så den tredje eran. Här ställdes frågan om ett kontrollerat
språk var nödvändigt. 1974 skrev Bhattacharyya en artikel där han menar att ett
okontrollerat språk, med minimal eller ingen kontroll av språket är det bästa
indexeringsspråket. Som belägg för detta påstående säger han att många av de
vetenskapliga disciplinerna, som exempel nämner han bland annat kemi och botanik,
har en så standardiserad vokabulär att sökning med ett kontrollerat språk inte är
nödvändigt. Inom dessa discipliner är sökning med okontrollerat språk mera effektivt.47

Vad Bhattacharyya säger här är ju att egentligen så behövs en standardisering av
språket, en kontroll av terminologin, för att göra återvinning effektiv inom ett ämne. Det
är ju meningen att en tesaurus ska fylla just denna funktion. Muddamalle hänvisar till en
artikel i -RXUQDO� RI� &KHPLFDO� ,QIRUPDWLRQ� DQG� &RPSXWHU� 6FLHQFHV 1977, där även
Barbara Charton ställer frågan om ett kontrollerat språk är nödvändigt48. Rowley säger
att det som var karaktäristiskt för era tre är att det i huvudsak gjordes fallstudier, till
skillnad från de stora experimentstudierna som genomfördes under era två. Det gjordes
heller inga ambitioner att dra några generella slutsatser utifrån dessa fallstudier.49 En av
de mer kända studierna från den här perioden är en undersökning som gjordes i slutet av
1970- talet och som utfördes i databasen ERIC, en bibliografisk databas med tonvikten
av dokument inom utbildningsområdet. Syftet var att undersöka hur användare använde
sig av kontrollerat respektive okontrollerat språk vid sökningar. Över 40 vana ERIC-
användare intervjuades om vilka sökstrategier och termer de använde och över 650
sökningar från dessa användare analyserades. I 68 % av sökningarna användes termer
från ett kontrollerat språk och resultaten visade att kontrollerat språk gav högre
precision medan okontrollerat språk gav högre recall.50 Även perspektivet ändrades i era
tre, från debatten om vilket indexeringsspråk som var bäst, kontrollerat eller
okontrollerat, till användarvänliga gränssnitt. Tid lades även ner på att förbättra
effektiviteten hos informationssystem och att ta fram algoritmer för att lättare kunna
använda okontrollerat språk när det gällde återvinning av dokument.51

Till dessa tre eror lägger Rowley en fjärde som börjar i slutet av 1980- talet. Vad som
utmärker den är tester med ” verkliga användare ”, alltså studier av hur olika grupper av
användare söker efter information i databaser. Det kunde röra sig om studenter eller
olika yrkeskategorier, exempelvis bibliotekarier.52 En undersökning från den här
perioden är den som Tenopir genomförde. 1985 gjorde hon en jämförande studie mellan
att söka med kontrollerat språk och okontrollerat i en fulltext databas. Syftet var att

                                                          
45 Ibid., s. 226.
46 Bourne 1980, s. 157.
47 Bhattacharyya, K. 1974.  ” The effectiviness of natural language language in science indexing and
retrieval ”, -RXUQDO�RI�'RFXPHQWDWLRQ (30) 3 s. 235ff.
48 Muddamalle 1998, s. 882- 883.
49 Rowley 1994, s. 112.
50 Markey, K., Atherton, P. & Newton, C. 1982.  ” An analysis of controlled vocabulary and free- text
statements in online searches ”, 2QOLQH�5HYLHZ (4) s. 225- 236.
51 Rowley 1994, s. 112.
52 Ibid., s. 113.



13

undersöka om återvinningseffektiviteten hade förbättrats i och med att fulltext databaser
hade börjat utvecklats mer och mer. Databasen som användes var Harvard Business
Review Online och ämnet den behandlade var ekonomi. Tenopir använde sig av fem
olika sökstrategier där tre av strategierna utgjordes av sökningar med okontrollerat
språk, en med kontrollerade indexeringstermer, och en femte sökning som var en
kombination av båda språken. Tenopir kunde konstatera att sökning med okontrollerat
språk gav högre recall och sökning med kontrollerat gav högre precision. Sammantaget
kom hon fram till att en kombination av de båda språken gav det bästa resultatet.53 Inom
ämnet kulturgeografi gjordes 1985 en undersökning som gick ut på att olika databasers
återvinningseffektivitet jämfördes. 14 databaser användes och samma söktermer och
sökstrategier användes i samtliga 14, och sökningar gjordes i titel- respektive
deskriptorfältet. Resultaten visade på stora skillnader vad beträffar
återvinningseffektivitet, både vad gäller mellan de olika databaserna och mellan de båda
språken.54

1991 gjordes två studier där man undersökte återvinningseffektiviteten i OPAC-
databaser. I den ena av dessa, som finns beskriven av Lancaster,55 samlades
bibliografier i 51 ämnen in och sedan fokuserades undersökningen till de 607
publikationer som fanns vid universitetet i Illinois. Dessa publikationer användes sedan
som checklista i ett experiment. Vana informationssökare formulerade frågor i de olika
ämnena som sedan kördes i OPAC- databasen och endast sökningar med kontrollerat
språk gjordes. Bland annat återvanns 327 av de 607 titlarna. Av de 280 som inte
återvanns berodde 51 på mänskliga faktorer, så som felstavning, och av de övriga var
det bara en liten del som återvanns med hjälp av okontrollerat språk vid senare tillfälle.
Den andra studien, av Peters och Kurth56, gick ut på att undersöka hur användare
använde sig av kontrollerat och okontrollerat språk vid informationssökningar i OPAC-
katalogen vid universitet i Kansas city. Genom att under sju månader studera
transaktionsloggar kunde man studera hur bruket av kontrollerat och okontrollerat språk
använts. Åtta olika hypoteser testades i undersökningen och bland annat så framgick det
att drygt 6,6 % av dessa sökningar innehöll sökningar med båda språken, och över 58 %
av sökningarna började med sökningar i okontrollerat språk. Vidare konstaterades att
över 76 % innehöll endast en skiftning mellan de båda språken. En annan sak som
noterades i undersökningen var att användarna i genomsnitt lade ner mera tid på
sökningen när de sökte med kontrollerat språk, i jämförelse med när de sökte med
okontrollerat språk (varför de gjorde det  framgår inte av undersökningen). Vidare
konstaterades att sökning med det okontrollerade språket resulterade i flera antal
träffar.57

Inom den medicinska disciplinen har det gjorts en rad olika utvärderingar när det gäller
att försöka mäta återvinningseffektiviteten vad beträffar informationssökning i
databaser. Här kan bland annat nämnas en undersökning från 1990 av Sayers, Joice och

                                                          
53 Tenopir, Carol 1985.  ” Full text database retrieval performance ”, 2QOLQH�5HYLHZ, 40 (9) s. 149- 164.
54 Lamprecht, Sandra  J. 1986.  ”The geography librarian and online information retrieval: Useful
databases for a cultural geography search ”, 6/$�*�	�0�%XOOHWLQ, (143) mars s. 2- 6.
55 Lancaster, F. W et. al 1991, ” Identifying barriers to effective subject access in library catalogs ”,
/LEUDU\�5HVRXUFHV�DQG�7HFKQLFDO�6HUYLFHV, (35) s. 377- 391.
56 Peters, Thomas A. & Kurth, Martin 1991, ” Controlled and uncontrolled vocabulary subject searching
in an academic library online catalog ”, ,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\�DQG�/LEUDULHV, sep. s. 201- 211.
57 Ibid., s. 201ff.
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Bawden58, som jämförde resultaten av sökningar efter litteratur inom biomedicin i sex
stora databaser. Sökningar i både kontrollerat och okontrollerat språk användes och
resultaten visade på skillnader vad beträffar återvinningseffektivitet. En annan
undersökning är den av Scheirer- Hallett där hon jämförde Medlines kontrollerade språk
i två olika återvinningssystem59. Av senare datum är en studie av Mijnhout et. al vars
undersökning gick ut på att så effektivt som möjligt utveckla en sökstrategi för att
identifiera litteratur rörande diagnostisering och behandling av cancer. Sökning skedde i
tre olika databaser, Medline, Embase och Current Contents. Sökning både med
kontrollerat och okontrollerat språk gjordes och båda språken visade sig vara effektiva.
Studien visade även på den medicinska terminologins komplexitet. Undersökningen
gick ut på att söka efter litteratur om SRVLWURQ�HPLVVLRQ�WRPRJUDSK\ (3(7� och IOXRULQH�
���IOXURGHR[\JOXFRVH��)'*�. Vid sökning i litteratur om ämnet så uppvisade FDG inte
mindre än 56 olika stavningsvarianter. Detta exempel säger kanske en del om de
problem som kan uppstå vid informationssökning inom medicin.60

Rowley säger också att förutom fallstudier som dessa började de elektroniska
informationssystemen också att förändras61 och stor vikt lades ned på att ta fram så
användarvänliga system som möjligt.62

Utöver dessa studier i ”verklig miljö” så gjordes även en del experiment med
testdokument. De dominerande här är TREC- experimenten, där det första testet
utfördes 1992, och som baserar sig på Cranfield- testerna. TREC- testerna skulle
komma att fortsätta under 90- talet och syftet med experimenten var att använda sig av
riktigt stora test- samlingar, detta för att skapa en miljö som var så lika ” verkligheten ”
som möjligt. Ett av huvudmålen för testerna var just att utöka forskningen till
återvinningssystem med stora dokumentsamlingar. Över 1 000 000 dokument har
använts i TREC- experimenten, de flesta är från tidskrifter inom olika ämnesområden
och av varierande omfång. Merparten av dokumenten är i fulltext.63

���� 7HUPLQRORJL� LQRP� KXPDQLRUD�� VDPKlOOVYHWHQVNDS� RFK
QDWXUYHWHQVNDS

Det finns en rad olika faktorer som påverkar resultatet vid återvinning av information.
En av de viktigaste faktorerna är terminologin. Hur pass standardiserad en terminologi
är har avgörande betydelse för hur effektivt man kan återvinna information. Innan jag
kommer in på de empiriska undersökningarna ska jag titta lite på de egenskaper som är
förknippade med terminologin inom humaniora respektive naturvetenskap. Jag kommer
även i ett avsnitt (2.4.2) att resonera lite kring terminologin inom samhällsvetenskap.

                                                          
58 Sayers, Mary, Joice, John & Bawden, David 1990, ” Retrieval of biomedical reviews: a comparative
evaluation of online databases for reviews of drug therapy ”, -RXUQDO�RI�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, (16), s. 321-
325.
59  Scheirer Hallett, Karin 1998, ” Seperate but equal? A system comparisom study of Medline’s
controlled vocabulary MeSH ”, %XOOHWLQ�RI�0HGLFDO�/LEUDU\�$VVRFLDWLRQ, (86) 4, s.491- 495.
60 Mijnhout, G. Sophie et. al  2000, ” How to perform a comprehensive search for FDG-PET literature ”,
(XURSHDQ�-RXUQDO�RI�1XFOHDU�0HGLFLQH, (27) 1, s. 91ff.
61 Som exempel på nya system nämner Rowley OPAC och CD- ROM.
62 Rowley 1994, s. 113.
63 Chowdhury 1999, s. 229 ff.
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������7HUPLQRORJL�LQRP�KXPDQLRUD

De flesta människor vet väl ungefär vilka discipliner som räknas som humaniora. Men
redan när man ska försöka ringa in vilka discipliner som ingår stöter man på problem.
Det är inte självklart vilka olika discipliner som räknas till detta ämnesområde. Tibbo
skriver att under Renässansen så innefattade humanistiska studier alla ämnen utom de
”gudomliga” 64 och idag räknar många in även filosofi, religion, språk och litteratur.
Historia, och även de konstnärliga ämnena konst och musik räknas ju numera också
hit.65 Jag associerar själv till humaniora som ett brett område som innefattar de ovan
nämnda ämnena.

Walker säger att databaser som innehåller dokument som rör humaniora har funnits
betydligt kortare tid än databaser inom andra områden, främst då de naturvetenskapliga,
och de är även färre till antalet. Hon skriver också att de första databaserna inom
humaniora kom i slutet av 70- talet66 och det får man väl säga vara ganska sent i datorns
relativt korta historia. Walker påpekar vidare att dessa databasers innehåll var ganska
begränsade och de dokument som de innehöll täckte ett begränsat antal år. Dokument
som var endast några år gamla kunde man alltså inte finna i dessa databaser. Detta är ett
stort problem när det gäller mycket av den kunskap som finns inom humaniora,
eftersom en stor del av det material som forskare använder sig av består av äldre
dokument.67 Detta är skrivet för drygt tio år sedan och man får väl anta att utvecklingen
har gått framåt och att antalet databaser inom ämnet både har ökat i antal och förbättrats
i övrigt också.

Knapp et al. hävdar att på grund av att terminologin inom humaniora anses vara oprecis
när det gäller att beskriva ett ämne så har elektronisk återvinning av dokument inte gått
att göra effektivt.68 De system som finns är mest effektiva när informationen är så exakt
som möjligt. Författare inom humaniora använder sig också av många synonymer för att
beskriva ett och samma ämne.69 Walker säger att terminologin inte har samma logiska
klarhet som terminologin inom vetenskaperna och det finns inte heller samma exakthet
när det gäller kunskap. Detta gör att ämnet kräver mera filosofiska och konstnärliga
resonemang och bedömanden.70 En som är inne på liknande tankegångar är Stebelman
som menar att det inte finns en gemensam paradigm inom humaniora så som det gör
inom vetenskaperna och att problemlösning inte är en linjär process, på så sätt som den
är inom vetenskaperna.71

När det gäller denna tvetydighet med terminologin inom humaniora ger Tibbo ett
exempel. Hon tar uttrycket GH� P|UND� nUHQ och menar att historiker inte refererar till
samma tidsperiod med uttrycket, på så sätt att GH� P|UND� nUHQ inträffade under olika

                                                          
64 Vilka ämnen de guddomliga skulle vara skriver inte Tibbo, men de var säkert flera än vad de är idag.
Vilka de guddomliga ämnena skulle vara idag vet jag inte, men man kan nog instämma att indelning och
definition av olika ämnesområden såg annorlunda ut under Renässansen.
65 Tibbo, Helen R. 1994.  ” Indexing for humanities ”, -$6,6, (45) 8 s. 608.
66 Walker, Geraldine 1990.  ” Searching the humanities: Subject overlap and search vocabulary ”,
'DWDEDVH, okt. s. 37.
67 Ibid. s. 37.
68 Knapp et al. 1998, s. 408.
69 Tibbo 1994, s. 609.
70 Walker 1990, 'DWDEDVH, okt. s. 37.
71 Stebelman, Scott 1994.  ” Vocabulary control and the humanities: A case study of the MLA
International Bibliography ”, 5HIHUHQFH�/LEUDULDQ, (47) s. 61f.
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perioder beroende på vilket land man åsyftar, och att utanför Europa finns det ingenting
som går under den benämningen. Skulle det finnas någonting som GH� P|UND� nUHQ i
exempelvis Asien så har det med största sannolikhet en annan betydelse där, och
inträffade också vid en annan tidpunkt. En annan sida av problematiken är den att en
författare kan skriva en artikel om GH�P|UND�nUHQ utan att använda sig av den termen,
eller en synonym för den, så som exempelvis Medeltiden.72 Jag vet i och för sig inte hur
pass troligt det är att man skulle skriva en artikel om Medeltiden utan att någon gång
nämna perioden vid dess namn. Detta exempel säger i varje fall lite om de svårigheter
som kan uppstå vid informationssökning inom ämnet.

En som har en annan åsikt när det gäller terminologin är Wiberley som menar att
terminologin inom humaniora inte alls är så oprecis och tvetydig som det har påståtts.
Han säger att det tvärt om är så att vissa typer av termer inom ämnet är mera exakta än
andra. I en studie från 1983 undersökte han den terminologi som används inom
humaniora genom att analysera termer som används som uppslag i encyklopedier och
lexikon. Han använde sig av över 60 olika uppslagsverk som täckte in olika
ämnesområden. De flesta termer som används som uppslag inom humaniora är
substantiv och Wiberley har delat in dessa i tre grupper.

Den första gruppen av termer, och de som är mest exakta när det gäller att beskriva ett
ämne, benämner han VLQJXODU�SURSHU�WHUP och det kan närmast översättas med enskilt
artnamn. Det är termer som beskriver unika enheter, antingen av en person eller ett
enskilt arbete. Exempel på de förra är Charles Dickens, Pablo Picasso och Groucho
Marx, och på de senare Förlorat paradis och Alla kungens män.73 Exempel från Sverige
är August Strindberg och Hemsöborna. Den här typen av termer är ofta förekommande
som sökord inom humaniora och Wiberley menar att mer exakt än så här kan det inte
bli. Det finns bara en Pablo Picasso eller Charles Dickens74 (det finns väl kanske flera
personer med de namnen, men söker man i en databas på dessa namn, så är det ju
knappast någon tvekan om vilka som åsyftas). Nu är denna undersökning på engelska
och alla indelningar och grupperingar är gjorda utifrån hur det språket är uppbyggt. Men
det finns skäl att anta att det inte är någon större skillnad när det gäller det svenska
språket.

Den andra gruppen av termer kallar Wiberley HQXPHUDEOH� SURSHU� WHUPV och det är
termer som är besläktade med den första gruppen. De är lika exakta i att beskriva ett
ämne, men istället för att peka ut en enskild person eller verk, så pekar de ut kollektiva
enheter som man kan säga är unika. Som exempel nämner han Minor prophets och
Baby Ballerinas75. En liknande term på svenska skulle kunna vara Svenska Akademien
som är en grupp som består av ett konstant antal medlemmar.

Den tredje gruppen av termer benämner Wiberley JHQHUDO� SURSHU� WHUPV, generella
artnamn, och den är i sin tur uppdelade i underavdelningar. Dessa termer är företeelser
som innefattar stora grupper av människor eller arbeten. Denna grupp är också de minst
exakta. Exempel på termer här är Metodister och Impressionister, som hör till

                                                          
72 Tibbo 1994, s. 609.
73 Wiberley, Jr, Stephen E. 1983. ” Subject access in the humanities and the precision of the humanists
vocabulary ”, Library Quarterly, (53) 4  s. 421f.
74 Ibid., 1983, s. 421ff.
75 Ibid., s. 423.
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underavdelningen JHQHUHOOD NROOHNWLYD�DUWQDPQ och Realism och Impressionism som är
exempel på LGHRORJLVND�DUWQDPQ.76

Av resultatet av undersökningen kan man utläsa följande: Det totala antalet termer som
valdes ut från de olika uppslagsböckerna var 678 stycken och av dessa var 393 eller 58
% singular proper terms, alltså den första gruppen av termer, och de som var mest
exakta. Den andra gruppen av termer, enumerable proper terms, representerades av sju
termer, eller 1 % av det totala antalet, och den sista gruppen, general proper terms, av
273 termer eller drygt 40 %. En fjärde grupp som benämndes  DQGUD�WHUPHU  hade med
fem stycken termer, eller 0,7 %77 (vad dessa andra termer är för typ av ord framgår
inte). Dessa siffror tyder ju på att över hälften av  vokabulären inom humaniora  på ett
exakt sätt beskriver ett ämne, samtidigt som drygt 40 % är väldigt oprecisa. Det tycks
vara antingen eller när det gäller exaktheten.

Den här undersökningen gjordes 1983, och de encyklopedier och uppslagsböcker som
användes var från mitten av sjuttiotalet och det var endast engelskspråkig litteratur som
användes. När det gäller terminologin inom humaniora så har det nog kanske inte skett
några större förändringar under dessa c:a 20 år. De flesta termer som fanns då finns nog
även idag, även om en del har tillkommit. Om man överför undersökningen till det
svenska språket så tror jag att den är användbar även då. Liknande termer som singular
proper term finns ju även hos oss. Däremot kanske den typen av termer är vanligare i
England och används oftare.

Tittar man på hur undersökningen är designad finns det anledning att vara lite vaksam.
Syftet med studien var att analysera de ovan nämnda typerna av termer, och var det
någon av de drygt 60 böcker som användes som inte innehöll någon av dessa termer
togs inte den boken med. De 678 termerna var slumpvis utvalda, men på så sätt att alla
ämnen inom det humanistiska fältet var representerade. Resultaten säger heller
ingenting om hur de var fördelade över de olika ämnena, och man kan ju också tänka
sig att vissa ämnen är mera exakta än andra. Jag tycker ändå att undersökningen tar upp
och visar på den problematik som finns när det gäller terminologin inom humaniora och
vilken betydelse den har för effektiv informationssökning.

Studier av hur studerande och forskare inom humaniora söker efter information visar på
delvis samma resultat som Wiberleys undersökning. Bates et. al redogör för en studie
som pågick under två år och där syftet var att undersöka vilka termer 22 forskare
använde sig av vid informationssökning. Av 165 olika sökformuleringar i okontrollerat
språk var majoriteten ämnessökningar. I denna kategori var sökningar på individuella
namn 45 % (där alltså namn definierades som ämnen) av det totala antalet, och även
geografiska namn, årtal och datum, och historiska perioder var vanliga söktermer.78

                                                          
76 Ibid., sid. 424.
77 Ibid., sid. 430.
78 Bates, Marcia J., Wilde, Deborah N. & Siegfried, Susan 1993.  ” An analasys of search terminology
used by humanities scholars: The Getty online searching project report number 1 ”, 7KH�/LEUDU\
4XDUWHUO\, (63) 1 s. 1- 39. Av andra liknande studier kan bl.a. nämnas Debora Shaw 1995, ” Bibliographic
database searching by graduate students in language and literature. Search strategies, system interfaces,
and relevance judgements ”, /LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH�5HVHDUFK, (17) 4 s. 327- 345.
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������7HUPLQRORJL�LQRP�VDPKlOOVYHWHQVNDS

När det gäller det samhällsvetenskapliga ämnesområdet, och de ämnen som räknas dit,
så menar en del forskare att det har många likheter med humaniora. Wiberley och Jones
konstaterar att ”the overlap between the practice of the humanities and the social
sciences is great enough that it can be difficult to separate the two”. Terminologin inom
samhällsvetenskapen anses även den vara oprecis och oklar.79 Knapp et. al menar också
att denna likhet mellan humaniora och samhällsvetenskap finns, och att de termer som
finns inom humaniora många gånger går att finna inom samhällsvetenskapen och vice
versa. 1998 företog Knapp et. al en undersökning som gick ut på att undersöka hur pass
exakt termer inom humaniora beskriver ett ämne (alltså en undersökning liknande den
som Wiberley gjorde och som jag har redogjort för i avsnitt 2.4.1). Ett annat syfte med
undersökningen var att studera överlappningen av termer mellan humaniora och
samhällsvetenskap. Knapp et. al tittade på alla ämnesord som förekom på de 600 första
sidorna (av totalt 1274) av +XPDQLWLHV� ,QGH[� �+,�80 från april 1993 till och med mars
1994 och jämförde hur många som var SURSHU�QRXQ (egen namn) och hur många som
var FRPPRQ�QRXQ (artnamn). Knapp et. al definerade SURSHU�QRXQ som ord som beskrev
en geografisk plats, namnet på en person samt namnet på ett artistiskt verk.

Totalt fann Knapp et. al på de 600 sidorna 5 987 ämnesord, och av dessa var 3 463 (57,8
%) egen namn och 2 524 (42,1 %) var artnamn. Resultaten visade också på att en hög
andel av artnamnen, (96,5 %) kunde beskrivas med andra termer, alltså olika typer av
synonymer. En typ av synonymer är de som Knapp et. al benämner TXDVL�� V\QRQ\PV,
(Knapp et. al förklarar termen med att relationen mellan två ord är inte exakt synonyma
men de betyder ändå nästan  samma sak).81 Sedan jämfördes termerna i HI med termer i
7KH� FRQWHPSRUDU\� 7KHVDXUXV� RI� 6RFLDO� 6FLHQFH� 7HUPV� DQG� 6\QRQ\PV�� $� JXLGH� IRU
1DWXUDO� ODQJXDJH� &RPSXWHU� 6HDUFKLQJ� �&76676�. Detta för att undersöka graden av
överlappning av termer inom humaniora och samhällsvetenskap. Resultatet pekade på
att många termer inom humaniora finns att hitta även inom samhällsvetenskapliga
discipliner. Baserat på detta menar Knapp et. al att en tesaurus som inkluderar termer
från både humaniora och samhällsvetenskap skulle vara till nytta för forskare inom båda
ämnesområdena.82

������7HUPLQRORJL�LQRP�QDWXUYHWHQVNDS

Vilka discipliner som räknas till det naturvetenskapliga ämnesområdet brukar det i regel
inte råda någon tvivel om. I Biotech’s Free Online Science Dictionary räknas astronomi,
biologi, kemi och geologi upp som discipliner tillhörande naturvetenskapen.83 Även
Nationalencyklopedien räknar dessa discipliner som typiskt naturvetenskapliga, och
utöver dessa kan även tekniken och medicinen räknas hit.84

                                                          
79 Wiberley, Stephen E. Jr & Jones, William G. 1994. Humanists revisited: A longitudinal look at the
adoption on information technology ”, &ROOHJH�DQG�5HVHDUFK�/LEUDULHV���, nov. s. 504.
80 +, är en tryckt publikation som indexerar tidskrifter inom en rad olika ämnen inom humaniora, (Knapp
et. al s. 413f.)
81 Ibid., s. 412ff.
82 Ibid., s. 415.
83 %LRWHFK¶V�)UHH�2QOLQH�6FLHQFH�'LFWLRQDU\ 2001. www.molndal.se/kultur_fritid/bibl/ramindex.htm.
84 1DWLRQDOHQF\NORSHGLHQ�2001. www. ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267605
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Om utvecklingen av datorbaserade återvinningssystem och dess effektivitet, och antalet
databaser som finns tillgängliga kan tyckas något eftersatt inom humaniora, så är det
närmast tvärt om inom de naturvetenskapliga disciplinerna. Bourne säger att efter andra
världskriget dök de första datorerna upp som innehöll bibliografiska uppgifter om
vetenskaplig litteratur. Sedermera blev också de index och abstrakts som hade börjat att
publiceras i början av 1900- talet inom olika ämnen länkade till databaser.85 Bourne
skriver vidare att 1964 startade the National Library of Medicine (NLM) en sökservice
som var kopplat till MEDLARS. Detta var det första storskaliga datorbaserade
återvinningssystemet som blev tillgängligt för allmänheten.86 Tillgång till information
inom ämnen som fysik, kemi och medicin och andra naturvetenskapliga discipliner
fanns alltså ganska tidigt att tillgå. Dessutom i tämligen organiserad och strukturerad
form.

Som det tidigare påpekats i uppsatsen så anses terminologin inom naturvetenskapen mer
standardiserad än inom humaniora och därmed mer exakt och precis när det gäller att
beskriva ett ämne, vilket alltså skulle göra informationssökning effektivare i det förra
ämnesområdet. Bhattacharyya skriver att de första vetenskapsmännen var fri att
använda vilka termer som helst när de skulle beskriva sin forskning, att forskningen var
en individuell aktivitet och deras språkbruk inte skiljde sig från övrigas. Det fanns ingen
specifik vetenskaplig terminologi. Efter hand delades dock vetenskaperna upp i olika
discipliner och så småningom började en standardisering av språket inom de olika
vetenskapliga fälten att utformas, och först med det var botaniken. 1737 började Linné
en strukturering av språket inom detta fält. Senare följde även zoologi, kemi och
medicin med flera.87

Bhattacharyya använder sig av begreppet WHUPLQRORJLFDO� SUHFLVLRQ som är ett sätt att
förklara hur pass precis och exakt en viss terminologi är. Det är ett begrepp som är
komplext och sammansatt och som innehåller flera variabler, fortsätter Bhattacharyya.
En av dessa variabler är WHUPLQRORJLFDO�FRQVLVWHQF\, terminologisk fasthet, eller stadga,
direkt översatt. Med det menas den stabilitet som finns mellan ett koncept och en
korresponderande term och detta är mycket viktigt när det gäller indexering och
återvinning. En operationell88 definition av terminological consistency är enligt
Bhattacharyya:

 ” The degree of control exercised by the organized scientific community in various
ways over the use of established terms or in the coinage of new ones. ”

” The degree of conformity displayed by individual scientists in relation to any written
or customary code of usage of terms. ”

                                                          
85 På grund av det ökade antalet artiklar inom ämnet kemi så publicerades i början av 1900- talet
&KHPLFDO�DEVWUDFWV. Ändamålet var att förse kemister med ett index och ett abstrakt som skulle göra det
lättare för dem att hitta en specifik artikel. Exempel på liknande publikationer inom andra vetenskapliga
discipliner är (QJLQHHULQJ�,QGH[��6FLHQFH�$EVWUDFWV�RFK�,QGH[�0HGLFXV. Dessa index är idag en stor källa
till information inom olika ämnesområden och representerar en av två typer av kontrollerat språk. Den
andra är de klassifikationssystem som utvecklades i biblioteksmiljöer. Som exempel kan nämnas Dewey
Decimal Classification Scheme (DDC), (Large et. al.  1999 s. 77.)
86 Bourne 1980, s. 155- 156.
87 Bhattacharyya 1974, s. 237 ff.
88 B. menar alltså att detta mått kan användas för att räkna ut en terminologis fasthet när det gäller
informationasåtervinning under verkliga förhållanden.
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Utifrån det andra kriteriet kan ett kvantitativt mått tas fram som beskriver
terminological consistency. Detta kan uttryckas i följande formel:

t = c/s

där c är konceptterm, s antalet synonymer som korresponderar till c, och t är måttet på
en terminologis fasthet. En bra standardisering av språket inom en vetenskaplig
disciplin innebär att få synonymer används, och därmed får man ett högt värde på t,
vilket alltså innebär att terminologins stadga är bra.89 Precis som det inom humaniora
har visat sig vara skillnad på en terminologis förmåga att exakt beskriva ett ämne
beroende på vilken disciplin man tittar på, så skiljer sig det säkert även när det gäller de
vetenskapliga disciplinerna. Battacharyya skriver vidare i sin artikel att fysiken är det
fält där man har ägnat sig lite åt detta problem och att inga organiserade försök att
standardisera språket inom detta fält har gjorts.90 Detta är skrivet 1974 och kanske har
sedan dess någonting gjorts i detta ärende inom fysikens forskningsfält.

Även om den naturvetenskapliga terminologin anses lämpa sig bättre för
informationsökning än den som används inom humaniora så finns det områden där det
kan vara svårt att hitta den information som man letar efter även där. Detta har att göra
med att forskare inom olika discipliner i allt snabbare takt presenterar nya vetenskapliga
rön. Henzler menar att nya ideér som presenteras i de senaste vetenskapliga artiklarna
kan vara svåra att återvinna. Som exempel nämner han kemoterapi, som är en
behandlingsform för människor som lider av cancer. Inom detta fält kommer det hela
tiden nya kemiska substanser som ges helt nya namn och vars uppbyggnad ser helt
annorlunda ut än andra tidigare substansers namn. Inte ens ordstammen har någonting
gemensamt med redan kända namn. Detta gör att man kan inte hitta ett nytt ämne
genom att använda sig av en äldre substans namn vid sökning efter information.91

Denna undersökning var gjord 1978 och det har väl hänt en del sedan dess, både vad
gäller nya forskningsrön, det kommer förmodligen ännu flera nu och allt tätare, och
utvecklingen av informationssystem och återvinningseffektivitet.

En artikel av senare datum tar upp samma problematik. Soremark påpekar hur viktigt
det är att hålla sig a jour med de senaste forskningsresultaten och litteraturen inom ett
ämne, i varje fall inom biomedicin, som den här artikeln handlar om. Hon menar att hur
ofta man uppdaterar databaser, ämnestäckning och på vilket sätt dokument indexeras,
avgör möjligheten att hitta aktuell litteratur. En jämförande studie av två medicinska
databaser visade på stora skillnader vad gäller antalet återvunna dokument.92 Detta är
väl någonting som gäller alla typer av databaser. När vi letar efter information i något
ämne så vill vi ju att databasen ska vara så komplett som möjligt när det gäller de ovan
nämnda kriterierna.

När det gäller medicinsk information så menar Cimino att den är komplex, innehåller
ofta underförstådda saker, är tvetydig och oprecis, och när det gällt att strukturera och
återvinna information inom disciplinen så har val av vokabulär inte ansetts viktig. Som
en följd av detta har de lösningar som valts för att representera medicinska data blivit

                                                          
89 Bhattacharyya 1974, s. 238.
90 Ibid., s. 249.
91 Henzler, Rolf G. 1978.  ” Free or controlled vocabularies: Some statistical user- oriented evaluations of
Biomedical information systems, ” ,QWHUQDWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ, (5) s. 24.
92 Soremark, Gun 1990.  ” Medline versus Embase: Comparing search quality ”, 'DWDEDVH, s. 66ff.



21

betydligt mindre sofistikerade än de program som manipulerar dem. Den kontrollerade
vokabulär som finns idag, bland annat ,QWHUQDWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ RI�'LVHDVHV (ICD)
och 0HGLFDO�6XEMHFW�+HDGLQJV (MeSH)93 anses inte tillräckligt bra som hjälpmedel vid
informationssökning.94  Men idag har allt större vikt börjat läggas på en standardisering
av språket (detta är skrivet 1995). En av de viktigaste sakerna när det gäller detta är att
eliminera överflödiga termer och en annan är att termer inte får uppfattas som tvetydiga.
Om exempelvis en term som beskriver en diagnos har två olika betydelser är det viktigt
att återvinna den rätta. Klassifikation av termer är en annan viktig sak när det gäller den
medicinska vokabulären. Att ordna termer strikt hierarkiskt är inte så lämpligt därför att
medicinska begrepp ofta tillhör flera klasser. Lunginflammation och lungcancer kan
dels höra till klassen lungsjukdomar, men de kan också klassas i olika grupper,
infektionssjukdomar respektive cancer.95 Cimino menar alltså att den terminologi som
används inom medicin brottas med samma problem som den inom humaniora och att
den terminological consistency som Bhattacharyya beskriver ovan inte är så bra inom
detta område. Även Hersh och Hickham är inne på samma tankegångar, och menar att
den medicinska vokabulären använder sig av många synonymer och att samma ord kan
ha flera olika betydelser vilket gör att den är svår att indexera.96

����0HWRG

Jag ska i detta avsnitt redogöra för den metod jag har valt, och varför jag har valt den.
Jag kommer också att ägna ett avsnitt om urvalet av de fem studier jag har valt att
rapportera.

������9DO�DY�PHWRG

Från början var min avsikt att själv utföra en empirisk undersökning vad gäller
användandet av kontrollerat och okontrollerat språk, och jämföra effektiviteten när det
gäller att återvinna dokument med dessa båda tillvägagångssätt. Efter att ha studerat en
del av de undersökningar som gjorts inom området fann jag att dessa många gånger var
väldigt omfattande. Flera månader kunde ägnas åt att återvinna material från databaser
som sedan skulle bedömas, och väldigt många människor var inblandade på olika nivåer
i undersökningarna. Jag bedömde att en liknande undersökning inom ramen för en
magisteruppsats inte var möjlig att göra på grund av dessa kriterier. En annan orsak till
att jag inte har valt att genomföra en empirisk studie är att jag är tveksam till om en
sådan verkligen skulle bidra med några nya resultat vad beträffar användandet av
kontrollerat och okontrollerat språk. Den metod jag har valt istället är litteraturstudier.
Som framgått av tidigare avsnitt i uppsatsen har det under lång tid gjorts många
undersökningar vars syfte har varit att utvärdera olika typer av datorbaserade

                                                          
93 En medicinsk vokabulär har funnits i cirka 100 år, primärt för att fastställa dödsorsaker, och den
dominerande här har varit ,&', publicerad av världshälsoorganisationen. Den är hierarkiskt uppbyggd
och använder sig av ett kodsystem uppbyggt av olika sifferkombinationer för att dela in olika sjukdomar
och andra fält som hör till det medicinska området. 0H6+ har utvecklats av The national Library of
Medicine för att användas vid indexering i databaser av medicinsk litteratur. Den täcker många områden
inom medicin såsom anatomi, sjukdomar med mera (Cimino, James J. 1995,  ” Vocabulary and health
care information technology: State of the art ”, -$6,6, 46 (10) s. 777f. )
94 Ibid., s. 777f.
95 Ibid., s. 780f.
96 Hersh, William R. & Hickam, David 1995, ” Information retrieval in medicine: The SAPHIRE
experience ”, -$6,6�, (46) 10 s. 743.
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informationssystem, och som med jämna mellanrum har publicerats i tidskrifter inom
biblioteks- och informationsvetenskap. Vad som inte verkar vara lika vanligt är
litterturstudier i ämnet, eller studier av studierna.

När jag hade bestämt mig för att välja litteraturstudier som metod såg jag två
möjligheter att göra det på. Jag kunde göra en sammanställning av alla studier som har
gjorts i ämnet, en sorts inventering. Jag kunde också välja ut ett färre antal studier och
mera på djupet granska dem. Av dessa två möjligheter har jag valt den senare. Genom
att noga granska studier som är publicerade och utförda i syfte att jämföra återvinning
med användandet av kontrollerat och okontrollerat språk, och där recall och precision
används som mått på effektivitet, tror jag att man kan komma till nog så viktiga resultat,
lika väl som om jag själv skulle ha genomfört en empirisk studie. Dels kan man titta på
de konkreta resultat som presenteras i studierna och på så sätt göra en bedömning om
vilket av de två språken som är effektivast när det gäller att återvinna information.
Sedan kan man också titta på hur studierna har genomförts, vilka metoder som har
använts, och vem som har genomfört studierna och om det på något sätt har påverkat
resultatet.

Jag har valt litteraturstudier med en kvalitativ ansats. Enligt Holme och Solvang innebär
en kvalitativ metod att man arbetar med ett urval representativ litteratur och analyserar
detta material ingående.97 Holme och Solvang säger att det är viktigt att granska de
källor som man använder sig av för sin undersökning. Att kunna bestämma en källas
ursprung och vem som står bakom den är viktigt för att värdera dess äkthet, och en
annan fråga är hur pass användbar den är för ens syften. Allt detta görs för att avgöra
hur pass trovärdig källan är.98 Kan jag lita på det som står där? Vem har skrivit detta? Ju
tillförlitligare källor man använder sig av, desto bättre är det alltså. För att försäkra mig
om att de studier jag har valt att granska så långt som möjligt uppfyller dessa krav,
består den litteratur jag valt till stor del av forskningsrapporter och artiklar som är
hämtade ur välrenommerade vetenskapliga tidskrifter inom området för biblioteks- och
informationsvetenskap.99 Några bra grundböcker i ämnet har varit Chowdhury100 och
Large.101 Eftersom England, och framför allt USA, ligger långt framme när det gäller
forskningen så kommer studierna till stor del att hämtas från undersökningar som har
gjorts i dessa länder.

��������8UYDO�DY�GH�IHP�VWXGLHUQD

De metoder som har använts för att utvärdera återvinningssystem har varit av varierande
slag. Man har studerat olika typer av databaser, det har gjorts studier av hur olika
användare söker information, och man har även valt olika metoder för utvärderingarna,
vilka sökstrategier man har använt sig av har också haft betydelse.Av alla dessa metoder
är måtten recall och precision  ytterligare ett sätt att utvärdera ett återvinningssystem.
Det har dessutom genom åren diskuterats vilket sätt som är det bästa när det gäller att
utvärdera ett system. Det finns alltså en mängd variabler som gör att en jämförelse
mellan olika studier kan vara svår att göra.
                                                          
97  Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. )RUVNQLQJVPHWRGLN�� 2P� NYDOLWDWLYD� RFK
NYDQWLWDWLYD PHWRGHU, s. 78 ff.
98 Ibid., s. 130 ff.
99 Exempel på sådana tidskrifter är -RXUQDO� RI� WKH� $PHULFDQ� 6RFLHW\� IRU� ,QIRUPDWLRQ� 6FLHQFH, ofta
förkortad -$6,6, -RXUQDO�RI�'RFXPHQWDWLRQ och -RXUQDO�RI�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH�
100 Chowdhury, G. G. 1999. ,QWURGXFWLRQ�WR�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO.
101 Large, A. et al. 1999. ,QIRUPDWLRQ�VHHNLQJ�LQ�WKH�RQOLQH�DJH�
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För att min studie skulle bli meningsfull har det varit viktigt att välja studier som har
varit jämförbara med varandra. Att de är utförda på någorlunda likartade sätt och att de
mått som används för att mäta återvinningseffektiviteten är tydliga. Recall och precision
är två sådana mått, de är inte nödvändigtvis de bästa måtten, men de är konkreta. De är
båda kvantitativa mått och genom att använda dem får man fram en procentsats på
andelen återvunna relevanta dokument. Genom att välja studier som har använt sig av
recall och precision kan man göra en tydlig jämförelse mellan studierna. Vidare har jag
så långt det varit möjligt valt studier som är utförda under verkliga förhållanden i
operationella databaser. De rapporterade studierna har också varit utförda i
bibliografiska databaser. De har också alla använt sig av den booleska modellen för
återvinning av information.

Det finns en del som skiljer de fem studierna åt. En sak är de mått som har använts för
att mäta återvinningseffektiviteten. I flertalet av studierna studierna har recall och
precision använts, i en del av de rapporterade studierna har dock andra mått använts, jag
kommer att redogöra för dessa mått där det är nödvändigt. Inte heller har alla studier
som jag har valt att granska genomförts i operationella databaser. Åtminstone två av
studierna är utförda under förhållande som kan beskrivas som något av experiment. Alla
studier har heller inte haft som syfte att i första hand jämföra kontrollerat och
okontrollerat språk. Jag har dock gjort den bedömningen att man ändå kan jämföra
resultaten mellan kontrollerat och okontrollerat språk i dessa studier. Jag har också valt
att inte titta på användarstudier som gjorts inom området. De studier jag har valt är
också fallstudier av olika slag och dessa får väl betraktas som relativt små till omfånget,
i alla fall i jämförelse med de i uppsatsen tidigare nämnda stora experimentstudierna.
Detta gör att jag är försiktig med att dra några generella slutsatser vad beträffar
resultaten av de olika undersökningarna.

Även om jag i mitt urval av de fem studierna har beaktat de ovan nämnda faktorerna
tror jag att det är omöjligt att hålla isär dem från varandra. Alla fem studierna skulle
kunna betraktas ur andra perspektiv än det de i första hand är tänkta för. Om man tar
studie fem exempelvis så är det ursprungliga syftet med den att jämföra tre olika
indexeringsmodeller, medan jag använder den för att jämföra återvinning med
kontrollerat och okontrollerat språk. Man skulle också kunna se den som en
användarstudie av hur olika kategorier av yrkesgrupper söker efter information i
databaser. När det gäller recall och precision, och även de andra måtten, påverkas de av
vilka det är som bland annat söker information och vilka sökstrategier som används.

Eftersom de utvalda studierna ska överensstämma på så många plan som möjligt har
urvalet begränsats. Om de inte har uppfyllt de kriterier som jag ställt upp har jag valt att
inte ta med dem. Det har till exempel funnits studier som har uppfyllt alla krav, utom
det att de är utförda på 1960- eller 70- talet. Jag har då ansett dem för gamla och därför
valt bort dem, andra har jag helt enkelt inte förstått och av den anledningen inte tagit
med i min undersökning.
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���)HP�VWXGLHU�L�NRQWUROOHUDW�RFK�RNRQWUROOHUDW�VSUnN

Här kommer jag att redogöra och diskutera de fem studier som jag valt ut. De första tre
studierna är gjorda i databaser som täcker in ämnen inom humaniora och
samhällsvetenskap, och de två sista kommer från det naturvetenskapliga området.

����6WXGLH����,QIRUPDWLRQVnWHUYLQQLQJ�L�QLR�GDWDEDVHU�LQRP�KXPDQLRUD

Denna  undersökning är utförd av Geraldine Walker och Steven A. Atkinson och finns
redovisad i tidskriften Database och jag har i tidigare avsnitt av uppsatsen (kapitel 2.4.1)
refererat till denna artikel.102 Den finns också redovisad i tidskriften /LEUDU\�+L�7HFK.103

Jag kommer i huvudsak att använda mig av material från artikeln som är publicerad i
Database om inte annat anges. När jag i fortsättningen refererar till denna studie
kommer jag att benämna den studie 1.

Walker och Atkinson utförde sökningar i nio databaser som alla innehåller ämnen inom
humaniora. Syftet var att jämföra återvinningseffektiviteten när det gäller kontrollerat
och okontrollerat språk i de olika databaserna och måttet som användes för att mäta
detta var recall. Dessutom undersöktes graden av överlappning av termer i databaserna.

Databaserna de sökte i var:

• $PHULFD�� +LVWRU\� DQG� OLIH� �$+/�� den uppdateras tre gånger per år och de
ämnesord man kan söka på är tagna från en lista av 2000 godkända termer
(preferred). En stor del av termerna är deskriptorer som beskriver historiska
perioder.

• $UW�OLWHUDWXUH�LQWHUQDWLRQDO��5,/$�, den uppdateras en gång om året och det finns
tre typer av kontrollerat språk som överlappar varandra. Det mest specifika och
längsta språket är deskriptorer som är hämtade från RILAs lista över ämnesord och
den är konstruerad så att nya termer kan läggas till.

• $UWELEOLRJUDSKLHV� PRGHUQ� �$570�, den uppdateras en gång om året och det
kontrollerade språket består av deskriptorer som är hämtade från ett tryckt index i
ämnet, samt namn på artister och grupper av artister. Termer kan även läggas till.

• $UWV�	�KXPDQLWLHV�VHDUFK��$	+6���den uppdateras kontinuerligt och�strukturen i
databasen består förutom av de vanligaste fälten titelfält, författarfält med mera av
ett fält med citerade referenser.

• +LVWRULFDO�DEVWUDFWV��+,67�, den uppdateras tre gånger per år och inget kontrollerat
språk finns.

• /LQJXLVWLFV� DQG� ODQJXDJH� EHKDYLRXU� DEVWUDFWV� �//%$�, uppdateras fyra gånger
årligen, och det kontrollerade språket är hämtat från en lista bestående av 800
termer, och fraser från det okontrollerade språket finns i identifier- fältet.104

• 0/$�ELEOLRJUDSK\, den uppdateras månatligen och det kontrollerade språket består
av olika typer av termer såsom författarnamn, genre och tidsperiod.

                                                          
102 Walker 1990, s. 37- 46.
103 Walker, Geraldine & Atkinson, Steven D. 1991. ” Information access in the humanities: Perils and
pitfalls ”, /LEUDU\�+L�7HFK, (9) 1 s. 23- 33.
104 Identifier, en indexeringsterm som används speciellt för egennamn när dessa används som
indexeringstermer (Rowley 1997, s. 499).
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• 3KLORVRSKHUV� LQGH[� �3+,/�, den uppdateras fyra gånger per år och det
kontrollerade språket hämtas från en lista som är sammanställd av experter inom
ämnet.

• 5HOLJLRQ�LQGH[��5(/�, uppdateras månatligen och  det kontrollerade språket hämtas
från the /LEUDU\�RI�&RQJUHVV�6XEMHFW�+HDGLQJV (LCSH).105

Det är alltså databaser som täcker in allt från språk till filosofi, så väl som de sceniska
konstuttrycken, och de ingår alla i DIALOG. Databaserna PHIL och REL är
tvärvetenskapliga, de övriga disciplinspecifika. För att utvärdera databaserna använde
sig Walker och Atkinson av en metod som de benämner WKH�VXEMHFW�´SURILOH´�DSSURDFK,
som går ut på att man tar fram en profil över det ämne som man ska göra testen över.
Man väljer ut termer som så varierat och uttömmande som möjligt täcker in det valda
ämnet och kör sedan profilen mot de utvalda databaserna och jämför sedan
återvinningsresultaten.106 Fyra typer av sökningar gjordes och bland annat följande
termer användes som sökord:

• Single subject terms of a specific nature (enskilda termer som beskriver ett ämne av
en speciell art). Vattenfärg,  jazz och pikaresk107 är exempel på termer som hör
hemma i en specifik disciplin, och censur är en term som är mera tvärvetenskaplig.

• Single subject terms of a generic nature (enskilda termer som beskriver ett ämne av
mera allmän natur). Surrealism och romantik är exempel på disciplin- specifika
termer och imperialism och psykoanalys exempel på tvärvetenskapliga termer.

• Subject phrases. Disciplinspecifika fraser som Divine Right eller Restoration
Comedy (Restaurationskomedi)108 och tvärvetenskapliga fraser som populärkultur
och feministisk kritik

• Single subject terms, kombinerad med booleskt AND. Disciplinspecifika termer
som träl AND Ryssland, eller computers AND composition och tvärvetenskapliga
kombinationer som ironi AND humor och magi AND folklore.109

De utvalda termerna bedömdes av ämnesexperter och fyra olika discipliner inom
humaniora täcktes, konst, historia, litteratur och musik, samt två som var
tvärvetenskapliga. Inga synonymer användes. Inalles sex discipliner och alla fyra
sökningar gjordes i alla disciplinerna och i alla nio databaser, och sammanlagt blev det
216 sökningar. Vid sökningarna trunkerades de flesta termerna och sökningarna gjordes
endast i titel- och deskriptorfälten. Vidare begränsades sökningarna till att gälla endast
dokument skrivna på engelska och publicerade mellan 1983 och 1987.

                                                          
105 LCSH är ursprungligen utvecklad av Kongressbiblioteket i USA, ursprungligen för internt bruk, men
numera används det av en rad olika bibliotek runt om i världen som ett verktyg för språkkontroll (Large
et. al 1999 s. 90).
106 The subject profile approach eller 7KH�VXEMHFW�SURILOH�PHWKRG är en av två metoder som är utvecklad av
Martha E. Williams för att utvärdera hur pass väl en databas täcker in ett visst ämne. Den andra kallas
%LEOLRJUDSK\� PHWKRG. Carol Tenopir (1982) har mera utförligt beskrivit båda dessa i ” Evaluation of
Database coverage: A comparisom of two methodologies ”, 2QOLQH�5HYLHZ (6) 5 s. 423- 441.
107 Pikaresk är en litterär genre och en annan benämning för denna genre är VNlOPURPDQ
(1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ�1992)
108 Restaurationsdrama är den dramatik som producerades under åren 1660- 1700 i England, den epok då
monarkin återinförts i och med  Karl II, efter den puritanska republikens fall.  Komedin, till skillnad från
det seriösa dramat från denna tid, har överlevt in i våra dagar (1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ 1992).
109 Walker & Atkinson 1991, s. 26.
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5HVXOWDWHW av undersökningen visade att måttet för recall var högre vid sökning i
deskriptorfältet än i titelfältet. Det gällde generellt sett i alla databaser även om stora
skillnader uppvisades mellan de olika databaserna. Det kontrollerade språket var mest
effektivt i konstdatabaserna ARTM och RILA, och minst effektivt i AHL och HIST, de
två databaserna som täckte in ämnet historia. Medelvärdet för recall för alla databaser
var 56, 4 % för kontrollerat språk och 15,2 % för okontrollerat. När det gäller historia är
siffrorna 45,1 % för kontrollerat språk och 21,4 % för okontrollerat, för konst 65,8 %
respektive 8,8 % och för sökningar inom litteratur är siffrorna 59,7 % och 13,1 %.

$QDO\V�DY�UHVXOWDWHW

När det gäller den metod som Walker och Atkinson har valt för utvärdering, the subject
profile method så säger Tenopir att fördelarna med den är att den framför allt är enkel
och billig. När man väl tagit fram profilen över det ämne och de databaser som ska
genomsökas är det relativt lätt och smidigt att köra den i en databas. Nackdelarna är att
ämnesorden kan variera mellan olika databaser beroende på hur de är indexerade, och
vilka söktekniker som olika användare använder sig av. Vidare kan det vara svårt att
konstruera en profil som ger rätt balans mellan recall och precision.110 Eftersom Walker
är professor i informationsvetenskap får man anta att hon är väl insatt i alla de aspekter
som rör informationssökning och att hon har stora kunskaper när det gäller att ta fram
en sökprofil. Dessutom uttalade sig olika ämnesexperter om de olika söktermer som hon
hade valt ut.  Hon har gått metodiskt och noggrant till väga, men ändå är det så att om
någon annan hade utfört samma undersökning och valt andra söktermer, så hade
resultatet eventuellt blivit ett annat. Man får hela tiden ha i åtanke att hur en studie är
utformad, och av vem, påverkar dess resultat.

Vad som är mest anmärkningsvärt, är dock att ett högre tal för recall har uppmätts för
sökningar i deskriptorfältet än i titelfältet. 15,2 % för recall är en förvånansvärt låg siffra
när det gäller sökningar i titelfält med okontrollerat språk. De flesta undersökningar vars
syfte är att jämföra återvinningseffektiviteten hos kontrollerat och okontrollerat språk
brukar visa på motsatta resultat (se kapitel fem). Eftersom de olika databaserna i
undersökningen använder olika typer av kontrollerat språk så var det skillnader mellan
de olika databaserna när det gällde återvunna träffar med kontrollerat språk. Trots det,
precis som siffrorna ovan visar, visade sig alltså deskriptorsökningar ha högre recall.
Dessa siffror bekräftar det som bland annat Walker själv säger angående
undersökningen, och Tibbo, som menar att terminologin inom humaniora är vag och
inte alltid på ett bra sätt beskriver ett ämne. Det talar ju också för att en tesaurus inom
humaniora på ett avsevärt sätt skulle förbättra återvinningseffektiviteten.

En faktor som har en stark inverkan på recall- måttet har att göra med de sökstrategier
Walker ock Atkinson  använde. I Walkers undersökning är det enklast möjliga, i tre av
fyra sökstrategier har de sökt på enstaka ord eller fraser och i den fjärde har de använt
sig av det booleska AND. Eftersom de inte har använt sig av synonymer i sökningarna
styrker det också de teorier som säger att den humanistiska terminologin är vag och
oprecis. Om sökstrategierna hade utökats till att använda synonymer och flera termer
hade flera träffar säkerligen noterats i titelfältet och därmed hade ett högre recall
uppnåtts. En annan faktor som förmodligen hade påverkat recall- måttet är om
sökningarna hade utvidgats till att även omfatta abstraktfältet ( nu söktes det ju bara i
titelfältet). Därmed  hade chansen att återvinna flera dokument ökat och ett högre tal för
                                                          
110 Tenopir 1982, s. 426.
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recall sannolikt uppnåtts. Eftersom alla databaser inte hade ett abstraktfält så gjordes
heller inte sådana sökningar.

När det gäller relevansbedömning av de återvunna dokumenten så är de baserade på
antagandet att ju högre recall som uppnås desto flera relevanta dokument återvinns. Det
har alltså inte gjorts någon noggrann genomgång av varje dokument för att se hur pass
relevanta de är för varje sökformulering och inga siffror eller fakta talar heller om hur
stor del av träffarna i de respektive fälten som är relevanta för respektive
sökformulering. Även här har tidigare studier visat att högre precision uppnåtts vid
sökning med ett kontrollerat språk.111 Precision har heller inte mätts. Walker säger att
utvärdering av undersökningen är baserade på ”…the assumption that so long as the
standard of searching is consistent, then postings figures can be regarded as an
indication of search effectiveness. ” 112 En ganska vag formulering när det gäller vilka
kriterier som ska gälla för ett återvinningssystem. Vad exakt innebär det att
sökstandarden är konsekvent? Är det att hela tiden använda sig av en terminologi som
är konsekvent? Eller innebär det att man följer den strategi man har föresatt sig?

����6WXGLH����,QIRUPDWLRQVnWHUYLQQLQJ�L����GDWDEDVHU�LQRP�KXPDQLRUD
RFK�VDPKlOOVYHWHQVNDS

Detta är en studie som utfördes 1995 av Knapp et. al och är publicerad i tidskriften
Library Quarterly och jag har tidigare i uppsatsen hänvisat även till denna artikel (i
avsnitt 1.5.2 och 2.4.1).113 Om inget annat nämns så kommer jag att använda mig av
denna artikel i min analys.

Undersökningen bestod av två delar, och i den första delen analyserades FRPPRQ��QRXQ
VXEMHFW� KHDGLQJV från +XPDQLWLHV� ,QGH[� �+,� och jag har i avsnitt 2.4.2 redogjort för
denna undersökning. Den andra delen av studien gick ut på att jämföra sökningar med
kontrollerat och okontrollerat språk i databaser som täckte in discipliner inom
humaniora och samhällsvetenskap. Databaserna som de sökte i skulle alla ha ett
kontrollerat språk och sökningarna skulle utföras av forskare och studerande inom
humaniora. Knapp et. al som utförde sökningarna är alla bibliotekarier vid universitet i
Albany och vana att söka efter information i databaser. Sökningar gjordes i 13 olika
ämnen som föreslogs av nio fakultetsmedlemmar och forskare från olika humanistiska
institutioner vid universitet i Albany. De institutioner och ämnesområden som täcktes
var konst, studier om Östasien, engelska, franska, filosofi och historia. De databaser
som söktes fanns tillgängliga via DIALOG och många är samma som användes i studie
1 utförd av Walker och Atkinson beskriven ovan. Databaserna är:

• $PHULFDQ�+LVWRU\�DQG�/LIH
• $57�ELEOLRJUDSKLHV�0RGHUQ
• $UW�/LWHUDWXUH�,QWHUQDWLRQDO
• ([SDQGHG�$FDGHPLF�,QGH[
• +LVWRULFDO�$EVWUDFWV

                                                          
111 Se exempelvis Markey, Atherton & Newtons undersökning från 1980, om nämnd i avsnitt 2.3, sidan
10 i uppsatsen.
112 Walker 1990, s. 40.
113 Knapp et. al 1998 s. 406- 429.
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• /LQJXLVWLFV�DQG�/DQJXDJH�%HKDYLRU�$EVWUDFWV
• 0DJD]LQH�'DWDEDVH
• 0/$�%LEOLRJUDSK\
• 3KLORVRSKHU¶V�,QGH[
• 3V\FK,1)2, innehåller internationell litteratur inom psykologi och besläktade

beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen, såsom exempelvis psykiatri och
sociologi från 1967 och framåt. Den uppdateras månatligen.114

• 6RFLRORJLFDO� $EVWUDFWV, innehåller internationell litteratur om teoretisk och
tillämpad sociologi och närbesläktade områden från 1963 och framåt och den
uppdateras varannan månad.115

Några av de ämnen som det gjordes sökningar i var: representation av barn inom film,
fotografier, tidig fransk religiös litteratur, musik och estetik, materialistisk feminism,
historiskt samband mellan juridik och språkteori, artistens roll i samhället, jämförelse
mellan postmodernism och modernism i visuell konst, samt kön och sexualitet inom
konst. Tyngdpunkten vad beträffar ämnen och val av databaser kan man väl säga låg
inom humaniora.

För varje ämne gjordes en sökning med kontrollerat språk i deskriptorfältet och en
sökning med okontrollerat språk i varje databas (exakt vilka andra fält som det söktes i
framgår inte, det är väl främst abstrakts och titelfält det är frågan om), och för
sökningen med okontrollerat språk användes alternativa termer. De termer som
användes vid sökning med okontrollerat språk togs fram i samarbete mellan Knapp et.
al och de nio fakultetsmedlemmar som föreslog ämnena. Överlappning förhindrades
genom att exkludera resultaten från sökningarna i deskriptorfältet från sökningarna  med
det okontrollerade språket, och forskarna som hade formulerat frågorna bedömde varje
träff som mycket relevant, ganska relevant och inte relevant. Resultatet av varje sökning
med det okontrollerade språket jämfördes med varje sökning i deskriptorfältet för att se
om det blev flera träffar med sökning med det okontrollerade språket.

Författarna använder sig av termen citat för att beskriva den information som har
återvunnits, inte träffar eller dokument. Om det var citat som återvanns så tolkar jag det
som att databaserna som det söktes i var indexerade utifrån citat, eller referenser, till
annan litteratur, och att det som återvanns var citerade referenser från olika dokument.
Av de databaser som användes och som beskrivs ovan är de flesta inte indexerade enligt
den principen, vilket gör att citat, eller referenser inte återvinns. Det är ju möjligt att
författarna använder sig av termen citat för att helt enkelt beteckna den information som
har återvunnits.

5HVXOWDWHQ av de 13 sökningarna genererade i alla fall i sammanlagt 1200 återvunna
dokument. 522, eller 43,5 % återvanns med hjälp av sökning i deskriptorfältet och 678,
eller 56, 5 % återfanns med hjälp av okontrollerat språk. Högre recall uppnåddes alltså
med okontrollerat språk och när det gäller andelen återvunna relevanta dokument av
samtliga återvunna, eller precision, så visade deskriptorsökning på bättre resultat. Av de
522 träffarna som återvanns bedömdes 178 (34 %) som mycket relevanta, 168 (32,1 %)

                                                          
114 Knight- Ridder Information 1997, &RPSOHWH�'DWDEDVH�&DWDORXJH, s. 198.
115 Ibid., s. 206.
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som ganska relevanta och 176 (33,7 %) som inte relevanta. Om man lägger ihop
kategorierna  mycket relevant och ganska relevant  får man 346 träffar, eller 66,3 %.

Av de 678 träffarna som återvanns med hjälp av okontrollerat språk bedömdes 99 (14,6
%) som mycket relevanta, 142 (20,9 %) som ganska relevanta och 437 (64,4 %) som
inte relevanta. Genom att lägga ihop de mycket relevanta träffarna med de som
bedömdes vara ganska relevanta så fick man 241 (35,5 %) som bedömdes som
någorlunda relevanta för användarna.

$QDO\V�DY�UHVXOWDWHW

Resultaten från denna undersökning visar alltså på ett motsatt resultat när det gäller
siffran för recall. I studie 1 erhölls ju ett högre recall vid sökning med kontrollerat
språk. Vissa likheter finns med denna studien. Flera av de databaser som användes i
studie 2 användes också i studie 1, AHL, HIST, LLBA, ARTM, PHIL och RILA är
gemensamma för de båda studierna. PsycINFO och Sociological Abstracts är databaser
som innehåller dokument inom olika samhällsvetenskapliga discipliner. När det gäller
vilka ämnen som det skulle sökas efter information i så har experter tillfrågats, och
likaså har de anlitats när det gällt att ta fram de  termer som användes som sökord.

Det finns flera möjliga orsaker som gör att resultatet skiljer sig från studie 1. En är att
under den tid som har förflutit mellan de båda studierna  har databaserna uppdaterats vid
ett flertal tillfällen. Flera nya dokument har tillkommit och därmed flera nya ord att söka
på, och även en del nya ämnen har säkerligen tillkommit. En annan orsak kan vara att
indexeringen i en eller flera av databaserna kan ha ändrats. Tittar man närmare på de
olika ämnena så är de ganska komplexa, exempelvis historiskt  samband mellan juridik
och språkteori, och artistens roll i samhället kräver en del tankearbete, och information
om dessa går nog att finna i flera olika databaser. För att få fram ett antal relevanta
dokument inom dessa ämnen måste man nog använda sig av en hel del olika söktermer.
Av studien kan man vidare utläsa att alternativa termer har använts vid sökning med
okontrollerat språk, vilket jag tolkar som att synonymer har använts. Detta gör ju att
antalet träffar ökar, till skillnad från om man inte hade använt sig av synonymer som i
studie 1. Med hänvisning till Wiberley och hans undersökning om terminologin (avsnitt
2.4.1), som ju visade att det kan skilja ganska mycket vad beträffar olika termers
förmåga att så exakt som möjligt beskriva ett ämne, så kan nog samma skillnader
påvisas i denna studie. Vilket gör att olika recall uppmäts beroende på vilket ämne och
vilken databas man söker i. Även studie 1 visade på skillnader i detta avseende.

Vad beträffar sökning med okontrollerat språk så har sökning skett i andra fält än
deskriptorfältet. Vilka dessa fält är framgår inte, men man får anta att det är titelfältet
och abstraktet som åsyftas. Genom att söka även i abstrakts så ökar ju chansen för
ytterligare träffar betydligt. Ingenting nämns om vilken sökstrategi som har använts och
i vilken utsträckning de booleska operatorerna har använts. Eftersom synonymer har
använts så får man anta att förutom AND så har även OR använts i sökningarna och det
ökar ju chansen för ytterligare träffar. Att ett högre recall har uppnåtts vid sökning med
okontrollerat språk är ju inte så konstigt. Även om inga synonymer skulle ha använts så
är ju chansen större att få ett högre tal för recall vid sökning med okontrollerat språk än
med sökning i deskriptorfältet eftersom man söker i flera fält. Likaså är ett högre tal för
precision vid sökning med kontrollerat språk rimligt eftersom dessa termer mera exakt
ska matcha ett dokuments innehåll.
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När det gäller  talen för recall är skillnaden inte så stor när det gäller sökning med de
båda språken, 43,5 % för kontrollerat språk, och 56,5 % för okontrollerat. Då är
skillnaden i precision betydligt större. 35,5 % bedömdes som någorlunda relevanta med
okontrollerat språk och 66,3 % med kontrollerat språk. Nästan dubbelt så höga siffror
för sökning med kontrollerat språk alltså. Eftersom sökning med okontrollerat språk gav
flera träffar, 678 jämfört med 522 för det kontrollerade språket, kan man anta att en del
relevanta dokument som inte återvanns med kontrollerat språk återvanns med
okontrollerat språk. Av siffrorna kan man annars utläsa att sökning med kontrollerat
språk framstår som det mest effektiva av de två, i alla fall om man prioriterar precision
framför recall.

���� 6WXGLH� ��� ,QIRUPDWLRQVnWHUYLQQLQJ� L� HQ� 23$&�� GDWDEDV� LQRP
KXPDQLRUD�RFK�VDPKlOOVYHWHQVNDS

Studie 3 är utförd av Henk. J Voorbij och den finns redovisad i tidskriften Journal of
Documentation116, vilken kommer att vara min källa om inget annat anges.

Undersökningen som gjordes gick ut på att jämföra ämnesdeskriptorer med ord från
titeln för att se vilka av de två som var effektivast när det gällde att återvinna
information. Studien bestod av två delar, där den första delen gick ut på att 12
bibliotekarier med olika ämnesområden som specialitet blev tillfrågade att välja ut 40
holländska arkiv inom var sitt specialistområde från Holländska nationalbibliotekets
OPAC- databas. I dessa 40 arkiv skulle sedan en jämförelse mellan deskriptorer och
titelord jämföras för att se hur pass väl de stämde överens med varandra. Totalt
studerades 475 filer, samtliga inom humaniora och samhällsvetenskap, och endast
monografier studerades. Vidare begränsades undersökningen till att gälla titlar som
endast var skrivna på holländska.

Det är den andra delen av undersökningen som för den här uppsatsens del är den mest
intressanta. Den gick ut på att konkreta sökningar i OPAC- databasen genomfördes,
vars syfte var att jämföra vilka resultat man kom fram till när det gällde sökning med
deskriptorer och titelord. Relativ recall och precision användes som mått. Samma 12
bibliotekarier som genomförde den första delen av undersökningen genomförde också
denna andra del. De ombads själva att formulera sina ämnessökningar inom respektive
område, och följande förutsättningar sattes upp:

• Bibliotekarierna skulle inte ha utfört en sökning inom ämnet tidigare
• Bibliotekarierna utgick från att biblioteket hade nyinkomna titlar i ämnet.
• Bibliotekarierna skulle inte välja ett ämne som resulterade i flera hundra träffar.

Vidare skulle varje bibliotekarie genomföra sökningar i ett smalt ämne och ett bredare.
Fyra typer av sökningar formulerades och genomfördes. De var:

• Ett brett ämne som söktes med hjälp av titelord.
• Ett smalt ämne som söktes med hjälp av titelord.
• Ett brett ämne som söktes med hjälp av deskriptorer.
• Ett smalt ämne som söktes med hjälp av deskriptorer.
                                                          
116 Voorbij, Henk j. 1998, ” Title keywords and subject descriptors: A comparison of subject search
entries of books in the humanities and social sciences ”, -RXUQDO�RI�'RFXPHQWDWLRQ, (54) 4 s. 466- 476.
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Vid de olika sökningarna användes alla de sökmöjligheter som OPAC- databasen erbjöd
så som trunkering av ord, och kombinering av term- och klassifikationskod. I vilken
utsträckning som synonymer användes framgår inte, inte heller i vilken utsträckning
som de booleska operatorerna AND, OR och NOT användes. Inte heller redogörs det
för exakt vilka ämnen det söktes information i. Relevansbedömning baserades på hur
publikationerna beskrevs i databasen, inte utifrån publikationerna själva. Vidare
bedömdes en träff som relevant när ämnet matchade det ämne som efterfrågades.
Relevansbedömningen gjordes av den bibliotekarie som utförde sökningen, och för
varje sökning sattes också en tidsgräns, 60 minuter. Sammanlagt gjordes 12 sökningar i
breda ämnen, 13 sökningar i smala, och sammanlagt 307 relevanta dokument
påträffades.

Av UHVXOWDWHQ kan man utläsa följande: Relativ recall för sökning på titelord var  48,2 %,
och relativ recall för sökningar med deskriptorer var 86,9 %. När det gällde sökningar
på breda ämnen så bedömdes 41 % av de dokument som återvanns med hjälp av titelord
som relevanta, och vid sökning med deskriptorer bedömdes 87,8 % som relevanta. Vid
sökningar på smalare ämnen bedömdes 54,7 % av de dokument som återvanns vara
relevanta vid sökning på titelord, jämfört med 85,8 % för sökning med
ämnesdeskriptorer. Sökning med deskriptorer gav det bästa resultatet för 11 av 12
sökningar på breda ämnen och för 8 av 13 när det gäller smala ämnen.

$QDO\V�DY�UHVXOWDWHW

När det gäller den andra delen av studien så är väl det mest anmärkningsvärda att
siffrorna för relativ recall är så höga. Sökning i deskriptorfältet visade på nästan dubbelt
så höga siffror jämfört med sökning på titelord. Enligt Voorbij beror det för det första
på att många titlar är otydliga när det gäller att beskriva innehållet i ett dokument, och
att sökning på titelord därför inte alltid är meningsfullt när det gäller att återvinna
relevanta dokument. I dessa fall kan deskriptorer göra det lättare att hitta dessa
dokument. En andra orsak har att göra med deskriptorer som kontrollanter av språket.
Många relevanta titlar kan inte återvinnas med hjälp av sökning på titelord på grund av
att det finns så många olika sätt att beskriva ett ämne. Vid användandet av deskriptorer
behöver inte den person som söker efter information anstränga sig för att hitta på
alternativa söktermer. När det gäller den första orsaken så skulle det bekräfta det som
tidigare påpekats om att ämnen inom humaniora beskrivs som vaga och otydliga, vilket
skulle motivera sökning med deskriptorer som ett effektivt verktyg när det gäller att
återvinna dokument. När det gäller den andra orsaken som Voorbij pekar på så skulle
det visa på hur pass påhittiga användarna är att hitta på alternativa söktermer. Man kan
tänka sig att även bland bibliotekarier, som är vana att söka efter information, skiljer
det sig en del när det gäller detta.

Voorbij använder sig av relativ recall som mått på återvinningseffektiviteten. En
svaghet med Voorbijs studie är att han inte klart definierar vad relativ recall är, vad det
mäter. Han förklarar över huvud taget inte vad relativ recall är. Enligt den definition
som jag redogjort för i kapitel 1.5.5 innebär det att antalet återvunna relevanta
dokument relateras till antalet relevanta dokument som användaren vill få fram. Om
användaren behöver fem relevanta dokument och systemet återvinner tre så är det
relativa recallvärdet 3/5, 60 %. Enligt denna definition så hade användaren i förväg
bestämt sig för att han/hon behövde ett viss antal relevanta dokument för en sökfråga.
När det gäller relativ recall för sökning i deskriptorfältet så var den siffran 86,9 %, alltså
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nära nog alla dokument som man förväntade sig att hitta återvanns. Vid sökning på
titelord så var siffran 48,2 %, knappt hälften av det förväntade antalet relevanta
dokument återvanns.

Det finns även en annan betydelse av relativ recall som Frické redogör för, ”SRROLQJ” 117,
och det bygger på att man med olika sökfrågor och strategier försöker hitta relevanta
dokument för ett och samma informationsbehov. Om man söker efter samma
information i olika återvinningssystem så är relativ recall den andel av relevanta
dokument som ett system har återvunnit i förhållande till alla relevanta dokument som
har återvunnits av alla system.118 Även Chowdhury beskriver pooling som att man
undersöker alla dokument som har återvunnits för en och samma fråga, gjord med olika
sökstrategier. Sedan slår man samman alla relevanta dokument som man har återvunnit
för de olika sökningarna i en ” pool ”. Utifrån denna pool av relevanta dokument räknar
man sedan ut relativ recall. Att man får relativ recall istället för recall beror på att relativ
recall- måttet baserar sig på de relevanta dokument som återvunnits från de olika
sökningarna, de som finns i poolen, och det tar inte hänsyn till de relevanta dokument
som inte återvinns.119

Oavsett vilket av de två relativ- recall måtten som Voorbij har använt sig av så har
sökning med deskriptorer visat på betydligt bättre resultat än med sökning på titelord..
Vidare kan kan man konstatera att sökning i ett och samma system har gjorts,
Holländska Nationalbibliotekets OPAC- databas, och att använda sig av denna andra
betydelse av relativ recall låter sig inte göras så lätt. Det första man måste göra är att
göra klart för sig vad det innebär att ha ett gemensamt informationsbehov. Ett
gemensamt behov fanns i den meningen att alla ville ha reda på hur många relevanta
dokument man kunde återvinna med hjälp av sökning med deskriptorer respektive med
titelord. Av utformningen av undersökningen att döma så verkar det dock inte ha funnits
ett gemensamt ämne. Var och en bestämde vilket ämne de skulle söka information i.

����6WXGLH����,QIRUPDWLRQVnWHUYLQQLQJ�L�HQ�GDWDEDV�LQRP�JHRWHNQLN���

Den här studien utfördes 1996 och finns redovisad av Muddamalle i JASIS121, och jag
har i tidigare avsnitt i uppsatsen hämtat material från denna artikel (avsnitt 2.3), och om
inte annat anges så är materialet för denna analys hämtad från denna artikel. Den skiljer
sig en del från de ovan undersökta studierna, bland annat genom att en databas
konstruerades speciellt för denna undersökning. Den har alltså lite mer av en
experimentstudie över sig och är lite mera tillrättalagd än de övriga. Skälet till att jag
har valt denna är att syftet är väldigt klart och tydligt: En jämförelse vad beträffar
sökeffektiviteten mellan kontrollerat och okontrollerat språk och där recall och precision
används som mått.

Det primära syftet med studien var att utvärdera en tesaurus inom området geoteknik
(soil mechanics), 0LFURWKHVDXUXV�RI� 6RLO�0HFKDQLFV�7HUPV (MSMT, min förkortning)
                                                          
117 Pooling är en variant av det engelska ordet SRRO som betyder förena, slå samman. (Svensk- engelska
ordboken 1990).
118 Frické, Martin  1998, ” Measuring recall ”, -RXUQDO�RI�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, 24 (6) s. 414f.
119 Chowdhury 1999, s. 433f.
120 Geoteknik, ingenjörsvetenskap som behandlar dels de byggtekniska  hos de geologiska materialen jord
och berg, dels metoder för att bygga i, på och med jord och berg (1DWLRQDOHQF\NORSHGLHQ�1992).
121 Muddamalle 1998, s. 881- 887.
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för att se hur pass effektiv den är när det gäller att återvinna information. Enligt
Muddamalle så är förutsättningen för att en tesaurus ska fungera som ett effektivt
återvinningsverktyg möjlig endast om den hela tiden uppdateras genom att nya termer
hela tiden tillförs tesaurusen. Geoteknik är ett ämne där det ständigt dyker upp nya
termer och där det är viktigt att tesaurusen aktualiseras med jämna mellanrum. Det
första som gjordes i studien var att uppdatera tesaurusen med de termer som används
inom Central Water and Power Research center (CWPRS) i Indien där studien
genomfördes. CWPRS är en myndighet som bland annat har till uppgift att ge råd och
koordinera statliga projekt inom områden som har att göra med bevattning och
vattenburen transport och närliggande områden. MSMT togs ursprungligen fram 1974
av en avdelning inom amerikanska armén, U. S Army Engineers Waterway Experiment
Station, och innehöll då 4000 termer, och för att göra den aktuell inför denna studie
tillfördes ytterligare några hundra termer. Dessa togs fram i samrådan med experter
inom geoteknik, samt genom konsultation av den senaste litteraturen inom ämnet. Sedan
genomfördes sökningar i en databas med termer från tesaurusen. Resultaten från de
sökningarna jämfördes sedan med sökningar som gjordes med okontrollerat språk.

Databasen som användes var en databas som skapades för detta speciella tillfälle och
som innehöll information inom fältet och geoteknik, och som används av forskare och
ingenjörer inom området. Databasen innehåller följande fält:

• Titel
• Författare
• Tidskriftstitel
• Volym
• Utgivningsnummer
• Paginering
• Publikationsmånad
• År
• Sökord
• Klassifikationsnummer

Databasen består av 17, 918 dokument inom området geoteknik och förutom artiklar
från tidskrifter så finns det också böcker och rapporter, som alla är hämtade från
CWPRS bibliotek. För att förankra studien så mycket som möjligt i verkligheten så
förmulerades sökformuleringar utifrån verkliga informationsbehov inom CWPRS. För
ämnet för denna studie valdes en avdelning inom CWPRS ut, Applied Earth Science
Laboratory (AESL, min förkortning), och i samråd med experter därifrån togs en rad
frågor fram som skulle täcka det informationsbehov som fanns. Följande ämnen som
man ville ha svar på listades och var och en täckte in de olika discipliner som sorterade
under AESL. Ämnena var:

• Vibration Technology
• Soil & Concrete, (jordmån och betong)
• Hydrogeology122

• Photo Elasticity

                                                          
122 Hydrogeologi, gren av geologin som behandlar markvatten och grundvatten (1DWLRQDOHQF\NORSHGLHQ
1992.)
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• Rock Mechanics, (bergmekanik)
• Earthquake Engineering
• Geophysics123

Följande exempel visar på de olika informationsbehoven för de olika ämnena ovan
(bortsett från den översta, Vibration Technology):

• Soil investigation and foundation
• Soil investigation and breakwater
• Soil investigation and finite element studies
• Soil investigation and stability analysis
• Mathematical modeling and stability analysis
• Foundation investigation for breakwater

Utifrån dessa informationsbehov som tagits fram formulerades sedan 81 stycken
sökformuleringar och sökstrategier, och vid sökning med det kontrollerade språket
användes den uppdaterade tesaurusen. För att exemplifiera hur tesaurusen användes vid
konstruktion av sökformuleringar kan man utgå från informationsbehovet Soil
investigation and foundation:

Soil investigation and foundation

(A) Foundation investigations
RT  Dam foundations
       Engineering geology
       Exploration
       Field investigations
       Field tests
       Foundation bearing tests
       Soil investigations

(B) Soil investigation
BT  Investigations
RT  Foundation bearing tests
       Foundation investigation test
       Geologic investigations
       Sediment sampling
       Soil profiles
       Soil properties

(C) Foundation
NT  Dam foundation
       Bridge foundation
RT  Foundation bearing tests
       Foundation investigations

             Foundation failure
             Foundation modules
             Hydraulic structures

                                                          
123 Geofysik är den gren inom fysiken som omfattar forskning om jordens fysikaliska egenskaper samt de
fysikaliska fenomen som är förknippade med jorden och dess omgivning, (1DWLRQDOHQF\NORSHGLH�1992).
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Den sökformulering som användes blev då:

A AND (B OR C).

Uttryckt med termerna från tesaurusen:

Foundation investigations AND (Soil investigation OR Foundation).

När det gällde om informationen som återvanns var relevant för sökformuleringen så
avgjorde användaren det.

Vid sökning med okontrollerat språk så formulerades även där 81 sökformuleringar och
sökstrategier, och de booleska operatorerna AND, OR och NOT användes. Stoppord
och ord med generella betydelser och egennamn användes inte. Exempel på en sökning
med okontrollerat språk med samma sökformulering som ovan är:

(1) Soil investigation and foundation
(A) Soil
(B) Investigation
(C) Foundation

Den sökformulering som användes blev då:

A AND (B OR C).

Uttryckt med termer från det okontrollerade språket:

Soil AND (Investigation OR Foundation).

5HVXOWDWHQ av denna studie visar på följande: När det gäller recall så var maxresultat av
det 1,00 och vid sökning med MSMT så uppmättes det för sex stycken frågor.
Miniresultatet visade på 0,40 och medelvärdet för alla 81 sökformuleringar var 0,80.
För precision uppnåddes maxresultatet 1,00 för 20 sökformuleringar och miniresultatet
låg på 0,03 för 1 sökformulering. Medelvärdet låg på 0,81 och när man använde sig av
en bredare sökstrategi så resulterade det också i en högre recall.

Vid sökning med okontrollerat språk så var motsvarande resultat för recall:
Maxresultatet 1,00 uppnåddes för 22 sökformuleringar, minimum låg på 0,33 för två
och medelvärdet låg på 0,85. För precision uppnåddes maxresultatet för 21
sökformuleringar, miniresultatet 0,47 för en fråga, och medelvärdet 0,83. En
kombination av sökning med båda språken gjordes med en av sökformuleringarna och
där förbättrades resultatet något.

$QDO\V�DY�UHVXOWDWHW

Båda metoderna visar på goda resultat, med något bättre för användandet av det
okontrollerade språket totalt sett, men ingen större skillnad kan avläsas i resultatet vad
gäller återvinningseffektiviteten mellan de båda språken. Något som är anmärkningsvärt
är att maximalt recall uppnåddes för 22 sökformuleringar, drygt 25 %, vid sökning med
det okontrollerade språket. Alla relevanta dokument som fanns i databasen återvanns
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alltså för dessa frågor. Recallmåttet har ju annars kritiserats just för att det är praktiskt
taget omöjligt att avgöra hur pass många relevanta dokument som finns i en databas (se
avsnitt 1.5.6 i uppsatsen). Förklaringen till att recall uppmättes för så många
sökformuleringar i den här undersökningen är nog att den databas som användes
skapades just för denna undersökning, och att man visste vilka dokument som fanns i
den, och framför allt hur många som var relevanta för respektive ämne. De artiklar och
rapporter som fanns lagrade i databasen hade ju funnits i CWPRS bibliotek sedan
tidigare.

Tesaurusen uppdaterades också för just detta tillfälle, dels med hjälp av den senaste
litteraturen inom området och dels med hjälp av ämnesexperter inom geoteknik. Kanske
hade resultatet när det gäller recall och precision blivit ett annat om undersökningen
genomförts någon annanstans och med andra människor.

Under 1970- talet ställdes ju frågan om ett kontrollerat språk var nödvändigt och
resultaten från denna undersökning tyder på att så inte skulle vara fallet. Utifrån dessa
tidiga undersökningar så hade ju sökning med det okontrollerade språket varit fullt
tillräckligt för att återvinna en stor andel relevanta dokument. Nu framgår det inte av
undersökningen hur många relevanta dokument som endast återvanns med hjälp av
kontrollerat respektive okontrollerat språk. Några unika dokument kan ha återvunnits
endast med hjälp av det kontrollerade språket vilket skulle motivera användandet.
Resultatet förbättrades ju också när en kombination av de båda språken användes.

Ingenstans i undersökningen framgår det om synonymer har använts vid sökningarna,
och tittar man på exemplet ovan om de sökstrategier som har använts så har i stort
samma termer använts vid sökningar med båda språken. Det kanske är så att det helt
enkelt inte finns så många synonymer vad beträffar terminologin inom geoteknik. Det
bekräftar ju i så fall vad Bhattacharyya (se avsnitt 2.4.3) säger om terminologin inom
naturvetenskaperna, att de har ett så pass standardiserat språk att ett kontrollerat språk
inte är nödvändigt.

Ytterligare en sak som det inte redogörs för i studien är i vilka olika fält i databasen som
man har sökt i. Har man bara sökt i några av fälten, till exempel titel- och
deskriptorfältet? Eller har man sökt i alla?

Sammanfattningsvis kan man säga om denna studie att frågeformuleringarna och hur
dokumenten är beskrivna i databasen matchar varandra bra, vilket gör att goda resultat
för både recall och precision har uppnåtts. Annars brukar ett högt värde för recall oftast
ge ett lågt värde för precision, och vice versa.

����cWHUYLQQLQJ�DY�DUWLNODU�LQRP�PHGLFLQ

Inom medicin har det gjorts en hel del studier vad beträffar möjligheten att återvinna
information från databaser. Medicin är också ett område som består av många olika
delområden och där en enorm mängd av forskningsdata kontinuerligt publiceras. Ett
exempel är cancerforskning där det hela tiden kommer fram nya forskningsrön och
mediciner.124 Ett annat område är det som är relaterat till sjukdomen aids, och som det
1984 konstruerades en speciell databas för, (AIDSLINE) när litteraturen om denna

                                                          
124 Se vidare avsnitt 2.4.3 i uppsatsen.
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sjukdom dramatiskt började att öka.125 Medicin är alltså ett väldigt stort område med
många olika inriktningar och forskningsområden. Är det något som man kan säga är
gemensamt för ämnet så är det att det produceras oerhört mycket artiklar och att nya ord
hela tiden dyker upp. En annan sak som experter inom området brukar peka på är att
terminologin är komplex och oprecis.126

������6WXGLH����6$3+,5(�±�H[SHULPHQWHW

Studien som jag ska redogöra för finns redovisad i $PHULFDQ� -RXUQDO� RI� WKH�0HGLFDO
6FLHQFHV, 127 och om inget annat uppges så kommer uppgifterna att hämtas från den
artikeln. I början och mitten av 1990- talet så utfördes en rad studier som hade till syfte
att utvärdera de problem som kan uppstå vid återvinning av biomedicinsk litteratur.
Sammanlagt gjordes det sex stycken studier som gick under namnet SAPHIRE
(Semantic and Probabilistic Heuristic Information Retrieval Environment)128, och där
jag ska titta på den första av dessa studier.

Bakgrunden till att utveckla SAPHIRE var att ta fram ett system för indexering, som
alternativ till det som dittills använts. Som tidigare nämnts i uppsatsen är Medline den
kanske mest använda databasen vid sökning efter medicinsk litteratur och den är
indexerad manuellt av människor. Det finns en rad problem förknippade med att
människor indexerar, bland annat så är det kostsamt och dessutom så blir indexeringen
inkonsekvent.129 Ett annat problem har att göra med det kontrollerade språk (MeSH)
som man använder sig av vid indexering av Medline. Termer från MeSH är svåra för
användare att förstå och att använda sig av vid sökning i databasen. Utifrån detta så
startades 1986 ett projekt som hade till syfte att skapa ett enhetligt medicinskt språk.
Detta gick under namnet Meta- 1, en metatesaurus som länkade samman koncept från
en rad olika medicinska språk (bland annat MeSH). Utifrån detta så skapades
SAPHIRE, som är ett datorprogram som är utformat för automatisk indexering och som
använder sig av kontrollerade termer, baserat på dess förekomst i ett dokuments titel och
abstrakt. SAPHIRE indexerar inte ord utan koncept och använder sig av en NRQFHSW�
PDWFKDQGH� DOJRULWP, och vid sökning efter dokument, som sker med ett naturligt
språk130 och inte med användandet av den booleska logiken, relevansrankas varje
dokument. De återvunna dokumenten presenteras sedan för användaren i en lista med
det högst rankade dokumentet överst. Det kontrollerade språk som används av
SAPHIRE är Meta- 1.

Det primära målet för det första SAPHIRE- experimentet var att jämföra recall och
precision för tre olika indexeringsmetoder. De tre indexeringsmetoderna var: Sökning i
Medline med användandet av MeSH- termer valda av människor och med textord
(okontrollerat språk, min anm.), sökning med textord med ord från titel och abstrakt,
och sökning med av SAPHIRE valda MeSH- termer och textord. Den booleska
modellen användes för alla tre metoderna. Även sökning i SAPHIRE med naturligt

                                                          
125 Hersh, William R. & Hickam, David H. 1992, ” A comparisom on retrieval effectiveness for three
methods on indexing medical litterature ´��$PHULFDQ�-RXUQDO�RI�WKH�0HGLFDO�6FLHQFHV� 303 (5) s. 294.
126 Se avsnitt 2.4.3 i uppsatsen.
127 Hersh, Hickham 1992, s. 292- 300.
128 Hersh, Hickham, 1995, s. 743f.
129 Flera andra forskare pekar även de på dessa nackdelar när det gäller indexering som utförs av
människor. Se exempelvis Chowdhury 1999, s. 83.
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språk gjordes (som den ju ursprungligen är gjord för). En samling dokument som bestod
av 200 abstrakts från databasen Aidsline användes som testkollektion och indexerades
av SAPHIRE, sammanlagt användes totalt 4552 koncept. Den manuella indexeringen av
testkollektionen använde sig av MeSH- termer. 12 testfrågor, av ursprungligen 44,
valdes ut och frågorna sprang ur verkliga informationsbehov, och de var formulerade av
personer som alla hade kunskaper om medicin. Frågorna var alla på något sätt relaterade
till aids. Det kunde röra sig om frågor som hade med medicinering av aids att göra, och
frågor om specifika sjukdomar kopplade till aids. Det kunde också röra sig om frågor
som tog upp människors attityder rörande aids, och frågor som hade att göra med
information av olika slag rörande sjukdomen.

Användarna hämtades från Oregons hälsouniversitet och minimikravet var att de skulle
ha någon form av erfarenhet från att söka i Medline. Totalt var det 23 personer, var av
tio fysiker som alla hade ämneskunskaper men varierande erfarenheter av att söka efter
information i Medline. Den andra gruppen bestod av fem erfarna bibliotekarier som
sökte i Medline varje dag, och den tredje gruppen bestod av åtta personer som var en
blandning av studenter, sköterskor, farmaceuter samt bibliotekarier och som inte var så
vana att söka i Medline. Alla 23 personerna sökte efter information för alla 12 frågorna.

Enligt tabell 2 nedan fördelade sig resultatet vad beträffar medelvärdet för recall och
precision för de 23 olika sökningarna på följande sätt:

7DEHOO����9lUGHQD�I|U�UHFDOO�RFK�SUHFLVLRQ�DQJHV�L�SURFHQW����

Sökare/             MEDLINE                 Text                 SAPHIRE
grupp av           R             P            R             P           R             P
sökare
_____________________________________________________

Totalt                       25,1         53,2           34,4         55,1            21,2         45,7

Bibliotekarier          41,4         73,8           45,5         68,3            32,6         62,9

Fysiker                    21,7         55,2           35,8         55,7            18,9         44,9

Övriga                     19,0         37,8           25,7         46,2            17,1         36,0
Medline innebär sökning med MeSH- termer och textord manuellt indexerade.
Text innebär sökning i titel- och abstraktfältet, och Saphire innebär sökning
med MeSH-termer utvalda av Saphire och sökning med textord.

Av tabellen kan man utläsa att sökningar utförda av de erfarna bibliotekarierna
uppvisade de bästa resultaten, både vad beträffar recall och precision i alla tre
indexeringsmetoderna. Bästa precision uppnåddes för medlinesökning och bästa recall
för textsökning. Totalt sett visade textsökning på de bästa resultaten. Sämst resultat
uppvisade gruppen övriga, den grupp som bestod av personer som kanske hade minst
erfarenhet av informationssökning i Medline. Sägas kan också att inom de olika
grupperna varierade det mellan varje individuell person. Sålunda kunde en enstaka
person i gruppen övriga prestera ett bra resultat både vad beträffar recall och precision,
och även den bästa fysikern kunde uppvisa goda resultat för detsamma. Man kan också
konstatera att sökning med saphiremodellen uppvisade sämst resultat både för recall och
precision för alla tre grupperna.
                                                          
131 Tabellen är hämtad från den artikel varifrån övrigt material för denna studie är hämtad från, Hersh och
Hickam 1992, s. 297.
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Även när det gällde recall och precision för de tolv olika frågorna varierade det mellan
de olika frågorna och alla tre metoderna kunde uppvisa bäst resultat både vad beträffar
recall och precision på någon av frågorna. Utslaget på samtliga frågor uppvisade dock
text- sökning bäst resultat både vad beträffar recall och precision.

$QDO\V�DY�UHVXOWDWHW

Till att börja med så kan man konstatera att denna undersökning som jag har redogjort
för är en experimentstudie som bestod av 200 dokument i form av abstrakts. En väldigt
liten testsamling alltså, och där man kan tänka sig att antalet relevanta dokument i
samlingen var kända av de som genomförde studien. Dessa faktorer gör att studien inte
överensstämmer med informationsåtervinning under  verkliga förhållanden.

Om man går tillbaka och tittar på siffrorna i tabell 2 så kan man ju konstatera, vad
beträffar denna speciella studie i alla fall, att personer som är experter på
informationssökning behövs. Kännedom om databasens uppbyggnad och hur man
använder det kontrollerade språket är säkert faktorer som talar till bibliotekariernas
fördel. Även vilken information som efterfrågas och hur frågorna formuleras spelar roll.
Det framgår inte hur den booleska logiken har använts, i vilken utsträckning AND, OR
och NOT har använts, och inte heller i vilken utsträckning synonymer har använts. När
det gäller det sistnämnda så anses ju, som tidigare nämnts, den medicinska terminologin
vara oprecis och komplex där många synonymer och stavningsvarianter förekommer.

När det gäller jämförelser mellan det kontrollerade språket och det okontrollerade (titel
och abstrakt) vad beträffar återvinningseffektivitet så kan man konstatera att sökning
med det okontrollerade (textsökning) visat på bäst resultat vad beträffar recall och
precision totalt sett vad gäller alla tre grupperna som sökte information. När det gäller
precision är dock skillnaden inte så stor.

I studien ovan har den booleska logiken använts för sökning i de tre olika
indexeringsmodellerna och SAPHIRE uppvisar det sämsta resultatet. SAPHIRE bygger
på viktning av olika termer i dokumenten. Dokumenten relevansrankas och återvinns
med en modell som inte är den booleska. De två kanske vanligaste modellerna när det
gäller att återvinna dokument och relevansranka dem är den SUREDELOLVWLVND�modellen
och YHNWRUPRGHOOHQ.132  Eftersom ordet  ”probabilistic” ingår som en del av namnet
SAPHIRE kan man anta att det är den modellen det är frågan om. I denna studie har
dock den booleska modellen använts vid återvinning av information.  När sökning
gjordes med vanligt språk och inte med boolesk logik i SAPHIRE förbättrades resultatet
både vad beträffar recall och precision.

                                                          
132 Baeza- Yates and Ribeiro- Neto 1999, s. 27ff.
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���5HVXOWDW�RFK�NRQNOXVLRQ

Jag ska i det här kapitlet sammanfatta de resultat som jag har kommit fram till i de fem
rapporterade studierna och svara på de tre frågeställningar som jag ställde i början av
uppsatsen. I avsnitt 4.2 kommer jag att göra en återkoppling till avsnitt 2.4 i uppsatsen
och den betydelse terminologin har för effektiv informationsåtervinning. Jag avslutar
kapitlet med två korta avsnitt dar jag diskuterar kontrollerat och okontrollerat språk i
framtiden samt kommentarer kring de rapporterade studierna.

����5HVXOWDW

Resultaten vad beträffar recall och precision från de studier jag har rapporterat kan
sammanfattas i nedanstående tabell.

7DEHOO����9lUGHQD�I|U�UHFDOO�RFK�SUHFLVLRQ�DQJHV�L�SURFHQW�

           Studie 1                     Studie 2                       Studie 3                        Studie 4                      Studie 5

Info.sök i nio data-       Info.sök i 11 data-       Info.sök i en OPAC-      Info. sök i geotek.       Info.sök i medicin
baser inom human.       baser inom human.      databas inom human.
                                     och samhällsvet.          och samhällsvet.
_________________________________________________________________________________________
kontrollerat språk        kontrollerat språk         kontrollerat språk           kontrollerat språk       kontrollerat språk
  R                    P            R                    P            R                    P               R                   P           R                    P
56, 4                            43, 5               66, 3      86, 9                               80, 0               81, 0      34, 4             55, 1

okontrollerat språk      okontrollerat språk       okontrollerat språk         okontrollerat språk    okontrollerat språk
  R                     P           R                    P            R                    P               R                   P           R                   P
15, 2                             56,5               35, 5      48, 2                                85, 0              83, 0      25, 1             53, 2
                                                                                                                                                     21, 2             45, 7
_________________________________________________________________________________________
Precision räknades                                            Måttet relativ recall                                          Tre olika indexer-
inte ut.                                                               användes och preci-                                          ingsmodeller
                                                                          sion räknades inte ut.                                        jämfördes. Värd-
                                                                                                                                                    ena för okontr.
                                                                                                                                                    språk gäller för
                                                                                                                                                    sökning med båda
                                                                                                                                                    språken i två olika
                                                                                                                                                    indexeringsmod-
                                                                                                                                                    eller.

För att sammanfatta denna undersökning över fem studier i kontrollerat och
okontrollerat språk går jag tillbaka till de tre frågeställningar som jag formulerade i
början av uppsatsen och försöker svara på dem. Den första frågan var:

6NLOMHU�VLJ�GH�EnGD�DQJUHSSVVlWWHQ�NRQWUROOHUDW�VSUnN�RFK�RNRQWUROOHUDW�VSUnN�VLJ�nW�PHG
DYVHHQGH�Sn�nWHUYLQQLQJVHIIHNWLYLWHW"

Mina fem studier visar på att ibland så har sökning med ett kontrollerat språk visat sig
vara mest effektivt, och ibland så har sökning med ett okontrollerat språk visat sig vara
det. Studie 1 exempelvis visar ju på avsevärt bättre resultat vad beträffar recall för
sökning med kontrollerat språk och så är ju också fallet vad beträffar studie 3. Även
studie 5 visar på bättre resultat för det kontrollerade språket, även om en jämförelse är
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svårare att göra mellan de båda språken i denna studie. Studie 2 och 4 däremot visar ju
på bättre resultat för det okontrollerade språket vad beträffar recall. När det gäller
precision så är det klart bättre för det kontrollerade språket i studie 2 och något sämre i
studie 4. Utifrån dessa fem studier och med de kriterier som jag har ställt upp för
uppsatsen, att jämföra återvinningseffektiviteten vad beträffar sökning med ett
kontrollerat språk och ett okontrollerat och med recall och precision som mått, kan man
ju säga att sökning med ett kontrollerat språk har visat sig vara något effektivare. Men
det går naturligtvis inte att dra några generella slutsatser utifrån de här studierna. Att
återvinna relevant information från databaser kan ibland tyckas ha mera att göra med
vilka som söker, hur databaserna är uppbyggda och indexerade och vilka sökstrategier
som används, snarare än vilket typ av språk man använder.

bU� QnJRW� DY� GH� EnGD� VSUnNHQ� OlPSOLJDUH� DWW� DQYlQGD� VLJ� DY� EHURHQGH� Sn� YLONHW
lPQHVRPUnGH�PDQ�V|NHU�LQIRUPDWLRQ�LQRP"

När det gäller svaret på denna fråga så är det nog även här en kombination av vem det är
som söker efter information och hur stora förkunskaper han eller hon har. Hur
databaserna är strukturerade, vilka sökstrategier som används, samt vilket språk som
används är andra faktorer som påverkar utfallet av en sökning. Av de ovan redovisade
studierna är det ingen som klart visar att det ena eller andra språket skulle visa sig
lämpligare vid sökning inom ett speciellt ämnesområde. Vad man kan säga är att någon
form av kontroll av språket gör det lättare att återvinna en högre andel relevanta
dokument av antalet återvunna (alltså högre precision), och att denna språkkontroll är
mest motiverad och gör störst nytta inom ämnesområden som har en terminologi som
består av mycket synonymer.

+XU�SnYHUNDGHV�UHVXOWDWHW�L�XQGHUV|NQLQJHQ�DY�PHWRGYDOHW�L�GH�UDSSRUWHUDGH�VWXGLHUQD"

Gemensamt för de fem studier som jag har rapporterat är att de är designade av
informationsspecialister, och att personer som är mer eller mindre vana att söka
information i databaser har genomfört sökningarna. Ämnesexperter har tillfrågats vad
beträffar formulering av sökfrågor, och ämnesexperter har även relevansbedömt de
återvunna dokumenten. Vidare har den booleska logiken använts för att återvinna
information. En annan sak man kan säga är att det är relativt nya undersökningar, alla är
gjorda under den senaste 10- årsperioden. Vad som framför allt skiljer dem åt är att två
av studierna, studie 4 och 5, är utförda med någon form av testsamling skapade för just
dessa tillfällen. Vidare har även databaser konstruerats för dessa båda studier. Man har
även använt sig av olika mått när det gäller att mäta återvinningseffektivitet. Vidare har
i en av studierna (studie 5) det primära syftet inte varit att jämföra kontrollerat och
okontrollerat språk, utan att jämföra tre olika indexeringsmodeller. Resultatet i de
rapporterade studierna har påverkats av de ovan nämnda faktorerna, men vad som fram
för allt påverkar resultatet är att inte samma människor har utfört de olika studierna. Att
olika människor utför studierna, påverkar studierna så till vida att olika människor
använder olika sökstrategier. Vidare är användandet av synonymer vid sökning med
okontrollerat språk beroende av människors fantasi och påhittighet, samt kunskap om
ett språks uppbyggnad och ordförråd. Även när det gäller att bedöma hur pass relevant
ett dokument är för ett speciellt informationsbehov så skiljer det sig säkerligen från
person till person. De flesta forskare inom informationsvetenskapen är också överens
om att relevans är någonting subjektivt (se avsnitt 1.5.5 i uppsatsen). Kunskap om
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informationssystem i stort är ju också en faktor som påverkar en människas förmåga att
återvinna information.

����7HUPLQRORJLQV�EHW\GHOVH�I|U�LQIRUPDWLRQVnWHUYLQQLQJ

Som det framkommit av svaren på de tre frågeställningarna ovan är det många faktorer
som påverkar resultatet av antalet återvunna relevanta dokument. Jag tror dock att en
faktor har större betydelse än övriga, nämligen terminologin. Jag har i svaret den andra
frågeställningen ovan berört språkets betydelse för informationsåtervinning, och jag ska
i detta avsnitt resonera lite mera kring det genom att återknyta till avsnitt 2.4 i
uppsatsen.

Hur ett språk är uppbyggt och om det innehåller mycket synonymer är av
grundläggande betydelse när det gäller effektiv informationsåtervinning. Ju färre
synonymer det finns i ett språk desto bättre lämpar det sig för informationsåtervinning. I
avsnitt 2.4.1 i uppsatsen belyser Tibbos exempel om uttrycket GH�P|UND�nUHQ detta. Hon
pekar på att det finns andra termer som beskriver denna period, exempelvis PHGHOWLGHQ,
och visar därmed på svårigheterna med informationsåtervinning, nämligen när flera
olika uttryck betyder samma sak. Tibbos exempel visar ju också på den tvetydighet som
kan finnas inom en terminologi och menar att historiker inte refererar till samma
tidsperiod med uttrycket. Även Wiberleys undersökning från 1983 som jag redogör för i
avsnitt 2.4.1 styrker tesen om språkets betydelse.  Wiberley menar ju att vissa ord är
mera exakta än andra när det gäller att beskriva ett ämne, och som exempel tar han
&KDUOHV�'LFNHQV, och menar att mera exakt än så kan det inte bli. Dessutom finns det
knappast någon synonym för &KDUOHV�'LFNHQV. Söker man på termen &KDUOHV�'LFNHQV
skulle alltså risken för att återvinna dokument som inte är relevanta minska. Även
Knapp et als. undersökning från 1998, och som jag kortfattat redogör för i avsnitt 2.4.2
visar på samma resultat. En stor del av termerna på de undersökta sidorna i HI bestod av
egen namn (57,8 %), och man kan tänka sig att dessa termer, precis som i Wiberleys
undersökning, tämligen exakt beskriver ett ämne.

Samma problematik vad beträffar språket redogör jag för i avsnitt 2.4.3 där Henzler och
Cimino tar upp exempel från medicinens område. De pekar båda på den tvetydighet som
utmärker terminologin inom den medicinska disciplinen, där ett och samma ord kan
betyda samma sak. Henzler säger också att vissa områden inom medicinen presenterar
nya forskningsrön i allt snabbare takt, vilket gör att antalet nya termer ökar så snabbt att
man som informationssökare har svårt att återvinna dem. Vikten av att en terminologi så
exakt som möjligt beskriver ett ämne och dessutom inte innehåller mycket synonymer
pekar också Bhattacharyya på. Med begreppet WHUPLQRORJLFDO�FRQVLVWHQF\ visar han på
sambandet mellan antalet synonymer för en term och en terminologis fasthet.

Forskare inom humaniora (Tibbo, Wiberley), och inom naturvetenskapen pekar alla på
svårigheterna med att effektivt återvinna information ifall språket är allt för tvetydigt
och innehåller mycket synonymer. Vad som är överraskande är att behovet av ett
kontrollerat språk tycks vara större inom naturvetenskapen (i alla fall inom medicinen)
än inom humaniora. Den naturvetenskapliga terminologin har traditionellt sett ansetts
vara mer standardiserad än terminologin inom humaniora. Detta tycks dock inte gälla
det medicinska området, som ju uppvisar just denna komplexitet i terminologin. Inom
detta område dyker det ständigt upp nya termer med olika stavningsvarianter. Tittar man
på studie 4 i uppsatsen, informationssökning i en geoteknisk databas, så visar den på
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samma problematik som finns inom medicin. Författaren till artikeln, Muddamalle,
säger att geoteknik är ett område där det ständigt dyker upp nya termer och att det därför
är nödvändigt att kontinuerligt uppdatera tesaurusen inom ämnet.

Dessa exempel som jag har beskrivit ovan tycker jag pekar på hur viktigt det är med en
kontroll av vokabulären för en effektiv informationsåtervinning.

����.RQWUROOHUDW�RFK�RNRQWUROOHUDW�VSUnN�L�IUDPWLGHQ

Tittar man bakåt i historien när det gäller informationsåtervinning från databaser så har
kontrollerat respektive okontrollerat språk haft en central plats, och huruvida vilket av
de två som är effektivast när det gäller att återvinna information har hela tiden
diskuterats. Kanske har fokus under 1990- talet förskjutits något och man har intresserat
sig för andra aspekter av informationsåtervinning. Framför allt har väl intresset
fokuserats kring att göra återvinningssystemen så användarvänliga som möjligt och att
slutanvändaren numera står i centrum, till skillnad mot tidigare då själva systemen stod i
centrum. Ändå tycks det som om intresset för kontrollerat och okontrollerat språk finns
kvar. De studier jag har valt att rapportera är ju samtliga gjorda under 90- talet. Fram för
allt om man tittar på informationsåtervinning inom det medicinska området (som jag
måste säga är underrepresenterat i min undersökning) så har det gjorts, och görs, studier
där man jämför kontrollerat och okontrollerat språk. Det är kanske här som det också är
störst behov av ett kontrollerat språk, samtidigt som det är svårast att konstruera ett. Jag
tycker att mina undersökningar av de rapporterade studierna, och även annan forskning
som jag hänvisat till i uppsatsen, visar att ett kontroll av språket underlättar
informationsåtervinning. Prioriterar man precision framför recall är det definitivt så.

����2P�GH�IHP�UDSSRUWHUDGH�VWXGLHUQD

Den här undersökningen hade som mål att rapportera studier som är gjorda i syfte att
jämföra informationsåtervinning med ett kontrollerat respektive okontrollerat språk och
med recall och precision som mått. Den mängd av studier jag valt från har på så sätt
blivit tämligen begränsad. Samtidigt har de varit någorlunda jämförbara med varandra.
Det här är också HWW sätt av flera att utvärdera ett återvinningssystem. Vad måtten recall
och precision beträffar har de, som framkommit i uppsatsen, sina begränsningar. Hersh
och Hickham säger att de är kvantitativa mått och att de behöver kompleteras med andra
typer av mått.133

                                                          
133 Hersh, William R. & Hickham, David H. 1994. ” Use of a multi- application computer workstation in
a clinical setting ”, %XOOHWLQ�RI�0HGLFLQH�/LEUDU\�$VVRFLDWLRQ 82 (4), s. 387.
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���6DPPDQIDWWQLQJ

I den här uppsatsen har jag jämfört återvinningseffektiviteten mellan ett kontrollerat och
ett okontrollerat språk så som det används när det gäller att återvinna information från
elektroniska operationella databaser. Metoden jag har använt mig av är litteraturstudier,
och jag har kritiskt granskat och rapporterat fem stycken studier vars syfte har varit att
jämföra återvinningseffektiviteten vad beträffar kontrollerat och okontrollerat språk, och
där framför allt recall och precision har använts som mått. De studier som jag har
rapporterat har genomförts i databaser som täcker in ämnesområdena humaniora,
samhällsvetenskap samt naturvetenskap.

För att precisera syftet ställde jag upp följande frågeställningar:

• Skiljer sig de båda angreppssätten kontrollerat språk och okontrolleerat språk åt med
avseende på återvinningseffektivitet?

• Är något av de båda språken lämpligare att använda sig av beroende på vilket
ämnesområde man söker information inom?

• Hur påverkades resultatet i undersökningen av metodvalet i de rapporterade
studierna?

Uppsatsen börjar med att jag definierar några begrepp som är centrala för det område
jag har valt att skriva om. De två viktigaste begreppen är just kontrollerat språk och
okontrollerat språk och där jag förklarar vad som menas med dessa båda språk. Jag
beskriver också de olika benämningar som finns på kontrollerat språk och okontrollerat
språk och som forskare använder sig av. Jag redogör vidare för hur jag själv definierar
begreppen. Vidare i avsnittet om definitioner förklarar jag innebörden av recall och
precision, andra centrala begrepp i uppsatsen. Ett annat begrepp som är centralt inom
informationsvetenskap och för uppsatsen är relevans. Efter avsnittet om definitioner av
olika begrepp redogör jag kort för olika typer av databaser. Man brukar dela in
databaserna i två olika typer, referensdatabaser och källdatabaser, de senare även
kallade fulltextdatabaser. Referensdatabaserna brukar i sin tur indelas i tre olika typer,
bibliografiska, numeriska och katalogdatabaser.

Jag går vidare i nästa avsnitt med att redogöra för olika sätt att utvärdera  IR- system.
Tre dominerande metoder finns när det gäller det, där den första har med relevans att
göra, den andra benämns utility (nyttighet), och den tredje metoden försöker mäta hur
pass nöjd en användare är med ett system. Vidare redogör jag för två sätt att mäta ett
återvinningssystem prestanda, effectiveness och efficience.

En viktig del av uppsatsen är historik och tidigare forskning vilket nästa avsnitt handlar
om. Jag redogör där för hur historien om kontrollerat och okontrollerat språk brukar
indelas i fyra eror och där den första eran börjar på 1800- talet med diskussion rörande
titel- och termindexering. Era två började i och med datorernas framväxt i slutet av
1940- talet och möjligheterna som de erbjöd när det gällde att lagra information
elektroniskt, och 1959 introducerades KWIC, som är en form av mekaniserad
indexering. I slutet av 50- talet och i början på 60- talet genomfördes sedan Cranfield-
testerna, stora experimentstudier som gick ut på att utvärdera olika indexeringsspråk. I
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Cranfield- testerna introducerades också måtten recall och precision, och det
fokuserades även på relevansbegreppet. Era två  kännetecknas just av dessa stora
experimentstudier. I mitten av 70- talet börjar så den tredje eran och här ställdes frågan
om ett kontrollerat språk var nödvändigt. Denna era karaktäriserades vidare av
fallstudier i operationella databaser, till skillnad från de stora experimentstudierna från
60- talet. En studie från tredje eran är från 1980 och studerar hur informationssökare
använder sig av kontrollerat respektive okontrollerat språk vid informationssökning i
den bibliografiska databasen ERIC. I slutet av 1980-talet börjar så den fjärde eran och
den kännetecknas av hur olika typer av användare gör när de söker efter information i
databaser. En studie från denna era är från 1985 och går ut på jämföra
återvinningseffektiviteten mellan kontrollerat och okontrollerat språk i en
fulltextdatabas. Jag tar slutligen i detta kapitel upp studier som har gjorts under 90-
talet. Jag redogör bland annat kortfattat för studier som är gjorda i OPAC-databaser och
studier gjorda i medicinska databaser, samt för TREC- experimenten, en serie av
experimentstudier under  1990- talet.

I avsnittet om terminologi inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap
redogör jag för de svårigheter som är förknippat med att söka information inom dessa
ämnesområden. Jag börjar med att redogöra för problematiken inom humaniora och
samhällsvetenskap och hur terminologin inom dessa två områden inte lämpar sig så bra
när det gäller att effektivt återvinna information från databaser. Anledningen till det är
att terminologin anses vara oprecis när det gäller att beskriva ett ämne och att
terminologin är rik på synonymer. Jag tar upp en studie från 1983 som visar på delvis
motsatt resultat vad beträffar det. Genom att gå igenom ett stort antal uppslagsverk och
encyklopedier inom humaniora så ville forskaren som genomförde studien undersöka
vilka termer som användes som uppslagsord. Han fann att de flesta uppslagsorden var
substantiv och på ett mycket exakt sätt beskrev ett ämne, närmare bestämt 58 %. Han
fann också att drygt 40 % av orden beskrev ett ämne väldigt oprecist. Samma
förhållanden tycks råda inom samhällsvetenskapen där jag hänvisar till en undersökning
från 1998 och där forskarna kom fram till att samma tvetydighet och oklarhet gäller
även inom detta ämnesområde. Undersökningen visade också på att humaniora och
samhällsvetenskapen har många termer gemensamt.

Terminologin inom naturvetenskapen anses lämpa sig bättre för informationssökning
därför att den på ett exaktare sätt än terminologin inom humaniora och
samhällsvetenskap beskriver ett ämne. I en artikel från 1973 hävdar författaren att
terminologin inom naturvetenskapen från början har haft en viss form av
standardisering. Författaren till artikeln använder sig av begreppet terminological
precision för att förklara hur pass precist och exakt en term beskriver ett ämne. Andra
forskare menar att terminologin inte alls är så exakt och tar som exempel det medicinska
området där många synonymer och stavningsvarianter för en och samma term
förekommer. Forskningen inom detta område går dessutom framåt väldigt snabbt och
nya termer dyker ständigt upp hela tiden, vilket ställer till problem vad gäller förmågan
att effektivt återvinna information.

Efter avsnittet om terminologin kommer ett avsnitt där jag redogör för den metod jag
har använt mig av när det gäller mina undersökningar. Jag redogör också för hur jag har
valt ut de studier jag har valt att undersöka och varför, och vilka svårigheter som är
förknippade med dem.
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Sedan kommer jag in på de egentliga studierna.  I den första av de fem studierna som
jag har rapporterat genomfördes sökningar i nio databaser inom humaniora. Sökningar
med kontrollerat och okontrollerat språk genomfördes och recall användes som mått på
återvinningseffektivitet. I den andra studien genomfördes sökningar i databaser inom
humaniora och samhällsvetenskap, och recall och precision användes som mått. Den
tredje studien genomfördes i holländska nationalbibliotekets databas, en OPAC- databas
och bestod av två delar. I den första delen av studien jämfördes överensstämmelsen
mellan titelord och deskriptorer. I den andra delen genomfördes sökningar med
kontrollerat och okontrollerat språk och relative recall användes som mått. Ämnena som
det söktes information i var humaniora och samhällsvetenskap, och enbart litteratur på
holländska.

Studie fyra och fem  är från det naturvetenskapliga området och har mera av experiment
över sig. Den första av dessa två studier genomfördes 1996 i Indien inom ämnet
geoteknik. Syftet var även här att jämföra kontrollerat språk med okontrollerat vid
informationssökning. En databas konstruerades för tillfället och en befintlig tesaurus
inom geoteknik uppdaterades för att kunna användas. Recall och precision användes
som mått. Studie sex är hämtad från en serie experiment som går under namnet
SAPHIRE, vars syfte var att ta fram en ny indexeringsmodell. Sammanlagt gjordes sex
stycken SAPHIRE- experiment var av jag har rapporterat det första. I denna studie
jämfördes tre olika modeller för indexering, och sökningar genomfördes med
kontrollerat och okontrollerat språk. Ämnet var medicin och en testkollektion av
dokument var hämtade från aidsline, en databas som innehåller dokument rörande olika
aspekter av aids. Måtten relativ recall och precision användes.

I uppsatsens näst sista kapitel knyter jag ihop det jag har rapporterat genom att svara på
de tre frågorna som är utgångspunkten för uppsatsen.

Ett sammanfattande svar på frågorna utifrån de fem studier jag har rapporterat är att
sökning med kontrollerat språk har visat sig vara något effektivare i jämförelse med
sökning med okontrollerat språk. Samtidigt är det en rad andra faktorer som påverkar
vilket resultatet man får vid informationssökning. Vem det är som söker efter
information, vilka sökstrategier man använder sig av, och vilket ämne man söker
information inom har också visat sig ha stor betydelse. Det går heller inte att utifrån
dessa fem studier säga om ett av språken lämpar sig bättre för återvinning i ett speciellt
ämne. Det tycks dock kanske som om behovet av ett kontrollerat språk är mera
motiverat inom naturvetenskapen än inom humaniora, tvärt emot vad som oftast
hävdats. Jag resonerar också om den betydelse som terminologin har för
informationsåtervinning och knyter i och med det an till avnitt 2.4 i uppsatsen.

Jag redogör slutligen kort för de begränsningar som min undersökning har och i
uppsatsens sista kapitel siar jag lite om användandet av kontrollerat och okontrollerat
språk i framtiden.
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