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Abstract:                                This thesis deals with tactics for information seeking in electronic databases. An
                                               important aspect is knowledge of the relative value of different subject access

points. The method used here is literature studies. Nineteen empirical studies are
described and analysed with the purpose to compare the relative value of different
subject access points. The studies examined compare the relative value of subject
access points in relation to each other or in relation to different scientific
disciplines. The studies cover the three broad knowledge domains of humanities,
social science and science. The methods used in the studies have serious limitations
and many subjective variables related to the use of the precision and recall
measures makes it difficult to draw any clear conclusions concerning tactics when
searching subject access points. Studies indicate that document representations in
the humanities and social sciences are constructed with science as a model with
serious implications for retrieval and the thesis criticizes information retrieval
theory for ignoring domain specific theories. Studies that measure the overlap
between subject access points are found to be valuable in determining to what
extent the different subject access points complement each other. Another method
that is valuable is failure analysis of searches in databases which gives information
concerning why searches fail. Both these methods show that different subject
access points retrieve unique relevant documents and the conclusions of this thesis
therefore lends support to the need for a theory of the relative value of subject
access points. In the future there is therefore reason to focus on the way different
subject access points complement each other instead of focusing on which is most
effective.
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1. Inledning
Sökandet efter det perfekta språket är en gammal filosofisk dröm som kan misstänkas ligga
bakom drömmen om den perfekta sökalgoritmen inom information retrieval (IR). Alltfler
inser dock betydelsen av hur ämnesingångar1 kompletterar varandra. Beroende på situationen
kan man kombinera sökfält i syfte att uppnå maximal återvinning. Frågan är vilken taktik som
är bäst i olika söksituationer. För att finna svar på detta krävs att det relativa värdet hos olika
ämnesingångar undersöks i olika söksituationer, t ex vid sökning i olika ämnesområden. Det
relativa värdet av ämnesingångar (Hjørland och Albrechtsen 1995, s. 417; Hjørland 1997, s.
22; Hjørland 1998, s. 18) avser kunskap om fördelar och nackdelar med olika ämnesingångar
och hur dessa kompletterar varandra. Med utgångspunkt i kunskap om det relativa värdet av
ämnesingångar har informationssökare större möjlighet att objektivt bedöma det bästa sättet
att återvinna relevant information. Om informationssökare inte är medvetna om fördelar och
nackdelar med olika sökmöjligheter i databaser eller kanske inte är medvetna om alla
sökmöjligheter som finns tillgängliga så blir informationssökning mer subjektiv och saknar
taktik.2 Taktik för val av ämnesingångar kan betraktas som en del av det övergripande
begreppet heuristik, mer specifikt online-heuristik för information retrieval. Heuristik är
generella regler för tänkande och handling som kan producera förutsägbara resultat, men som
ofta misslyckas med detta. Resultaten är provisoriska och pragmatiska eftersom de varierar
beroende på söksituationen: olika situationer kräver olika lösningar (Harter & Peters 1985, s.
407). Algoritmer, eller algoritmiskt tänkande, kan betraktas som motsatsen till heuristik och
bygger på i förväg konstruerade program för lösningar på IR-problem. Algoritmer implicerar
ett idealistiskt förfarande för problemlösning, i motsats till heuristikens pragmatiska karaktär.
Dock, heuristikens pragmatiska karaktär till trots, finns trots allt förhoppningen att med
kunskap om ämnesingångars relativa värde finna mer stabila lösningar som inte bara är
kopplade till en specifik situation.

Informationsvetenskapen är starkt influerad av datavetenskap och detta påverkar även
Biblioteks- och informationsvetenskapen. En stark betoning av den datororienterade sidan av
informationsvetenskapen med fokus på sökalgoritmer är uppenbar även i den IR-kurs som jag
själv deltagit i. Detta manade mig att finna alternativa perspektiv. Valet av olika
ämnesingångar ger inträde till olika delar av dokumentsamlingar och har därmed väldigt stor
betydelse för resultatet av en sökning. Detta har dock inte berörts under IR-kursen på något
medvetet sätt. Med detta menar jag att man uppmanas t ex vid sökning i en databas att
avgränsa sökningen till ett eller flera sökfält, dock utan att föra något medvetet resonemang
eller bygga på någon rationell taktik kring valet av dessa avgränsningar. En rationell taktik i
detta sammanhang innebär att man gör ett val som leder fram till uppfyllandet av målet med
IR-processen: att återvinna så många relevanta dokument som möjligt och exkludera så
många irrelevanta som möjligt. Jag har t ex själv använt mig av taktiken att begränsa ett
alltför omfattande sökresultat genom att begränsa mig till fältet titel: detta är dock ingen
garanti för en högre grad av relevanta dokument (bara en taktik för att begränsa antalet
återvunna dokument) och därmed ingen rationell taktik för val av ämnesingångar. Detta är
den personliga bakgrunden till mitt val av uppsatsämne.

                                                
1 Med ämnesingångar avses titel, abstract, kontrollerad vokabulär i form av ämnesord, referenser i bibliografier
och fulltext. För en utförligare presentation se kapitlet 3.2
2 Harter och Peters (1985) skiljer mellan strategi och taktik . De menar att strategier är breda och generella sätt att
angripa problem medan taktik har mer begränsade målsättningar som t ex att öka recall eller minska kostnaden
av en sökning. Taktik kan betraktas som delmål inom en övergripande plan för en sökning (strategi). Harter
identifierar heuristik med taktik (s. 408). Skillnaden mellan vad som är strategi och vad som är taktik är inte helt
klar men jag kommer att konsekvent använda mig av termen taktik med avseende på val mellan ämnesingångar.
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I efterhand har jag även funnit att teorier för val av ämnesingångar till stor del även saknas
inom biblioteks –och informationsvetenskaplig litteratur p.g.a. att mycket mindre har skrivits
om ämnesingångars effektivitet än om användare och om olika modeller för
informationsåtervinning (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 249). Hjørland och
Albrechtsen (1995) är först med att betrakta detta i ett helhetsperspektiv när de betraktar
kunskap om hur olika ämnesingångar kompletterar varandra som kärnan inom
informationsvetenskapen. De presenterar också en hypotes om att värdet av ämnesingångar
varierar i förhållande till vetenskapliga discipliner. Relativt få empiriska undersökningar har
utförts om ämnesingångars relativa värde, speciellt hur detta värde varierar mellan discipliner
(s. 417). Bates (1998) menar att eftersom forskning inom vetenskapssociologi och
vetenskaplig kommunikation visar att det existerar fundamentala skillnader mellan
vetenskapliga discipliner bör man tills vidare anta att dessa skillnader även har betydelse för
hur man bäst tillgängliggör relevant information, åtminstone till dess forskningen slutligen
klargjort hur olika typer av access (t ex ämnesingångar) och terminologi påverkar
återvinningen (s. 1200). Trots att forskningen är bristfällig är det därmed av vikt att undersöka
det nuvarande forskningsläget och dra slutsatser där det är möjligt.

1.1 Syfte

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i empiriska undersökningar som behandlar
ämnesingångar i databaser och utifrån det nuvarande kunskapsläget på området avser jag
försöka dra slutsatser om ämnesingångars relativa värde. I syfte att finna taktik för
informationssökning kommer jag att utgå från de områden där kunskapen är mest stabil och
välorganiserad, vilket i vårt moderna samhälle utgörs av de vetenskapliga disciplinerna. Syftet
med uppsatsen är därmed att undersöka det relativa värdet av ämnesingångar i databaser i
relation till vetenskapliga discipliner. Med utgångspunkt i kunskap om det relativa värdet av
ämnesingångar kan informationssökare bättre utnyttja objektiva sökmöjligheter och finna
lämplig taktik vid val av ämnesingångar. Naturligt är också att undersöka huruvida de
metoder som används är lämpade för att utvärdera ämnesingångars relativa värde.

1.2 Frågeställningar

• Varierar värdet av ämnesingångar mellan humaniora, samhällsvetenskap och
naturvetenskap?

• Med utgångspunkt i kunskap om det relativa värdet av ämnesingångar vad kan man
säga om taktik för val av ämnesingångar vid sökning i dessa ämnesområden?

• På vilket sätt påverkades resultatet i de empiriska undersökningarna av valet av metod.
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1.3 Disposition

Uppsatsens första kapitel börjar med en inledning som ger en introduktion till ämnet för
uppsatsen och den personliga bakgrunden till mitt val av ämne. Vidare innehåller kapitlet
även syfte, frågeställningar, metod och urval.

I kapitel två kommer jag att ta upp den teoretiska bakgrunden till min undersökning som tar
sin utgångspunkt i ett metodologiskt kollektivistisk ansats inom IR.

I kapitel tre följer sedan en presentation av ämnet för min undersökning: först diskuteras en
teori om ämnesingångars relativa värde och även vilka typer av undersökningar som kan vara
av intresse utifrån en sådan teori. Sedan följer en definition av begreppet ämnesingångar och
en presentation av ämnesingångar ur ett historiskt perspektiv. Vidare kommer jag även att mer
i detalj presentera de olika ämnesingångarna och i samband med detta presentera och
problematisera deras olika funktioner.

I kapitel fyra kommer en diskussion att föras om ämnesområdena humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap med avseende på skillnader i terminologin.

Kapitel fem består av en diskussion om begreppen informationsbehov och
relevansbedömningar utifrån det metodologiskt kollektivistiska synsättet som tidigare
presenterats.

I kapitel sex presenteras och analyseras resultaten från olika empiriska studier av
ämnesingångars relativa värde. Varje presentation av empiriska studier följs av en analysdel.

Resultat från de empiriska studierna sammanfattas och de inledande frågeställningarna
besvaras i kapitel sju.

Slutligen följer en sammanfattning i kapitel åtta.

1.4 Metod

För att undersöka det relativa värdet av ämnesingångar i relation till vetenskapliga discipliner
har jag studerat redan publicerade empiriska undersökningar. Jag skulle vilja beteckna min
uppsats som en litteraturstudie. Begreppet litteraturstudie indikerar inte i sig en speciell metod
utan används här snarare som en etikett med vilken jag avser klargöra att uppsatsen inte
bygger på en egen empirisk undersökning av ämnesingångars relativa värde utan endast utgår
ifrån resultat i redan utförda och publicerade empiriska undersökningar. Någon egentlig
modell för hur man bör gå tillväga för att utföra denna analys finns inte. Betoningen av att se
ämnesingångar i relation till varandra och utnyttja deras eventuella kompletterande karaktär är
något relativt nytt. Hjørland (1998) anser att en idealistisk syn inom IR dominerar vilken
främst eftersträvar tekniska lösningar på komplexa problem och att det går att finna en metod
som löser alla problem i informationssökningen (s. 19). Betydelsen av att utvärdera
ämnesingångars relativa värde betonades först som en sammanhållen teori hos Hjørland och
Albrechtsen (1995) vilken kan sägas representera en mer pragmatisk inriktning inom IR där
man istället ser på hur olika metoder kompletterar varandra.
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Jag kommer i denna uppsats att utföra en analys av innehållet i 19 empiriska undersökningar
och med utgångspunkt i detta dras slutsatser om ämnesingångars relativa värde och taktik för
val av ämnesingångar vid informationssökning. Metoden inbegriper naturligt en komparativ
analys eftersom det handlar om jämförelser av ämnesingångars relativa värde, både med
avseende på ämnesingångars relativa värde inom ämnesområdena humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap men även med avseende på skillnader mellan dessa
ämnesområden. Det underliggande antagandet som metoden bygger på är att ingen
ämnesingång kan utvärderas isolerat utan måste ställas i relation till övriga sökmöjligheter
som erbjuds. Man kan t ex komma fram till att titlar inom naturvetenskap är mer effektiva
som ämnesingång än titlar inom humaniora. Detta säger dock i sig ingenting om titlars
effektivitet för informationssökning inom naturvetenskap resp. humaniora. Titlars värde måste
ställas i relation till det värde som de övriga tillgängliga ämnesingångarna bidrar med. En
komparativ analys av resultaten av de olika empiriska undersökningarna är således av vikt.
Därmed har denna undersökning en bred utgångspunkt som försöker se ämnesingångars värde
i relation till varandra.

När det gäller skillnader i ämnesingångars värde i relation till sökning i databaser i olika
discipliner tvingas jag ofta generalisera utifrån ämnesområdena humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap eftersom utvärderingar av alla de olika
ämnesingångarnas värde inom specifika discipliner har varit svåra att finna och därmed hade
bilden blivit ofullständig. Inom naturvetenskapen förekommer utvärderingar av
ämnesingångar främst inom medicin vilket kräver att man kan säga något om naturvetenskap
som helhet utifrån dessa discipliner. Inom samhällsvetenskap och humaniora är det vanligt i
IR-undersökningar, att man gör generaliseringar utifrån olika discipliner inom dessa breda
kategorier (som exempel kan nämnas Knapp, Cohen och Juedes (1998), Walker (1990),
Voorbij (1998)). Detta kräver dock en presentation av skillnader och likheter mellan
ämnesområdena. Förhoppningen är att dessa generaliseringar, utifrån en sådan presentation,
kan betraktas som rimliga.

Att utifrån resultaten i de valda empiriska undersökningarna dra slutsatser om ämnesingångars
relativa värde och taktik vid val av ämnesingångar kräver att metoderna som används i
undersökningarna diskuteras och problematiseras. Frågan är därmed på vilket sätt påverkas
resultatet i empiriska studier inom IR av valet av metod? Eftersom min undersökning har sin
utgångspunkt i informationssökning inom olika ämnesområden inom vilka kunskapen är mer
eller mindre kollektivt organiserad är den metodologiska kollektivismen en lämplig teoretisk
utgångspunkt. Som påpekats i inledningen har forskning inom IR i större utsträckning
behandlat modeller för informationsåtervinning och användare av informationssystem och i
mindre utsträckning ämnesingångars effektivitet och i ännu mindre grad om ämnesingångars
effektivitet i relation till olika vetenskapliga discipliner. Undersökningar av det senare slaget
leder till perspektiv som inte är prioriterade inom informationsvetenskapen. Därmed finner
jag det relevant att utgå ifrån litteratur som representerar ett metodologiskt kollektivistiskt
perspektiv inom IR.

Många källor av Hjørland förekommer beroende på att han är en av de få som betonar
betydelsen av ett metodologiskt kollektivistiskt synsätt inom IR. Dessutom har han
sammanställt forskning utifrån ett metodologiskt kollektivistiskt perspektiv (1995) och
forskning om ämnesingångar (2001). Eftersom det metodologiskt kollektivistiska perspektiv
som denna uppsats utgår ifrån kan sägas vara underordnat andra perspektiv (detta kommer att
utvecklas i kapitel 2) är det intressant att koppla an till litteratur som tar sin utgångspunkt i en
diskursanalys av IR som forskningsområde. Frohmann (1990; 1992) är en forskare som har
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utfört en diskursanalys inom IR-området, och vars slutsatser jag kommer att koppla an till.
Frohmann (1992) hänvisar till Foucault då han påpekar att diskursanalyser är extra viktiga
inom vetenskapliga discipliner med en bristande medvetenhet om de kunskapsteoretiska
grunderna på vilken forskningen i disciplinen vilar och informationsvetenskapen är enligt
Frohmann behäftad med en sådan brist (s. 368). I samband med att jag diskuterar metoderna
som de empiriska undersökningarna använder kommer jag därför att försöka koppla an till de
kunskapsteoretiska grunder på vilka dessa metoder bygger. Kan man med de metoder som
tillämpas uppnå säker kunskap? Är de teorier som metoderna bygger på adekvata för att
undersöka det man avser undersöka? I syfte att fördjupa denna diskussion avser jag att
ifrågasätta dominerande metoder inom IR utifrån ett metodologiskt kollektivistiskt perspektiv.
Begränsningar i metoder är lättare att upptäcka när man ställer den kunskapsteoretiska
grunden för metoderna i relation till andra synsätt och teorier.

1.4.1 Urval

De undersökningar som kommer att ingå i min litteraturstudie ska ha som uttryckligt syfte att
undersöka ämnesingångars effektivitet i återvinningen i databaser. Vidare exkluderas
undersökningar som inte behandlar sökningar inom specifika ämnesområden.
Ämnesdatabaser fungerar på disciplinnivå och det är därför naturligt att utgå ifrån
vetenskapliga discipliner i min undersökning. Uppsatsen kommer inte att behandla sökning i
databaser utifrån systemspecifika aspekter. Generell heuristik kan byggas utifrån detta, t ex att
alltid kontrollera huruvida sökfälten är fras –eller ordindexerade eller både och. Men detta är
något som man bör kontrollera beroende på vilket system man söker i. Dessa aspekter bedöms
dessutom inte som relevanta för val av ämnesingångar eftersom systemspecifika aspekter bör
behandlas som sekundärt i förhållande till teorier om val av ämnesingångar (beslut om val av
ämnesingångar påverkas t ex inte av om de är ord –eller frasindexerade).

De empiriska undersökningar som inkluderats i analysen har jag främst funnit genom sökning
i databaserna INSPEC och LISA. Även mer modesta metoder som att söka igenom
bibliografier till artiklar inom området var framgångsrika. De empiriska undersökningar som
inkluderas i analysen ska antingen undersöka det relativa värdet av en ämnesingång mellan
olika ämnesområden eller det relativa värdet av två eller flera ämnesingångar inom samma
ämnesområde. Tanken med detta är att även om resultaten från undersökningar påverkas av
subjektiva faktorer (t ex informationssökares erfarenhet, relevansbedömningar etc.) så kan
man anta att dessa faktorer påverkar resultatet i mindre utsträckning om jämförelsen mellan
ämnesingångar sker inom ramen för samma undersökning eftersom förutsättningarna inte
varierar lika mycket till skillnad från om man skulle jämföra olika undersökningar av samma
ämnesingång. Gemensamt för de utvalda studierna är att de använder boolesk logik och att
relevansbedömningarna utförs av människor. De empiriska undersökningar som kommer att
analyseras är dock ibland utförda utifrån olika förutsättningar: en del är t ex operationella
medan andra är experimentella.
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2. Metodologisk kollektivism inom IR

Denna undersökning tar sin utgångspunkt i metodologisk kollektivism3 vilket har sitt
motsatspar inom vetenskapsteorin i begreppet metodologisk individualism. Hjørland
beskriver detta motsatspar inom informationsvetenskapen:

Methodological individualism in IS [information science; min anm.] is the point of view
that conceives of knowledge as individual mental states rather than – or in opposition to -
knowledge as a social or cultural process or as a cultural product … From a methodological
collectivistic point of view, IS does not take as its starting point the individual’s knowledge
structure, but instead looks at knowledge domains, disciplines, or other collective
knowledge structures. (1997, s. 118)

Hjørland & Albrechtsen betonar att väldigt få har hävdat discipliner och andra kollektiva
kunskapsstrukturer som det centrala objektet för studie inom informationsvetenskapen (1995,
s. 401). Patrick Wilson är en av dem som menar att det är specialiteten, disciplinen eller
domänen, inte individen, som bör vara i fokus inom informationsvetenskapen när han hävdar
följande:

we have put the communication problem as one of communication among specialities
rather than among individuals…a realistic approach to communication efficiency must
expect that large individual variations will inevitably be found. But then a particular
individual’s late find of information may be completely unimportant to the collective
situation; it may make no significant difference … It matters who is doing the failing, for
contributors and contributions are not equal. (1993, s. 380)

Ellis (1992) beskriver IR som dominerat av två paradigm4: det fysiska paradigmet som
omfattar matematisk och datororienterad forskning med fokus på sökalgoritmer och det
kognitiva paradigmet som främst omfattar psykologisk forskning med fokus främst på
användarstudier som intervjuer, beteendestudier. Det fysiska paradigmet bygger på
grundläggande antaganden om att informationssystem kan liknas vid andra fysiska eller
mekaniska system inom naturvetenskapen och forskningen karaktäriseras av en homogenitet i
syfte och metod som liknar naturvetenskaplig forskning (s. 52f.). Van Rijsbergen, som kan
sägas utgöra en stor auktoritet inom det fysiska paradigmet, har erkänt att datororienteringen
inom IR har haft som konsekvens att man har undvikit att koppla IR-forskningen till
semantiska problem. På grund av detta anser Van Rijsbergen att forskningsfältet är i en kris
(Van Rijsbergen, se Hjørland 1998, s. 16).

Det kognitiva perspektivet knyter an till psykologi som är dominerat av ett metodologiskt
individualistiskt synsätt. Informationsvetenskapen, inom vilken IR är en del, bygger mycket
på kunskap från psykologi vilket leder till att metoder inom informationsvetenskapen
domineras av metodologiskt individualism (Hjørland 1997, s. 120). Enligt det metodologiskt
                                                
3 Metodologisk kollektivism används i olika sammanhang och kräver därför precisering. Hjørland och
Albrechtsen (1995) använder begreppet domänanalys medan t ex Jacobs och Shaw (1998) föredrar etiketten
sociokognitiv forskning. På grund av dispyter av denna typ väljer jag att använda det mer generella begreppet
metodologiska kollektivism som kan sägas utgöra en gemensam nämnare.
4 Begreppet paradigm introducerades i vetenskapsteorin av Thomas Kuhn. Paradigm kan i vid mening betraktas
som gemensamma värderingar men även mer specifikt som ett idealexempel på hur forskning ska bedrivas inom
ett forskningsfält. Paradigmet bestämmer vilka frågor är relevanta att ställa, vilka metoder som är acceptabla och
på ett mer övergripande plan talar paradigmet även om hur verkligheten kan beskrivas (ontologi) (Gejje &
Grimen s.107). Begreppet paradigm är komplicerat och består av olika aspekter och Ellis förhåller sig skeptisk
till om dessa två inriktningar inom IR verkligen utgör paradigm. I fortsättningen kommer jag ändå för
enkelhetens skull att använda begreppet paradigm.
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kollektivistiska perspektivet är inte IR-processen enbart individuella fenomen utan det bör
finnas kollektiva kriterier för t ex informationsbehov och relevansbedömningar (diskuteras
vidare i kapitel 5) och det är denna uppsats syfte att bl a undersöka om det samma gäller vid
val av ämnesingångar. Inom den metodologiska individualismen, främst företrädd av det
kognitiva perspektivet inom informationsvetenskapen, betraktas IR som en individuell
process där IR-processen ska reflektera användarens modell av världen (Ellis 1992, s. 53).
Frohmann menar, i sin analys av det kognitiva perspektivets diskurs, att dess främsta bedrift
är elimineringen av den sociala aspekten vid hantering av information (1992, s. 377). Han
betonar vidare att varje teori är en social praktik och att system för kunskapsorganisation
alltid har en social karaktär. Det kognitiva perspektivets metodologiska individualism har
därmed följden att den döljer inbyggd ojämlikhet i systemen, t ex ojämlik fördelning av makt
(ibid., s. 385). Hjørland menar att IR-forskningen har fastnat mellan det han benämner som
individuell objektivism5 (representerat av det fysiska paradigmet) och subjektivism
(representerat av det kognitiva paradigmet) och att en inriktning mot en mer socialt präglad
syn på språk och kunskap är nödvändig (1998, s. 22).

Det har dock skett en rörelse från det individcentrerade kognitiva perspektivet mot ett
metodologiskt kollektivistiskt synsätt, i form av det sociokognitiva perspektivet. Jacobs och
Shaw (1998) har gjort en sammanställning av forskningen inom det sociokognitiva
perspektivet som kan sägas karaktäriseras av en vilja att integrera det kognitiva perspektivet i
en mer sociologiskt eller sociokulturellt inriktad forskning (Jacobs & Shaw 1998, s. 142). Ett
argument som framförts är att en betoning av det individuella leder till att utformningen av
informationssystem kompliceras i onödan. Det är inom det sociala sammanhanget individuell
kunskap utvecklas och därför är det mer meningsfullt att utgå ifrån hur kunskap representeras
i kunskapsdomäner och diskurser (ibid., s. 131). Hjørland (2002a, s. 258) betonar att bl.a.
begrepp, informationsbehov och relevanskriterier skapas i sociala samanhang som t ex
vetenskapliga discipliner. Bland  exempel på andra som, enligt Jacobs och Shaw, stödjer detta
synsätt kan nämnas Blair (1990),  Frohmann (1990; 1992) och Hjørland & Albrechtsen
(1995).

Jacobs och Shaw (1998) påpekar att även om forskning som mer tar hänsyn till sociala och
kulturella faktorer är lovande är den forskning som utförs främst av teoretisk art. Det råder
därmed brist på empiriska undersökningar utifrån ett metodologisk kollektivistiskt perspektiv
(s. 142). Hjørland och Albrechtsen framhäver Tibbo (1992) och Roberts (1985) som exempel
empirisk forskning av sådan art (1995, s. 417f.). Enligt Bates (1987) har många av de
kognitiva och sociala variabler som studerats inom informationsvetenskapen har förklarat lite
av variationerna i sökresultat (s. 6). Med utgångspunkt i den empiriska studien av Mote
(1962) föreslår Bates att sökstrategier i online miljö bör vara anpassad till det ämnesområde
som man söker i och att forskningen i högre utsträckning borde fokusera på variationer i
informationsbehov mellan ämnesområden. Som ett betydelsefullt exempel på detta framhäver
Bates studien av Mote som undersökte tre grupper av forskare som arbetade i fält med låg,
medium eller hög spridning. 6 Det visade sig vara väldigt stor skillnad i behovet av hjälp med
informationssökning mellan dessa grupper, som för övrigt hade goda ämneskunskaper och var
erfarna informationssökare (Mote 1962, s. 172f.). Bates menar att detta visar att variationerna

                                                
5 En objektivistisk teori inom semantik avser ett synsätt på ord som enbart refererande till väl avgränsade objekt
med följden att man inte betraktar ord som komplexa med vaga och mångfacetterade betydelser (Hjørland 1998,
s. 21).
6 Fält med liten spridning (scatter) har välutvecklade principer, välorganiserad litteratur och är välavgränsad mot
relaterade fält. Fält med stor spridning  har väldigt dåligt organiserad litteratur och behandlar många olika ämnen
(Bates 1987, s.7).
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mellan olika ämnesområden med avseende på informationsbehov var mycket större än man
normalt finner genom beteendemässiga och kognitiva variabler (1987, s. 7).

Saracevic och Kantor (1988) undersökte kognitiva och beteendemässiga aspekter av
informationssökning. Trettionio erfarna informationssökare ingick i studien och ett
sammanfattande resultat var att olika informationssökare utifrån samma informationsbehov
ser olika saker i en fråga, representerar dem på olika sätt i sökfrågor (både lingvistiskt och
logiskt) och återvinner olika dokument från en fil och av vilka de bedömer olika dokument
som relevanta (s. 201). En undersökning av Fidel (1985) har visat att erfarna sökare sällan är
överens om valet av termer i komplexa sökningar och att detta främst beror på
informationssökares olika tolkningar av de informationsbehov som ligger till grund för
sökningarna (s. 71). Två variabler som Saracevic och Kantor inte tog hänsyn till är de som är
föremål för min undersökning: dels val av ämnesingångar och dess effekt på återvinningen,
dels val av ämnesingångar i relation till själva informationen, dvs. det som eftersöktes med
sökfrågor och den effekt det har på återvinningen. Saracevic och Kantor utgår från en
metodologiskt individualistisk synvinkel: Det förutsätts att orsaken till sökresultatet i
informationssökningsprocessen bara står att finna i variabler som är kopplade till den
individuella informationssökaren, oberoende av den kollektiva situationen (t ex discipliner).7

En slutsats av studien var att överlappningen mellan olika sökare i återvinning av relevanta
dokument var låg. Sannolikheten för att ett dokument var relevant ökade om det återvanns av
fler än en informationssökare (Saracevic & Kantor 1988, s. 207). Den princip som är i aktion
här kallas datafusion, dvs. att om det finns flera bristfälliga sätt att återvinna något, är
kombinationen av dessa olika sätt mer effektiva än någon av dem i enskildhet (Kantor 1992,
s.150f.). Kantor pekar på att IR är en ofullkomlig process men att detta kan vändas till vår
fördel genom att använda fler än en sökare på samma problem (ibid., s. 150). En central
utgångspunkt för denna uppsats är att principen för datafusion även är verksam vid sökning i
ämnesingångar och därmed tillhör kärnan i den teori om ämnesingångars relativa värde som
kommer att presenteras i kapitel 3.

Undersökningen av Mote indikerar att organisationen av informationen kan förklara en stor
del av variationer i sökresultat. Den undersökningen har ignorerats ända tills Bates (1987)
uppmärksammade den (en förklaring skulle kunna vara att den inte har passat in i IR-
paradigmet, dominerat av metodologisk individualism). Forskning på kognitiva -och
beteendemässiga variabler är av stor vikt, men jag hävdar med utgångspunkt i bl a Hjørlands
och Bates diskussioner att det är mer fruktbart att undersöka organiserad kollektiv kunskap
som trots allt är mer stabila objekt än enskilda individer. Det är svårare att finna stabil grund
för söktaktik utifrån Saracevics slutsats att det är låg överlappning mellan olika
informationssökare än att utgå från kunskap om olika ämnesingångar och dess varierande
effektivitet vid sökning i olika ämnesområden. Att flera professionella informationssökare
skulle söka på samma frågor verkar för övrigt tveksamt ur både praktiskt och ekonomisk
synvinkel. Undersökningen tar därmed sin utgångspunkt i ett metodologiskt kollektivistiskt
synsätt.

                                                
7 Synsättet kallas metodologisk  individualism eftersom det ställer krav på vilka förklaringar och metoder som är
acceptabla: i det här fallet är bara förklaringar som utgår från individen acceptabla (Gilje & Grimen 1992, s.
221). Motsvarande gäller förstås att inom metodologisk kollektivism betraktas främst kollektiva strukturer som
lämpliga forskningsobjekt, t ex kollektiva kunskapsstrukturer av typen vetenskapliga discipliner (ibid, s. 229f.).
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3. Ämnesingångars relativa värde

Det grundläggande antagandet för denna uppsats är att ämnesingångar har olika värde: dels
med avseende på relationen mellan ämnesingångar inom samma ämnesområde, dels med
avseende på relationen mellan ämnesingångar inom olika ämnesområden (Hjørland &
Albrechtsen 1995, s. 417). Varför benämner Hjorland och Albrechtsen teorin ämnesingångars
relativa värde och inte t ex ämnesingångars relativa effektivitet? Detta är inte helt klart men
följande tolkning är i min mening användbar: att tala om ämnesingångars relativa effektivitet
förutsätter ett antagande om att man kan avgöra vilken ämnesingång som är effektivast. Om
en viss ämnesingång är effektivast har underförstått de ämnesingångar med lägre effektivitet
inget värde. Teorin om ämnesingångars relativa värde bygger däremot på antagandet att alla
ämnesingångar har ett värde och att de alltid relativt till målet att återvinna alla relevanta
dokument alltid kan bidra till uppfyllandet av det målet. Här kommer heuristiken in i bilden.
Vilka taktiker för val av ämnesingångar kan bidra till att ämnesingångars relativa värde
utnyttjas på bästa sätt för att uppnå maximalt resultat?

Informationssökaren kan utnyttja de objektiva sökmöjligheterna i högre utsträckning om deras
taktik bygger på kunskap om olika ämnesingångars relativa värde. Med utgångspunkt i mer
detaljerad kunskap om hur olika ämnesingångar tillgängliggör olika delar av
dokumentsamlingar och hur detta skiljer sig mellan olika ämnesområden kan man kombinera
olika ämnesingångar, eller göra ett medvetet val mellan olika ämnesingångar, i syfte att uppnå
maximal precision och recall. Den princip som nämndes i kapitel 2 som kallades data fusion
verkar även vara verkningsfull vid sökning i olika ämnesingångar: kombinationer av
ämnesingångar kan åstadkomma mer än vad en ämnesingång kan i enskildhet. Muddamalle
(1998) menar i en genomgång av litteraturen om kontrollerad och okontrollerad vokabulär att
varken kontrollerad eller okontrollerad vokabulär ger fullständig recall (s. 881). En rimlig
slutsats borde därmed vara att om varje typ av ämnesingång ger sitt bidrag bör medvetna val
mellan ämnesingångar rimligtvis påverka graden av framgång i informationssökning i
databaser. Frågan är på vilket sätt och i vilken utsträckning som olika ämnesingångar
kompletterar varandra och vilken taktik som man kan utveckla utifrån denna kunskap. Harter
och Peters (1985) har försökt att göra en typologi över heuristik. Bara en bråkdel av den
heuristik de presenterar är relevant för val av ämnesingångar (t ex heuristik för val av termer
eller kombinationer av booleska operatorer är inte relevant för denna uppsats) och heuristik
relaterat till sökning i specifika ämnen berörs inte. De avslutar dock med att säga följande om
behovet av fortsatta studier:

Finally, and perhaps most interesting and challenging, we have not begun to explore the
questions of when a particular heuristics should be employed. Of the several heuristics
related to increasing the precision of a search, for example, which should be tried first in a
given set of circumstances? In a given search, is there a ‘most rational path’ through the set
of all those heuristics that can be used to increase precision that will maximize the
probability of achieving ones goal? When should heuristics for increasing the specificity of
a search formulation be employed? Heuristics intended to decrease the exhaustivity of the
search? Other precision heuristics? Does it in fact matter?  These questions seem to suggest
rich areas for further research (s. 422).

Shute och Smith (1993) påpekar dock att en förutsättning för att denna typ av generell
heuristik ska fungera optimalt är att man även har domän -specifik kunskap, dvs. kunskap
som är karaktäristisk för en viss kunskapsdomän, t ex en vetenskaplig disciplin (s. 42ff.). En
förutsättning för att man ska t ex kunna använda den kontrollerade vokabulären som ett
komplement till sökning i den okontrollerade vokabulären är därmed att man har kunskap om
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hur den kontrollerade vokabulären fungerar i en viss disciplin och den specifika karaktäristik
som utmärker terminologin.

Med avseende på hur ämnesingångar bör utvärderas betonar Hjørland och Kyllesbech Nielsen
betydelsen av vad de kallar det objektiva värdet av ämnesingångar. Med detta menas de
möjligheter som informationssökarna har oberoende av om de förstår hur man utnyttjar dessa
möjligheter (2001, s. 285). Detta kräver kunskap om vilka olika typer av ämnesdata som
existerar och deras styrka/svaghet och relativa bidrag till informationssökningsprocessen.
Man kan till exempel fråga sig hur relevanta dokument som inte återvinns som ett resultat av
att man endast använder en ämnesingång som t ex ord från titel och hur mycket ökar recall om
man kompletterar med sökningar i fler än en ämnesingång och hur påverkar det precisionen?
Hjørland och Kyllesbech Nielsen menar att man endast utifrån sådan kunskap kan studera hur
användare eller algoritmer kan utnyttja dessa möjligheter, dvs. de subjektiva faktorerna. Om
ämnesingången inte tillgängliggör de efterfrågade relevanta informationen spelar de
subjektiva faktorerna ingen roll, t ex hur skicklig man är som informationssökare (ibid., s.
250).

Olika ämnesingångar ger inträde till olika delar av dokumentsamlingen och ofta till olika
relevanta dokument. Det krävs därför en bred kunskap om olika typer av accessdata och deras
karaktäristik. Desto mer kunskap som produceras om t ex hur författare använder terminologi,
hur de citerar andra dokument, liksom desto mer kunskap man har om indexeringsprocessen
och konstruktionen av abstracts, desto bättre kan man utnyttja objektiva sökmöjligheter. Med
detta som grund kan man lättare undersöka hur dessa möjligheter verkligen används, dvs. den
subjektiva, beteendemässiga och datororienterade sidan av informationssökning (Hjørland &
Kyllesbech Nielsen 2001, s. 286). Kortfattat kan man säga att det är av vikt att veta vilka
variabler som orsakar vad i informationssökningsprocessen: det spelar ingen roll hur erfaren
man är som informationssökare eller hur väl insatt i ämnet man är, om inte informationen
finns där kan man inte återvinna den. De objektiva möjligheterna att återvinna informationen
genom olika ämnesingångar bör klargöras först innan man kan få en klar bild av vad som är
problemen i återvinningen.

Kunskap om det relativa värdet av ämnesingångar gör det möjligt att bättre utnyttja de
objektiva sökmöjligheter som finns tillgängliga. Som exempel har en informationssökare som
söker på termer i en vetenskaplig databas, okunnig om värdet av en sökning på referenser, inte
utnyttjat de objektiva sökmöjligheterna. Grunden för detta resonemang är dock att man på ett
någorlunda objektivt sätt kan komma fram till kunskap om det relativa värdet av
ämnesingångar. Denna diskussion leder naturligtvis in på frågan om vilka typer av
undersökningar som utförs inom IR –området vilka kan bidra med kunskap om det relativa
värdet av ämnesingångar.

3.1 Empiriska undersökningar av ämnesingångars relativa värde

Många olika typer av undersökningar kan vara av intresse vid utvärdering av ämnesingångars
relativa värde. Med utgångspunkt i Bates resonemang (kapitel 2) är undersökningar av hur väl
dokumentrepresentationer är anpassade efter det specifika ämnesområdet intressant. Om
dokumentrepresentationer inte är väl anpassade till det ämnesområde man söker i spelar det
ingen roll hur väl informationssökaren formulerar sina sökfrågor eftersom accessdatan inte
finns tillgänglig. Det dominerande tillvägagångssättet att utvärdera ämnesingångars
effektivitet sker dock med hjälp av de traditionella, kvantitativa måtten precision och recall.
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Recall är andelen relevanta dokument i databasen som återvunnits och precision är andelen
återvunna dokument som är relevanta. Måtten beräknas på följande sätt (Baeza-Yates 1999, s.
75):

Precision = Antal relevanta dokument som har återvunnits
         Totala antalet återvunna dokument

Recall      = Antal relevanta dokument som har återvunnits
         Totala antalet relevanta dokument

Eftersom det i princip är omöjligt att beräkna det totala antalet relevanta dokument i en
databas p.g.a. att alla dokument därmed måste undersökas har man oftast ersatt recall med
begreppet relativ recall. Med relativ recall avses antalet relevanta återvunna dokument
relateras till antalet relevanta dokument som användaren förväntar sig återvinna (Baeza-Yates
1999, s. 84). Om systemet återvinner 10 dokument och användaren förväntar sig återvinna 5
relevanta dokument och 3 relevanta dokument återfinns bland de 10 återvunna dokumenten
blir relativ recall 3/5 (60 %). I praktiken beskriver IR-studier i de flesta fall inte hur man gått
till väga när man beräknat recall (Blair 1990, s. 87).

Blair menar att problemen med återvinning av dokument i elektroniska databaser är långt
större än vad som normalt medges. Problemen maskeras av att databaserna innehåller mycket
stora mängder dokument med följden att alltid går att finna en hög andel relevanta dokument.
Följden blir att recall –värden ofta är högre än vad som vore fallet om det faktiska antalet
relevanta dokument i databaser kunde beräknas (Blair 1990, s. 87). Dessutom varierar
storleken på databaser mellan olika undersökningar och Blair kritiserar tanken på att man kan
jämföra databaser med olika storlek: en förändring i kvantitet åtföljs oftast av en förändring i
kvalitet (104f.). Ett idealt informationssystem skulle generera 100 % precision och 100 %
recall, dvs. att alla relevanta dokument återvinns och alla irrelevanta dokument elimineras.
Detta visar sig i praktiken vara omöjligt eftersom en hög recall ofta innebär en minskning av
precisionen och tvärtom (Harter 1986, s. 158).

När det gäller IR undersökningar som utvärderar ämnesingångar med måtten precision och
recall, kan det vara svårt att begripa hur man på ett någorlunda stabilt och objektivt sätt kan
bedöma ämnesingångars effektivitet. Är inte formuleringen av sökfrågan och den påföljande
bedömningen av vilka dokument som är relevanta en väldigt subjektiv process? Saracevics
och Kantors undersökning (se kapitel 2) visar tydligt detta. Trots att relevansbedömningar av
återvunna dokument är centralt för utvärdering av informationssystem finns ingen bra
definition av vad ”relevans” är (Blair 1990, s. 71). Många variabler är inblandade i
informationssökningsprocessen: databasens storlek, dokumentrepresentationernas förmåga att
återge dokumentens innehåll på ett korrekt sätt, formuleringen av relevanta
informationsbehov, formuleringen av sökfrågor som överensstämmer med systemets språk,
korrekta relevansbedömningar av de återvunna dokumenten och systemspecifika faktorer som
t ex vilka ämnesingångar som är sökbara. Blair påpekar att den första prioriteten för
forskningen inom IR är utvecklandet av mätmetoder som ger en korrekt bild av hur väl
forskare lyckas att återvinna de relevanta dokumenten från systemet i fråga och att dessa
mätmetoder måste leva upp till den standard som mer etablerade fält för empirisk forskning
har uppnått (1990, s. 306). I nästa kapitel kommer därför att presenteras två centrala teser
inom vetenskapsteorin som kritiserar experiments förmåga att producera säker kunskap inom
de mer etablerade empiriska forskningsfälten inom naturvetenskapen.



16

3.1.1 Duhem-Quine och the experimenter’s regress

Informationssökningsprocessen är, som diskuterats ovan, komplex och detta reflekteras i de
empiriska studier som utförs inom IR. Många variabler är involverade vilka kan riskera att
förvränga resultatet i en eller annan riktning. Inte ens inom naturvetenskapen kan man veta
säkert vilka variabler som orsakar variationer i experiment. Moderna vetenskapliga teorier är
komplexa och består av mängder av begrepp, observationer, definitioner, experimentella
resultat och andra teorier där allt utgör sammantaget en vetenskaplig teori. Detta medför
svårigheter när man ska dra slutsatser angående variationer i experimentella resultat. Duhem-
Quine -tesen, som är välkänd inom vetenskapsteorin, visar på dessa problem eftersom den
betonar att när ett experiment inte stödjer de förutsägelser man utgått ifrån vet man att
åtminstone en av dem är oacceptabel och bör modifieras. Problemet är att experimentet i sig
aldrig kan tala om vilken av hypoteserna som ska modifieras. Är det huvudhypotesen, någon
av hjälphypoteserna eller själva det teoretiska fundamentet för experimentet? Detta kan man,
enligt Duhem-Quine –tesen, inte uttala sig säkert om (Derry 1999, s. 201). Hur löser man då
detta problem inom naturvetenskaperna? Derry menar att Duhem-Quine –tesens kritik av man
aldrig kan veta exakt vilka variabler som orsakar ett slutresultat inte betyder att alla teorier är
lika bra. Frågan är istället på vilka grunder man bedömer vilka teorier som bör premieras.
Detta leder till Kuhns teori om paradigm eftersom hur resultat ska tolkas blir beroende av
sociala överenskommelser om vilka lösningar och tolkningar som är att föredra (ibid., s. 202).

En variation på Duhem-Quine tesen är Collins the experimenters regress som siktar in sig på
huruvida man kan avgöra om experiment är valida eller inte, dvs. huruvida experimenten
verkligen undersöker det som de påstår sig undersöka. Enligt Collins förutsätter vetenskapliga
påståenden om att x existerar att man kan hänvisa till att valida experiment påvisar att x
existerar. Detta förutsätter emellertid att man kan avgöra vilka experiment som är valida,
vilket ytterst förutsätter att man kan avgöra om x existerar, vilket förutsätter att valida
experiment påvisar att x existerar osv. vilket leder till en oändlig regress. Eftersom ingen vet
vad som kan betraktas som ett korrekt resultat är det svårt att veta säkert huruvida man har
utfört ett korrekt experiment (Collins & Pinch 1998, s. 98). Problemen är alltså stora även i de
mest exakta av naturvetenskaper. I fallet med IR behandlar experimenten dessutom system
skapade av människan och i vilken människan agerar aktivt, vilket gör problemen ännu större.
Många variabler interagerar med varandra i informationssökningssituationer, vilka kan
påverka utfallet i undersökningar som använder måtten precision och recall. En lösning på
problemet med Duhem-Quine och experimenters regress brukar vara att man betecknar vissa
lösningar som mer troliga än andra med utgångspunkt i vad som tidigare är känt (ibid., s. 98).
Problemet är, vilket Collins påpekat ovan, att om det däremot i forskningen inte finns någon
konsensus om vilka resultat som är korrekta är det mycket besvärligt att veta hur ett korrekt
experiment bör konstrueras.

3.1.2 Studier av överlappning mellan ämnesingångar och mikroanalyser

Trots de problem som måtten precision och recall innebär finns det variationer i hur
utvärderingar med precision och recall utformas. Undersökningar som analyserar
överlappningen av relevanta dokument mellan olika ämnesingångar är en typ som är nyttig i
detta sammanhang. Dessa studier av överlappning (overlap) mellan olika ämnesingångar
innehåller element som är intressanta eftersom de undersöker graden av överlappning av två
grupper av återvunna dokument från två parallella sökningar i olika ämnesingångar utifrån



17

samma sökfråga (Pao 1994, s. 305). Man kan på detta sätt begränsa de subjektiva variablerna
förknippade med informationssökares formulering av sökfrågor och närma sig mer objektiva
värden av ämnesingångar. Genom denna metod kan en grupp återvunna dokument som är
gemensamma för båda ämnesingångarna identifieras (hög överlappning) respektive vilka
dokument som är unika för den enskilda ämnesingången (låg överlappning). Man kan därmed
urskilja i vilken utsträckning de båda ämnesingångarna bidrar till återvinningen av relevanta
dokument.

Som påpekades i kapitel 3 är det svårt att veta vilka variabler som orsakar variationer i
sökresultat. En typ av undersökningar som kan ge svaret på detta är vad Bates kallar
mikroanalyser (Bates 1987, s. 8), även benämnd i litteraturen som failure analysis. Hon
föreslår dessa typer av analyser vid undersökningar av hur den kontrollerade vokabulären
fungerar i olika ämnesområden med olika grader av spridning i litteraturen (se not 4). Detta
kan enligt Bates ses som samma problem: inom ett specifikt ämnesområde kan det finnas
bibliografisk kontroll som är väl anpassad till sökningar i detta område – eller också inte
(ibid., s. 8). För att undersöka detta föreslår Bates en mikroanalys av sökfrågan8 och de
relevanta dokument som återvunnits. Exakt vad skulle sökaren behövt göra för att återvinna
de relevanta dokument som inte återvanns? Fanns det t ex en deskriptor9 som kunde ha
återvunnit dokumentet (Bates 1987, s.9).

Kort sagt, berodde felet på:
1. att sökaren inte själv utnyttjade systemets kapacitet/sökmöjligheter
2. problem i indexeringen eller i abstractet (ibid., s. 9).

En sådan analys skulle peka på de specifika faktorer i en sökfråga och dokumentinformation
som är associerade med variationer i recall och precision. Detta är en metod för att undersöka
det som Hjørland kallar ämnesingångars objektiva värde (se kapitel 3) vilket innebär att man
undersöker ämnesingångars objektiva möjligheter oberoende av sökarens förmåga att utnyttja
dem. Den teori om ämnesingångars objektiva värde som Hjørland presenterat tar
utgångspunkt i punkt 2 snarare än i punkt 1. Båda problemområdena är centrala. Det är dock
avgörande att veta vilka av dem som vid olika tillfällen är orsaken till variationer i precision
och recall nivåer. Det gäller att isolera de olika variablerna som kan vara orsaken till
misslyckade sökningar för att man ska kunna föreslå strategier och lösningar. Detta
möjliggörs genom mikroanalyser av sökfrågor och motsvarande återvunna dokument.
Betydelsen av mikroanalyser får stöd i studien av Saracevic: mikrostudier gav mycket
information om orsaker till variationer i precision och recall som man inte kunnat få på annat
sätt (Saracevic & Kantor 1988, s. 213).

Undersökningar som bygger på de kvantitativa måtten precision och recall kan i bästa fall
beskriva hur återvinningen ser ut, medan kvalitativa analyser av typen mikroanalyser kan
beskriva varför sökningar misslyckas och utifrån den typen av kunskap kan man föreslå
förbättringar i system och i söktaktik. De vanliga precision- och recallmätningarna kan
betraktas som ganska trubbiga verktyg som inbegriper så många olika variabler att man inte
vet vad som är orsaken till variationer i sökresultat när man utvärderar precision- och
recallnivåerna. Mikroanalyser kan fungera som ett komplement och ge svar om vad som
orsakar variationer i sökresultat. Tyvärr är dessa mikroanalyser väldigt ovanliga. Det innebär

                                                
8 Med sökfråga avses den motsvarande engelska termen query, vilket avser själva formuleringen av
informationsbehovet till systemet på systemets språk (Baeza-yates 1999, s.  449)
9 Deskriptorer avser termer hämtade ur någon form av kontrollerad vokabulär och därmed är godkända att
användas vid indexering av dokument (Rowley & Farrow 2000, s. 143).
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trots allt ett mycket större arbete av kvalitativ art än de kvantitativa undersökningarna utifrån
utvärderingsmåtten precision och recall.

3.2  Vad är en ämnesingång?

Det är inte självklart vilka sökfält som utgör ämnesingångar. Innan datorernas intåg
betraktades titlar inte främst som en ämnesingång eftersom det sällan förekom att ord i titlar
var sökbara. Idag betraktas titlar som en självklar ämnesingång vid sökning i databaser.
Abstracts hade, innan sökning i elektroniska databaser blev möjlig, endast funktionen att
underlätta relevansbedömningar av dokument. Idag är även termer i abstractet sökbara.

Hjørland (1997) föreslår ett pragmatiskt synsätt som innebär att söksituationen avgör vad som
är en ämnesingång, dvs. alla typer av sökfält som leder fram till lösningen på en ämnesfråga
kan betraktas som ämnesingång. Han menar att den traditionella uppdelningen mellan
deskriptiva fält och ämnesfält inte är särskilt fruktbar ur IR synvinkel (s. 21).  Denna uppsats
kommer dock att endast inkludera de fält som utvärderas som ämnesingångar i empiriska
studier inom IR. Ämnesingångar, sökfält och dokumentrepresentationer kan ofta betraktas
som synonyma begrepp. Ämnesingångar utgörs ofta av dokumentrepresentationer. Sökfält
delas normalt upp i deskriptiva fält och ämnesfält. Följande ämnesingångar kommer tas upp i
analysen:

• Titel
• Abstract
• Kontrollerad vokabulär främst i form av deskriptorer och identifiers10

• Referenser11

• Fulltext

Det bör betonas att den centrala frågan med avseende på ämnesingångars betydelse vid
informationsåtervinning är huruvida de termer som är sökbara bara ska utgöras av ord från
själva dokumentet eller om dokumenten bör kompletteras med termer som har tilldelats
dokumentet av informationsspecialister i syfte att förbättra återvinningen. Dessa två typer av
ämnesdata kan formuleras som en skillnad mellan implicit och explicit ämnesdata. Det är
viktigt utveckla en teori om denna distinktion eftersom en viktig fråga inom IR är huruvida
det är nödvändigt eller värt kostnaden att lägga till explicit ämnesdata i form av kontrollerad
vokabulär (se kapitel 3.3). Denna skiljelinje mellan implicit och explicit ämnesdata är inte
alltid klar i konkreta informationssökningssituationer eftersom t ex nyckelord kan utgöras av
en blandning av termer från dokumentet och någon form av kontrollerad vokabulär.

                                                
10 Begreppet identifier står för begrepp som tillför djup till indexeringen på ett sätt som inte är möjligt genom
deskriptorer. De är ofta egennamn eller andra begrepp som ännu inte blivit tilldelad deskriptor (Harter 1986 s
49). För en definition på deskriptor se not 10.
11 Jag använder här termen referenser vilket kanske inte är självklart. På engelska kallas det Citation Retrieval .
Citation kan på svenska översättas till citat och därmed borde man kanske tala om återvinning av citat. Detta är
dock helt missvisande: det är referenserna, vilka normalt återfinns i bibliografin, som återvinns, inte citat i
texten.
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3.3 Ämnesingångar i ett historiskt perspektiv

En beskrivning av ämnesingångar i ett historiskt perspektiv tar sin egentligen sin början i den
manuella indexering och klassifikation som har en historia som går tillbaka till det första
bevarandet av skrivet material. Dock, från och med år 1876 etableras ett mer formellt
forskningsområde genom Melvil Dewey's arbete med sitt decimala klassifikationssystem.
Man organiserade fysiska kollektioner av dokument och möjliggjorde effektiv tillgång till
redan kända dokument eller dokument i specifika ämnen (Hjørland & Kyllesbech Nielsen
2001, s. 254.).

En beskrivning av ämnesingångar i ett historiskt perspektiv är givetvis nära förbundet med
debatten om kontrollerad och okontrollerad vokabulär som av Rowley (1994) delas in i fyra
eror. I detta stadium av utvecklingen, den första eran i historien om kontrollerad och
okontrollerad vokabulär, fanns ett antal begränsningar i potentialen hos ämnesingångarna.
Den dominerande ämnesingången under 1800-talet var klassifikationsschemat. Allteftersom
katalogerna växte blev det omöjligt att återvinna specifika titlar och terminologin blev allt
mindre användarvänlig. Redan 1854 introducerades titelindexet som ett försök till lösning på
problemet (Rowley 1994, s. 110). Ämnesingångarna producerades och kontrollerades till att
börja med av bibliotekarier och informationsspecialister och ämnesingångarnas potential var
därmed begränsad till den ämneskunskap som dessa innehade. Vidare byggde principerna på
åtkomst till fysiska enheter som böcker och inte delar av dokument som t ex tidskriftsartiklar.
Ämnesbeskrivningar och begrepp blev därmed breda och kunde inte tillfredsställa behov som
uppstod vid mer avancerade studier. Slutligen innebar det begränsade utrymmet i
kortkatalogerna att mycket information av vikt måste utelämnas (Hjørland & Kyllesbech
Nielsen 2001, s. 255).

Dokumentalistsrörelsen, vars kanske främsta framgång var etablerandet av Universal Decimal
Classification (UDC) med målet att uppnå universell bibliografisk kontroll, grundades av Paul
Otlet 1895. Dokumentalisterna var mer orienterade mot naturvetenskap, teknik och
affärsverksamhet till skillnad mot de humanistiskt orienterade bibliotekarierna och betraktade
sig som mer service- och teknikinriktade och även mer avancerade då de var mer intresserade
av att möjliggöra effektivare tillgång till material oberoende av specifika kollektioner. Detta
ledde mer specifikt till indexering på en djupare nivå (p.g.a. ett intresse för information
oberoende av fysiska enheter som böcker) och en mer vetenskaplig attityd till mål och syfte
med sin verksamhet. (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 255f.)

Utvecklingen av den datorbaserade återvinningen, den andra eran enligt Rowley’s
uppdelning, har sin huvudsakliga början på 1950-talet och kan ses som en teknologisk
modernisering av det projekt som påbörjats av dokumentalisterna. Mängden vetenskapliga
artiklar ökade markant ungefär vid den här tiden och systemen behövde effektiviseras och
krav ställdes på en mer effektiv kontroll av terminologin. 1947 användes en tesaurus 12 för
första gången i ett datoriserat system (Roberts 1984, s. 271). Utvecklingen av sökning på
deskriptor och okontrollerad vokabulär (titel och abstract), boolesk logik, sökning på specifika
fält och utvecklingen av utvärderingsmått som precision och recall var av stor vikt. Centralt är
även etablerandet av datoriserade abstracttjänster som Chemical Abstracts och MEDLINE
under 60-talet (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 256). 1959 introducerades Key Word

                                                
12 En tesaurus är en kontrollerad vokabulär i form av en lista av godkända termer som är semantiskt relaterade
(Rowley & Farrow 2000, s. 143).
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in Context (KWIC) vilket möjliggjorde återvinning av titlar genom sökning på nyckelord i
titeln (Rowley 1994, s. 111).

Information Retrieval etablerades som forskningsfält genom Cranfield experimenten i slutet
på 50-talet och början på 60-talet. Datoriseringen möjliggjorde att många fler ämnesingångar
kunde tillämpas i processen att återvinna information, både ämnesingångar som skapats av
informationsspecialister och ämnesingångar bestående av ord från själva dokumentet (t ex
titel och abstract). Monopolet som bibliotekarier och informationsspecialister tidigare hade
bröts till förmån för en större konkurrens mellan ämnesingångar skapade av flera olika
producenter (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 256). Cranfield experimenten fick stor
betydelse eftersom de kom att stå modell för framtida studier där man mätte effektiviteten hos
ämnesingångar genom måtten precision och recall. Cranfield experimentet som behandlar
informationsåtervinning i laboratoriemiljö representerar forskningen under era två på ett bra
sätt. Den kritik som framfördes mot Cranfield experimenten och de efterföljande
experimenten som utfördes i laboratoriemiljö tog utgångspunkt i frågan om huruvida dessa
reflekterade verkliga förhållanden. En annan grundläggande kritik som sedan följt med IR-
forskningen fram till våra dagar är det faktum att måtten precision och recall bygger på
relevansbedömningar som betraktades som subjektiva (Rowley 1994, s. 111). I ett antal
studier i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet jämfördes okontrollerad och
kontrollerad vokabulär som visade att okontrollerad vokabulär presterade minst lika bra som
kontrollerad vokabulär. Som exempel på framstående studier av den typen nämner Rowley
bl a Lancasters studie av Epilepsy Abstracts Retrieval Systems och Saltons studie av
MEDLARS. Dessa studier hade som utgångspunkt att undersöka vilka av dessa
ämnesingångar som var mest effektiva snarare än att undersöka hur det relativa värdet av
olika ämnesingångar kan utnyttjas för att optimera sökresultatet (ibid., s. 112).

Sökning på referenser i datoriserad miljö möjliggjordes 1961 genom Eugene Garfield's
Science Citation Index. Möjligheten att återvinna dokument genom deras referenser var ett
kvalitativt genombrott inom IR eftersom synen på hur dokuments ämnen är relaterade till
varandra revolutionerades. Dokument utan semantisk koppling visade sig kunna vara
relaterade genom att de refererade till varandra. Man började även studera referenser
sociologiskt i syfte att kartlägga forskningsfält, utvärdera verks och författares betydelse
etc.(ett område som kallas citation analysis). Som en följd av liknande studier upptäcktes
även de mångfacetterade problem som sökning och analys av referenser innebar. Man
upptäckte att motiven för att citera andra författare kunde vara många och långt ifrån ideala
för syftet att återvinna information (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 257f.).

Under den period som Rowley betecknar som den tredje eran, mitten av 70-talet och framåt, i
utvecklingen av kontrollerad och okontrollerad vokabulär ställdes frågan om kontrollerad
vokabulär fyllde någon funktion. Karaktäristiskt för era tre är att det i huvudsak gjordes
fallstudier, till skillnad från de stora experimentstudierna som genomfördes under era två. En
konsekvens av detta var att man inte hade några ambitioner att dra generella slutsatser utifrån
dessa fallstudier (1994, s. 112). Under era tre ändrades även perspektivet från debatten om
vilket indexeringsspråk som var bäst, kontrollerad eller okontrollerad vokabulär, till
användarvänliga gränssnitt och utformande av algoritmer för förbättrad återvinning genom
okontrollerad vokabulär (ibid., s. 112). I mitten på 80-talet började studier av fulltext-
databaser, med Tenopir's studie (1985) som ett tidigt och betydelsefullt exempel (Rowley
1994, s. 113). Genom utvecklingen av fulltext kunde alla ord i dokument betraktas som
potentiella ämnesingångar, vilket ställde frågan om övriga ämnesingångar, som titel, abstract
och kontrollerad vokabulär, var nödvändiga (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 259).
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Era fyra i historien om kontrollerad och okontrollerad vokabulär tar sin början i slutet av 80-
talet och utmärks av en inriktning mot tester av operationella system med verkliga användare,
alltså olika grupper av användare som använder kommersiellt tillgängliga system, i motsats
till experimentella studier av Cranfield typen (s. Rowley 1994, s. 113). Även om
experimentella studier har fortsatt stort inflytande i form av TREC- studierna som hade sin
grund i Cranfield –experimenten består dessa experiment av riktigt stora test- samlingar i
syfte att skapa en miljö som i större utsträckning efterliknar sökning under verkliga
förhållanden (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 84f.). TREC-testerna är bland de
viktigaste projekt som behandlar fulltextåtervinning.13 Som de flesta testsamlingar som
används vid IR-undersökningar består TREC-samlingarna av tre delar: en samling dokument,
ett antal informationsbehov och ett antal dokument som är relevanta för informationsbehoven
(ibid., s. 86).

3.4 En presentation av de olika ämnesingångarna

Min avsikt är att undersöka ämnesingångars effektivitet vid återvinning i databaser. Därmed
är det intressant att sätta detta i sitt sammanhang genom att betrakta de många olika och
motstridiga funktioner ämnesingångar har, varav återvinningsbarhet bara är en i raden av
funktioner de har att fylla. Jag använder här begreppet ’ämnesingångar’ på ett till synes
motsägelsefullt sätt. Syftet med ämnesingångar är väl endast att återvinna relevanta
dokument? Dock, under samlingsnamnet ämnesingångar döljer sig titlar, abstract och
referenser som fyller fler funktioner än så. Som exempel kan man betrakta titlar vilka oftast
inte är en explicit ämnesingång, dvs. de skapas sällan med syftet att förbättra återvinningen i
databaser. Jag kommer nedan att diskutera sådant som kan komplicera eller underlätta
återvinning av relevanta dokument i ämnesingångar. Hur dessa ämnesingångar sedan trots allt
fungerar i dokumentåtervinning i databaser kommer att behandlas i samband med att de
empiriska studierna av ämnesingångarna presenteras.

3.4.1 Titlar

Titlar utgör tillsammans med abstract det som normalt kallas okontrollerad vokabulär. Titlar
är det snabbaste och enklaste sättet att identifiera ett dokuments innehåll och kan fungera som
ett alternativ när indexeringen inte fungerar som den ska och som ett alternativ till fulltext
som har sina nackdelar. Betydelsen av titlar inom IR är därmed allmänt accepterad (Yitzhaki
1996, s. 447f.). Dessutom är titelordindex en viktig resurs vid indexering och många IR-
system är beroende av automatiserat urval av ord från titlar (Yitzhaki 1992, s. 403). Titlar
betraktas dock som problematiska som ämnesingång eftersom de inte alltid återger dokuments
innehåll på ett adekvat sätt. Sökning på titlar innebär stora begränsningar i återvinning. De är
skrivna i naturligt språk och därmed inte direkt anpassade för återvinning i databaser. Man bör
dock även betona titlars betydelse för andra ämnesingångars effektivitet: det är vanligt att
titlar får betydelse vid indexering och otydliga titlar skapar ”brus” vid sökning på referenser.
Det är t ex vanligt med icke-engelska titlar inom historia och filosofi vilket skapar problem
vid sökning på referenser: det är svårare att avgöra en artikels innehåll inom dessa discipliner
än inom t ex kemi utifrån bibliografin (Diodato 1982, s. 205). Orsaker till titlars

                                                
13 Inom ramen för TREC utvärderas inte det relativa värdet av olika ämnesingångar och därmed är inte TREC av
direkt betydelse för denna uppsats.
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problematiska ställning inom IR kan delvis finnas i deras olika och ibland motstridiga
funktioner. Ett bevis för titlars komplexitet är att det existerar en egen disciplin som endast
studerar titlar, kallad titrology (Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 263). Det finns många
olika sätt att kategorisera titlars funktioner. Jag ska här varken försöka vara uttömmande eller
försöka utröna vilka kategoriseringar som är mest lämpliga. Syftet är snarare att betona titlars
komplexa roll i skrivprocessen och att detta av nödvändighet kommer att påverka möjligheten
att återvinna dem.

Nord (1995) har undersökt 12000 tyska, engelska, franska och spanska titlar i skönlitteratur,
fack- och barnlitteratur, dikter och artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och hon
menar att titlar har sex olika kommunikativa funktioner. Hon har undersökt titlars funktioner
utifrån ett översättarperspektiv. Fyra av dessa är universella och kan sägas förekomma i alla
texttyper: fatisk (skapa uppmärksamhet och etablera en kontakt med potentiella läsare),
referentialitet (att ge information om textens innehåll och form), expressivitet (att ge
författarens åsikt om texten och dess aspekter) och appellativitet (att väcka uppmärksamheten
hos läsare tidigare ointresserade av viss typ av litteratur). De två övriga benämns som
metatextuell funktion och distinkt funktion. Den metatextuella funktionen tillhör metatexter
som textkommentarer, recensioner, abstracts och sammanfattningar. Den distinkta funktionen
är en benämning för namn och etiketter (s. 264ff.). Titlar är därmed präglade av komplexa
hierarkier av kommunikativa funktioner (s. 280). Crosby (1976) har klassificerat 300 titlar
enligt deras syfte. Bl a följande kategorier av titlar presenteras (s. 387ff.):

• Generella ämnen, t ex ”the age of Adolescence”.
• Speciella ämnen; t ex “Toward a New Morality”.
• Frågor sedan besvaras av författaren, t ex “Is Culture Worthwhile?” (hjälper

författaren att hålla sig på rätt spår).
• Framställande textens tes, t ex ”This Thing Called Love is Pathological”.
• Titlar som syftar till att få publikens uppmärksamhet, t ex alliteration, medveten

tvetydighet och allusioner (alliteration är speciellt populärt, både bland studenter och
professionella; t ex ”Road to Reunion”)

En av slutsatserna som Crosby drar är att titlar som uttrycker generella ämnen är vanligare
bland etablerade författare, vilkas namn är tillräckliga för att skapa uppmärksamhet. Mer
okända författare verkar behöva mer för att väcka uppmärksamhet, t ex titlar som uttrycker
provokation (1976, s. 387).

Ovanstående gäller främst humaniora och samhällsvetenskap. Vad gäller naturvetenskap har
titlar ofta en tydligare funktion vad gäller det som Nord betecknar som referentialitet, dvs. att
uttrycka dokumentets innehåll. Inom t ex kemi finns uttryckliga instruktioner att man ska
konstruera titlar på ett sådant sätt att de underlättar återvinningen i bibliografiska databaser
(Peritz 1984, s. 8). Bazerman har undersökt fysikers relevansbedömning av dokument och
funnit att de bara utifrån informationen i titlar på ett mycket snabbt och effektivt sätt kan
utröna artiklars innehåll, som t ex vilka metoder, tekniker och teoretiska perspektiv som
används (1988, s. 239ff.).

3.4.2 Abstracts

De två vanligaste typerna av abstracts är indikativa och informativa (Lancaster 1998, s. 95).
Indikativa abstracts beskriver dokumentets innehåll medan informativa försöker sammanfatta
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dokumentet i sin helhet. Det är svårt att helt skilja dessa två typer åt. Detta understryks av
Tibbo och inkluderar därför en tredje typ, det informativt-indikativa abstractet som
kombinerar egenskaper hos båda dessa typer (1993, s. 19). Fidel menar att informativa
abstracts är en kondenserad version av dokumentet medan indikativa abstracts redovisar vad
dokumentet handlar om (1986a, s. 312). I syfte att förklara denna skillnad kan man betrakta
hur resultat presenteras i dessa båda typer av abstract. Det indikativa nämner vilka typer av
resultat som presenteras i dokument, medan det informativa sammanfattar resultaten
(Lancaster 1998, s. 96). Ett centralt problem är att abstracts huvudsakligen har två syften som
till stor utsträckning är motstridiga: Dels att hjälpa läsare att avgöra om dokumentet i sin
helhet är relevant eller i sig självt tillföra information, dels att de enskilda termerna ska vara
sökbara i abstractet (Tibbo 1993, s. 21f.).

Lancaster sätter stor vikt vid längden på abstractet; ju längre desto bättre förmår det att återge
innehållet i dokument (1998, s. 94). Detta kan kopplas till begreppet the stragegy of unlimited
aliasing, vilket innebär att ju fler termer man inkluderar desto bättre blir återvinningen. Detta
synsätt är problematiskt (detta utvecklas ytterligare i kapitel 3.4.3). Fidel (1986a, s. 315)
påpekar att den främsta orsaken till oenighet bland redaktörer till riktlinjer för
abstractkonstruktion är huruvida man ska välja de bästa termerna eller använda flera termer
för att bättre täcka in begrepp. Mer specifikt handlar diskussionen om huruvida ord i abstracts
ska komplettera deskriptorer eller duplicera dem. Det svåraste problemet med konstruktionen
av abstracts är att avgöra vad som bör betraktas som relevant att inkludera.
Dokumentrepresentationer som abstracts och ämnesord underlättar informationssökning.
Dock, desto mindre representationer (t ex färre ord i abstracts) desto mer information utesluts
vilket kan påverka informatinssökningprocessen negativt. Det är en svår balans eftersom om
viktig information utelämnas kan det leda till att relevanta dokument inte återvinns, samtidigt
som onödigt detajlerade abstracts kan leda till att många icke-relevanta dokument återvinns
(Tibbo 1993, s. 9f.). Många formella hjälpmedel för konstruktioner av abstracts finns, som t
ex standards, checklistor, klassifikationssystem och tesaurusar. Hjørland och Kyllesbech
Nielsen påpekar dock att den formella aspekten är underordnad betydelsen av att de som
konstruerar abstracts gör detta utifrån specifika användargruppers behov och utifrån
databasers ämnesmässiga perspektiv (2001, s. 271).

Tibbo hävdar betydelsen av att anpassa abstractkonstruktion efter ämnesområdens specifika
karaktär. Hon frågar sig: vad karaktäriserar en historisk diskurs, hur författar man texter inom
historia och hur kan man på bästa sätt konstruera abstracts utifrån den kunskapen? Tibbo
menar att discipliners diskurs- och disciplinorienterade beteenden borde vara i fokus vid
konstruktionen av dokumentrepresentationer (Tibbo 1993, kapitel 4). Detta resonemang kan
kopplas till begreppet subject slanting, vilket innebär att abstractet bör inriktas på olika
gruppers specifika intressen (Lancaster 1998, s. 96). Detta fungerar, enligt Lancaster, väl för
organisationers interna behov. Mer problematiskt blir det när abstracts publiceras via
professionella abstracttjänster. Lancaster gör åtskillnad mellan disciplinorienterade (t ex
utifrån behov inom ämnet kemi) och målorienterade (t ex utifrån sjuksköterskors behov)
abstracttjänster och menar att det är mer komplicerat att konstruera abstract utifrån olika
dicipliners behov eftersom användarna är mer homogena och specialiserade (1998, s. 97).

3.4.3 Kontrollerad vokabulär

Indexering är ett omfattande område och tillhör kärnan i den informations –och
biblioteksvetenskapliga litteraturen. Det finns ingen möjlighet att vara heltäckande i en
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beskrivning av problem och möjligheter med kontrollerad vokabulär. Man bör dock betona
svårigheten med att utvärdera det relativa värdet av kontrollerad vokabulär. Indexering är t ex
sällan självständiga beskrivningar av dokuments innehåll. Ofta påverkas indexerare av andra
ämnesingångar som titel och abstrakt. Det är av vikt att förstå hur själva informationssystemet
(klassifikationssystem, tesaurus etc.) påverkar och begränsar innehållsanalysen. Lancaster
påpekar att indexerare sällan har möjlighet att ta hänsyn till hela innehållet i dokument som
ska indexeras p.g.a. tid- och resursbrist. Indexerare utgår därmed ifrån metoder som på
effektivast möjliga sätt tillåter dem att få del av dokumentens innehåll. Det handlar om titel,
abstract, sammanfattningar och slutsatser (Lancaster 1998, s. 20). Utifrån detta är det rimligt
att anta att t ex abstracts av dålig kvalitet och otydliga titlar påverkar indexeringen negativt.
Lancaster påpekar också svårigheten med att utvärdera indexering. Man kan inte i
indexeringsstadiet avgöra kvaliteten, eftersom det skulle förutsätta att man hade förkunskap
om alla potentiella informationsförfrågningar som ställs till ett informationssystem (1998, s.
80).

En central frågeställning är värdet av kontrollerad vokabulär kontra fulltext. Nackdelar med
kontrollerad vokabulär är främst den ökade kostnaden och bristen på specificitet14 och låg
uttömmandegrad.15 Dessutom finns alltid risken att brister i indexeringen ska påverka
återvinningen negativt (Rowley 1994, s. 114). Vad kan kontrollerad vokabulär med i
jämförelse med t ex fulltext? Eftersom varje ord i ett fulltextdokument utgör en potentiell
ämnesingång kan man undra vad kontrollerad vokabulär kan bidra med. Ett argument för
kontrollerad vokabulär är att det tar bort bördan av att formulera sökfrågan i naturligt språk,
främst genom en kontroll av synonymer men även genom att den hierarkiska tesaurusen visar
relationerna mellan termer. Dessutom ger den kontrollerade vokabulären också en begränsad
hjälp med syntax (ibid., s. 114). Vidare kan man diskutera frågor om texters explicitet kontra
implicitet. Texter säger inte alltid allting uttryckligen: dokuments ämnen och teoretiska
perspektiv kan vara underförstådda, eller kanske inte ens förstådd av författaren själv. Ett
medvetet övertydligt exempel ges av Hjørland & Kyllesbech Nielsen (2001): ett dokument
om judar författat av en nazist bör inte bara indexeras som ett dokument om judar utan även
den nazistiska propagandan bör synliggöras genom indexeringen (s. 259).

Problem med kontrollerad vokabulär betraktas ofta ur ett resursperspektiv eftersom det är ett
kostsamt och tidsödande arbete att manuellt indexera dokument. Dessutom visar tidiga studier
att indexering är en väldigt subjektiv verksamhet eftersom det är väldigt låg
överensstämmelse mellan olika indexerares val av termer. Betydelsen av att indexerare väljer
samma termer vid indexering av samma objekt kallas konsistens. I bästa fall kan
överensstämmelsen mellan indexerares val av indexeringstermer uppnå 75 % men i normala
fall är konsistensen mycket lägre (Blair 1990, s. 156). En metod för att lösa problemet med de
stora subjektiva variationerna mellan indexerare kallas the strategy of unlimited aliasing ,
vilket innebär att när olika indexerare indexerar samma objekt täcker man bättre in objektets
innebörder och minskar de subjektiva variationerna (Brooks 1993, s. 137). The strategy of
unlimited aliasing kritiseras dock av Brooks. Att blanda in termer med sämre kvalitet i syfte
att täcka in olika indexerares synvinklar försämrar kvaliteten på indexeringen. Istället är det
bättre att fokusera på att indexera med de bästa möjliga termerna (ibid., s. 146).

                                                
14 Specificitet är en faktor som påverkar kontrollerade vokabulärs förmåga att vara specifik i representationen av
ett dokuments ämne (Rowley & Farrow 2000, s. 129).
15 Uttömmandegrad är ett begrepp som beskriver hur ”djup” indexeringen är, dvs. i vilken grad som de begrepp
dokumentet innehåller kan återfinnas genom indexeringen (Rowley & Farrow 2000, s. 128).
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Konsistens i indexeringen är dock ingen garanti för god kvalitet (Lancaster 1998, s. 76). Olika
indexerare kan ha hög konsistens för att de indexerar lika felaktigt t ex genom att utgå från en
vilseledande titel eller utgå från författarens synvinkel istället för att utgå ifrån
användargruppers behov, vilket ger hög konsistens men låg kvalitet (Hjørland 1997, s. 64).
Utifrån en sociokognitiv syn på indexering kan man knyta an till Bates hävdande (utifrån
resultaten i studien av Mote) av betydelsen av kontrollerad vokabulär som är anpassad efter
ämnesområdens specifika karaktäristik och användargruppers behov (se kapitel 2). Utav detta
följer att om man vill etablera några slags regler för indexering bör de kopplas till accepterad
social praktik (t ex inom specifika discipliner), och inte utgå från t ex kognitiva strukturer som
är gemensamma för alla människor oberoende av den sociala kontexten (Frohmann 1990, s.
96). Enligt Bates visar forskning att indexering som tar hänsyn till olika ämnesområdens
specifika karaktäristik leder till en förbättring för användare av informationssystem (1998, s.
1200).

3.4.5 Referenser

Att söka på referenser i citeringsdatabaser16 gör det möjligt för användaren att söka
information genom att utifrån ett relevant dokument undersöka vilka dokument som citerat
det. Denna metod för informationssökning, som här benämns som sökning på referenser,
bygger på att författare är mycket medvetna i sina val av referenser till källor och att syftet
med referenserna är att upplysa läsaren om betydelsefull litteratur. Dock, forskning på
området motsäger detta. Det traditionella synsättet på vetenskap där alla verksamma
vetenskapsmän följde en gemensam norm av objektivitet utan att låta sig påverkas av
egoistiska intressen o dyl. anses inte längre vara en korrekt beskrivning av den vetenskapliga
verksamheten av vilken publicering av vetenskapliga artiklar är en del. Det har t ex visat sig
finnas många olika motiv till varför författare citerar källor. Följande motiv respektive
problem kan nämnas med avseende på hur citat används i vetenskapliga publikationer
(Hjørland & Kyllesbech Nielsen 2001, s. 274f.):

MOTIV

• Hyllning av pionjärer inom problemområde;
• Erkännande av kollegors arbete;
• Identifikation av metoder, verktyg etc;
• Exempel på bakgrundsläsning;
• Korrigering av egna verk;
• Korrigering av andras verk;
• Kritiserande av tidigare verk;
• Underbyggande av påståenden;
• Att göra uppmärksam på kommande verk;
• Ge ledtrådar till marginaliserade, dåligt indexerade och sällan citerade verk;
• Verifiering av fakta;
• Identifiering av ursprungliga verk i vilket en ide eller begrepp diskuteras
• Identifiering av ursprungliga verk som beskriver ursprunget till en term/begrepp;
• Förkasta/förneka andras idéer eller påståenden (negativa påståenden);

                                                
16 1961 startade Science Citation Index (SCI) vilket är en databas som möjliggör sökning på referenser inom
naturvetenskapliga discipliner (McRoberts & McRoberts 1988, s. 342). Senare har även Social Science Citation
Index och Arts & Humanities Citation Index tillkommit för sökning inom samhällsvetenskap och humaniora.
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• Ifrågasätta erkända påståenden (negativ hyllning).

PROBLEM

• Referenser väljs utifrån deras användbarhet för författaren, inte utifrån deras kvalitet;
• Endast en liten del av allt material som används citeras;
• Generell kunskap citeras inte;
• Kunskap citeras ofta från sekundära källor;
• Dokument som stödjer en författares argument citeras oftare än andra dokument;
• Smicker (citera redaktörer/utgivare, potentiella recensenter, och andra auktoriteter);
• Briljera (citera artiklar som är nya och ’inne’);
• Kopiering av referenser (referenser som andra författare bidragit med);
• Konventioner (i biokemi, t ex, citeras metoder men inte reagenter);
• Själv-citat;
• Citera kollegor (ofta informell kunskap);

Man bör skilja mellan referenser som verktyg för informationssökning och som verktyg för
kartläggning av forskningsområden och författares inflytande. MacRoberts & MacRoberts
(1989) kritiserar referenser och citationsbeteende som indikatorer på författares och
forskningsområdens inflytande inom forskningsområdet citation analysis där man genom
analys av användandet av referenser försöker kartlägga litteratur och vetenskapliga
forskningsfält (s. 342f.). Idén bygger på vad som kallas co-citations som gör det möjligt att
urskilja vilka dokument som är inflytelserika. Den typen av analys kan ske på olika sätt: en
metod bygger på att man beräknar hur ofta artiklar parvis citeras av en tredje artikel. Ett annat
alternativ är att para samman artiklar som citerar en tredje artikel (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 276).  Förutom det som nämns ovan lägger MacRoberts och MacRoberts till
ytterligare variabler som påverkar hur och varför man citerar: variationer finns i
citationsbeteende över tid, mellan kulturer, publikationstyper och typ av specialitet. (1989, s.
345).

Praktik för hur man citerar skiljer sig tydligt mellan naturvetenskap och humaniora vilket
givetvis får konsekvenser för återvinning av information genom sökning på referenser.
Garfield (1980) påpekar ett antal skillnader och visar på konsekvenser för återvinning av
information. Garfield menar att forskare inom naturvetenskap är mest intresserade av att
lokalisera teorier och metoder relaterade till det specialiserade problem de för tillfället arbetar
med. Vidare är det i samband med det även viktigt att försäkra sig om att ingen annan har
publicerat den forskning de arbetar med. Inom naturvetenskap är man också främst intresserad
av nyligen publicerad forskning: de flesta referenserna är i allmänhet publicerade de senaste
fem åren (s. 41f.). Den genomsnittliga citatfrekvensen varierar mycket mellan
naturvetenskapliga discipliner. Teknologiska ämnen och matematik har den lägsta frekvensen
(5-6/ artikel), följt av fysik, kemi och medicin (12-15/artikel). Biokemi har den högsta
frekvensen (18-20/artikel) (MacRoberts & MacRoberts 1989, s. 345).

Eftersom humanistiska disciplinerna främst fokuserar på mänskliga aktiviteter är hela den
mänskliga historien relevant vid forskning vilket leder till att citering från vitt skilda
tidsperioder förekommer sida vid sida. Av de 300 mest citerade författarna inom humaniora är
60% födda före 1900 . Inom humaniora är det heller inte lika viktigt att försäkra sig om att
inte andra har publicerat liknande forskning eftersom forskningsresultat lättare kan
ifrågasättas. Inom humaniora kan man inte i samma utsträckning en gång för alla fastslå hur
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något förhåller sig och därmed är inte publiceringen av ett forskningsresultat dödstöten för
den egna forskningen (Garfield 1980, s. 43): det finns t ex ingen ultimat förklaringsmodell till
Förintelsen eller en ultimat analys av ett drama av Shakespeare. Dessutom är det i
humanistiska forskares intresse att använda interdisciplinärt verktyg som referenssökning som
inte är lika bundna av ämne, språk eller tidsperiod som de bibliografiska ämnesdatabaserna.
Kunskaper relevant för humanister är utspridda över hela det humanistiska ämnesområdet, det
som tidigare benämnts scatter (se bl a kap 2.1). En historiker kan exempelvis vara intresserad
av arkeologi, konsthistoria etc. Sökning inom humaniora är därmed i högre grad präglad av en
multidisciplinär tradition och inte som forskare i naturvetenskapliga discipliner vilka ofta
fokuserar enbart på kunskap producerad inom specialiteter. En annan karaktäristik är
dominansen av monografier i förhållande till tidskriftsartiklar som dominerar inom de
naturvetenskapliga disciplinerna (ibid., 1980, s. 43).

Trots många problem finns det uppenbara fördelar med sökning på referenser. Följande tre
fördelar med sökning på referenser räknas upp av Harter (1986, s. 59):

• Sökning på referenser betraktas som speciellt effektivt inom interdisciplinära
områden. Inom humaniora är gränserna mellan olika discipliner relativt otydliga i
förhållande till naturvetenskap.

• Fotnötter och bibliografier används omfattande för att finna relevant litteratur inom
humaniora. Genom citations index kan man även söka litteratur ’framåt i tiden’. Dessa
två sätt borde komplettera varandra på ett bra sätt.

• I stor utsträckning undviker man problemet med terminologi eftersom man utgår ifrån
ett redan existerande dokument istället för att formulera en söksträng.

Mycket tyder på att det finns fundamentala skillnader i sökning på referenser och på termer.
Sökning på referenser är en annan typ av metod och indikerar en annan typ av relevans 17

vilket i sin tur borde betyda att sökning på referenser ger tillgång till dokument som inte kan
återvinnas genom sökning på termer enbart. Det relativa värdet av sökning på referenser i
förhållande till sökning på termer är därmed extra intressant. Dock, vid sökning på referenser
är det av vikt att man finner de rätta källdokumenten som refererar till de dokument som är
relevanta. Följande kriterier bör därför vara uppfyllda för att en sökning på referenser skall
vara effektiv (McCain 1989, s. 113):

• Det bör existera erkända (i meningen ofta citerade) bidrag till forskningen inom det
ämne man söker.

• Att det finns en allmänt accepterad praktik att citera verk av betydelse inom
ämnesområdet.

• Att tillräcklig tid har passerat efter publiceringen av verket så att andra har hunnit
citera det.

Ovanstående kriterier har lättare att uppfyllas inom områden där det finns erkända auktoriteter
att referera till. Dessa är lättare att finna inom naturvetenskap än t ex humaniora. Bazerman
(1988) visar hur ett erkänt forskningsbidrag inom litteraturvetenskap producerar kunskap utan

                                                
17Pao (1989) skiljer mellan semantisk relevans (termer) och pragmatisk relevans (referenser). Fortsatt forskning
är dock nödvändigt för att klargöra exakt vari denna skillnad ligger (s. 234).
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att bygga på referenser till andra auktoriteter inom området (s. 42). Sådana förhållanden
skapar stora problem vid sökning på referenser främst inom det humanistiska ämnesområdet.

3.4.6 Fulltext

Fulltext innebär att alla ord i dokumenten blir sökbara i naturligt språk vilket innebär att man
söker i det språk som författaren själv använt. Detta innebär både för och nackdelar. Fulltext
är den ämnesingång som lägger största ansvaret på informationssökaren. Dock, kunskap om
terminologi är av yttersta vikt och det objektiva värdet av sökning i fulltext är främst relaterat
till problem med terminologin. En terminologi som är av naturen vag skapar problem för även
den mest avancerade informationssökaren. Naturligt språk används även i titlar och abstracts.
För och nackdelar med naturligt språk gäller dock i ännu högre grad vid sökning i fulltext
eftersom alla ord i dokumenten blir sökbara. Rowley (1994) menar att en sökning i naturligt
språk leder till högsta möjliga specificitet vilket kan leda till hög precision. I fulltext är
specificiteten maximal då de flesta orden i dokumentet är sökbara vilket kan leda till hög
precision. En hög precision förutsätter dock att informationssökaren förmår utnyttja den höga
specificiteten. Hög uttömmandegrad som kan resultera i hög recall. Detta tenderar dock att ha
negativa effekter på precisionen. Eftersom man söker på de ord författaren använt undviker
man dessutom de felaktigheter som orsakas av dålig indexering (s. 114).

Harter (1986) nämner bl a följande problem med sökning i naturligt språk som alla är
relaterade till att ett större ansvar läggs hos informationssökaren själv: synonymer,
homografer, ”mjuka” discipliners inneboende semantiska tvetydighet, false drops, och
svårigheten att utföra sökningar på hela klasser av begrepp (s.k. generic searches) (s. 37). I
databaser sker informationssökning genom att man matchar symboler inte de bakomliggande
begreppen, vilket givetvis leder till problem när flera olika symboler uttrycker samma
begrepp, dvs. synonymproblemet. Problemet med synonymer är relativt i förhållande till
vilket ämne man söker i hävdar Harter. Homografer är ord som stavas likadant men som har
olika betydelse, vilket också skapar problem då informationssystem inte kan ta hänsyn till de
olika sätt som ord används på. False drops är ett resultat av antagandet att ord som
förekommer i samma kontext är semantiskt relaterade. Detta antagande stämmer dock inte
alltid. Harter påpekar att om t ex ordet ’information’ och ’återvinning’ förekommer i samma
mening betyder det inte att meningen handlar om IR som ämnesområde. Det kan t ex handla
om mer information angående återvinning av miljöfarligt material bör distribueras till alla
medborgare. Sökning på klasser av begrepp är mycket svårt i naturligt språk till skillnad från i
kontrollerad vokabulär där begrepp hänförs till övergripande klasser. I naturligt språk måste
varje specifikt begrepp som ingår i klassen och andra eventuella underordnade klasser
formuleras i sökfrågan vilket är i praktiken ogenomförbart. Detta innebär svåra problem då
man vill göra sökningar med maximal recall (ibid., s. 31ff.).

Man kan tycka att ett rimligt antagande är att eftersom alla ord i dokumenten är sökbara borde
alla relevanta dokument kunna återvinnas genom fulltext, dvs. maximal recall borde vara
möjligt. Detta är, dock, inte självklart. Om man bortser från de faktiska problem som finns
med att utnyttja potentialen hos fulltextsökningar som diskuterats ovan kan man också hävda
att det finns objektiva begränsningar i fulltext som ämnesingång, begränsningar som är
oberoende av informationssökarens skicklighet. Enligt Hjørland och Kyllesbech Nielsen bör
man ställa sig frågan om en text alltid är en optimal representation av sig självt. Dokument
kan behandla ämnen underförstått eller till och med felaktigt, vilket skulle betyda att
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indexering är nödvändigt. Indexerare kan synliggöra perspektiv som inte uttryckligen beskrivs
i texten (2001, s. 259).
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 4. Terminologi inom humaniora, samhällsvetenskap och
naturvetenskap

Fulltext är den ämnesingång som är mest behäftad med problem med naturligt språk. Problem
med terminologi påverkar, dock, givetvis även de andra ämnesingångarnas prestanda. Alla
försök att genom kontrollerad vokabulär stabilisera terminologin är självklara exempel på
terminologins stora betydelse för återvinningseffektiviteten. Jag kommer därför här att
redogöra för skillnader i terminologi utifrån ämnesområdena humaniora, samhällsvetenskap
och naturvetenskap.

Knapp et al (1998) betraktar terminologin inom de humanistiska disciplinerna 18 som oprecis
och att detta innebär en begränsning för effektiv återvinning. Många synonymer och det
flitiga användandet av metaforer är orsaker till terminologins dåliga precision (s. 407). Walker
(1990) menar att den humanistiska terminologin inte har samma logiska klarhet som
terminologin inom naturvetenskapen. Kunskapen lämnar mycket öppet för tolkning eftersom
kunskap inom humaniora kräver komplexa filosofiska och konstnärliga resonemang (s. 37).
Wiberley (1983) har dock visat på att precisionen i den humanistiska terminologin inte är så
dålig som tidigare hävdats. Många termer tillhör gruppen singular proper names och
betecknar främst personer (t ex August Strindberg) eller enskilda arbeten (t ex Hemsöborna).
Dessa är vanligt förekommande och väldigt exakta, det finns t ex bara en August Strindberg. 19

Med utgångspunkt i Wiberley kan man konstatera att de humanistiska vetenskaperna främst
fokuseras på händelser, individer och verk och därmed är sökning och indexering inom
humaniora inte är fullt så problematiskt som brukar påpekas (s. 421f.). D.W Langridge visar
på två tydliga skillnader mellan terminologin i naturvetenskap och humaniora.
Naturvetenskapen fokuserar på det som är möjligt att generalisera medan man inom
humaniora är främst intresserad av det individuella och unika. Vidare utmärker sig
naturvetenskaperna genom sin konstgjorda och därmed mer precisa terminologi, medan man
inom humanistiska discipliner använder sig av naturligt språk för att beskriva fenomen
(Langridge 1976, s. 31).

Knapp et al (1998) har kommit fram till att terminologin inom samhällsvetenskaperna 20 kan
betraktas som i ganska hög grad överlappande med den humanistiska (s. 420). De menar
därmed att en tesaurus som inkluderar termer från både humaniora och samhällsvetenskap
skulle vara värdefull för forskare inom båda ämnesområdena (ibid., s. 427). Denna syn på den
överlappande naturen hos termer inom samhällsvetenskap och humaniora stöds även av
Wiberley och Jones (1991) som påpekar att den humanistiska och samhällsvetenskapliga
praktiken har så hög överensstämmelse att det är svårt att separera dem (s. 504).

Naturvetenskapliga terminologin utmärks av en hög grad av standardisering i jämförelse med
den samhällsvetenskapliga och humanistiska terminologin. Detta är till stor del en följd av att

                                                
18 Till humaniora brukar räknas språkvetenskaperna, filosofi, religion, litteraturvetenskap, historia och
konstnärliga ämnen som konst och musik. Gränslinjerna mellan humaniora och samhällsvetenskap är dock
flytande eftersom man kan räkna vissa aspekter av samhällsvetenskapen som har humanistiskt innehåll och
använder sig av humanistiska metoder (Tibbo 1993 s. 3)
19 I praktiken finns det ’flera’ August Strindberg vid sökning i databaser eftersom varierande stavning,
varierande praxis för hur initialer används leder till att det faktiskt finns "synonymer" för namnet August
Strindberg.
20 Till samhällsvetenskaper räknas vanligtvis kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi,
statsvetenskap, pedagogik, psykologi, demografi, socialantropologi och rättssociologi (Nationalencyklopedin
1995, Bd 16, s. 228).
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terminologin ofta är en del av en nomenklatur21 (Bhattacharyya 1974, s. 237). Ursprungligen
var naturvetenskap främst en individuell aktivitet, liknande forskningen så som den i dag
bedrivs inom humaniora. I och med att de naturvetenskapliga disciplinerna 22 organiserades
påbörjades standardisering av terminologin. Graden av standardisering varierar, enligt
Bhattacharyya, mellan naturvetenskapliga discipliner. Inom botanik och zoologi påbörjades
standardisering på 1700-talet i och med Linnés systematiseringar av djur och växtvärlden.
Inom kemi påbörjades standardiseringen senare under slutet av 1800-talet. Inom fysik finns
inte samma intresse för standardisering av terminologin (ibid., s. 240). Med avseende på den
medicinska disciplinen menar Cimino att medicinsk information är komplex eftersom den kan
innehålla underförstådda element och ofta är tvetydig. Som exempel kan nämnas att en
medicinsk term tillhör ofta flera olika klasser som t ex i fallet lunginflammation och
lungcancer vilka kan klassas som lungsjukdomar eller klassas under de separata klasserna
"infektionssjukdomar" respektive "cancer" (1995, s. 777ff).

Relaterad till ovanstående diskussion och framträdande inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga litteraturen är idén om ’hårda’ respektive ’mjuka’ vetenskapliga
discipliner23. En undersökning av McGrath (1978) förekommer i en inflytelserik bok inom IR
av Harter (1986) som återger McGrath’s indelning av vetenskaper i hårda och mjuka.
McGrath bygger delvis sitt resonemang på Kuhn’s teori om paradigm. Hans hypotes var att
desto mindre paradigmatisk en disciplin är (dvs. mjukare), desto fler böcker lånas ut i det
ämnet. Motsvarande gällde att desto mer paradigmatiskt en disciplin är (dvs. hårdare), desto
färre böcker lånas ut i det ämnet. McGrath ansåg sig ha funnit stöd för denna hyptoes (s. 26f.).
Tidigare har även forskare som Storer, Price och Biglan försökt att empiriskt bevisa
förekomsten av hårda och mjuka vetenskaper (Houser 1986, s. 58ff.). Följande urval ur
McGrath's lista på vetenskapliga discipliner i ordning från hård till mjuk presenteras i Harter
(1986, s. 34):

Matematik (hårdast)
Kemi
Fysik
Datavetenskap
Geologi
Franska
[Vårdvetenskap]24

Agronomi
Biblioteksvetenskap
Kontorsadministration
Ekonomi
Management
Historia
Musik
Muntlig kommunikation
Konst och arkitektur
Dans
Pedagogik

                                                
21 Nomenklatur är ett system av termer och beteckningar inom ett fackområde (Nationalencyklopedin 1994, Bd
14, s. 204)
22 Till de naturvetenskapliga disciplinerna hör främst fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap. Men
även teknik i vid m ening och medicin som kan betraktas som en typ av teknik anpassad till sjukdom och hälsa
(Nationalencyklopedin 1994, Bd 14, s. 69).
23 Hagstrom (1965) var i sin bok the Scientific community  först med att beteckna discipliner som hårda och
mjuka, dock utan att utveckla någon empirisk bevisning för dess förekomst (Houser 1986, s. 358).
24 Detta är ett tillägg från McGraths ursprungliga text som inte finns med i Harters text. Detta eftersom den
medicinska vetenskapen, vilken är ofta förekommande inom IR-forskningen, inte ingick i Harters urval.
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Psykologi
Sociologi
De sköna konsterna25

Indelningen i vetenskaper i hårda och mjuka har dock kritiserats av Houser (1986)
Det är möjligt att en indelning av vetenskaper i hårda och mjuka inte är den bästa
kategoriseringen. Houser har tydligt visat att det råder en begreppsförvirring och att det även
förekommer undermålig forskning. Houser påpekar att distinktionen hård - mjuk är dåligt
definierad. Vad avses när det hävdas att en vetenskap är hård? Houser påpekar att fysik kan
betraktas som en mjuk vetenskap och sociologi som hård med avseende på vetenskapliga
teoriers struktur, vilket går tvärtemot hur vetenskaper kategoriseras i litteraturen. Fysik är
mjukare i meningen ’lättare’ att forska i eftersom det finns tydliga förebilder för god
forskning, medan detta saknas i stor utsträckning inom sociologin som därmed kan betraktas
som ’hårdare’ (s. 364). Ett av problemen är, enligt Houser, att forskare syftar till olika saker
när de diskuterar hårda och mjuka vetenskaper. Storer talar bara om de naturvetenskapliga
disciplinerna, Price är mest intresserad av att skilja vetenskap ifrån icke-vetenskap och
Biglan menar att naturvetenskaperna är hårda och att de humanistiska disciplinerna är mjuka
(ibid., s. 361).

Houser påstår att han har vederlagt att det förekommer hårda respektive mjuka vetenskapliga
discipliner. Huruvida detta är sant kan diskuteras. Problemet är nog snarare att det inte
definierats vad som avses med hårt och mjukt. Om hårt avser att begrepp har ett snävare
användningsområde och att den empiriska bevisföringen är mer strikt bör man kunna betrakta
vissa discipliner som hårdare än andra. Houser har dock en poäng med att en inbördes
rangordning av disciplinerna tar sig absurda uttryck och att den empiriska bevisningen för
existensen av hårda och mjuka vetenskaper har mycket att önska. Att t ex sociologi och
psykologi hamnar så långt ner på listan medan t ex dans hamnar högre upp verkar orimligt
med kunskap om terminologi och empiriska metoder för testande av hypoteser.

Avslutningsvis kan tilläggas att vetenskapliga discipliner kan kategoriseras utifrån flera olika
aspekter. Ur IR-synvinkel är den terminologiska precisionen central och ur den aspekten kan
man tala om generella skillnader mellan humanistiska, samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga discipliner på det sätt som kapitlet inledningsvis beskrivit. Man bör dock
betänka att även om den naturvetenskapliga terminologin generellt utmärks av en högre grad
av standardisering vilket rimligtvis bör underlätta återvinning så är kunskap om terminologi är
mer komplex än en enkel uppdelning utifrån ämnesområdena humaniora, samhällsvetenkap
och naturvetenskap. Blair betonar språkets komplexitet oberoende av försöken till
standardisering av terminologi: ”This richness of language and expression is most clearly
manifest in our literature, but we should not lose sight of the fact that even our most
’objective’ scientific discourse rests on a rich and subtle foundation of linguistic expression
replete with metaphor” (Blair 1990, s. 326).

                                                
25 Charles Batteaux (1713-1790), vars systematik påverkade de franska upplysningsfilosoferna, var en av de
första att använda sig av uttrycket de sköna konsterna. De sköna konsterna inkluderade, enligt Batteaux, poesi,
måleri, musik, skulptur och dans (Nationalencyklopedin 1990, Bd 2, s. 334).
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5. Informationsbehov och relevansbedömningar

Relevans är ett begrepp vars betydelse få är överens om. Schamber listar 80 olika faktorer
som i litteraturen om relevans anses påverka relevansbedömningar utan förhoppning om att
vara uttömmande (1994, s. 11). Informationsbehov och relevans är begrepp som vanligtvis i
litteraturen brukar betraktas som behäftat med subjektiva variationer (ibid., s. 6). Dock, att
bara betrakta informationssökningsprocessen som en rent subjektiv process som enbart
inbegriper individens kognitiva struktur är väldigt otillfredsställande.
Informationsvetenskapen är, som tidigare beskrivits, präglad av ett metodologiskt
individualistiskt perspektiv genom psykologins inflytande. Psykologin som grund för
diskussioner om relevans innebär problem eftersom det innebär att det finns lika många
definitioner som det finns människor (Hjørland 2002a, s. 262). Definitioner av begreppet
relevans blir därmed ofta väldigt generella som t ex definitionen av relevans utifrån
kommunikationsteori där relevans betraktas som ett mått på graden av likhet mellan en källa
och en destination i en kommunikationsprocess (Saracevic 1975, s. 325). Relevans används i
IR-sammanhang främst som en relation mellan systemets output, t ex en artikel, och ett
informationsbehov (Saracevic 1975, s. 328).

I linje med det metodologiskt kollektivistiska synsättet som tidigare presenterats som den
teoretiska basen för den här undersökningen kan det hävdas att den subjektiva grunden för
relevansbedömningar till viss del överbetonas. Argument finns för att man kan betrakta
informationsbehov och relevansbedömningar som i högre grad oberoende av individen, d.v.s.
som mer objektiva om man i högre utsträckning tar hänsyn till den kollektiva situationen i
vilken informationsbehov uppkommer och relevansbedömningar utförs. Detta är viktigt att
försöka utveckla eftersom relevansbedömningars subjektivitet är huvudkritiken mot forskning
som bedrivs inom IR (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 84).

Informationsbehov och relevansbedömning är givetvis nära besläktat eftersom det ena bygger
på det andra: det är utifrån informationsbehovet som relevansbedömningen kan göras.
Relevansbedömningar och informationsbehov kan betraktas utifrån två olika tillämpningar:
dels relevans som en komponent i utvärderingen av IR-system, dels relevans såsom begreppet
används av informationssökare i verkliga söksituationer. Foskett har delat upp begreppet
relevans i två olika begrepp:” Relevant means being a part of a paradigm, or public
knowledge, or consensus in a field; [min kursiv.] pertinence means related to the specific
patterns of thought in a specific readers mind” (Foskett, se Harter 1986, s. 163). Relevans
såsom definierat av Foskett kommer här att betraktas som centralt och är främst relaterat till
relevansbedömningar vid testandet av IR-system, medan begreppet pertinence är relaterat till
relevansbedömningar i verkliga söksituationer. (Foskett, se Harter 1986, s. 163f.).26

Det finns argument för att mer eller mindre objektiva kriterier för vad som är relevant bör
kunna uttryckas. Huruvida bedömning av dokuments relevans kan betraktas som objektivt bör
naturligt leda till att man ställer frågan vad man menar med ”objektivt”. Förutsättningen för
effektiv kommunikation är att man har vissa gemensamma utgångspunkter. Då måste man
inom moderna samhällen med ökad specialisering kunna hävda att utifrån kollektiva
kunskapsstrukturer (discipliner etc.) kan vissa dokument anses som objektivt relevanta.

                                                
26 Dessa båda typer av relevans är givetvis relaterade. Det finns argument för att det som här benämns pertinence
också kan ha någon slags objektiv grund, eftersom man i verkliga söksituationer även måste ta hänsyn till det
som Foskett definierar som relevans, d. v. s paradigm och konsensus inom forskningsfält. Detta kommer dock
inte att utvecklas här eftersom det är specifikt testandet av IR-system som är ämnet för uppsatsen.
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Hjørland (1997, s. 172) hävdar att relevanskriterier inom informationsvetenskapen till stor del
är relaterat till normer för vetenskaplig metodologi. Detta ska inte förväxlas med huruvida
något är ”sant” eller inte vilket bedöms utifrån någon slags yttre verklighet och är universellt
(detta innebär en positivistisk syn på kunskap). Snarare bygger det objektivt relevanta på
praktik i olika sammanhang och det är den grupp (t ex disciplin) man tillhör som avgör om en
viss praktik är tillåten eller inte.27 Swanson (1986) påpekar följande på ytan självklara
påstående: för att kunna ha subjektiva åsikter och vara oense måste det finnas något som man
är oense om. Detta något som man är oense om måste antas vara oberoende av individen (s.
391).

Swanson utvecklar detta synsätt och skiljer mellan subjektiv och objektiv relevans och menar
att subjektiv relevans är centralt för användandet av system för återvinning av bibliografisk
data medan objektiv relevans är avgörande för testandet och utvecklingen av dessa system (jfr
Foskett ovan). Vid testandet av informationssystem bör man använda objektiva
informationsbehov och motsvarande objektiva relevansbedömningar av dokumenten (1986, s.
396). Swanson betraktar ”Topical relevance” som, mer eller mindre, objektiv. Ett topic, dvs.
ett nedskrivet informationsbehov, får ett eget liv oberoende av dess skapare och därmed
objektiv i meningen att den kan utsättas för kritik och diskuteras (ibid., s. 391) (i motsats till
informationsbehov som förekommer oartikulerade hos användare som söker i
informationssytem, dvs. det som Foskett definierar som pertinence). Topics, som används vid
testandet av bibliografiska databaser, kan betraktas som objektiva informationsbehov
eftersom de kan bedömas och kritiseras och utifrån det kan man avgöra om de utgör problem
som kan betraktas som relevanta inom den kollektiva situationen som t ex en disciplin utgör.
Topics kan enligt Swanson betraktas som objektiva men relevansbedömningar utifrån dessa
topics kan påverkas av subjektiva element. Swanson menar dock att det i princip går att
bedöma relevans objektivt utifrån topics (ibid., s. 396ff). Fosketts synsätt stödjer detta då han
hävdar att ett dokument kan betraktas som objektivt relevant om den bedöms så av en
konsensus av medlemmar i en disciplin och att frågan vid testande av databaser är huruvida
systemet kan besvara frågor centrala för ett paradigm på ett korrekt och fullständigt sätt
(Foskett, se Harter 1986, s.164).

Om relevansbedömningarna ska vara någorlunda objektiva (i det specifika sammanhanget)
bör rimligtvis bedömaren besitta en stor ämneskunskap. Ämnesexperter har kunskap om vilka
teorier och metoder som är centrala och vilka som är perifera och kan därmed bättre bedöma
IR-systems förmåga att prestera de dokument som är relevanta utifrån dessa teorier och
metoder. Detta styrks av Saracevic som betraktar ämneskunskap som den primära grunden för
relevans eftersom ämneskunskap är grunden för kommunikation av kunskap (1975, s. 333).
En förståelse för dynamiken bakom relevansbegreppet kräver en förståelse för hur
vetenskaplig kommunikation fungerar (ibid., s.323). Här följer två exempel på hur
informationsbehov och relevanskriterier bör bygga på praktik inom olika sammanhang och att
det subjektiva vid relevansbedömningen till viss del överbetonas. Exemplen är kopplade till
två olika ämnesområden, dels medicin och dels psykologi.

Om man t ex vid testandet av ett IR-system söker utifrån ett informationsbehov som
behandlar metoder för att bota cancer återvinner dels dokument om strålbehandling som bot
för cancer och dels dokument som betraktar vitlök som adekvat för att bekämpa cancer kan

                                                
27 Objektiva kriterier avser alltså normer inom sociala sammanhang t ex vetenskapliga discipliner. Detta betyder
dock inte att dessa kriterier är oföränderliga. En förändring i det teoretiska perspektivet inom en disciplin leder
givetvis till en omvärdering av vad som är relevant. Ett exempel på detta är det teoretiska skiftet från
behaviorism till kognitiv forskning inom psykologi (diskuteras utförligare i Hjørland 2002, s. 261ff).
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man utifrån mer eller mindre objektiva kriterier avgöra att dokument som handlar om
strålbehandling är mer relevant. Strålbehandling är en accepterad metod (inom den moderna
västerländska medicinen i alla fall) och därmed relevant för frågeställningen. Desto mer
informationssökaren är medveten om vilka problem/metoder/teorier/lösningar som är giltiga i
olika sammanhang (det som Foskett syftar på med paradigm och konsensus) desto mer tar han
hänsyn till de objektiva sökmöjligheterna både i sin sökfråga, och i den påföljande
relevansbedömningen. En informationssökare kan dock vara omedveten om objektiva
kriterier för formulering av sökfrågor och relevansbedömningar. För att knyta an till exemplet
ovan kan en viss informationssökare vara omedveten om det korrekta sambandet mellan
strålbehandling och bot för cancer och istället formulera en sökfråga utifrån ett antagande om
kopplingen mellan vitlök och cancer. Detta skulle knappast bidra till en lyckad sökning (de få,
om några relevanta dokument som återvinns måste antagligen vara författade av galningar
eller religiösa sekter som tillber vitlökens helande kraft). Detta är dock ett förenklat exempel.
Hersh (1994) pekar på att inom medicinska informationssystem är det ultimata kriteriet för
relevans frågan om patienten blev bättre eller blev frisk (s. 202). Överfört till detta exempel
skulle det innebära att om vitlök kunde hela cancerpatienter skulle dokument om vitlök
betraktas som objektivt relevanta.

Hjørland (2002a, s. 263) ger ett mer sofistikerat exempel när han pekar på att olika paradigm
har sina relevanskriterier som de är överens om och vilka skiljer sig från andra paradigm. Som
en följd av detta kan olika inriktningar inom psykologi, som behaviorism, kognitivism,
psykoanalys och neurovetenskap använda helt olika relevanskriterier när de diskuterar ett
visst problemområde, t ex schizofreni. Här följer förenklade relevanskriterier för olika
forskningsinriktningar inom psykologi (som beskrivet i Hjørland 2002a, s. 263):

BEHAVIORISM: relevanta dokument behandlar information om olika typer av stimuli

KOGNITIVISM: relevanta dokument behandlar information om mekanismer för
informationsprocesser i hjärnan.

NEUROVETENSKAP: relevanta dokument behandlar information om hjärnprocesser och
deras koppling till olika typer av beteende

PSYKOANALYS: relevanta dokument behandlar information om drömmar, symboler,
mentala associationer etc.

Alltså är relevans inte något som är enbart upp till den enskilde individen att avgöra. Detta får
till följd att även om individen är övertygad om ett visst arguments relevans (som presenterat i
ett återvunnet dokument) kan det likväl vara irrelevant utifrån den kollektiva situationen. 28

Utifrån denna diskussion bör man kunna sluta sig till att kriterier för bedömning av relevans
existerar oberoende av individen. Patrick Wilson uttrycker det på följande sätt:

[…] the main way in which information from outside affects a speciality is by being recognized by
the group as being impersonally, “objectively” relevant: as providing a point, supporting a
hypothesis, making a theory less likely, demonstrating an effect, and so on […] It is not how some
individual is affected but how the speciality as a whole is affected that is in question: it is the
group as a whole that has to be persuaded that the information has an appropriate logical or
evidential status (Wilson 1993, s. 379).

                                                
28 Detta betyder givetvis inte att vetenskap är en fråga om majoritetsbeslut, utan snarare att teorier och metoder
som produceras av individer och grupper måste accepteras av den vetenskapliga disciplinen som kollektiv för att
få inflytande (se t ex Gilje & Grimen 1992, s. 77-78).
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Överensstämmelsen mellan individer om relevanskriterier varierar dock mellan olika
ämnesområden/discipliner bl a beroende på hur väldefinierade teorierna är. Inom fysik kan
man förvänta sig en hög överensstämmelse om vilka metoder och teorier som är giltiga och
därmed en högre grad av objektiva kriterier för bedömning av relevans. Motsvarande gäller
givetvis att inom ämnesområden med mindre rigida teorier och mer konkurrens om vad som
är giltiga lösningar på problem finns det inte samma grund för objektiva kriterier för
bedömning av relevans (Hjørland 2002a, s. 268). Detta är direkt kopplat till Kuhns
paradigmteorier (ibid., s. 261f.).

Testandet av informationssystem inom områden som är mer väldefinierade, eller
paradigmatiska, kan ske på mer stabila grunder än inom områden där det råder mindre
konsensus om gemensamma problem, metoder och teorier. Kuhn menar att paradigm endast
förekommer inom naturvetenskapen, men detta är omdiskuterat. Vissa menar att paradigm
även existerar inom samhällsvetenskaperna. Här talar man om flerparadigmatiska discipliner
då flera paradigm konkurrerar inbördes. I Hjørlands exempel ovan kan man urskilja de olika
paradigmen inom psykologi och inom sociologi talar man om handlingsparadigmet (företrädd
av Weber) kontra faktaparadigmet (företrädd av Durkheim) (Gilje & Grimen 1992, s. 118).
Inom humaniora är det än svårare att tala om paradigm. Det finns stabila perioder som bryts
av och ersätts av ett nytt synsätt, som t ex övergången från impressionism till expressionism
inom målningen (ibid., s. 117). Ämnesexperter inom paradigmatiska discipliner borde
rimligtvis vara mer överens om vilka dokument som är relevanta och därmed kan man anta att
konstruerandet av informationsbehov och bedömningar av relevans kan betraktas som mindre
subjektiva än inom områden som inte fungerar inom paradigm. En avslutande hypotes skulle
därmed kunna vara att testandet av informationssystem är en mer subjektiv och därmed osäker
process inom discipliner vars forskning inte är organiserade inom olika paradigm eller inom
ett enda dominerande paradigm.

Betydelsen av hur informationsbehov och hur relevansbedömningar utförs vid testandet av
informationssystem råder ingen enighet om. Van Rijsbergen menar att problemen med
relevansbedömningar inte är tillräckligt betydande för att ogiltigförklara olika
utvärderingsexperiment (1979, kap 7). Swanson har motsatt åsikt då han menar att resultaten
av utvärderingar av informationssystem i högre utsträckning är påverkade av det sätt på vilket
frågor till systemet utformas och hur relevansbedömningar utförs än själva systemets
prestanda (1988, s. 94). Han utvecklar denna tankegång genom att hävda att man får de bästa
resultaten i utvärderingar när relevansbedömningar sker på ett ytligt sätt – genom
överensstämmelse av ord i sökfrågan och självklara ord och fraser i t ex titlar. De sämsta
resultaten är en följd av att relevansbedömningar utförs på ett mer sofistikerat sätt av
ämnesexperter där man ställer högre krav på vad som kan betraktas som relevant. Den slutsats
som Swanson drar är att man kan lära sig mer av de misslyckade IR-experimenten än av de
mer framgångsrika (ibid., s. 94). Om man instämmer i detta bör man nog hålla med om att
relevansbedömningar bör vara mer komplexa än den enkla överensstämmelsen av ord och
fraser, vilket enligt Swanson är det normala vid testandet av informationssystem. Detta, menar
han, är orsaken till de generellt höga precision- och recallvärdena vid utvärderingar. Det bör
dock påpekas att det är frågan om en hypotes som inte testats empiriskt (ibid., s. 94).

Sammanfattningsvis kan sägas att utgångspunkten är att informationsbehov och
relevansbedömningar har en avgörande betydelse för utvärderingen av ämnesingångar och
kommer därför att utgöra en framträdande del vid analysen av ämnesingångars relativa värde.
Viktigt för diskussionen om graden av subjektivitet vid konstruerandet av informationsbehov



37

och vid relevansbedömningar är att skilja mellan informationsbehov som finns oartikulerade
hos individer vid informationssökningssituationer och topics som, i Swansons terminologi, är
nedskrivna informationsbehov vilka är möjliga att bedöma, diskutera och kritisera (speciellt
om man tillhör samma disciplin eller samma paradigm) och till vilka man kan inta ett i någon
mening objektivt förhållande. Det är mot denna bakgrund som jag avser resonera kring
informationsbehovs och relevansbedömningars betydelse för olika IR-studiers resultat. I
analysen kommer begreppet informationsbehov att användas istället för topic. Begreppet topic
kommer endast att användas med hänvisning till Swansons teori om informationsbehov som
presenterats i detta kapitel i syfte att problematisera hur informationsbehov används i IR-
studier.
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6. Presentation av empiriska studier och analys

I analysen av ämnesingångars relativa värde kommer varje ämnesingång att diskuteras var för
sig under respektive rubrik. Detta modifieras dock av det faktum att många undersökningar
behandlar minst två ämnesingångar men bara kan förekomma under en rubrik. Efter en
inledande introduktion under respektive rubrik presenteras de empiriska undersökningarna av
ämnesingångar och avslutas med en analys med eventuell koppling till annan relevant
litteratur som kan berika analysen.   

6.1 Empiriska undersökningar av titlars informativitet

Tidigare i uppsatsen har presenterats en teori som kallas det objektiva värdet av
ämnesingångar, d.v.s. ämnesingångars förmåga att producera relevanta dokument oberoende
av informationssökarens förmåga att utnyttja möjligheterna. Om en ämnesingång inte
innehåller den data som ger tillträde till de relevanta dokumenten är det inte mycket en
informationssökare kan göra oberoende av erfarenhet och skicklighet. Utifrån detta är
undersökningar som behandlar titlars informativitet intressanta.

Utifrån litteraturen kan dessa undersökningar delas in i två grupper: en subjektiv och en
objektiv. Den subjektiva typen delar in titlar i informativa och icke-informativa. Om en titel
kan indikera vad ett dokument handlar om kan den kallas informativ: man bör kunna avgöra
en artikels innehåll utan hjälp från andra källor som t ex bibliografier eller abstracts. Denna
typ av undersökning är dock inte särskilt vanlig.29 Detta faktum kan antagligen tillskrivas dess
subjektivitet (Yitzhaki 1996 s.448). De är dessutom inte intressanta ur återvinningssynpunkt
utan avser snarare titlars betydelse för relevansbedömning av dokument som redan
återvunnits. Den objektiva typen kan i sin tur delas in i två grupper30 men det vanliga är att
man räknar antalet signifikanta ord i titlar, även om proportionen av signifikanta ord i
förhållande till det totala antalet ord i titlar har använts som metod på senare tid (Yitzhaki
1992, s. 407).

För att urskilja dessa signifikanta ord, d.v.s. ord som är betydelsebärande, konstrueras en
stoppordslista innan man undersöker titlar i olika tidskrifter så att man kan skilja på icke-
signifikanta ord från signifikanta. Vanligtvis brukar ord som artiklar, prepositioner,
pronomen, konjunktioner, hjälpverb och liknande ingå i stoppordslistor, vilket i stort liknar de
stoppordslistor som används vid konstruktionen av automatiska index (Yitzhaki 1996, s.448).
Stoppord vid sökning i automatiska index varierar mellan ämnesområden. Vid sökning i
databaser inom ämnet historia bör ordet 'historia' betraktas som stoppord i indexet. Buxton
och Meadows anser dock att det är säkrast att utgå från ovan nämnda typer av stoppord (1977,
s.47), vilket i princip har varit praxis för undersökningar där man räknat antalet signifikanta
ord i titlar. Ett antal studier av titlars informativitet, i betydelsen signifikanta ord i titlar, har
utförts genom åren. Främst två frågeställningar utmärker sig:

• Skiljer sig graden av informativitet mellan olika ämnesområden?
• Förändras titlars informativitet över tid?

                                                
29 Som exempel kan nämnas Peritz (1984).
30 Den ena gruppen av objektiva undersökningar används mer sällan (Yitzhaki nämner 3 st i sin
litteraturgenomgång  (1996) och ingen sedan 1970-talet).  Den typen av undersökningar bygger på att man
genom att undersöka varje titel i en ämnesbibliografi försöker identifierar ett visst ord.
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Yitzhaki har dock påpekat att de flesta studier, som använder antalet signifikanta ord som
mått, använder sig av för små urval och täcker inte heller nog lång tid för att observera trender
och mönster över tid och mellan ämnesområden (1996, s.449). När det gäller urvalet menar
Yitzhaki att minst 100 titlar per tidskrift och år måste undersökas för att kunna uttala sig om
medelvärde och frekvenser. Praxis för undersökningar av förändringar av titlars informativitet
över tid är att göra nedslag ungefär var tionde år (t ex 1930, 1940 etc.). Jag har tagit fasta på
dessa faktorer och presenterar följande undersökningar som når upp till denna standard:
Buxton och Meadows (1977), Yitzhaki (1992; 1996; 1997).

6.1.1 Fyra empiriska undersökningar av titlars informativitet inom
humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap

Studie 1: Buxton och Meadows (1977) har undersökt hur informativa titlar är i olika
discipliner och i vilken utsträckning detta varierar över tid. De har räknat antalet signifikanta
ord i elva engelska, två tyska och två franska tidskrifter i en mängd discipliner under år 1947,
1962 och 1973. De fann att kemi och botanik hade de mest informativa titlarna följd av fysik,
medicin, historia, samhällsvetenskaperna och sist filosofi som den disciplinen med minst
informativa titlar. Författarna visar på att, av de tidskrifter som undersöks, är det tidskrifter
som tillhör naturvetenskapen som har mest signifikanta orden i titeln. Därefter följer
samhällsvetenskap och humaniora (även om Buxton och Meadows studie visar på att ämnet
historia har högre andel signifikanta ord i titlarna än t ex sociologi som tillhör
samhällsvetenskapen). Buxton och Meadows hävdar dock att titlar inom naturvetenskap och
samhällsvetenskap inte skiljer sig nämnvärt med avseende på antalet signifikanta ord (s. 52).
Undersökningen visar att med undantag för humanistiska ämnen som t ex filosofi har de flesta
ämnen relativt hög andel signifikanta ord. En slutsats är att det är naturvetenskapens
välutvecklade nomenklatur, snarare än antalet signifikanta ord, som gör att återvinningen
fungerar bättre där (ibid., s. 56). Buxton och Meadows indikerar att antalet signifikanta ord
inte säger allt om hur väl titlar representerar innehållet i dokument: det handlar trots allt också
om att välja ’rätt’ signifikant ord för att representera dokumentets innehåll i titeln ( ibid., s.
50).

Studie 2: Yitzhaki (1992) valde ut nio etablerade tidskrifter: två inom naturvetenskap, fyra
inom samhällsvetenskap, två inom humaniora och en inom en tvärvetenskaplig disciplin.
Antalet signifikanta ord i titlarna beräknades och Yitzhaki ansåg, trots ett litet urval, att
skillnader fanns mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora som grupper
kunde urskiljas. Han drog dock inga generella slutsatser om skillnader i titlars infomativitet
mellan dessa ämnesområden på grund av det begränsade urvalet (s. 416).

Studie 3: Yitzhaki (1996) undersökte i en senare undersökning 15 tidskrifter, där humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap var likvärdigt representerade, och beräknade antalet
signifikanta ord i förhållande till totala antalet ord i titlar och fann skillnader mellan dessa
ämneskategorier över en tidsperiod på 60 år (var tionde år undersöktes med början 1940 till
1990). Den här undersökningen av Yitzhaki har ett större urval än den tidigare och han anser
sig därmed kunna presentera det genomsnittliga antalet signifikanta ord i de olika
ämnesområdena. Naturvetenskapliga tidskrifter med 70,2 % signifikanta ord i titlar hade i
genomsnitt störst antal signifikanta ord i titlarna år 1990, därefter samhällsvetenskap (68,9 %)
och sist humaniora (66,1 %). Variationer mellan tidskrifter inom dessa grupper kunde dock
vara stora, främst inom humaniora (s. 447).
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Dessa undersökningar verkar stämma väl överens med kategorisering av vetenskaperna som
hårda och mjuka som tidigare forskare undersökt (se kapitel 4). Yitzhaki presenterar följande
förklaringar till skillnaderna mellan de olika ämnesområdena (1996, s. 454):

• Författare och kanske även redaktörer har olika grad av medvetenhet om betydelsen
av titlars informativitet inom de olika ämneskategorierna

• Terminologin inom naturvetenskaperna har av naturen färre icke-signifikanta ord.
Denna förklaring kräver dock mer empiri, anser Yitzhaki.

• Olika karaktärer hos de olika ämneskategorierna som kan kopplas till den klassiska
distinktionen mellan ’hårda’ och ’mjuka’ vetenskaper: desto ’hårdare’ disciplin, desto
fler signifikanta ord i titeln. Detta kan inte definitivt beläggas empiriskt ännu.

Yitzhaki påpekar att fler undersökningar krävs för att belägga dessa slutsatser. Vidare menar
han att framtida studier bör fokusera på grupper av tidskrifter inom specifika discipliner, i
motsats till de breda ämneskategorier som Yitzhaki utgår ifrån, och finna mönster för dessa
och därmed klarlägga graden av överensstämmelse mellan titlars informativitet och gradering
av vetenskapliga discipliner som 'hårda' och 'mjuka' (1996, s. 456).

Studie 4: Variationerna mellan tidskrifter inom humaniora som framgick i föregående studie
ledde Yitzhaki (1997) till att klargöra den långsiktiga trenden för titlars informativitet i en stor
grupp humanistiska tidskrifter och även jämföra resultatet med hans tidigare undersökningar
av titlars informativitet inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. 18 ledande
engelskspråkiga tidskrifter valdes ut från forskningsfält som filosofi, filologi, bibliska studier,
engelsk litteratur, historia och rättsvetenskap. Var tionde år, från 1930 eller 1940, undersöktes
fram till 1990. Undersökningen stödjer ovanstående resultat som visar på tydliga skillnader
mellan ämnesområdena som grupper. Inom gruppen humanistiska discipliner visade sig
tidskrifterna inom historia och engelsk litteratur ha det högsta antalet signifikanta ord år 1990
(6,5 resp. 6,44), följd av tidskrifter inom rättsvetenskap (6,19), bibliska studier (5,44), filologi
(5,04) och filosofi (3,85) (s. 225).

När det gäller frågan om huruvida titlars informativitet ändras över tid har Yitzhaki’s
undersökning (1996) visat att antalet signifikanta ord i förhållande till totala antalet ord i titlar
ökade över tid i alla ämneskategorierna även om ökningen var störst inom naturvetenskapen
och samhällsvetenskapen (i genomsnitt 7,5 % respektive 7,8 %) och betydligt lägre i
humaniora (3,2 %). Yitzhaki påpekade dock att en av tidskrifterna inom humaniora hade
exceptionellt mycket lägre andel signifikanta ord under år 1930. Om man bortser från den
tidskriften är ökningen inom humaniora endast 1,3 %, varav 1,1 % mellan 1980-1990 (s. 456).
Alla tidskrifter utom de filosofiska visade på långsam men stabil ökning av antalet
signifikanta ord över tid. De filosofiska tidskrifterna var de enda som visade på stagnation i
tillväxten av antalet signifikanta ord (Yitzhaki 1992, s. 225). Detta indikerar två saker: dels att
ökningen av signifikanta ord i titlar inom humaniora har varit på en konstant låg nivå fram till
1980, dels att en ökning skett mellan 1980-1990 möjligtvis till följd av en ökad medvetenhet
inom humaniora om betydelsen av informativa titlar vid återvinning. Under 1980-talet skedde
avsevärd ökning av tillgången och användandet av bibliografiska databaser inom alla
discipliner vilket kan ha föranlett denna ökade medvetenhet (1996, s. 454 ff.).

En intressant fråga som diskuteras av både Buxton et al och Yitzhaki är hur introduktionen av
KWIC-index på 60-talet har påverkat titlars informativitet. Undersökningarna av Yitzhaki och
Buxton et al visar på att ökningen av signifikanta ord började före introduktionen av KWIC.
Buxton et al menar att introduktionen av KWIC till viss del kan ha bidragit till en ökad
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medvetenhet av betydelsen av mer informativa titlar. Men detta kan inte förklara den
långsiktiga trenden, anser Buxton och Meadows (1977, s. 49). Yitzhaki att det är en öppen
fråga huruvida titlar har fortsatt att öka i informativitet, eftersom han själv funnit en ökning av
antalet signifikanta ord under år 1990 i förhållande till 1980 med över 2 % inom
naturvetenskap, vilket kan betraktas som en relativt hög siffra (1996, s. 450).

6.1.1.1 Analys

Antalet signifikanta ord i titlar säger i sig ingenting om den terminologiska precisionen, vilket
måste betraktas som en nackdel om man betraktar antalet signifikanta ord som representativt
för titlars informativitet. Ord betraktas i denna typ av undersökningar som antingen
signifikanta eller icke-signifikanta. Signifikanta ord har olika grader av terminologisk
precision medan icke-signifikanta inte har någon terminologisk precision alls eftersom de inte
representerar begrepp, de är därmed inte betydelsebärande. Undersökningar av terminologisk
precision inom olika discipliner kan därmed betraktas som kompletterande till undersökningar
av antalet signifikanta ord i titlar. Undersökningar av den terminologiska precisionen tillåter
dock inte kvantitativa beräkningar. Metoden att räkna signifikanta ord är begränsande
eftersom problem med t ex metaforiska uttryck inom humaniora inte berörs av kvantitativa
beräkningar av dessa typer. Även om orden är signifikanta, i meningen meningsbärande, är
detta ingen garanti för att de är representativa för innehållet i dokumentet.

Det finns inga undersökningar som uttrycker hur problemet med t ex metaforiska uttryck
inom humaniora påverkar återvinningen: en sådan undersökning är inte lika lätt att
kvantifiera. Metaforernas problematiska karaktär inom IR beror inte på låg andel signifikanta
ord utan beror på de signifikanta ordens natur: orden är inte vad de utger sig för att vara.
Yitzhaki värderar inte betydelsen av antalet signifikanta ord för titlar som ämnesingångar.
Han problematiserar inte valet av metod utan utgår ifrån antagandet att antalet signifikanta ord
i titlar på ett tillräckligt sätt representerar titlars informativitet och lämplighet i IR
sammanhang (1996 s.447).

När det gäller kopplingen mellan terminologin inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och
humaniora och antalet signifikanta ord i titlar är det intressant att koppla an till Knapp et als
(1998) undersökning (se kapitel 4) som visade på tydlig överlappning av terminologi mellan
samhällsvetenskap och humaniora. Yitzhaki’s undersökningar av titlars informativitet verkar
snarare indikera på en närmare relation mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap medan
Knapp et al's undersökning snarare visade på en närmare relation mellan samhällsvetenskap
och humaniora.  Kunskap om terminologi verkar därmed antyda att även om antalet
signifikanta ord i titlar är relativt lika inom naturvetenskap och samhällsvetenskap är
precisionen i de signifikanta orden olika hög generellt sett. Undersökningar av terminologisk
precision är dock inte kvantifierbara och därmed är en jämförelse omöjlig. Detta
problematiserar dock antagandet att antalet signifikanta ord i titlar skulle vara representativt
för titlars informativitet. Ett rimligt antagande är att när man tar titlars olika funktioner och
kunskap om terminologisk precision med i beräkningen blir skillnaderna mellan humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap ännu tydligare än vad som är fallet utifrån metoder för
beräkning av titlars informativitet.

En empirisk undersökning av Keller (1992) visar på resultat som motsäger Buxton och
Meadows och Yitzhaki . Hennes undersökning visade att det inte nödvändigtvis är bättre ju
längre titlarna är: titlar med 1-12 ord hade bättre möjlighet att återvinnas än de titlar som hade
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fler än 12 ord. Keller utgick i sin undersökning ifrån hypotesen att desto fler ord i titeln desto
högre sannolikhet att ett ord från ämnesordslistan Library of Congress återfinns i titeln.
Undersökningen utgår från det problematiska antagandet att denna ämnesordslista på ett
tillräckligt sätt representerar ämnesinnehåll i dokument. Hon har dessutom undersökt
kataloger och är därmed inte relaterat till sökning inom olika vetenskapliga discipliner (s. 79).
Därmed kan man inte dra några slutsatser om titlars relativa värde i förhållande till olika
vetenskapliga discipliner, vilket exkluderade Kellers undersökning från att inkluderas i
ovanstående presentation av studier som undersöker titlars informativitet. Resultatet i
undersökningen kan dock betraktas som en problematisering av undersökningar som utifrån
kvantitativa analyser försöker avgöra titlars lämplighet som ämnesingång.

Om man bortser från det problematiska antagandet att antalet signifikanta ord representerar
titlars informativitet, hur trovärdiga är då resultaten av dessa undersökningar? Det är rimligt
anta att desto fler signifikanta ord som titlar inom olika discipliner innehåller desto större
möjlighet finns att återvinna dokumenten genom sökning på titlar. Man kan säga att färre
signifikanta ord innebär färre potentiellt möjliga ingångar finns till dokumenten vid sökning
på titlar. Yitzhaki har medgivit att stora variationer förekommer mellan tidskrifter inom
främst humaniora. Stora variationer mellan tidskrifter förekommer dock även inom
naturvetenskap. Yitzhaki fann att fem tidskrifter inom naturvetenskap år 1990 hade ett
genomsnitt på 70,2 % signifikanta ord i sina titlar. Dock, resultatet hade försämrats radikalt av
en av tidskrifterna. Om man utgick från endast de övriga fyra blev resultatet 71,95 %: en
förändring på 1,75 % bara utifrån en tidskrift (1996, s. 450). Detta betyder att möjligheten att
bara utifrån fem tidskrifter generalisera om andelen signifikanta ord inom naturvetenskap är
besvärligt. Dock, tyder Yitzhakis undersökningar på att skillnader mellan humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap existerar vad gäller signifikanta ord i titlar. Buxton och
Meadows visar också på skillnader i titlars informativitet men betonar samtidigt att
systematiseringen begreppen (nomenklatur) i ett område är av större betydelse än antalet
signifikanta ord.

White och Hernandez (1991)31 drar slutsatsen att antalet signifikanta ord kan reflektera graden
av komplexitet i forskningsfältet: ju mer ett forskningsfält mognar med följd av mer komplexa
teorier och specialiseringar desto mer komplexa och informativa blir titlarna (s. 736). Detta är
en rimlig förklaring till den högre graden av informativitet i titlar inom de mer paradigmatiska
naturvetenskapliga disciplinerna. Buxton och Meadows drar i sin undersökning slutsatsen att
inom de mer specialiserade naturvetenskapliga ämnena publiceras mer och för att kunna
särskilja sitt bidra i en flod av forskningsresultat krävs att titlarna verkligen är informativa.
Deras undersökning visar att tidskriften Philosophy ökade i antalet publicerade vetenskapliga
artiklar mellan åren 1947 och 1973 från 11 till 33. Motsvarande siffror för tidskriften The
Journal of Organic Chemistry är 122 (1947) och 1100 (1975) (Buxton & Meadows 1977, s.
49).

Förändringar i andelen substantiva ord i titlar sker mer långsamt inom humaniora och en
större andel substantiva ord i titlar skulle innebära positiva effekter för
återvinningseffektiviteten. Ur återvinningssynvinkel är det förstås nödvändigt för att förbättra
titlar som ämnesingång, men det finns fundamentala skillnader kunskapernas natur mellan
naturvetenskap och humaniora som gör detta tvivelaktigt: titlar har vissa funktioner som är
viktiga inom humaniora men in mindre utsträckning i naturvetenskap. Förmågan att väcka
                                                
31 White och Hernandez undersökte informativiteten i titlar inom psykologi, närmare bestämt tidskrifter som
behandlade forskningsfältet familjerådgivning. Inga jämförelser mellan ämnesområden utfördes och därmed
inkluderades inte den undersökningen i presentationen som föregick analysen.
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uppmärksamhet är en viktig funktion inom humaniora där man har helt andra förutsättningar
att övertyga sin ”publik” om att det man säger är viktigt och värt att läsa (som exempel se
Bazerman 1988, kapitel 2).

Jag anser dock avslutningsvis att problemet ligger djupare än frågan om metodernas
lämplighet att mäta titlars informativitet. Det verkligt problematiska är själva bristen på insikt
om metodernas begränsningar som dessa studier uppvisar. Hur kommer det sig att t ex
Yitzhaki så lättvindigt och utan någon slags problematisering hävdar att antalet signifikanta
ord i titlar utgör ett bra mått på titlars informativitet? Jag kan inte undvika att koppla an till
den övriga forskningen inom IR (speciellt den som utförs inom det om Ellis benämner det
fysiska paradigmet) som uppvisar samma binära syn på språk i uppdelningen mellan
signifikanta ord och icke-signifikanta ord. Hjørland framhäver i detta sammanhang bl a en
princip som han kallar semantisk atomism vilken han anser präglar synen på språk inom IR.
Enligt denna princip har ord samma betydelse oberoende av i vilket sökfält det existerar,
oberoende av i vilken del av ett dokument ordet förekommer och oberoende av i vilken
vetenskaplig domän/diskurs som ordet används. Språk handlar utifrån detta synsätt alltid om
beräkningar av kvantitativa mängder (1998, s. 20). När ett sådant synsätt dominerar IR är det
kanske inte så underligt att Yitzhaki inte ifrågasätter huruvida antalet signifikanta ord är det
mest centrala när man ska avgöra titlars lämplighet vid informationsåtervinning.

6.2 Empiriska undersökningar av dokumentrepresentationer32 och deras
relativa anpassning till olika ämnesområden

Bates betonade betydelsen av att den kontrollerade vokabulären är anpassat efter de unika
förutsättningar som gäller inom ett specifikt ämnesområde (se kapitel 2). En sådan
undersökning kommer därför att presenteras nedan. Objektiva sökmöjligheter begränsas av
abstracts som inte innehåller den information som representerar dokumenten. En avancerad
informationssökare kan försöka hantera t ex terminologiska problem men om inte de data som
borde finnas i abstractet inkluderas finns det inget informationssökaren kan göra.
Utelämnande av viktig information och andra felaktigheter i ämnesrepresentationen är ofta
osynliga och omöjliga att kringgå (Tibbo 1992, s. 35). Blair uttrycker sig på följande sätt:
”the most complex or refined searching procedures cannot compensate for document
representations that are sloppy or inappropriate” (1990, s. 320f.). En undersökning av
standard för abstractkonstruktion kommer därmed också att presenteras. De två
undersökningar som inkluderats nedan förutsätter implicit ett metodologiskt kollektivistiskt
perspektiv, dvs. det förutsätts att svaren finns i det sociala, kulturella och domänspecifika
sammanhanget.

6.2.1 Två empiriska undersökningar av dokumentrepresentationer och
deras relativa anpassning till olika ämnesområden

Studie 1: Roberts (1985) syftade till att undersöka i vilken utsträckning som kontrollerad
vokabulär inom samhällsvetenskapen i form av ämnesordslistor och tesaurusar tillgodosåg
ämnesområdets speciella karaktär. Han undersökte 18 ämnesordslistor och 20 tesaurusar inom

                                                
32 De två studier som presenteras nedan i kapitel 6.2.1 undersöker inte hur ämnesingångar fungerar i
informationssökningssituationer utan fokuserar på hur väl dokument representeras i system för återvinning inom
olika ämnesområden och betraktas därmed som undersökningar av dokumentrepresentationer.
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samhällsvetenskapen och drog slutsatser utifrån ett urval på 10 % ur varje ämnesordslista och
tesaurus (s. 55). Undersökningen är av historisk art då de inkluderade ämnesordslistorna och
tesaurusarna konstruerats fram till omkring år 1970. En central fråga vilket avgör relevansen
av denna undersökning ställer Roberts själv avslutningsvis: ”Is there anytning in current
methods for compiling contemporary thesauri for the social sciences to suggest that the
situation has changed?” (ibid., s. 65).

Analysen visade att de ämnesordslistor och tesaurusar som konstruerades för användning
inom samhällsvetenskapliga discipliner i mycket liten utsträckning skiljde sig från dem som
användes inom naturvetenskapen. Resultatet av detta blev likriktade verktyg för återvinning
inom ämnesområden som i grunden uppvisar stora olikheter (1985, s. 63). Ett tydligt exempel
på detta är det mycket sparsamma användandet av scope notes33 för förklaring av termers
specifika betydelse inom den samhällsvetenskapliga diskursen (ibid., s. 59). Enligt Roberts är
det inte ovanligt att informationsspecialister försvarade sig med att orden definieras av de
semantiska relationerna mellan termer i tesaurusen, en indirekt metod som leder till en
oändlig regression: en term definieras av en annan term som inte heller är definierad och så
vidare, vilket inte löser problemet med termernas betydelse (ibid., s. 60).

Ämnesordslistorna och tesaurusarna reflekterade inte den särpräglade begreppsliga struktur
som ämnesexperter alltid hävdat präglat samhällsvetenskapen. Roberts menar att detta är ett
resultat av att informationsspecialister inom samhällsvetenskapen valde att bygga sina
återvinningsverktyg med naturvetenskapen som modell istället för att utveckla dem i en
riktning som tillgodoser behoven hos användare inom samhällsvetenskapen (1985, s. 59) och
att detta åtminstone delvis kan vara resultatet av det faktum att tesaurusen som
återvinningsverktyg har sitt ursprung i en naturvetenskaplig miljö (ibid., s. 62).

Roberts menar att det finns en skillnad mellan konstruktionen av ämnesordslistor och
tesaurusar med avseende på orsaken till denna brist på intresse för domänspecifika faktorer.
Ämnesordslistor skapades utifrån en teknologisk ortodoxi som inte blivit utmanad: identiska
tekniker, oberoende av ämnesområde, användes av individer som placerade tekniskt kunnande
över ämneskunskap. Tesaurusar däremot innebar, genom deras senare introduktion, att det
skedde ett brott i utvecklingen av återvinningsverktyg med följden det fanns att mycket liten
respekt för tidigare återvinningstekniker. Enligt Roberts är resultatet är detsamma, oberoende
av orsaker: ”Although the special conceptual and terminological character of the social
sciences was conceded by retrievalists in theory no sustained effort was made to translate
such distinctions into practical retrieval systems” (1985, s. 64).

Studie 2: Tibbo (1992) har undersökt huruvida riktlinjerna för abstractkonstruktion fungerar
lika bra oberoende av ämnesområde. Tibbo ifrågasätter riktlinjernas anspråk på att gälla i alla
ämnesområden. Hennes hypotes är att standards för konstruktion av abstracts är bättre
anpassade efter behov inom naturvetenskapen (s. 33). The American National Standards
Institute (ANSI Z39.14-1979) och the International Organization for Standardization (ISO
214-1976 (E)) står båda bakom samma rekommendationer för konstruerandet av abstracts för
publikationer inom naturvetenskap. Den senaste utgåvan av ANSI-standarden hävdar dock att
denna standard är tillämpbar även på publikationer inom samhällsvetenskap och humaniora
(ibid., s. 31). Tibbo har jämfört innehållskategorierna ur ANSI och ISO med innehållet i
abstracts inom kemi, psykologi och historia. Följande innehållskategorier inkluderas av
standarden: syfte/omfattning, metoder, resultat och slutsatser (ibid., s. 39).
                                                
33 En scope note är en förklaring av termer som har fyller funktionen att exkludera andra betydelser av termen i
fråga eller att instruera indexerare hur termen bör användas (Rowley & Farrow 2000, s. 145).
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Tibbo valde ut totalt 120 abstracts för analys och jämförelse med innehållskategorierna i
standarden. Abstracten tillhör fyra grupper med vardera 30 abstracts; en grupp med abstracts
ur analytisk kemi, en grupp ur psykologi, och två ur historia (dels artiklar och dels
avhandlingar). Urvalet inom kemi och psykologi utfördes ur fem tidskrifter vardera, som
enligt Journal Citation Reports34 , kan betraktas som centrala för dessa områden. Urvalet av
abstracts inom ämnet historia krävde andra tillvägagångssätt. Tibbo utgick från fem tidskrifter
som hon ansåg vara representativt för ämnet historia. Ur dessa valdes slumpvis 30 artiklar
med tillhörande abstracts. Ett problem med jämförelsen mellan abstracts i olika
ämnesområden är att de flesta tidskrifterna i historia inte inkluderar abstract till artiklarna.
Abstract inom historia togs därmed från databasen America: History and Life (AHL). Detta
innebär att abstrakten till artiklarna i historia är konstruerade av professionella
abstraktkonstruktörer inte av författaren själv. Avhandlingarna i historia är dock konstruerade
av författarna själva. Tibbo anser dock, med utgångspunkt i analysen av abstracten, att det vad
gäller innehållskategorier finns stora likheter mellan 'författarabstract' och abstracts av
professionella abstractkonstruktörer, och att det därmed inte inverkar i så stor utsträckning.
Detta betyder givetvis inte att terminologin och idéer som beskrivs inte varierar, bara att de
innehållskategorier som förekommer i stort sett alltid är desamma oberoende av om abstractet
konstrueras av författaren själv eller av en professionell abstractservice (1992, s. 38f.).

Analysen av innehållskategorierna utfördes av en ämnesexpert inom varje ämnesområde och
av Tibbo och varje mening i abstracten kodades vid analysen och tilldelades en
innehållskategori. Följande kategorier användes vid analysen: Bakgrund (skall enligt ANSI
bara inkluderas om det är centralt för förståelsen av abstraktet), syfte/omfattning, hypoteser,
metod, resultat, slutsatser och en kategori för sådant som inte passar in i någon av nämnda
kategorier, NOTA (None Of The Above). Kategorin hypoteser lades till, trots att det inte är en
kategori som inkluderas i standarden, eftersom den ansågs viktig i abstract. Detta antagande
visade sig vara felaktigt och inverkade därmed mycket litet på resultatet (1992, s. 39f.).

Analysen visade att alla meningar i kemiabstracten utom 9 % kunde sägas tillhöra någon av
innehållskategorierna i ANSI/ISO. Inom Psykologi var siffran 10 %. Abstracten inom historia
visade dock på stor skillnad: 64 % av de kodade meningarna tillhörde NOTA-kategorien.
Nästan två tredjedelar av innehållet i abstracten inom ämnet historia passade därmed inte in i
innehållskategorierna konstruerade av ANSI/ISO! Hur väl innehållskategorierna stämde med
innehållet i abstractet varierade mycket mellan de olika ämnesområdena. Som exempel kan
nämnas att alla 30 undersökta abstract inom kemi innehöll syfte/omfattning, jämfört med
endast 20 inom psykologi och 12 inom historia. Inom kemi ingick metoder i 28 av abstracten,
27 inom psykologi och endast 5 (artiklar) och 12 (avhandlingar) inom historia. Skillnaden var
också stor för kategorin resultat: kemi (23), psykologi (30) historia (3) (1992, s. 43f.). De
naturvetenskapliga abstracten passade mycket väl med ANSI/ISO's innehållskategorier. Även
abstracten inom psykologi passade väl om än i något mindre utsträckning. Abstracten i ämnet
historia bestod dock främst av slutsatser och formuleringar som inte passade in i någon av
ANSI/ISOs innehållskategorier (ibid., s. 42 ff.). Trots ett litet urval hävdar Tibbo att dessa
resultat är betydande p.g.a. de stora skillnaderna i innehållskategorierna mellan
naturvetenskap och humaniora (ibid., s. 47).

Tibbo har ett antal förklaringar till varför ANSI/ISO fungerar så dåligt inom ämnet historia.
Förklaringarna utgår ifrån att ämnesrepresentationer bör vara anpassade efter det
                                                
34 Journal Citation Report mäter det som kallas ”impact factor” vilket avser den frekvens med vilken en
genomsnittlig artikel i en viss tidskrift har citerats under ett visst år (Tibbo 1992, s. 38).
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ämnesområdet och dess specifika diskurs. Hon menar att den historiska diskursen bygger i
stor utsträckning på beskrivningar och subjektiva bedömningar och saknar i stor utsträckning
naturvetenskapens generella förklaringar och saknar motsvarande naturvetenskapens lagar.
Det är främst kategorin slutsatser och resultat som är problematiska. Det som inom historia
betraktas som slutsatser och resultat är inte alls samma sak som inom naturvetenskap (1992, s.
45f.). Historia presenterar resultat mer sällan i kvantifierbara termer och oftare som en
narration eller beskrivning av händelser. Slutsatser presenteras t ex sällan separat i slutet
under en specifik rubrik vilket är vanligt inom naturvetenskapliga artiklar, utan bäddas in i
resonemanget genom hela texten (1993, s. 174). Slutsatserna inom den historiska forskningen
innehåller mycket mer subjektiva element än motsvarande inom naturvetenskap och ofta
blandas subjektiva och objektiva element i en tolkande ramverk som består av beskrivning,
narration och analys (ibid., s. 175). Dylika skillnader indikerar vilka problem som skapas av
en standard för abstractkonstruktion inom ämnet historia som bygger på ämneskategorier
vilka är präglade av  naturvetenskapen.

Tibbo presenterar slutligen fyra slutsatser (1992, s. 50).

• Informationssökare inom naturvetenskap och även samhällsvetenskap kan använda
ANSI/ISO som en guide till innehållet i abstracts.

• Dock, alla abstracts skall dock inte förväntas innehålla dessa innehållskategorier:
variationer förekommer.

• ANSI/ISO bör antagligen inte fungera som guide vid sökning i abstracts inom humaniora.
• Informationssökare inom humaniora bör vara speciellt uppmärksamma på  ojämn kvalitet

i dokumentrepresentationerna.

Resultatet visar också på att författare och professionella abstractkonstruktörer inom ämnet
historia inte följer ANSI/ISO. Varför naturvetenskapliga abstracts har bättre
överensstämmelse med innehållskategorierna kan diskuteras. Antingen beror det, enligt
Tibbo, på att man verkligen tar hänsyn till standarden eller också är det naturvetenskapliga
diskursen av naturen mer lämpad. Många guider till vetenskapligt författande har riktlinjer
som överensstämmer med det ANSI/ISO föreskriver (1992, s. 47). Tibbo menar att skillnader
mellan abstracts innehåll i relation till olika vetenskapliga discipliner är större än man finner
när man undersöker andra variabler, som t ex vem som konstruerar abstracts (författare kontra
professionella abstractkonstruktörer) eller formen på abstractet (t ex längden på abstractet,
indikativ kontra informativ) (ibid., s. 48).

Tibbo jämförde även längden på abstract och beräknade antalet ord i abstracten i förhållande
till det totala antalet ord i dokumenten (sk compression ratio). Slutsatsen blev att abstracten i
historia (både artiklar och avhandlingar) innehåll färre ord i relation till dokumentets längd,
jämfört med abstracten inom psykologi och kemi. Detta innebär att abstract inom historia
innehöll färre sökbara termer och indikerar därmed att de representerade sina dokument i
lägre grad än abstract inom psykologi och kemi (1992, s. 48).

6.2.1.1 Analys

I fråga om studie 1 är det centralt att inledningsvis försöka utreda huruvida det resultat som
den kommer fram till äger relevans även i dag. Om man vill hävda att det har skett
förändringar kan man, enligt min mening, gå till väga på två sätt: antingen hänvisa till
empiriska undersökningar som motsäger det Roberts hävdar eller påvisa att det har skett ett
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skifte i det teoretiska fundamentet inom IR som skulle kunna motverka de tendenser som
Roberts undersökning indikerar. Det första alternativet är inte möjligt då det inte, i min
vetskap, finns några sådana empiriska undersökningar. Tvärtom indikerar Tibbos
undersökning (1992), även om den undersöker abstracts och inte kontrollerad vokabulär, att
informationsspecialister även i dag uppvisar samma ointresse för ämnesområdens specifika
karaktär vid konstruktionen av dokumentrepresentationer som man gjorde fram till omkring
1970.

Det senare alternativet verkar inte heller troligt. De teoretiska paradigm som styr forskningen
inom IR i stor utsträckning har ignorerat domänspecifika faktorer. Hjørland (2002b) påpekar
att det sker mycket forskning som fokuserar på domänspecifik återvinning och indexering
men att detta främst sker inom naturvetenskapliga discipliner som biologi, kemi, geografi och
medicin. Denna forskning lever dock sitt eget liv inom dessa discipliner och är därmed
isolerad från informationsvetenskapliga tidskrifter (s. 429). Det verkar därmed som att det är
inom naturvetenskapliga discipliner som denna typ av forskning är mest livfull och att
samhällsvetenskaperna och de humanistiska disciplinerna är hänvisade till den forskning som
sker inom informationsvetenskapen vilken uppvisar litet intresse för domänspecifik forskning.
Detta kan förklara varför samhällsvetenskapliga informationsspecialister använder
återvinningsverktyg inom naturvetenskapen som modell utan att ta hänsyn till
samhällsvetenskapens speciella karaktär. Eftersom jag inte finner något som motsäger Roberts
slutsatser, vare sig på det empiriska eller teoretiska planet, kommer jag att fortsättningsvis i
analysen förutsätta att det Roberts kommer fram till fortfarande äger relevans.

I studie 1 visade Roberts att ämnesordslistor och tesaurusar inom samhällsvetenskapen skiljde
sig mycket litet åt från liknande verktyg för återvinning inom naturvetenskapen och att det är
ett resultat av man valt att konstruera ämnesordslistor och tesaurusar med naturvetenskapen
som modell trots att ämnesexperter inom samhällsvetenskapen länge hävdat
samhällsvetenskapens unika karaktär. En möjlig förklaring till detta kanske man kan finna i
Frohmanns analyser av det underliggande teoretiska fundament som IR bygger på. Frohmann
(1990) har kritiserat det metodologiskt individualistiska synsättet som utgör fundamentet för
det som Ellis kallar det kognitiva paradigmet inom IR (se kapitel 2) och Frohmann kallar en
övertro på den kognitiva forskningens betydelse inom IR för ”mentalism” (s. 81ff.). Detta
perspektiv som betonar individens hjärna i isolering framför det sociala sammanhanget kan
förklara ointresset för betydelsen av att anpassa de kontrollerade vokabulären efter
discipliners diskurser eftersom det förutsätter en metodologiskt kollektivistisk ansats. Det är
förstås av central betydelse att man inom informationsvetenskapen formulerar en teori som
förklarar indexeringsprocessen och det finns en ambition att upptäcka de regler som styr en
sådan process. Frohmann pekar dock på att mentalismens fokus på processer i hjärnan döljer
reglers sociala sammanhang och menar att en teori om indexering måste bygga på en
undersökning av ”the historical, economic, political, and social context of the rules of its
domain” (ibid., s. 96). En slutsats av detta är att ett metodologiskt individualistiskt synsätt
inom IR bör kompletteras med ett metodologiskt kollektivistiskt synsätt.

Blair påpekar att IR-system ofta understödjer vissa specifika aktiviteter, t ex forskning inom
vetenskapliga discipliner. För att dessa system ska fungera optimalt krävs kunskap om den
specifika aktiviteten med följden att den kontrollerade vokabulär som systemet använder
måste bygga på den struktur som utmärker den specifika aktiviteten (1990, s. 322). Roberts
påpekar i sin studie att kunskap finns om den specifika struktur som utmärker
samhällsvetenskapligt språkbruk men att det uppenbarligen inte finns intresse för att applicera
detta till konstruktionen av kontrollerad vokabulär. Blair föreslår att filosofen Wittgensteins
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språkteorier kan bidra till en förbättring av indexeringsteorin. Enligt Wittgenstein bör ord
betraktas som verktyg som används för att uppnå syften i olika språkspel; hur ord används i
praktiken är i centrum. Blair citerar Wittgenstein:”knowing what a color is means being able
to do something, knowing how color terms are used”. (1990, s. 146) Ett ords betydelse avgörs
alltså av dess användning i specifika situationer. För att uttrycka sig i Wittgensteins termer
spelas ett helt annat språkspel inom samhällsvetenskapen än inom naturvetenskapen eftersom
man hänvisar till helt andra objekt, metoder etc. Även om samma ord förekommer inom
naturvetenskapen och samhällsvetenskapen används de inte på samma sätt. Wittgenstein
menar att man ska låta användningen av ordet lära oss ordets mening (Blair 1990, s. 144).

Wittgenstein förekommer alltmer flitigt inom olika discipliner och informationsvetenskapen
är inte ett undantag. Även Hjørland (1998) och Frohmann (1992) hänvisar utförligt till
Wittgenstein. Wittgensteins inflytande på den vetenskapliga terminologin kan dock
ifrågasättas. Nedobity (1989) menar att Wittgenstein fokuserade på det vardagliga språket
vilket skiljer sig på flera punkter från studiet av terminologi som avser bruket av språk i
speciella sammanhang som t ex vetenskapliga discipliner (s. 26). Man kan därför fråga sig om
inte Wittgenstein i detta sammanhang är något överskattad eftersom det finns
specialterminologi som indexerare kan utnyttja vid indexering. Vad kan Wittgenstein tillföra
till den omfattande kunskap som finns om termers användning inom olika vetenskapliga
discipliner som terminologiska studier erbjuder?

Utifrån de slutsatser som Roberts kommer fram till är problemet inte att det saknas kunskap
utan snarare att informationsspecialister ignorerar den faktiska kunskap som finns om
terminologi inom t ex den samhällsvetenskapliga forskningen. Betydelsen av Wittgensteins
språkteorier inom informationsvetenskapen ligger därför snarare i kritiken av det
underliggande teoretiska fundamentet som styr indexeringsteorin inom
informationsvetenskapen vilken verkar förhindra att man på allvar tar hänsyn till språks
sociala dimension, dvs. hur språk formas av domänspecifika faktorer. Blair betonar att
Wittgenstein var en stark kritiker av existensen av ett privat språk, vilket den kognitiva
forskningen tar för givet. Wittgenstein hävdade att språket alltid är socialt, alltid tänkt att
användas i specifika sociala sammanhang vilka är präglade av vad han benämnde språkspel
(Blair 1990, s. 145).

Roberts påpekade ovan hur informationsspecialister vid konstruktionen av tesaurusar inom
samhällsvetenskapen tog för givet att termer på ett okomplicerat sätt kunde definieras indirekt
genom hänvisning till andra relaterade termer. Ett sådant synsätt har direkta kopplingar till det
teoretiska fundamentet inom IR som individualiserar indexeringsprocessen genom att
reducera den till ett strikt kognitivt fenomen: man kan därmed inte ha uttryckliga kriterier för
indexeringsprocessen som kopplar an till diskurser inom olika ämnesområden vilka bl a kan
synliggöras i scope notes. Frohmann påpekar att ett mentalistiskt synsätt på indexeringsteorin
som följden av studier av hjärnan oberoende av den kulturella och sociala kontexten bygger
på vad som kallas mentala representationer. Ett ords betydelse och användning bestäms
genom att en mental process/bild associeras med en symbol i språket (Frohmann 1990, s. 90).
Blair påpekar att just detta synsätt är ett resultat av individualiseringen som blir ett resultat av
det mentalistiska synsättet (som av Frohmann beskrevs som en övertro på det kognitiva
synsättet). Även Blair kritiserar detta synsätt på språk och ställer frågan hur en användare av
ett språk utifrån s k mentala representationer kan veta att han eller hon använder iden som
uttrycket representerar på ett korrekt sätt. Han citerar språkteoretikern Black i det
följande:”…the image itself…must be interpreted… recourse to images, even when they do
occur, accomplishes nothing of importance in the search for an entity to serve as the meaning
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of a given word. The image itself stands for something, has meaning, and we have merely
pushed the search for meaning one stage further”. (Blair 1990, s. 132f.) Synen på ords
betydelse och användning som en fråga om mentala representationer och därmed som endast
privat och individualistisk leder, enligt Frohmann, till en absurd regression eftersom hoppet
från en mental representation till handling kräver en annan representation som kan förklara
dess användning och så vidare i all oändlighet. Förklaringen av hur vi förstår ord genom
mentala representationer kollapsar eftersom själva iden att mentala bilder, till skillnad från
rent fysiska bilder, inte behöver tolkas är felaktig. Iden att mentala bilder genererar sin egen
användning oberoende av publika kriterier är därmed en illusion (Frohmann 1990, s. 90f.).
Blair anser att man istället bör man betona hur ord används i olika sociala sammanhang i syfte
att skapa en mer realistisk grund för indexeringsteorin och förbättra kvaliteten på
indexeringen (ibid., s. 136).

Korrekt användning av ord vid sökning eller indexering kräver alltså kunskap om det sociala
och kulturella sammanhanget i vilket ordet har sin användning, t ex kunskap om hur ord
används i olika vetenskapliga diskurser. Ett metodologiskt individualistiskt synsätt där man
enbart accepterar förklaringar som utgår ifrån individen motverkar att man inom IR tar till sig
kunskap om hur språk konstrueras i sociala sammanhang. Hjørland påpekade ovan att det sker
en hel del forskning som fokuserar på domänspecifik indexering inom vissa
naturvetenskapliga discipliner medan informationsvetenskapen, dominerat av ett
metodologiskt individualistiskt synsätt, är isolerat från den typen av forskning (mycket
beroende på psykologins starka inflytande över forskningen i informationsvetenskapen vilket
beskrevs i kapitel 2). I vilken utsträckning detta påverkar den kontrollerade vokabulären
negativt vid sökning i samhällsvetenskapliga databaser är svårt att säga. Kvaliteten på den
kontrollerade vokabulären bör dock rimligtvis sjunka om den inte tar hänsyn till
ämnesområdens speciella terminologiska karaktär.

Kan det finnas fler orsaker än det kognitiva paradigmets ignorerande av den sociala aspekten
av språkteorin som leder till att man som informationsspecialist inom samhällsvetenskapen
utan vidare accepterar en naturvetenskaplig diskurs. Beror detta förhållande kanske på den
kraft som den naturvetenskapliga diskursen har på ett metaforiskt plan som den ”äkta”
vetenskapen? Frohmann (1992) har kopplat samman det kognitiva paradigmets retorik med en
naturvetenskaplig diskurs. De som företräder den övertro på den kognitiva forskningens
förmåga att lösa alla problem inom IR, vilket Frohmann kallar mentalism, använder sig av
den naturvetenskapliga retoriken. Det handlar inte direkt om att man i alla aspekter försöker
efterlikna den naturvetenskapliga metoden utan snarare att man utnyttjar dess status på en
metaforisk nivå för att övertyga sina eventuella opponenter (s. 370). Det kognitiva paradigmet
har nära kopplingar till forskningen inom rent fysiologiska aspekter inom främst
neurofysiologin. Den retorik som det kognitiva paradigmet använder sig av minskar avståndet
från rent naturvetenskapliga objekt till produktionen och hanteringen av dokument: eller som
Frohmann tillspetsat uttrycker sig: ”thus a metaphorical bridge shortens the discursive
distance between amoeba absorbing nuitrients and people reading books” (ibid., s. 371). Detta
ger det kognitiva paradigmet en maktposition som inte enbart möjliggör en mentalistisk ansats
utan samtidigt försvårar för metodologiskt kollektivistiska synsätt att få genomslag. Huruvida
dominansen av det som Frohmann benämner mentalism och dess dominans inom IR och
indexeringsteori är den enda förklaringen till det ointresse som informationsspecialister inom
samhällsvetenskapen visar för den samhällsvetenskapliga diskursen kan förstås diskuteras.

I Studie 2 visade det sig att innehållskategorierna i riktlinjerna stämde väl med kemi, mindre
väl med psykologi och riktigt dåligt med historia. Detta säger inget säkert om hur
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återvinningen i verkligheten fungerar. Dock visar det, enligt Tibbo, att riktlinjerna är väl
anpassade för naturvetenskapliga ämnen och inte alls anpassade till humaniora. Om en
standard för abstractskrivande har någon betydelse kan man anta att objektiva möjligheter att
återvinna relevanta dokument från abstractfältet är större i kemi än i historia eftersom en
standard har till uppgift att säkerställa att viktig information inte utelämnas. Tibbos
undersökning visar därmed på en objektiv begränsning i ämnesingången: om data inte
inkluderas i abstract spelar det ingen roll hur skicklig man är som informationssökare.

Hur förhåller det sig då med distinktionen mellan indikativa och informativa abstracts?  Fidel
menar att mer kunskap behövs om hur olika typer av abstracts fungerar vid
informationsåtervinning. Med utgångspunkt i kunskap om återvinningseffektivitet bör
informativa abstracts leda till högre recall än indikativa eftersom dessa har högre
uttömmandegrad. Motsvarande gäller att indikativa presterar högre precision eftersom dessa i
högre grad inkluderar termer som är centrala för dokumentets innehåll. Det finns dock även
argument för det motsatta förhållandet eftersom informativa abstracts inkluderar termer med
högre specificitet (högre precision) medan indikativa abstracts innehåller termer som är
bredare (högre recall) (1986a, s. 312). Det krävs mer empiri för att kunna lösa denna paradox.
Tibbo's undersökning leder dock inte till några slutsatser om effekten av indikativa kontra
informativa abstracts för informationsåtervinning eftersom detta kräver en mer ingående
analys av både originaldokument och tillhörande abstracts. Tibbo menar dessutom att de flesta
undersökta abstracten är en kombination av indikativa och informativa (1993, s. 19).

Tibbo redogör grundligt för orsaker varför de humanistiska disciplinerna inte kan fungera
enligt en generell standard med naturvetenskapliga discipliner som förebild (några av dessa
orsaker beskrevs ovan i presentationen av Tibbos studie). Tibbo förklarar dock inte varför
innehållet i abstracten inom ämnet psykologi stämde så väl in på innehållskategorierna i
standarden. Tibbos studie indikerar att samhällsvetenskapliga ämnen har en närmare relation
till naturvetenskapliga discipliner när det gäller innehållskategorier och strukturen på
dokumenten än humanistiska ämnen. Detta resultat överensstämmer med den kritik som
förekommit inom samhällsvetenskaperna mot en alltför stark orientering mot
naturvetenskaperna (Bazerman 1988, kap.9). Frohmanns analys av det mentalistiska synsättet
inom IR präglad av metodologisk individualism kan kanske också bidra med en förklaring till
ovilligheten att anpassa standarder efter de olika förutsättningar som råder inom olika
vetenskapliga discipliner. En annan förklaring, som påpekas av Lancaster (se kapitel 3.4.2),
kan vara att en anpassning av abstracts efter discipliners specifika behov kräver mycket p.g.a.
specialiseringen inom vetenskaper och den tid och energi som läggs på konstruktionen av
dokumentrepresentationer är kostsamt.

Med avseende på disciplinen psykologi visar Bazerman hur the American Psychological
Association (APA) Publication Manual är starkt påverkad av behavioristisk retorik (ibid., s.
275). Denna manual ger riktlinjer för vad som ska inkluderas i vetenskapliga artiklar inom
ämnet psykologi. Den behavioristiska skolan inom psykologi dominerade mellan de två
världskrigen och utmärks av en stark koppling till positivism vilket underlättade för den
behavioristiska skolan att betrakta sina metoder som naturvetenskapliga. Alla andra metoder
inom psykologi som inte anammade den naturvetenskapliga metoden för undersökning
betraktades som ovetenskapliga (ibid., s. 268). Detta kan bidra till att förklara varför de
psykologiska abstracten till sådan utsträckning är jämförbara med de naturvetenskapliga med
avseende på de innehållskategorier som förespråkas av standarden.
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Tibbos studie visar att abstracten inom psykologi till och med överträffar abstracten inom
kemi med avseende på kategorin resultat. Bazerman beskriver hur metodavsnittet i artiklar
inom psykologi alltmer begränsas från omkring år 1930 (vilket kan betraktas som ett resultat
av att den behavioristiska skolan har en oerhört snäv syn på vilka metoder som tillåts i sin
strävan att kvantifiera resultaten i enlighet med den naturvetenskapliga förebilden). Artiklarna
kom istället alltmer att domineras av presentationen av resultaten (helst skulle det ske i form
av kvantitativa tabeller och grafer). Diskussionen summerade endast data från resultatet och
slutsatser bestod oftast bara av upprepningar av hypoteserna (1988, s. 272). Artiklar inom
psykologi fick alltmer en struktur som i stor utsträckning liknade de inom naturvetenskaperna.
Problemet är att förändringar inom det teoretiska fundamentet inom psykologi inte reflekteras
i artiklarnas struktur: psykologin som vetenskap är inte längre lika inspirerad av
naturvetenskapliga metoder som var fallet under den behavioristiska guldåldern på 30-talet.
Bazerman betonar att det är olyckligt att artiklar inom psykologi har en struktur präglad av
den behavioristiska skola som i dag är marginaliserad i relation främst till den kognitiva
revolution som inleddes på 50-talet (1988, s. 275).

Vilka konsekvenser får detta för informationsåtervinningen. Det är svårt att exakt uttala sig
om. Det borde dock rimligen få negativa konsekvenser om inte abstracten reflekterar den
karaktäristik som utmärker olika ämnesområden. Som Tibbo själv påpekade är mycket
beroende av graden av medvetenhet hos informationssökarna om standardens existens. Fidel
menar att riktlinjer för konstruktionen av abstracts påverkar återvinningseffektiviteten även
om det är osäkert i vilken utsträckning (1986a, s. 311f.). Dock, även om man utifrån Tibbos
undersökning inte kan dra slutsatser om återvinningseffektiviteten på ett direkt mätbart sätt
kan man förvänta sig en ojämnare kvalitet inom humaniora eftersom standarden har som
funktion att standardisera dokumentrepresentationerna.  Dessutom bör betonas att de historisk
abstracten sämre representerade sina dokument både kvalitativt och kvantitativt: kvalitativt
därför att standarden byggde på en naturvetenskaplig modell vilket missgynnade abstracten
inom historia och kvantitativt därför att abstracten var kortare i relation till dokumentens
längd inom historia i jämförelse med abstract inom kemi. Att abstracten var kortare kan bero
på att mycket av den information som är typisk inom historia (och humaniora generellt) inte
passade in i någon av de innehållskategorier som inkluderats i en standard skapad med artiklar
inom naturvetenskapen som modell.

6.3 Empiriska undersökningar av det relativa värdet av kontrollerad och
okontrollerad vokabulär

Följande kapitel behandlar undersökningar som uteslutande använder måtten precision/ recall
vid utvärdering av ämnesingångar. Många faktorer påverkar resultaten i dessa
undersökningar. Det är därmed av vikt att knyta an till kapitel 3 där Hjørland betonade
betydelsen av att utvärdera det objektiva värdet av ämnesingångar, dvs. de möjligheter
informationssökaren har oberoende av hur de utvärderar dem eller oberoende av om de förstår
hur man använder dem. Kriteriet för vilka undersökningar som skulle inkluderas var att de
skulle undersöka det relativa värdet av ämnesingångar. Min förhoppning är att när jämförelser
av olika ämnesingångar utförs inom ramen för en undersökning är de subjektiva faktorerna
mer eller mindre likvärdiga för resultatet för alla inblandade ämnesingångar. Detta kan dock
betraktas som naivt.

Problemet när man utvärderar IR-studier som använder måtten precision och recall är att de är
starkt påverkade av subjektiva variabler kopplade till informationssökaren och eventuella
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relevansbedömare. Vem formulerade sökfrågorna, hur konstruerades informationsbehov och
hur utfördes relevansbedömningarna och hur utformades studien (databasens storlek,
operationell eller experimentell studie?). Dessa frågor är centrala för bedömningen av
undersökningarna även för kapitel där referenser och fulltext utvärderas (kapitel 6.4 och 6.5).
Sammanlagt 8 studier av kontrollerad och okontrollerad vokabulär inom humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap kommer att presenteras i kapitel 6.3.1 och 6.3.2. Om
inget annat anges innebär recall antagligen relativ recall. Som beskrevs i kapitel 3.1 anges
sällan hur recall beräknas. En annan fråga är om relevansbedömningarna sker utifrån den
bibliografiska posten eller dokumentet i sin helhet. Om inget annat anges i de undersökta
studierna förutsätts att relevansbedömningarna utförs utifrån den bibliografiska posten.

6.3.1 Fyra empiriska undersökningar av det relativa värdet av kontrollerad
och okontrollerad vokabulär inom humaniora och samhällsvetenskap

Studie 1: Walker (1990) undersökte det relativa värdet av kontrollerad och okontrollerad
vokabulär i 9 databaser omfattande humanistiska discipliner med avseende på måttet recall
(precision beräknades inte). Syftet var att jämföra hur den kontrollerade (deskriptor) och
okontrollerade (titel eller titel och abstract) vokabulären presterade inom olika ämnesområden
inom humaniora. Följande databaser ingick i studien (s. 38f.):

• America: History and Life (AH&L) uppdateras tre gånger per år och ämnesorden är
valda från en lista på 2000 godkända termer, varav många är deskriptorer som
beskriver historiska perioder. 60% av dokumenten har tillhörande abstracts. Databasen
betraktas som medelstor (142 488 dokument).

• Art Literature International (RILA) uppdateras två gånger per år, ungefär hälften av
dokumenten har tillhörande abstracts och den består av 118 359 dokument.

• Artbibliographies Modern (ArtM); uppdateras två gånger per år och består utöver
deskriptorer även av namn på artister och grupper av artister. Databasen består av
107 438 dokument.

• Arts and Humanitites Search (A&HS); detta är den största av databaserna och
uppdateras varje vecka. Det skiljer sig från de övriga eftersom den möjliggör sökning
på referenser. En stor nackdel är dock att inga deskriptorer finns tillgängliga. Denna
databas är störst av de som inkluderats i undersökningen (1 640 880 dokument).

• Historical Abstracts (Hist); uppdateras tre gånger per år och ingen kontrollerad
vokabulär finns tillgänglig. Däremot finns abstracts till varje dokument och 231 085
dokument finns totalt i databasen.

• Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA); en av de minsta databaserna
och uppdateras fyra gånger per år. Nästan alla dokument har abstracts och kontrollerad
vokabulär bestående av en lista på 800 godkända termer. Databasen består av 110 313
dokument och tillhör därmed en av de minsta av de inkluderade databaserna.

• Modern Languages Association Bibliography (MLA); uppdateras varje månad. Det är
möjligt att söka på kontrollerad vokabulär i form av deskriptorer men däremot är
abstracts inte sökbara. Denna databas är relativt stor (932 153 dokument).

• Philosopher’s Index (Phil); uppdateras fyra gånger per år och den kontrollerade
vokabulären består av termer utvalda av experter på området. Av de dokument som
inkluderades i databasen (149 295 dokument) innehöll 60% av dokumenten abstracts.

• Religion Index (Rel); uppdateras varje månad och den kontrollerade vokabulären
hämtas ifrån the Library of Congress Subject Headings (LCSH). Ungefär en tredjedel
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av dokumenten mellan åren 1975-1985 hade tillhörande abstracts. Sedan 1985 har
man endast abstracts i dokument av typen avhandling. Databasen innehåller 375 801
dokument.

Enligt Walker inkluderar den okontrollerade vokabulären endast titel. En genomgång av de
inkluderade databaserna visar dock att även abstracts ingår i många fall. Inga
relevansbedömningar utfördes utan undersökningen byggde på det underliggande antagandet
att desto högre recall desto fler relevanta dokument återvinns. Söktermerna valdes utifrån
kriteriet att de skulle representera fyra av huvuddisciplinerna inom humaniora: konst, historia,
litteratur och musik och ytterligare två områden som betraktades som multidisciplinära. Dessa
termer utvärderades av forskare inom dessa områden så att de kunde betraktas som en del av
verkliga informationsbehov inom dessa områden (Walker 1990, s. 40).

Resultatet visade att den kontrollerade vokabulären, i form av deskriptorer, presterade högre
recall i alla databaser/discipliner än den okontrollerade vokabulären. Generellt återvann den
kontrollerade vokabulären fler dokument (56,4 %) än den okontrollerade (15,2 %). Syftet var
också att finna variationer i prestanda mellan databaser som representerade olika
vetenskapliga discipliner med avseende på recall och sådana variationer fanns. Siffrorna för
konst är 68,5 % för kontrollerad vokabulär och 8,8 % för okontrollerad, för historia 45,1 %
respektive 21,4 % och för litteratur 59,7 % respektive 13,1 %. Överlappningen (dvs. andelen
dokument som återvanns genom både kontrollerad och okontrollerad) låg i genomsnitt på 28,9
% (Walker 1990, s. 44.).

Studie 2: Voorbij (1998) undersökte informationsåtervinning av monografier inom
samhällsvetenskap och humaniora och jämförde deskriptorer med ord från titel i syfte att
utvärdera deras relativa återvinningseffektivitet med avseende på måttet relativ recall. Det är
viktigt att påpeka att denna undersökning utfördes i en OPAC- databas35. Detta skulle normalt
diskvalificera den från min undersökning eftersom en OPAC omfattar biblioteks kollektioner
och har därmed inte det disciplinperspektiv som är i fokus i denna uppsats. Dock, eftersom
Voorbijs undersökning är begränsad till monografier inom humaniora och samhällsvetenskap
är den ändå av intresse. Studien av Voorbij bestod av två delar med två olika metoder för
utvärdering av det relativa värdet av kontrollerad vokabulär och okontrollerad vokabulär
identifierade i litteraturen i ämnet. I den första delen jämfördes titelord och deskriptorer i
posterna i syfte att se hur mycket deskriptorer tillför till informationen i titlarna och i den
andra delen ufördes ämnessökningar som utvärderades med måttet relativ recall (s. 468ff.).

I första delen fick 12 bibliotekarier med olika specialiteter välja ut 40 arkiv inom sitt
specialistområde från holländska Nationalbibliotekets OPAC-databas. Metoden bestod i att
bibliotekarierna fick jämföra ämnesdeskriptorer och ord från titlar i 475 dokument inom
ämnena samhällsvetenskap och humaniora. Slutsatsen var att i 37 % av posterna tillförde
deskriptorerna mycket information som inte fanns i titeln (Voorbij 1998, s. 470).

I den andra delen av studien utförde de utvalda bibliotekarierna ämnessökningar på titel- och
deskriptorfältet. En del metodfrågor uppstår i samband med studier av denna typ. Som
tidigare diskuterats kan valet av informationsbehov och formulerade sökfrågor ha en stor del i
resultatet. Voorbij resonerade att ämnesexpertis och omfattande erfarenhet av sökning i
OPAC’s är det ultimata för utvärdering av olika ämnesingångars effektivitet (1998, s. 470).
Ett grundläggande antagande var att breda informationsbehov/ämnen lättare återvinns genom
                                                
35 OPAC står för Online Public Access Catalogue och skiljer sig från andra informationssystem i att den
fokuserar på biblioteks kollektioner och på böcker i motsats till tidskrifter (Rowley & Farrow 2000, s. 290).
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deskriptorer än smalare ämnen. På motsvarande sätt antogs det att desto mer specifikt ämne
som informationsbehovet behandlar desto lättare kan det återvinnas genom titeln. Därmed
fick varje bibliotekarie konstruera två informationsbehov, ett smalare och ett bredare.
Relevansbedömningarna utfördes sedan av bibliotekarierna som utförde sökningarna (ibid., s.
470f.).

Totalt 12 breda och 13 smala ämnessökningar ufördes vilka resulterade i 307 relevanta träffar.
Recall för titelord var 48,2 % jämfört med 86,9 % för deskriptorer. Hypotesen att deskriptorer
var effektivare vid sökning på breda ämnen och titlar var effektivare på smala visade sig
stämma. Sökningar på deskriptorer gav det bästa resultatet för 11 av 12 sökningar på breda
ämnen och något mindre vid sökning på smala ämnen (8 av 13). Voorbij betonade att
resultaten gäller samhällsvetenskap och humaniora i lika hög utsträckning (1998, s. 472f.).

Som komplement till sökningarna ufördes en s.k. mikroanalys av sökningarna (i texten
benämnd failure analysis). Denna typ av analys kan, som tidigare diskuterats, bidra med
förklaringar till variationer i precision/recall måtten och därmed förhoppningsvis bidra med
kunskap om strategier för informationssökning. Följande slutsatser drogs utifrån
mikroanalysen av ämnessökningarna (1998, s. 473ff.):

• Sökningar på deskriptorer är nödvändigt för lyckas med sökningar som syftar till hög
recall. Sökningar på titel enbart är inte tillräckligt.

• Även när trunkering används uppvisar sökningar på deskriptorer ett bättre resultat med
avseende på relativ recall, även om trunkering har mycket större positiv effekt vid
sökning på titlar än vid sökning på deskriptorer: relativ recall ökade från 48,2 %
till57,6 % (+9,4 %) vid sökning på titlar men ökade endast från 86,9 % till 88,9 % (+2
%) vid sökning på deskriptorer.

• Genom omformulering av sökfrågor i efterhand ökande relativ recall för titelfältet från
57,6 % till maximalt 82 % och från 88,9 % till 96,4 % för deskriptorfältet.
Omformulering och bearbetning av sökfrågan har störst potential vid sökning på titlar,
men denna bearbetning sker i efterhand och Voorbij finner det högst osannolikt att en
informationssökare kan finna alla dessa alternativa formuleringar av sökfrågan
spontant.

• Även om ett stort antal alternativa termer används vid sökning på titelord är 82 %
högsta relativa recall som uppnås. Detta innebär att ett stort antal dokument inte kan
återvinnas vid sökning på titlar oberoende av sökformuleringen, dvs. oberoende av
informationssökarens skicklighet.

Voorbij förklarar avslutningsvis deskriptorernas högre recall med att de dels berikar
dokumentinformationen vilket underlättar återvinning, dels (och som en följd av detta)
avlägsnar deskriptorer en del av ansvaret för kontroll av vokabulären. Voorbij värderar dessa
orsaksfaktorer inbördes utifrån resultatet av mikroanalysen: 25 % av de relevanta posterna
återvanns inte p.g.a. kontrollen av vokabulären medan 18 % inte återvanns p.g.a att titlar inte
gav tillräcklig information för att möjliggöra återvinning (1998, s. 475).

Studie 3: Knapp et al (1998) jämförde det relativa värdet av kontrollerad (deskriptorer) och
okontrollerad vokabulär i databaser som omfattade 11 databaser inom humaniora och
samhällsvetenskap. Med undantag av två samhällsvetenskapliga databaser inkluderas samma
databaser som förekom i studie 1. Den okontrollerade vokabulären bestod därmed också
ibland av titel och ibland av titel och abstract. Ämnesområdena som förekom i studien var
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konst, studier om Östasien, engelska, franska, filosofi, och historia. Databaserna som
användes är som följer (s. 419):

• American History and Life
• ART bibliographies Modern
• Art Literature International
• Expanded Academic Index36

• Historical Abstracts
• Linguistics and Language Behavior Abstracts
• Magazine Database
• MLA Bibliography
• Philosopher’s Index
• PsychINFO37

• Sociological Abstracts38

Informationsbehoven formulerades av 9 fakultetsmedlemmar och forskare från olika
humanistiska institutioner. Knapp et al utförde 13 sökningar. De arbetade alla vid tillfället för
studien som bibliotekarier och beskriver sig själva som erfarna informationssökare. Termer
för sökningar i okontrollerad vokabulär valdes ut i samarbete mellan Knapp et al och de
forskare som bidragit med informationsbehoven. Samma forskare relevansbedömde sedan de
dokument som återvanns vid ämnessökningarna (Knapp et al 1998, s. 419).

Resultet visar att 43,5 % av dokumenten återvanns genom sökning i deskriptorfältet och 56,5
% genom det okontrollerade språket. När man tog hänsyn till relevansbedömningar av de
återvunna posterna presterade deskriptorfältet bättre: 34 % bedömdes som mycket relevanta,
32,1 % som ganska relevanta och 33,71 % som icke- relevanta. Vid kombination av de
mycket relevanta och de ganska relevanta blev precisionen 66,28 % vid sökning i
deskriptorfältet. Motsvarande siffra för okontrollerad vokabulär var 35,5 % (Knapp et al 1998,
s. 420 ff.).

Studie 4: Markey, Atherton och Newton (1980) har utvärderat sökningar på deskriptorer och
titel/abstract i databasen ERIC.39 Ett antal studier utfördes och 18 erfarna ERIC-användare
deltog. Av intresse här är dels en mikroanalys av 165 sökfrågor utförda i okontrollerad
vokabulär i syfte att utröna i vilken utsträckning dessa kunde uttryckas med hjälp av den
kontrollerade vokabulären och dels ämnessökningar i kontrollerad vokabulär och
okontrollerad vokabulär utifrån 6 informationsbehov som utvärderades med hjälp av måtten
precision och recall. Informationsbehoven togs från en övningsdatabas till ERIC. Sökningarna
utfördes av Markey et al men vilka som relevansbedömde resultatet framgår inte. Man kan
anta att relevansbedömningarna utfördes av informationssökarna själva (s. 227f.).

Ett intressant resultat av mikroanalysen är den låga överlappningen av återvunna dokument
mellan sökningar i okontrollerad vokabulär och i kontrollerad vokabulär. En sökning på

                                                
36 Databasen innehåller 1.15 miljoner poster varav endast en del har abstract från 15 000 tidskrifter inom
samhällsvetenskap och humaniora (Gale Directory of Databases 1996, vol. 1, s. 8).
37 Databasen PsychINFO innehåller 860 000 poster med abstract vilka behandlar psykologi och
beteendevetenskap (Gale Directory of databases 1996, vol. 1, s. 733)
38 Sociological abstracts innehåller poster med abstracts från artiklar inom fler än 7000 tidskrifter inom sociologi
och relaterade samhälls- och beteendevetenskapliga discipliner (Gale Directory of Databases 1990, s. 797).
39 ERIC innehåller 900 000 poster med abstracts som behandlar pedagogik och utbildning (Gale Directory of
Databases 1996, s. 345).
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okontrollerad vokabulär bidrog med ytterligare 10 000 dokument som inte återvunnits genom
den kontrollerade vokabulären (en ökning av återvunna dokument med 50%). Vidare fann
Markey et al utifrån mikroanalysen att vissa kategorier lämpade sig speciellt väl för sökningar
i okontrollerad vokabulär (Markey et al 1980, s. 231):

• Geografiska områden
• Nya fenomen/ämnen
• Objekt med specifika namn
• Omdömen som uttrycker värderingar
• Uttalanden som uttrycker handling
• Individuell eller psykologisk karaktäristik

Resultatet visade att sökningarna på okontrollerad vokabulär nådde högre recall (93%)
jämfört med kontrollerad vokabulär (76%) men även lägre precision (71% kontra 95%).
Författarna drar slutsatsen att sökning på okontrollerad vokabulär är att föredra om hög recall
förväntas men att en kombination är den ultimata taktiken vid val av ämnesingångar (s. 233f.)

6.3.1.1 Analys

Undersökningarna visar på ett generellt stort intresse för konstruerandet av informationsbehov
och relevansbedömningar. Inga av studierna undersökte hur olika ämnesingångar
kompletterade varandra genom att undersöka i vilken grad olika ämnesingångar överlappade
varandra (dvs. i vilken utsträckning återvunna dokument var gemensamma för de inblandade
ämnesingångarna) och motsvarande i vilken utsträckning olika ämnesingångar återvann unika
dokument (dokument som inte var gemensamma för de inblandade ämnesingångarna; se
kapitel 3.1). I studie 1 formulerades sökfrågor utifrån termer som valts ut av forskare inom
området. Det handlar därmed om en ämnesexpertis som kan göra bedömningar om vad som är
relevanta informationsbehov. Däremot utfördes inga relevansbedömningar. Det leder till det
problematiska antagandet att ju högre recall desto fler relevanta dokument återvinns. Ingen
precision beräknades heller. Generellt och även med avseende på enskilda discipliner
återvann den kontrollerade vokabulären fler relevanta dokument. Den okontrollerade
vokabulären presterade oväntat dåligt. Att den kontrollerade vokabulären presterade nästan
fyra ggr högre recall är inte vad man väntar sig eftersom en sökning på okontrollerad
vokabulär rimligtvis möjliggör fler potentiella möjligheter att återvinna dokument eftersom
fler ord är sökbara: abstract och titel innehåller många fler sökbara ord än den kontrollerade
vokabulären. En rimlig förklaring är det faktum att endast 5 av 9 databaser inkluderade
abstract och av de databaser som inkluderade abstract var de ofta endast tillgängliga för
ungefär hälften av dokumenten. Problemet med titlar i återvinningsprocessen har tidigare
diskuterats i kap 3.4.1 och i kap 6.1.2.1 vilket visar på problemet med att förlita sig på titlar
vid sökning. Titlar är dessutom utformade i den oprecisa terminologin som präglar de
humanistiska disciplinerna. Studien av Walker visade även att recall varierade mycket mellan
de olika humanistiska disciplinerna med avseende på både kontrollerad och okontrollerad
vokabulär. Detta ställer frågan om det är rimligt att generalisera utifrån humaniora som
ämnesområde.

I studie 2 betonade Voorbij behovet av att isolera informationssökarens skicklighet från själva
ämnesingångarnas effektivitet vilket knyter an till det som diskuterades i kapitel 3 angående
det objektiva värdet av ämnesingångar: man bör försöka skilja mellan ämnesingångarnas
effektivitet från hur de faktiskt används vilket är beroende på subjektiva faktorers om t ex
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informationssökarnas skicklighet. I studie 2 var siffrorna för relativ recall dubbelt så höga
som för titelord. Voorbij hade två förklaringar till detta: dels att titlar inte alltid ger tillräcklig
information för att återvinna relevanta dokument och att deskriptorer kan underlätta i många
fall, dels att deskriptorer kontrollerar språket och därmed eliminerar problemet med att ett
ämne kan beskrivas på många olika sätt (1998, s. 475). Mikroanalysen kunde också visa på
objektiva begränsningar vid sökning på titlar eftersom vissa dokument inte kunde återvinnas
oberoende av informationssökarens skicklighet. Mikroanalysen är också belysande angående
titlars informativitet eftersom den indikerar att det naturliga språkets okontrollerade karaktär
är ett större problem än brister i titlars informativitet: informationen finns ofta där det gäller
”bara” att formulera rätt sökfråga.

I studie 3 formulerades informationsbehoven av ämnesexperter och termer valdes ut av Knapp
et al i samråd med ämnesexperter. Dessa ämnesexperter utförde sedan
relevansbedömningarna. Saracevic betonar att ämneskunskap är fundamentet för bra
relevansbedömningar eftersom ämneskunskap är grunden för kommunikation av kunskap (se
kap 5). Med avseende på recall var inte skillnaden lika stor mellan kontrollerad och
okontrollerad vokabulär som var fallet med precisionen. Den kontrollerade vokabulären
resulterade i nästan dubbelt så höga siffror. Om man prioriterar precision över recall framstår
alltså den kontrollerade vokabulären som mer effektivt. Resultatet från studie 3 visar på
motsatt resultat i förhållande till studie 1 med avseende på recall. Speciellt anmärkningsvärd
är skillnaden i resultat med den okontrollerade vokabulären. Detta trots att de flesta
databaserna inblandade var gemensamma för båda studierna. En skillnad i ämnesinriktning
fanns dock eftersom studie 3 även inkluderat databaserna PsycINFO och Sociological
Abstracts vilka inkluderar samhällsvetenskapliga ämnen till skillnad från studie 1 som bara
inkluderat databaser med humanistisk inriktning. Studie 1 innehöll enbart humanistiska
databaser och en teori kan därmed vara att den mer oprecisa terminologin inom humaniora
kan förklara det sämre resultatet för den okontrollerade vokabulären. Man tycker dock att
detta borde vägas upp av att studie 1 inkluderat sökningar på referenser vilket borde uppväga
problem med den okontrollerade vokabulären (se kapitel 3.4.5). Sökningarna har dock inte
utförts i den databasen utifrån referenser i redan kända dokument, utan utgjordes endast av
sökningar på ord i titel. Därmed kommer man inte undan de terminologiska problemen.
Kanske innehåller psycINFO och Sociological Abstracts en högra andel abstracts än de övriga
databaserna som var gemensamma för båda studierna vilket därmed kan förklara att studie 3
hade högre recall för okontrollerad vokabulär. Skillnaden i resultat mellan studie 1 och studie
3 kan också bero på att ett antal år har förflutit mellan de båda studierna och att databaserna
uppdaterats flertalet gånger.

I studie 4 utfördes sökningarna med utgångspunkt i informationsbehov som tagits ifrån
ONTAP: det handlar därmed om informationsbehov som använts vid sökning i ERIC och
lagrats. Dessa informationsbehov utgör ett exempel på det som diskuterades i kap. 5 angående
begreppet topic vilket, enligt Swanson, avsåg nedskrivna informationsbehov, vilka väljs ut
beroende på deras lämplighet för en viss uppgift. Det faktum att de väljs ut och bedöms
utifrån deras lämplighet gör att de kan sägas vara stabila uttryck för verkliga
informationsbehov. Resultaten visar på extremt höga värden både för recall och precision
både med avseende på kontrollerad och okontrollerad vokabulär. Hur förklarar man så goda
resultat? En förklaring kan vara att de informationsbehov som man utgick ifrån när man
formulerade sina sökningar var väl etablerade och ofta använda i den miljö där sökningarna
utfördes. Dessutom är alla tre författarna till artikeln vana användare av ERIC och därmed
förtrogna med vokabulären. Markey själv har t ex varit delaktig i konstruktionen av en
sökmanual för sökning i ERIC (1980, s. 226).
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En annan fråga som uppkommer är hur relevansbedömningarna utfördes. Det står det
ingenting om. Inte ens vem som utförde dem står klart. Swansons teori (se kapitel 5) var att
ytliga relevansbedömningar som bara utgår ifrån överensstämmelser mellan ord och fraser
tenderar att ge högre värden är en hypotes som kan vara relevant i sammanhanget. Detta kan
man dock inte uttala sig om eftersom på vilket sätt relevansbedömningarna utfördes inte
beskrivs, vilket kan sägas vara praxis inom IR. Om relevansbedömningarna utfördes av dem
som utförde sökningarna kan man fråga sig om det fanns tillräcklig ämneskunskap för att
avgöra relevansen av de dokument som återvanns. Ingen av de inblandade
informationssökarna var ämnesexperter inom discipliner som omfattas av ERIC.
Ämnesexperter kan trots allt avgöra vilka teorier och metoder som är relevanta utifrån ett
ämnesperspektiv. Resultaten var generellt höga för både kontrollerad och okontrollerad
vokabulär. Man kan dock fråga sig om inte en mer noggrann studie av vad som är relevant
och inte kan leda till en uppvärdering av den kontrollerade vokabulären eftersom de dokument
som återvinns genom kontrollerad vokabulär har kontrollerats av individer som faktiskt tagit
ställning till dokumentet i fråga och tilldelat det ämnesord. En syn på relevans som enbart
bygger på en ytlig överensstämmelse av termer i sökfråga och dokument kan tänkas gynna
främst den okontrollerade vokabulären. Ett sådant påstående kan dock inte styrkas empiriskt
av Markey et als studie.

6.3.2 Fyra empiriska undersökningar av det relativa värdet av kontrollerad
och okontrollerad vokabulär inom naturvetenskap

Studie 5: Katzer, McGill, Tessier, Frakes och DasGupta (1982) har undersökt 7
ämnesingångar i en experimentell databas bestående av artiklar från databasen INSPEC.40

Syftet med studien var att undersöka om olika ämnesingångar återvinner olika dokument och
att bedöma effektiviteten hos ämnesingångar eller kombinationer av ämnesingångar (Katzer et
al 1982, s. 262).

7 erfarna informationssökare deltog i studien, 84 sökfrågor inhämtades ifrån 69 individer som
sedan relevansbedömde de dokument som deras respektive sökfrågor återvann.
Relevansbedömningarna utfördes utifrån två olika nivåer, en snävare definition av relevans
och en mer omfattande: Recall- 1 och Recall- 2 respektive precision- 1 och precision- 2. De
sju ämnesingångarna som inkluderades i studien var (Katzer et al 1982, s. 263).

Titel;
Abstract;
Deskriptor;
Identifier;
Ord i titel och abstract;
Endast ordstammen i titel och abstract;41

Deskriptor och identifier

                                                
40 En del av INSPEC- databasen användes för att konstruera en databas bestående av 12 000 dokument (Katzer et
al 1982, s. 263). INSPEC innehåller mer än 4.7 miljoner poster med abstracts inom litteratur som behandlar
fysik, ingenjörsvetenskaper och informationsteknologi (Gale Directory of Databases 1996, s. 482).
41 Detta kallas stemming och innebär en teknik som reducerar orden till endast ordstammen vilket eliminerar
många olika varianter av samma term (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 452)
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Man beräknade överlappningen av relevanta återvunna dokument mellan olika ämnesingångar
utifrån måtten precision och recall. De siffror för precision och recall som presenteras avser
den snävare definitionen av relevans. Resultatet visar att endast små variationer stod att finna i
jämförelsen mellan de olika ämnesingångarna. Ingen av de inblandade ämnesingångarna
presterade i någon större utsträckning bättre än de övriga. Med avseende på precision
presterade okontrollerad (22,1 %) i form av titelfältet något bättre än den kontrollerade
vokabulären (20,8 %) i form av identifier. Med avseende på recall presterade även här den
okontrollerade vokabulären (36,7 %) representerad av titel och abstract bättre resultat än den
kontrollerade vokabulären (34,8 %) i form av identifier. Intressant i sammanhanget är att för
kontrollerad vokabulär presterade identifier bättre än deskriptor både med avseende på
precision och recall (Katzer et al 1982, s. 268).

Vidare visade resultatet på en liten överlappning mellan de olika ämnesingångarna med
avseende på vilka relevanta dokument som återvunnits. En liten överlappning mellan
ämnesingångar betyder en hög grad av unika dokument, dvs. dokument som är unika för en
specifik ämnesingång och därmed endast kan återvinnas genom denna. Överlappningen
mellan kontrollerad vokabulär och okontrollerad vokabulär (titel och abstract) visade sig vara
44,9 %. Jämförelsen mellan kontrollerad och okontrollerad vokabulär visade därmed att över
hälften av de relevanta återvunna dokumenten var unika och att de två ämnesingångarna är
kompletterande (Katzer et al 1982, s. 270). Över hälften (57,9 %) av alla återvunna relevanta
dokument var unika för någon av de sju ämnesingångarna och identifier var den ämnesingång
som presterade flest unika relevanta dokument (ibid., s. 271). Katzer et al fann det
överraskande att ämnesingångar som i hög grad liknar varandra, som t ex abstract och
titel/abstract också visade på liten överlappning. Ett annat intressant fenomen som studien
visade på är att överlappningen mellan ämnesingångar är som störst när man enbart räknar de
mest relevanta dokumenten (1982, s. 269ff.).

En studie av Pao (1994) bygger vidare på det empiriska resultatet från Katzer et als studie.42

Den undersökningen hade som syfte att identifiera en optimal relation mellan 7
ämnesingångar för effektivast återvinning. Pao använde detta resultat för att undersöka
sannolikheten att ett återvunnet dokument är relevant när det återvunnits genom två
ämnesingångar i motsats till om det återvunnits genom enbart en ämnesingång. 63 jämförelser
genomfördes utifrån kombinationer av 7 ämnesingångar och utifrån 3 nivåer av relevans (hög,
normal och låg) (s. 307).

Resultaten visar att sannolikheten att ett dokument som återvunnits av två ämnesingångar är
relevant är högre än de dokument som bara återvunnits av en ämnesingång. Detta var särskilt
fallet då man bara betraktar definitivt relevanta dokument som relevanta (den högsta graden
av relevans). Den kombination av ämnesingångar som har högst sannolikhet att återvinna
dokument som är relevanta är kombinationen av deskriptorer och ord från titel och abstract
och detta gällde oberoende av graden av relevans. Sannolikheten att överlappande dokument
vid sökning i kontrollerad och okontrollerad vokabulär var relevanta ökade med 10 gånger i
jämförelse med återvunna dokument från någon av dessa ämnesingångar separat. Den
ämnesingång som hade lägst sannolikhet att återvinna hög och låg relevanta dokument var
abstract, medan sannolikheten för normalrelevanta att återvinnas var lägst för titel och abstract
(1994, s. 311f.).

                                                
42 Eftersom Pao’s undersökning bygger vidare på Katzer’s resultat kommer dessa att, för den här uppsatsens
syfte, räknas som en studie.
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Studie 6: Byrne (1975) har undersökt det relativa värdet av titlar, abstracts och kontrollerad
vokabulär i form av termer från en ämnesordslista i databasen COMPENDEX. 43 Studien är
experimentell eftersom den bygger på ett urval av databasen som manipulerats för att
möjliggöra jämförelser mellan ämnesingångarna (s. 224). Endast recall beräknades och ingen
relevansbedömning utfördes eftersom det ansågs innebära en alltför hög grad av subjektivitet
som skulle förvränga resultatet. Det antogs att alla återvunna dokument var relevanta. 50
informationsbehov användes utifrån vilka Byrne formulerade sökfrågor till databasen (s. 225).

Ingen enskild ämnesingång eller kombination av ämnesingångar kunde åstadkomma 100%
recall. Titel kombinerat med abstract återvann 75% av dokumenten. Av de 50 sökfrågorna gav
kombinationen titel och abstract bäst resultat i 37 av sökfrågorna. Sökning enbart på abstracts
återvann 61% av posterna men hade inte bäst resultat i någon av de 50 sökfrågorna.
Kombination av titlar, ämnesord och nyckelord från texten återvann 47% av dokumenten. I de
fall denna kombination hade hög recall hade kombinationen abstract/titel låg recall.
Titel/ämnesord återvann 41% av posterna. Sämst presterade kombinationerna titel/nyckelord
(27%), titel (22%) och ämnesord (21%) (Byrne 1975, s. 225). Slutsatsen är att ingen av de
utvärderade ämnesingångarna är tillräckliga och att någon typ av kombination är önskvärd.
Abstracts bidrog väsentligt till återvinningen av dokument. Att abstracts presterade så bra är
något överraskande eftersom inte alla dokument hade tillhörande abstracts. Byrne menade
dock att abstracts ökade kostnader för systemen i alltför hög grad och att titlar i kombination
med ämnesord berikade med nyckelord från texten skulle vara det rimligaste alternativet
(1975, s. 229)

Studie 7: Muddamalle (1998) har undersökt det relativa värdet av kontrollerad vokabulär i
form av deskriptorer och okontrollerad vokabulär i en databas inom det naturvetenskapliga
ämnet geoteknik. Både precision och recall beräknades för alla ämnesingångar inblandade.
Exakt vilka ämnesingångar som omfattas av den okontrollerade vokabulären, om det är titel
eller abstract eller både och, framkommer inte av studien. En speciell databas konstruerades
innehållande 17,918 dokument från olika tidskrifter som fanns tillgängliga inom Central
Water and Power Research Center (CWPRS) sedan 1988. En avdelning inom CWPRS valdes
ut, the Applied Earth Science Laboratory (AESL, min förkortning), som väl passade det
aktuella ämnet. Ett antal informationsbehov utformades i samråd med experter tillhörande
följande discipliner (s. 884):

• Vibration Technology,
• Soil & Concrete
• Hydrogeology
• Photo Elasticity,
• Rock Mechanics
• Earthquake Engineering,
• Geofysik

Muddamalle betonar behovet av att uppdatera den kontrollerade vokabulären Detta är
speciellt fallet i ett ämne som geoteknik där det, enligt Muddamalle, skett en stor tillväxt i
terminologin sedan 1974 då tesaurusen senast blev uppdaterad. Tesaurusen uppdaterades med
hjälp av experter på området vilka identifierade ungefär 600 termer som sedan lades till eller
ersatte redan existerande deskriptorer. Författaren till artikeln formulerade 81 sökfrågor

                                                
43 COMPENDEX PLUS (enligt producenten är COMPENDEX inte längre tillgänglig) innehåller 3.63 miljoner
poster och omfattar ingenjörsvetenskaper (Gale Directory of Databases 1996, s. 213).
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utifrån informationsbehoven. Relevansbedömningarna utfördes sedan i konsultation med de
experter som formulerade informationsbehoven (s. 885).

Resultatet visar att den kontrollerade vokabulären återvann 80 % av alla relevanta dokument
medan den okontrollerade vokabulären uppnådde en recall på 85 %. Precisionen för den
kontrollerade vokabulären blev 81 % och 83 % för den okontrollerade vokabulären. Eftersom
databasen skapades för denna studie kunde man exakt beräkna recall eftersom man hade en
överblick över dokumenten i databasen. 100 % recall uppnåddes genom den okontrollerad
vokabulären för 22 sökfrågor, medan tesaurusen uppnådde maximal recall för 6 sökfrågor (s.
886).

Studie 8: Hersh och Hickam (1992) utförde en studie som hade som syfte att jämföra recall
och precision för tre olika indexeringsmetoder inom ämnet medicin: sökning utfördes i
MEDLINE44 med hjälp av kontrollerad vokabulär, okontrollerad vokabulär och sökning med
hjälp av SAPHIRE45 som använde både kontrollerad vokabulär och okontrollerad vokabulär
(s. 293).

Hersh och Hickam beskriver hur 12 sökfrågor, av ursprungligen 44, som uttryckte verkliga
informationsbehov hos användare av ett medicinskt bibliotek valdes ut. De olika sökfrågorna
var alla relaterade till sjukdomen aids. En experimentell databas bestående av 200 abstracts
vilka har valts ut från databasen aidsline. Den okontrollerade vokabulären bestod av manuell
indexering av abstracten utifrån MeSH- termer som är godkända termer för indexering av i
databasen MEDLINE. Alla frågorna var relaterade till sjukdomen aids.
Relevansbedömningarna utfördes av fem meriterade läkare, varav en var expert på forskning
om aids. De övriga fyra relevansbedömde alla tvåhundra abstracts parvis. När
relevansbedömarna var oense hade aidsexperten utslagsröst. 23 informationssökare från
Oregons hälsouniversitet utförde sökningarna. 10 av dessa var läkare med ämneskunskaper
och erfarenhet av sökning i MEDLINE, 5 var bibliotekarier med erfarenhet av sökning i
MEDLINE, och en grupp på 8 personer med begränsad vana av sökning i MEDLINE. Alla 23
deltagarna sökte utifrån alla 12 sökfrågor (1992, s. 295 ff.).

Sökningar på okontrollerad vokabulär resulterade i en genomsnittlig recall som var högre
(34,4 %) än sökning på kontrollerad vokabulär i form av MeSH- termer (25,1 %) som i sin tur
presterade högre recall än SAPHIRE (21,2 %). Även med avseende på den genomsnittliga
precisionen presterade den okontrollerade vokabulären bättre (55,1 %) än kontrollerad
vokabulär (53,2 %) och även här presterade SAPHIRE sämst (45,7 %). Sökning med den
okontrollerade vokabulären presterande därmed bäst vad beträffar recall och precision, även
om den bara var marginellt bättre än kontrollerad vokabulär. De erfarna bibliotekarierna
uppvisade de bästa resultaten följt av läkarna och sist de oerfarna informationssökarna (Hersh
& Hickam 1992, s. 297).

                                                
44 MEDLINE innehåller 6.8 miljoner poster inom medicin och andra hälsorelaterade ämnen (Gale Directory of
Databases 1996, s.588).
45 SAPHIRE betyder Semantic and Probabilistic Heuristic Information Retrieval Environment och bygger på
viktning av olika termer i dokumenten och utifrån detta relevansrankas dokumenten (Hersh & Hickam 1992, s.
293).
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6.3.2.1 Analys

Undersökningarna visade på ett varierande intresse för hur informationsbehov konstruerats
och hur relevansbedömningarna utförts och deras betydelse för resultatet. Ett tydligt tecken på
att man lägger liten vikt vid dessa frågor är den begreppsförvirring som ibland existerar. I
Studie 5 förväxlas begreppen sökfråga och informationsbehov. Sökfrågor är sökfrågor som
man ställer till systemet på systemets språk medan informationsbehov är den grund utifrån
vilka man formulerar sökfrågorna. Det som Katzer et al kallar sökfrågor är i själva verket
informationsbehov som man fått från ett antal individer. Eftersom dessa ”sökfrågor” togs från
ett antal individer och sedan utgjorde underlag för ett antal erfarna informationssökare kan de
inte vara sökfrågor utan informationsbehov. Det Katzer et al kallar sökfrågor kan inte utgöra
färdiga frågor till systemet eftersom då fyller de erfarna informationssökarna ingen funktion.
Denna begreppsförvirring kommer att återkomma vid fler tillfällen.

Man beräknade i studien graden av överlappning mellan olika ämnesingångar. Enligt Pao bör
man idealt sett undersöka graden av överlappning av två grupper av återvunna dokument från
två parallella sökningar i olika ämnesingångar utifrån samma sökfråga (se kapitel 3.1)
eftersom detta tillvägagångssätt minimerar subjektiva variationer och fokuserar utvärderingen
till själva ämnesingången. Katzer et al påpekade att det i deras undersökning finns en risk för
att man blandar ihop informationssökarens prestation med ämnesingångarnas effektivitet
eftersom en kombination av ämnesingångar vid sökning på en given sökfråga utfördes av
olika informationssökare (1982, s. 302). Jag fann vissa indikationer på att denna risk påverkat
resultatet eftersom fältet identifier presterade högre recall än kombinerade sökningar på både
deskriptor och identifier. Jag har svårt att förstå varför en sökning på deskriptor inte skulle
tillföra ytterligare relevanta dokument till en sökning i identifierfältet. Kanske är detta en
indikation på att variationer i resultat kan vara en konsekvens av det faktum att olika
informationssökare som sökte i de olika ämnesingångarna. Detta kan kopplas till Hjørlands
diskussion om det objektiva värdet av ämnesingångar som avser värdet av ämnesingången
oberoende av informationssökarens förmåga att utnyttja den (se kapitel 3). Man måste
försöka att skilja mellan ämnesingångarnas förmåga och förmågan hos dem som använder och
utvärderar dem. Informationsbehoven utgjordes av informationsbehov som inhämtats hos ett
antal individer. Man bör dock notera att inget urval gjordes med avseende på de olika
informationsbehovens lämplighet eller kvalitet (Katzer et al 1982, s. 203) (det som Swanson
menar är styrkan med det han benämner topics: de möjliggör en utomståendes bedömning, en
eliminering av det rent subjektiva i informationsbehoven: se kapitel 5 för utförligare
diskussion).

Med avseende på resultatet i studie 5 kan nämnas att olika ämnesingångar i hög grad
återvinner olika relevanta dokument. Pao menar att återvinning av överlappande dokument
kan betraktas som en taktik för att åstadkomma hög precision i sökningarna. Det är därmed
kombinationen av kontrollerad och okontrollerad vokabulär som har högst sannolikhet att
återvinna dokument som är relevanta. Detta kan också kopplas till principen om datafusion
som presenterades i kapitel 2 som innebar att olika kompletterade metoder uppnår
tillsammans större möjligheter än olika metoder var för sig.

I Studie 6 är den kontrollerade vokabulärens extremt låga recallvärde det mest
anmärkningsvärda resultatet. En förklaring kan vara att den kontrollerade vokabulären
utgjordes av termer från en ämnesordslista, inte en tesaurus. En ämnesordslista är svårare att
uppdatera eftersom de är mer allmänna och förändringar i dessa system kräver mycket mer än
förändringar i tesaurusar som oftare är skapade för att fungera i speciella miljöer (Rowley &
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Farrow 2000, s. 371). Skillnaden mellan ämnesordslistor och tesaurusar har blivit mindre
intressant i det att den förra alltmer kommit att efterlikna den senare. Denna studie utfördes
dock 1975 och utvecklingen av ämnesordslistor mot en mer tesauruslik konstruktion hade
knappast påbörjats. Byrne påpekar själv att i de fall titlar, ämnesord och nyckelord från texten
hade hög recall hade kombinationen abstract/titel låg recall. Detta indikerar att användandet
av kontrollerad vokabulär kompletterar sökning på okontrollerad vokabulär. Byrnes slutsats är
att indexering förbättrar återvinningen något men inte tillräckligt för att rättfärdiga den
kostnad som indexeringen innebär. Enbart den kontrollerade vokabulären presterade ett
mycket dåligt resultat. Kanske berodde detta på att i denna undersökning indexerades
dokumenten med termer från en ämnesordslista vilket, som Rowley och Farrow påpekade
ovan, inte nödvändigtvis är samma sak som att indexera med godkända termer hämtade från
en tesaurus. En fråga som också uppkommer i detta sammanhang är i vilken utsträckning
ämnesordslistor uppdateras. I allmänhet uppdateras ämnesordslistor mer sällan än tesaurusar.
COMPENDEX är dessutom en databas som innefattar ingenjörsvetenskapliga ämnen vilket
innebär att nya termer ofta tillkommer som ett resultat av den teknologiska utvecklingen. Det
är extra viktigt att den kontrollerade vokabulären uppdateras i ämnen som har en föränderlig
terminologi för att behålla sin effektivitet. Kanske missgynnas kontrollerad vokabulär av att
inga relevansbedömningar utförts eftersom kontrollerad vokabulär är resultatet av ett
medvetet urval utfört av en indexerare. Okontrollerad vokabulär har fler ingångar till
dokumentet (fler sökbara ord) vilka i högre utsträckning är irrelevanta och icke-representativa
för dokumentet i sin helhet vilket leder till att okontrollerad vokabulär gynnas av att inga
relevansbedömningar utförs.

Studie 7 visade på goda resultat för både kontrollerad och okontrollerad vokabulär, ingen
anmärkningsvärd skillnad kunde visas. Att den okontrollerade vokabulären återvann maximal
recall vid 25 % av sökningarna är dock värt att notera. Viktigt att påpeka här är också att den
databas som användes vid undersökningen skapades enbart för denna undersökning. Detta har
konsekvensen att man hade bra insikt i vilka dokument som den innehöll och, vilket är än mer
intressant, vilka dokument som var relevanta. Detta möjliggjorde en beräkning av recall, inte
relativ recall vilket gör att man undviker den kritik som riktas mot recall –måttet för att man
inte kan veta det totala antalet relevanta dokument i en dokumentsamling. Vidare kan man
spekulera vad den goda kunskapen om databasens innehåll hade för resultatet i
undersökningen. En god kunskap om databasens innehåll bör underlätta konstruerandet av
sökfrågor av god kvalitet. De höga värdena i precision och recall för den kontrollerade
vokabulären kan nog till viss del finna sin förklaring i att tesaurusen uppdaterades före
undersökningen av experter inom geofysik. Vad gäller den okontrollerade vokabulären kanske
det goda resultatet förklaras av den höga graden av standardisering av språket inom
geofysiken46 och att synonymkontroll av den anledningen har förhållandevis liten betydelse.

En annan aspekt av resultatet är det kända fenomenet att hög recall resulterar i låg precision
och tvärtom. I det här fallet verkar detta samband vara ur spel. Orsaken till detta är svårt att
veta. Swansons teori var att informationsbehov och relevansbedömningar som är
slentrianmässiga producerar höga recallvärden. I detta fall är denna teori mindre trolig
eftersom informationsbehov formulerades och relevansbedömningar utfördes av
ämnesexperter utifrån projekt som de för tillfället var engagerade i. Dessutom är geofysik ett
väl avgränsat område och därmed råder antagligen en stabil konsensus om vad som är

                                                
46 Bhattacharyya menar (se kapitel 4) att fysiken har ett mindre intresse för kontroll av terminologin än t ex kemi.
I förhållande till samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner är kontrollen av terminologin hög.
Dessutom utgör geofysiken en specialitet inom fysiken med följden att en högre grad av överensstämmelse
mellan teorier och metoder rimligtvis bör reflekteras i en högre grad av kontroll av terminologin.
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relevant. Att studien utfördes i en experimentell databas vilken konstruktören av studien också
var den som sökte i databasen kan förklara stabiliteten resultaten. Att tesaurusen uppdaterades
av ämnesexperter innan studien utfördes förklara kanske de höga värdena för kontrollerad
vokabulär. Studien specificerar inte exakt vilka fält som man sökt i, endast att man sökt i
kontrollerad respektive okontrollerad vokabulär. Detta är problematiskt när man vill utvärdera
ämnesingångars relativa värde. Det framgår, om än inte uttryckligt, att den kontrollerade
vokabulären innefattar deskriptorer från en tesaurus. Med avseende på den okontrollerade
vokabulären är det mer osäkert, men man kan hålla för troligt att både titel och abstract har
utnyttjats med tanke på det relativt höga recallvärdet för okontrollerad vokabulär.

Studie 8 utfördes på en mycket liten dokumentsamling bestående av endast 200 abstracts. Att
ett så litet antal dokument ingår leder till tanken att informationssökarna hade god kunskap
om de dokument som ingick i studien. Man kan också tänka sig att Hersh och Hickam var
medveten om antalet relevanta dokument i samlingen och att det inte handlade om relativ
recall. Studien presterade en ganska blygsam recall. Man kan misstänka att den relativt vaga
terminologin inom den medicinska vetenskapen får konsekvenser i form av låg recall för
okontrollerad vokabulär. Studien använder sig av ett intressant grepp genom att utgå ifrån
olika kategorier av informationssökare och sedan jämföra resultatet från respektive kategoris
sökningar. Detta visar tydligt på att skickligheten hos informationssökaren har stort inflytande
på resultatet vid utvärderingen av ämnesingångarna. Detta leder till frågan om vad som
egentligen utvärderas vid olika studier av ämnesingångar: ämnesingångarna eller
informationssökarnas skicklighet. En sammanblandning av dessa två variabler är
problematiskt. En slutsats man kan tänkas dra av detta är att en kunskap om hur den
kontrollerade vokabulären används på bästa sätt har stor inverkan på dess effektivitet.
Bibliotekarierna fick nästan dubbelt så hög recall i jämförelse med läkarna och långt högre
precision. Att den kontrollerade vokabulären uppvisade generellt sämre resultat kan därmed
ha att göra med kunskap om hur kontrollerad vokabulär bäst används än att kontrollerad
vokabulär i sig är sämre.

Sökning på okontrollerad vokabulär visar på det bästa resultatet generellt över alla tre
inblandade kategorier av informationssökare, men med avseende på bibliotekariernas resultat
kan man betrakta kontrollerad och okontrollerad vokabulär som jämförbara. Den lista på
sökfrågor som räknas upp (Hersh & Hickam 1992, s. 296) är i själva verket
informationsbehov. Trots denna förväxling har man i själva utförandet av studien skiljt mellan
informationsbehov och sökfråga (till skillnad från i studie 5). Det urval av informationsbehov
som utfördes i denna studie kan relateras till Swansons diskussion om informationsbehovs
objektivitet där han menade att nedskrivna informationsbehov, vilka han benämnde topics,
kan diskuteras och kritiseras och därmed i någon mening objektivt bedömas (se kapitel 5).
Hersh och Hickam valde ut 12 av 44 sökfrågor eftersom dessa uttryckte informationsbehov
som var alldeles för breda (1992 s. 295). Relevansbedömningarna utfördes av flera experter
och om de var oense avgjordes frågan av en aidsexpert: man får därmed någon slags
konsensus om relevans utifrån en stor kunskap om vad som är relevant inom det specifika
ämnesområdet.

6.4 Empiriska undersökningar av det relativa värdet av referenser och
termer

Att sökning på referenser fungerar kompletterande i relation till sökning på termer har länge
påpekats som en möjlighet. Den förste forskaren som intresserade sig för detta var Salton som
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undersökte detta redan 1971 (Pao 1989, s. 227). Ett antal undersökningar kommer här att
presenteras vilka empiriskt undersökt detta förhållande. Pao påpekar att få undersökningar har
haft som syfte att jämföra det relativa värdet av sökning på termer och referenser och att de
som utförts har använt sig av metoder som inte finns tillgängliga i operationella system (ibid.,
s. 227). På senare tid har dock både Pao (1989; 1993) och McCain (1989) utfört studier som
jämför det relativa värdet av dessa ämnesingångar inom naturvetenskap, närmare bestämt
medicin. Två undersökningar kommer här att presenteras av författaren av Pao som är nära
relaterade eftersom den senare teoretiskt bygger vidare på den förra som av författaren själv
betraktas som en pilotstudie. De studier som inkluderats tillhör kategorin studier av
överlappning mellan ämnesingångar som beskrivits i kapitel 3.1 där man använder samma
sökfrågor eller informationsbehov vid sökning i en gemensam grupp dokument.

6.4.1 Tre empiriska undersökningar av det relativa värdet av referenser
och termer inom medicin

Studie 1: Den första undersökningen (1989) utfördes i experimentell miljö av Pao och
Worthen inom forskningsfältet enteral hyperalimentation.47 Stor vikt lades vid att kontrollera
de variabler som påverkar undersökningens resultat. En databas skapades i syfte att
möjliggöra sökning på både termer (både kontrollerad och okontrollerad vokabulär) och
referenser.48 Pao och Worthen skriver att 40 sökfrågor samlades in från databasen och av
dessa utformades 33 sökfrågor av en erfaren informationssökare i syfte att minska
subjektiviteten orsakad av olika sökares erfarenhet och skicklighet. Informationssökaren hade
själv indexerat en del av databasens dokument och var väl förtrogen med systemet, vilket Pao
och Worthen ansåg borde garantera konsistens, dvs. en stabilitet i bedömningen. För varje
sökfråga måste sedan ett källdokument som bäst representerar sökfrågan (eller snarare det
bakomliggande informationsbehovet) väljas ut för att möjliggöra en utvärdering av sökning på
referenser. Valet av källdokument utfördes av en ämnesexpert (1989, s. 229).  .

Relevansbedömningarna utfördes av två ämnesexperter vilkas bedömningar jämfördes. Om de
skilde sig åt undersöktes orsaken mer noggrant. Antalet relevanta dokument var summan av
alla dokument som återvunnits genom ämnesingångarna och som bedömts relevanta av
ämnesexperterna. Recall för sökningarna på termer beräknades som en variant av relativ
recall: antalet relevanta återvunna dokument genom sökning på termer i förhållande till totala
antalet relevanta dokument återvunna av båda ämnesingångarna. Recall för
referenssökningarna beräknades som antalet relevanta dokument som citerar källdokumentet
delat på det totala antalet relevanta dokument för båda ämnesingångarna (Pao & Worthen
1989, s. 230).

Resultatet visade att sökning på termer i genomsnitt gav 86% recall och 67% precision.
Sökning på referenser gav i genomsnitt 26% recall och 85% precision. Vid närmare
granskning fann man att i de två fall då sökning på termer inte gav några relevanta dokument
lyckades man däremot genom sökning på referenser (Pao & Worthen 1989, s. 230).
Dessutom, vid 17 av de 33 sökfrågor lyckades man genom sökning på referenser återvinna i
genomsnitt 14% ytterligare relevanta dokument som inte kunde återvinnas genom termer.
Endast 12% av de återvunna relevanta dokumenten var möjliga att återvinna genom båda

                                                
47 Namnet på ett biomedicinskt forskningsfält som omfattar näringslära (Pao & Worthen 1989, s. 228).
48 Databasen bestod av 1 331 dokument från 200 medicinska tidskrifter och en separat fil med 19 295 referenser
från dessa 1 331 dokument skapades (Pao & Worthen 1989, s. 228).
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ämnesingångarna, övriga relevanta dokument var unika för någon av ämnesingångarna (ibid.,
s. 233f.).

Studie 2: Syftet med den senare studien av Pao (1993) var att testa om resultaten från den
tidigare experimentella studien även var relevanta i operationell miljö och även att föreslå
specifika egenskaper hos sökfrågor som är relaterade till sökning på termer (både kontrollerad
och okontrollerad vokabulär) respektive referenser, dvs. vilka typer av sökfrågor lämpar sig
bäst för sökning på termer respektive referenser. Till skillnad från pilotstudien samlades data
från sökningar utförda av informationssökare i flera medicinska bibliotek som formulerat
egna sökfrågor utifrån de informationsbehov de funnit relevanta (s. 97).

Pao påpekar att en rättvis jämförelse mellan sökning på referenser och sökning på termer i
operationell miljö försvåras av det faktum att man inte kan kombinera dessa två
ämnesingångar i en sökning och två olika databaser måste därför sökas separat. En ytterligare
komplikation som Pao nämner är att MEDLINE och SCISEARCH49 har väldigt olika
täckning inom ämnet biomedicin. Därmed inkluderades endast de poster som förekommer i
båda databaserna. I pilotstudien hade däremot en databas konstruerats i syfte att möjliggöra
sökning på både termer och referenser (1993, s. 97).

Relevansbedömningarna utfördes av samma personer som formulerade sökfrågorna.
Informationssökarna bör betraktas som erfarna eftersom de var anställda vid medicinska
bibliotek. Relevansbedömningar blir mer subjektiva i operationella studier eftersom
möjligheten att kontrollera variabler försvinner. Relevansbedömningarnas subjektivitet
begränsas dock av informationssökarnas erfarenhet av vilka behov som finns inom det ämne
som sökningarna utförs. Användandet av flera olika informationssökare kommer dock
oundvikligen att öka subjektiviteten (Pao 1993, s. 99).

Den operationella studien bekräftade i stort sett resultatet från pilotstudien vad gäller
precision/recall. Sökningar på termer i MEDLINE resulterade i 77% recall och 56% precision.
För sökningar på referenser i SCISEARCH blev motsvarande siffror 33% recall och 60%
precision. Endast 4,8 % av de återvunna dokumenten (oberoende om de var relevanta eller
inte) återvanns av båda ämnesingångarna. Resten av de återvunna dokumenten var unika för
respektive sökmetod (Pao 1993, s. 100). Vidare kom studien fram till att dokument återvunna
genom båda ämnesingångar hade 6 ggr högre sannolikhet att vara relevanta50. Sökning på
referenser bidrog med 24% relevanta dokument som inte kunde återvinnas genom sökning på
termer (ibid,. s. 104).

Med avseende på syftet att finna specifika egenskaper hos sökfrågor som lämpar sig bäst för
sökning på referenser kunde inga tydliga slutsatser dras. Varje informationsbehov placerades i
9 grupper beroende på deras precision/ recall-värden. Sökning på referenser verkade vara
minst effektiva vid specifika sökfrågor. Den multidiciplinära karaktären hos referenser som
verktyg för återvinning bekräftades genom att informationsbehov som berörde
beteendevetenskap var effektivast vid sökning i SCISEARCH. Dock, betonar Pao att
effektivare metoder i framtiden måste utformas för att närmare kunna dra slutsatser om vilka

                                                
49 SCISEARCH möjliggör sökning på referenser och täcker mer än 4600 tidskrifter inom olika
naturvetenskapliga discipliner (Gale Directory of Databases 1996, s. 779).
50 Denna kunskap är dock besvärlig att implementera i verkliga söksituationer eftersom det inte i nuläget är
särskilt praktiskt att kombinera resultaten från dessa två sökmetoder eftersom det krävs sökningar i separata
databaser.
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informationsbehov som är mest lämpade för sökning med termer respektive referenser (1993,
s. 109).

Studie 3: Även McCain (1989) har undersökt det relativa värdet av termer och referenser i
operationell miljö. Syftet var att utröna graden av överlappning mellan ämnesingångarnas
sökresultat och till vilken grad referenser bidrog till återvinningen av relevanta dokument som
inte kunde återvinnas genom sökning på termer. Vidare försökte McCain att undersöka i
vilken utsträckning termer och referenser förmår återvinna dokument vilka
informationssökaren tidigare inte varit bekant med, s.k. novelty. Erfarna forskare inom
biomedicin bidrog med nio informationsbehov till undersökningen. Utifrån dessa utfördes
sedan sökningar i MEDLINE, PSYCINFO, SCISEARCH och SOCIAL SCISEARCH. 51

Samma forskare som bidrog med informationsbehoven formulerade sökfrågor och
relevansbedömde sökresultatet (s. 111).

Genomsnittlig recall för termer kontra referenser var 67 % respektive 43 %. Resultatet visar
också på att i genomsnitt 10 % av de relevanta dokumenten återvanns genom både termer och
referenser och vidare att i genomsnitt 33 % av de relevanta dokumenten kunde endast
återvinnas genom sökning på referenser. När det gäller novelty visade undersökningen att
både termer och referenser förmådde återvinna ett stort antal dokument ej tidigare kända av
informationssökaren (64 % för termer respektive 58 % för referenser) (McCain 1989, s. 112).

6.4.1.1 Analys

I studie 1 sker en sammanblandning av begreppen informationsbehov och sökfråga som är en
formulering av informationsbehovet på systemets språk (se även studie 5 presenterat i kapitel
6.3.2). Pao och Worthen skriver att 40 sökfrågor samlades in från användare av databasen och
att en erfaren informationssökare utförde sökningarna (s. 229). Detta blir absurt eftersom om
det redan finns färdigformulerade sökfrågor fyller informationssökaren ingen funktion (det är
själva sökfrågan som informationssökaren bidrar med). Det handlar alltså om
informationsbehov, inte sökfrågor. Det är förvånande att forskare gör detta misstag. Det är
fundamentalt att skilja mellan dessa två nivåer eftersom det möjliggör en mer medveten
strategi för utvärdering av ämnesingångarna: först att se till att informationsbehoven är
relevanta och av hög kvalitet och att i nästa steg se till att man sedan utnyttjar systemets
möjligheter vid formuleringen av sökfrågan.  I studie 1 utfördes sökningarna av endast en
person vilket hade förhoppningen att det skulle eliminera de subjektiva variationerna som är
effekten vid användning av flera informationssökare (se Saracevic & Kantor i kapitel 2).
Sökningarna utfördes både på termer och referenser utifrån samma sökfrågor för att sedan
jämföra resultaten (se Paos definition av studier av överlappning mellan ämnesingångar i
kapitel 3.1). Samma person som utförde sökningarna hade även indexerat delar av databasen
vilket antagligen skapar ännu bättre förutsättningar för en lyckad sökning. Frågan är hur
realistisk en sådan undersökning är. Hur ofta är informationssökare så väl förtrogna med hur
dokumenten är indexerade som här är fallet?

Undersökningen visar på en stark vilja att kontrollera de subjektiva variabler som påverkar
utfallet av sökningarna. Relevansbedömningarna utfördes av två ämnesexperter som när de
var oense diskuterade sig fram till gemensam bedömning. Detta bör minska de subjektiva

                                                
51 SOCIAL SCISEARCH möjliggör sökning på referenser och täcker 1400 av världens viktigaste
samhällsvetenskapliga tidskrifter (Gale Directory of Databases 1996, s. 796).
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variabler som påverkar utfallet, dels genom att relevansbedömningarna utfördes av
ämnesexperter, dels genom att bedömningarna diskuterades och kritiserades och därmed bör
en högre grad av objektivitet kunna uppnås. Både Saracevic och Fidel ansåg att man inte
kunde dra några slutsatser angående söktaktik t ex val av termer eller relevansbedömningar
eftersom dessa varierar starkt från individ till individ (se kapitel 2). Att ett aktivt urval av
informationsbehov (endast 33 av 40 användes i studien) har skett indikerar att Pao och
Worthen tagit ställning till kvaliteten hos informationsbehoven och utifrån detta gjort ett urval
bland dessa utifrån deras lämplighet (i enlighet med Swansons teori om informationsbehovs
objektivitet i kapitel 5).

Intressant med studie 2 är huruvida det faktum att den är operationell, till skillnad från studie
1, påverkar slutresultatet. En operationell studie leder till mindre kontroll över de variabler
som är inblandade vid informationssökning. Man kan förvänta sig en lägre grad av stabilitet i
formulering av sökfrågor och påföljande relevansbedömningar. Pao menar dock att det
innebär svårigheter att dra slutsatser från experimentella studier som bygger på små urval av
databaser eller databaser skapade för en specifik studie. Trots problemen med operationella
studier bör man ändå fortsättningsvis använda sig av databaser i onlinemiljö med vanliga
användare (1993, s. 98).

Det finns förstås problem med att jämföra studier som bygger på olika förutsättningar. I det
här fallet bygger studie 1 på en databas som konstruerats i syfte att möjliggöra sökning på
både termer och referenser och som dessutom är extremt begränsad ämnesmässigt vilket ska
jämföras med databaserna i studie 2 och 3 som utgörs av vanliga kommersiella databaser med
många målgrupper med många olika behov. Dessutom är de informationsbehoven som
används i studie 2 och 3 ”verkliga” i meningen att de utgör informationsbehov som
reflekterade många olika användare av de inkluderade databaserna. Frågan är hur dessa
”verkliga” informationsbehov och sökfrågor påverkar slutresultatet i förhållande till den mer
kontrollerade miljö som studie 1 möjliggjorde.

Med avseende på informationsbehov bör man tala om skillnader i kvalitet: det finns
informationsbehov som är relevanta, som uttrycker kärnan inom ett ämne och det finns
informationsbehov som berör mindre centrala ämnen och som inte uttrycker en djupare
kunskap om ett ämnesområde. Det är detta som Swanson betonar när han talar om det
objektiva värdet av informationsbehov, dvs. att informationsbehoven uttrycker de teorier och
metoder som är relevanta inom ett ämnesområde och alla informationsbehov som formuleras
till system är därmed inte nödvändigtvis av hög kvalitet.

I Studie 3 använde bara måttet recall till skillnad från de två övriga studierna och dessutom
omfattar studie 3 både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga databaser (PSYCINFO
och SOCIAL SCISEARCH) medan studie 1 och 2 endast omfattar naturvetenskapliga
databaser. Studie 3 liknar studie 2 i det att undersökningen omfattar kommersiellt tillgängliga
databaser med många olika användare. Dock, vad gäller utförandet liknar den mer studie 1 i
det att man i högre utsträckning försökt att kontrollera kvaliteten på informationsbehoven och
relevansbedömningarna vilka utfördes av ämnesexperter. Ingen av dessa tre studier är därmed
utförda utifrån samma förutsättningar vilket försvårar slutsatser om vad eventuella variationer
i sökresultat kan bero på. Studie 3 presterade lägst recall med avseende på sökning mer termer
och högst recall vid sökning på referenser. Sökning på termer med avseende på både precision
och recall presterade bäst i studie 1 men sämst med avseende på referenser. Frågan är i vilken
utsträckningen som de olika ämnesområden som studierna omfattade påverkade resultatet.
Studie 1 presterade över lag bäst vid sökning på termer vilket kan förklaras av det avgränsade
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ämnesområde som antagligen resulterar i en lättare kontroll av vilka termer som är lämpliga
vid sökning. Dessutom indexerades dokumenten av den som utförde sökningarna vilket
rimligtvis leder till en stor kunskap om den kontrollerade vokabulären. Studie 3 som
presterade sämst med avseende på recall för termer kan förklaras med att databaserna hade
större omfattning och att även en samhällsvetenskaplig databas inkluderades vilket kan ha
påverkat den terminologiska precisionen.

Vad påverkade utfallet vid sökning på referenser? En variabel som rimligtvis borde påverka
slutresultatet är variationer i citatfrekvensen mellan olika ämnesområden. I kapitel 3.4.5
beskrev McRoberts och McRoberts hur den genomsnittliga citatfrekvensen varierade mellan
naturvetenskapliga discipliner. Medicin låg relativt högt (12-15/artikel) medan biokemi låg
högst (20/artikel). Någon exakt siffra för biomedicin presenterades däremot inte. Det är dock
troligt att biomedicin placerar sig någonstans mellan medicin och biokemi vilket medför att
citatfrekvensen för biomedicin ligger högt. Som beskrevs i kapitel 3.4.5 behöver vissa
kriterier uppfyllas för att sökning på referenser ska vara framgångsrika. En av
förutsättningarna var att det existerar en accepterad praktik för att citera verk inom
ämnesområdet. Den medicinska och biomedicinska vetenskapen uppfyller säkerligen detta
kriterium. Med tanke på de terminologiska problem som finns inom medicin (se kapitel 4) kan
man betrakta sökningar på referenser som ett extra viktigt komplement eftersom den
terminologiska precisionen inte har den betydelse vid sökning på referenser som den har vid
sökning på termer. Å andra sidan kan man tänka sig att i andra naturvetenskapliga discipliner
där den terminologiska precisionen är bättre och där citatfrekvensen är lägre är sökningar på
referenser inte lika effektiva. Den låga överlappningen mellan de båda ämnesingångarna som
dessa tre studier uppvisar indikerar dock att en sökning på referenser alltid med största
säkerhet bidrar med ytterligare relevanta dokument som inte går att återvinna genom sökning
på termer. Frågan är bara i vilken utsträckning detta förhållande gäller inom olika discipliner.

Studie 3 omfattade även sökning på referenser inom samhällsvetenskaplig databas (SOCIAL
SCISEARCH). Hur citatfrekvensen ser ut inom samhällsvetenskapen och inom de
humanistiska disciplinerna presenterade inte McRoberts och McRoberts. Men Bazerman
visade att inom t ex litteraturvetenskapen finns inte samma praxis att referera till auktoriteter
inom området (se kapitel 3.4.5). Ytterligare en förutsättning för att sökningar på referenser
ska lyckas är att det ska existera erkända verk bidrag som ofta citeras inom ett ämnesområde.
Detta är mer vanligt desto mer paradigmatisk en disciplin är. Ju mer överens forskare är om
vilka metoder och teorier som är relevanta desto mer överens är man om vilka verk som anses
centrala inom en disciplin. Samhällsvetenskaperna innehåller en högre grad av konkurrens
mellan olika teorier och metoder än vad som är vanligt inom naturvetenskapen vilket
försvårar möjligheten att finna lämpliga källdokument.  Problemet med citatfrekvenser som
förklaring är att sökning på referenser presterade sämst med avseende på recall i studie 1 som
omfattade en ämnesmässigt avgränsad databas inom biomedicin och bäst i studie 3 som
omfattade även samhällsvetenskapliga databaser vilket gör att frågan om citatfrekvens
knappast har varit avgörande.

Eftersom inga empiriska undersökningar av det relativa värdet av termer och referenser vid
sökning i citeringsdatabaser inom samhällsvetenskapen och humaniora har publicerats kan
man endast spekulera om det relativa värdet varierar i förhållande till naturvetenskapen.
Green (2000) har undersökt hur sökning på referenser fungerar i relation till sökning på
termer inom humaniora. Dock utfördes sökningarna inte i elektroniska databaser. Studien visa
att mindre än 5 % av dokumenten kunde återvinnas genom både sökning på termer och
sökning på referenser och att dessa två metoder därmed i mycket liten grad återvinner samma
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dokument (s. 220). Vidare påpekar hon att de få dokument som återvanns av båda
ämnesingångarna hade hög sannolikhet att vara relevanta (ibid., s. 221). Green menar att om
hög recall prioriteras bör man söka på både termer och referenser (ibid., s. 226). Studien
indikerar därmed att resultaten från ovan presenterade studier inom medicin även gäller inom
humaniora. Studien bygger inte på ”elektronisk” sökning i citeringsdatabasen A&HCI utan
istället på ”manuell” sökning på referenser genom att man följer bibliografiska referenser från
dokument som anses relevanta för de sökfrågor man valt. Detta innebär en lite annorlunda
metod eftersom man följer referenser ”bakåt i tiden” och ser vilka relevanta dokument som de
valda källdokumenten har citerat. Vid sökning i databasen A&HCI söker man ”framåt i
tiden”, dvs. man undersöker vilka som citerat källdokumentet. Det är därmed svårt att uttala
sig om hur mycket valet av metod vid sökning på referenser påverkar utfallet. Green valde att
inte använda sig av citeringsdatabasen av två skäl, dels på grund av att det inte är klart på
vilket sätt sökning på referenser i citeringsdatabaser skiljer sig från sökning på termer, dels
därför att det är mycket vanligare för forskare inom humaniora att utifrån ett relevant
dokument ”manuellt” söka sig vidare i referenslistan.

6.5 Empiriska undersökningar om det relativa värdet av fulltext och
kontrollerad/okontrollerad vokabulär

De tidiga utvärderingarna av fulltext har stora brister. Utifrån dagens kunskap och tillgång till
stora testkollektioner har forskningen fram till mitten av 1980-talet stora begränsningar. Det
som betraktades som fulltext var ofta i själva verket ord från titel och abstract, alltså inte det
vi i dag betecknar som fulltext. Vidare användes experimentella databaser som var begränsade
vad gäller ämne och antal dokument i samlingen (Mckinin, Sievert, Johnson & Mitchell 1991,
s. 297). Undersökningar som jämför effektiviteten av fulltext och övriga ämnesingångar har
utförts främst inom ämnet medicin vilket kan ha att göra med de terminologiska problem som
utmärker den medicinska disciplinen (se kapitel 4). The MEDLINE/full-text-research project
hade som syfte att jämföra effektiviteten hos fulltext jämfört med de övriga ämnesingångarna
tillgängliga i databaser som omfattar tidskrifter inom ämnet medicin. Undersökningarna
utfördes i operationell miljö i kommersiellt tillgängliga databaser. Tre olika studier från the
MEDLINE/full-text-research project kommer att presenteras, varav de två senare studierna är
mikroanalyser (se kapitel 3.1) som bygger på analyser av resultatet från den första studien.
Dessa tre studier kommer att betraktas som en sammanhängande studie eftersom de två senare
studierna är bearbetningar av data från den första studien. Utöver dessa kommer en studie av
det relativa värdet av fulltext, abstracts och kontrollerad vokabulär inom ämnet
affärsvetenskap, vilken kan klassificeras som en samhällsvetenskaplig disciplin. Några studier
inom humaniora av det relativa värdet av fulltext i relation till andra ämnesingångar finns inte
publicerade.

6.5.1 Två empiriska undersökningar om det relativa värdet av fulltext och
kontrollerad vokabulär/okontrollerad vokabulär inom medicin och
affärsvetenskap

Studie 1a: McKinin et al (1991) undersökte det relativa värdet av sökning på kontrollerad
vokabulär och fulltext. Sökning på ämnesord utfördes i MEDLINE endast i de dokument
vilka även fanns tillgängliga som fulltext. Om det ansågs nödvändigt utfördes även en
parallell sökning med en kombination av kontrollerad och okontrollerad vokabulär.
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Fulltextsökningnarna utfördes i MEDIS52 och CCML. 53 89 informationsbehov inhämtades
vilka utgjorde verkliga informationsbehov hos professionella användare av ett medicinskt
bibliotek. 3 erfarna informationssökare formulerade sökfrågor och utförde sökningarna och ett
slumpmässigt urval av sökningarna utfördes separat av en fjärde sökare i syfte att upptäcka
eventuell partiskhet till fördel för sökningar i någon av databaserna. Utifrån varje
informationsbehov söktes alla 3 databaserna av samma informationssökare (McKinin et al
1991, s. 300). Relevansbedömningarna utfördes av samma personer som formulerade
informationsbehoven (ibid., s. 298).

Precision beräknades på vanligt sätt medan recallmåttet ersattes av något som författarna
kallade comprehensiveness, dvs. endast de relevanta dokument som kunde återvinnas av alla
inblandade databaser beräknades till skillnad från recall som beräknar antalet relevanta
dokument som återvinns i relation till totala antalet relevanta dokument i en enskild databas.
Comprehensiveness beräknas med CCML som exempel på följande sätt (McKinin et al 1991,
s. 300):

Comprehensivness

För CCML                   =   Relevanta dokument återvunna genom CCML____

Relevanta dokument återvunna genom MEDIS
+

Relevanta dokument återvunna genom MEDLINE
+

Relevanta dokument återvunna genom CCML

Värdena i precision och comprehensiveness jämfördes mellan de olika informationssökarna i
syfte att finna indikationer på att de subjektiva variationerna mellan informationssökarna
skulle inverka på resultatet (detta gjordes med utgångspunkt i kunskap om Saracevic och
Kantors studie (se kapitel 2) som indikerade stora variationer). Man fann inga större
variationer mellan sökarna med avseende på värdena för precision och comprehensiveness.
Inga märkbara variationer fanns heller mellan de tre informationssökarna och den fjärde
informationssökaren (McKinin et al 1991, s. 300). Sökningarna i okontrollerad vokabulär
utfördes bara när så önskades och utgjorde inte en generell taktik på samma sätt som de
kontrollerade vokabulären (ibid., s. 298).

Resultatet visar att fulltextsökningarna producerade många fler relevanta dokument än
sökningarna i MEDLINE. Comprehensiveness-värdena för CCML och MEDIS var 76%
respektive 78%. Sökningarna i MEDLINE producerade comprehensiveness-värden som inte
skiljde sig nämnvärt från varandra (med okontrollerad vokabulär 41% respektive utan
okontrollerad vokabulär 42%). MEDLINE- sökningarna resulterade däremot i högre precision
-värden. Både CCML och MEDIS lyckades uppnå precision –värden på 37% medan
sökningarna i MEDLINE resulterade i precision –värden på 55% (endast kontrollerad
vokabulär) och 62% (kontrollerad vokabulär och okontrollerad vokabulär) (McKinin et al
1991, s. 301).

                                                
52 MEDIS innehåller artiklar från fler än 66 publikationer om biomedicin, läkemedel och
hälsovårdsadministration (Gale Directory of Databases 1996, s. 587).
53 Comprehensive Core Medical Library (CCML) innehåller fulltextartiklar från mer än 70 betydelsefulla
handböcker och tidskrifter inom medicinska forskningsfält (Gale Directory of Databases 1996, s. 214).
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Studie 1b: En mikroanalys av de 204 relevanta posterna som bara kunde återvinnas genom
MEDLINE i föregående studie utfördes i syfte att förklara varför fulltext-databaser inte kunde
återvinna dessa trots att alla ord i texterna fanns tillgängliga. De flesta av dessa 204 relevanta
poster som inte kunde återvinnas genom fulltext återvanns genom kontrollerad vokabulär (75
%) och endast 25 % genom okontrollerad vokabulär. McKinin et al menar att litteraturen om
kontrollerad och okontrollerad vokabulär ger två möjliga förklaringar till varför fulltext inte
förmår återvinna alla relevanta dokument (1991, s. 35):

1. Sökstrategin var för begränsad
2. Det naturliga språket täckte inte in en eller flera av begreppen

Mikroanalysen kunde utföras eftersom alla sökningar den ursprungliga studien hade sparats.
De olika sökstrategierna jämfördes sedan med dokumentet för att finna förklaringar till varför
fulltextsökningarna misslyckades i vissa fall. McKinin et al betonade betydelsen av att
problem med naturligt språk (terminologi) skiljs från problem som är ett resultat av hur
sökfrågan formuleras (sökstrategin) (McKinin et al 1991, s. 302).

195 av de 204 relevanta dokumenten ansågs lämpliga för analys. Av de 195 dokument som
analyserats kunde 112 (57 %) inte återvinnas på grund av sökstrategin. Av dessa 112
dokument kunde 49 inte återvinnas p.g.a. att inte alla begrepp uttryckligen var omnämnda i
texten och 63 kunde inte återvinnas p.g.a. att sökstrategin var för begränsad, t ex till följd av
användandet av en för begränsande operator. På grund av problem med terminologi kunde
inte 64 dokument (33 %) återvinnas och den största gruppen av terminologiska problem
kunde hänföras till problem med synonymer (21 dokument kunde inte återvinnas p.g.a. att
författaren använde en synonym som inte fanns i sökstrategin). Ett litet antal dokument (10%)
kunde man av olika anledningar inte dra några slutsatser om. Att fulltextsökningar misslyckas
i att återvinna maximal relevant information beror därmed dels på sökstrategier som behövs
för att kontrollera den stora mängd data som görs sökbar, dels på problem med terminologin i
naturligt språk (McKinin et al 1991, s. 303).

Studie 1c: McKinin och Sievert (1989) hade som syfte att undersöka om unika dokument
återvunna genom fulltext (dvs. de som återvunnits genom fulltext men inte genom
kontrollerad vokabulär) kunde ha återvunnits genom titlar och abstract. Alla dokument som
var del av denna undersökning består av dokument som inte kunde återvinnas genom
kontrollerad vokabulär. Mikroanalysen visade att 33 av 89 sökningar innehöll 5 eller fler
relevanta dokument som endast kunde återvinnas genom fulltextsystem. Taktiken för dessa 33
fulltextsökningarna jämfördes med formuleringar i titel och abstract i syfte att undersöka om
dessa båda ämnesingångar kunde ha återvunnit dokument som endast återvanns genom
fulltext (McKinin et al 1991, s. 304).

Resultatet visar att vid sökning i MEDIS återvann titlar endast 1,8% relevanta dokument av de
dokument som endast återvunnits genom fulltext, medan abstract återvann 11,8%. Vid
sökning i CCML återvann titlar 6,2% medan abstract återvann 14,7% av de dokument som
innehöll abstracts. Författarna drar slutsatsen att sökning på fulltext är överlägsen abstract om
målet är hög recall. Men man betonar att en kombination av fulltext och kontrollerad
vokabulär är den ideala taktiken och att mer forskning krävs för att möjliggöra sökningar som
utnyttjar båda ämnesingångars relativa bidrag för att uppnå optimal precision och recall
(McKinin et al 1991, s. 304).
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Vidare jämfördes även de dokument som var unika för den kontrollerade vokabulären och
som inte kunde återvinnas genom fulltextsökningarna med titel och abstract. Det visade sig att
i CCML återvanns 5 % av titelfältet och 18 % av abstractet. I MEDIS återvann titelfältet 0,6
% och abstractet 10,7 % av de dokument som enbart återvanns av den kontrollerade
vokabulären (McKinin et al 1991, s. 304).

Studie 2: Tenopir (1985) har undersökt den relativa effektiviteten hos fulltext kontra abstract
och kontrollerad vokabulär i databasen Harvard Business Review Online (HBRO).54 De 36
informationsbehoven som användes har insamlats från två universitets söktjänster. Tenopir
utförde alla sökningar personligen vilket, enligt författaren, eliminerade subjektiva variabler
som t ex erfarenhet. 4 sökningar ufördes utifrån varje informationsbehov (s. 152):

1. sökning i fulltext
2. sökning i titel
3. sökning i abstract
4. sökning i kontrollerad vokabulär

Utöver detta analyserades även en kombination av de bibliografiska fälten (2-4) och
medlemmar av tre olika universitetsinstitutioner för affärsvetenskap bedömde relevansen av
alla återvunna dokument (Tenopir 1985, s. 153)

Recall vid sökning i fulltext uppgick till 73,9%, abstract 19,3%, kontrollerad vokabulär 28%
och den bibliografiska unionen (abstract och kontrollerad vokabulär kombinerat) resulterade i
en recall på 44,9%. Precisionen för fulltext var 18%, abstract 35,6%, kontrollerad vokabulär
34% och slutligen den bibliografiska unionen hade 37% precision. Detta bekräftar fulltext
som effektiv för att uppnå hög recall men mindre effektiv för sökningar som främst strävar
efter hög precision. Titel inkluderades inte som ämnesingång eftersom endast en sökning
lyckades återvinna ett relevant dokument. Intressant var också att om inte relevans beräknades
utan bara totala antalet återvunna dokument var marginalen större mellan fulltext och övriga
ämnesingångar. Om inte relevans togs med i beräkningen återvann fulltext 5,7 ggr fler
dokument än kontrollerad vokabulär (Tenopir 1985, s. 153ff.).

Resultatet visar också att ingen ämnesingång lyckades återvinna alla relevanta dokument: i
genomsnitt 26% av de relevanta återvunna dokumenten kunde inte återvinnas genom en
enskild ämnesingång eller den bibliografiska unionen. Vidare undersökte även Tenopir antalet
unika dokument återvunna av respektive ämnesingång. Resultatet visar att 95,5% av de
relevanta dokumenten kunde återvinnas utan sökningar i abstractfältet. Den kontrollerade
vokabulären bidrog med mest unika relevanta dokument av de relevanta dokument som inte
återvanns genom fulltext: 21,6% av de unika relevanta dokumenten kunde endast återvinnas
genom kontrollerad vokabulär (1985, s. 156).

Av de relevanta dokument som återvanns av både fulltext och kontrollerad vokabulär var 71%
relevanta i jämförelse med en precision på 38,1% vid sökning på enbart kontrollerad
vokabulär. Dokument återvunna genom både abstract och fulltext presterade en precision på
51%. Dokument återvunna genom flera ämnesingångar verkar därmed ha en högre
sannolikhet att vara relevanta. Detta förhållande gällde i högsta grad en kombination av

                                                
54 Databasen innehåller 3300 poster och fulltext från artiklar i Harward Business Review. Behandlar
samhällsvetenskapliga ämnen som bokföring, internationell handel, affärsetik etc. (Gale Directory of Databases
1996, s. 427).
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fulltext och kontrollerad vokabulär (Tenopir 1985, s. 157). En mikroanalys av de dokument
som enbart återvanns genom fulltext resulterade i följande slutsatser (ibid., s. 158):

• Graden av specificitet passade sökfrågan väl vid sökning i fulltext: mer specifika
informationsbehov lyckades mycket bättre vid sökning i fulltext än vid sökning i
abstracts och kontrollerad vokabulär.

• Fulltext kan kompensera brister i den kontrollerade vokabulären.
• Fulltext kan återvinna dokument som nämner begrepp som antingen är för breda eller

för smala för återvinning genom abstracts.
• Fulltext tillåter i högre utsträckning användandet av synonymer än abstracts vilket

möjliggör för informationssökaren att kompensera mindre lyckade sökningar.

6.5.1.1 Analys

Studie 1a bestod av en utvärdering av kontrollerad vokabulär (med kompletterade sökningar i
okontrollerad vokabulär) och fulltext (Sievert et al 1988). Studien indikerar att fulltext
möjliggör högre recall medan kontrollerad vokabulär uppnår högre precision. Studien
indikerar även att inga större variationer existerar mellan de informationssökare som deltog
studien vilket motsäger Saracevic och Kantors och Fidels studie (presenterad i kapitel 2).
Kanske beror det på att informationssökarna i Sievert et als studie var en mer erfaren och
homogen grupp som var vana att professionellt söka i medicinska databaser.

Två mikroanalyser av resultatet från denna studie presenterades också (Sievert et al 1989,
McKinnin et al 1991). I studie 1b försökte Sievert och McKinin förklara varför inte fulltext
lyckades återvinna alla relevanta dokument. Dels berodde det, ansåg man, på att
sökstrategierna var för begränsade, dels att det naturliga språket inte täckte in alla begrepp.
Sievert et al betonar därmed betydelsen av att skilja mellan dessa två typer av förklaringar.
Detta kan kopplas till det Hjørland skriver om det objektiva värdet av ämnesingångar, dvs. att
man skiljer mellan ämnesingångarnas potential och informationssökarnas förmåga att utnyttja
de möjligheter som ämnesingångarna erbjuder. De objektiva möjligheterna att återvinna
dokument genom fulltext är främst beroende av den terminologiska precisionen.

Det finns dock alltid begrepp som är centrala i en text men som inte uttryckligen omnämns av
författaren, utan vilka endast kan inkluderas senare av en indexerare. 25 % av de dokument
som inte kunde återvinnas genom fulltext (49 av 195 dokument) tillhörde denna kategori i
studie 1b. Dessa dokument kan betraktas som en objektiv begränsning i fulltext som
ämnesingång. Oberoende av en informationssökares skicklighet kan dessa dokument inte
återvinnas genom sökning på dessa begrepp eftersom de inte uttryckligen nämns i texten men
som ändå är centrala i dokumentet. Begrepp och fenomen som inte uttryckligen nämns av
författaren men som är centrala kan synliggöras av indexerare. Teorier om texters explicitet
(det som uttryckligen sägs i texten) kontra implicitet (det som är underförstått eller
associativt) är här belysande. Hjørland påpekar att indexeringen tillför något utöver det som
uttryckligen sägs i dokumentet: författaren av dokumentet har inte alltid bäst förståelse för
dokumentets innehåll eller saknar vissa perspektiv som kan vara av intresse för vissa
användargrupper eller har perspektiv som är underliggande vilka en indexerare kan göra
tydliga (se kapitel 3.4.3 och 3.4.6). Övriga dokument som inte återvanns kan hänföras till
subjektiva faktorer. Fulltext är som tidigare beskrivits den ämnesingång som lägger det största
ansvaret på informationssökaren och därmed är de subjektiva variablerna stora eftersom
resultatet till stor del är beroende av informationssökarens förmåga att utnyttja



75

ämnesingångarna. Undersökningar av Saracevic och Kantor (1988) och av Fidel (1985) visar
tydligt hur t ex relevansbedömningar och val av termer skiljer sig även mellan erfarna
informationssökare (se kapitel 2).

Av de dokument i studie 1a som inte återvanns genom fulltext visade studie 1b att 75 %
återvanns av kontrollerad vokabulär och endast 25 % av okontrollerad vokabulär. Detta ger
tydliga indikationer även om kontrollerad vokabulär gynnas av att man endast använde
okontrollerad vokabulär som en kompletterande strategi. Å andra sidan fick
informationssökarna använda okontrollerad vokabulär om man ansåg det nödvändigt.
Kontrollerad vokabulär verkar utifrån detta utgöra ett bättre komplement till fulltext än
okontrollerad vokabulär, dvs. kontrollerad vokabulär bidrar med fler unika relevanta
dokument till en fulltextsökning än sökning i okontrollerad vokabulär.

Studie 1c styrker denna iakttagelse. Sökning på okontrollerad vokabulär leder till mycket
lägre recall än fulltext. Det bör dock påpekas att studie 1b visar att 25 % av de dokument som
inte kunde återvinnas genom fulltext kunde återvinnas genom okontrollerad vokabulär.
Resultaten visar dock att kontrollerad vokabulär bör betraktas som ett bättre komplement till
fulltext än okontrollerad vokabulär. Av de dokument som kunde återvinnas enbart genom den
kontrollerade vokabulären kunde endast ett fåtal återvinnas genom okontrollerad vokabulär.
Detta belägger ytterligare det faktum att kontrollerad och okontrollerad vokabulär är i hög
grad kompletterande eftersom de i mycket liten utsträckning återvinner samma relevanta
dokument. En sökning på enbart okontrollerad vokabulär leder till att man missar relevanta
dokument som enbart kan återvinnas genom kontrollerad vokabulär.

De två mikroanalyser som presenterades i studie 1b och 1c gav därmed viktig information om
det relativa värdet av ämnesingångar. Om inga mikroanalyser hade utförts av studie 1a hade
man inte fått någon kunskap om i vilken utsträckning kontrollerad och okontrollerad
vokabulär bidrar till sökningar på fulltext. Man hade endast vetat att fulltext ger högre recall.

Resultatet från Studie 2 visade att fulltext presterade bättre i förhållande till övriga
ämnesingångar när enbart återvunna dokument. Skillnaden var däremot betydligt mindre (3,4
ggr) när relevansbedömningar togs med i beräkningen. Detta indikerar att utförandet av
relevansbedömningar har stor betydelse vid utvärderingar av ämnesingångar (ger Swanson
rätt mot Van Rijsbergen kap 5). Tenopirs studie visar att vissa ämnesingångar, i det här fallet
fulltext, gynnas om inga relevansbedömningar utförs. Tenopir presenterade inte i vilken
utsträckning detta var fallet. En beräkning av resultatet visar att om relevans beräknas
återvann fulltext endast 2.9 ggr fler relevanta dokument, till skillnad från 5,7 om relevans inte
beräknades. Den kontrollerade vokabulären utgör termer som indexerare väljer att på bästa
sätt representera ett givet dokument medan termer i ett fulltext dokument sällan är
representativa för dokumentet i sin helhet. Man kan utifrån detta även anta att
relevansbedömningar som utförs på ett ytligt och oprofessionellt sätt gynnar vissa
ämnesingångar mer än andra: genom att relevansbedömningar utförs noggrant av experter
leder till att de mest grundläggande begreppen för ett givet dokument identifieras vilket
gynnar kontrollerad vokabulär. En mer ytlig relevansbedömning som enbart, som Swanson
påpekar i kapitel 5, tar hänsyn till enkla överensstämmelser mellan ord och fraser i ett
dokument och det informationsbehov som ligger till grund för sökningen gynnar antagligen
ämnesingångar av typen fulltext som inkluderar alla ord i dokumentet.

I likhet med Paos slutsatser som presenterades i kapitel 6.3.2 (studie 5) visade Tenopirs studie
att när ett dokument återvinns genom två ämnesingångar har den högre sannolikhet att vara
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relevant än om den återvunnits genom en enskild ämnesingång. Om man är intresserad av hög
precision bör man därmed kombinera sökningar i olika ämnesingångar. Tenopirs studie ger
dessutom ytterligare stöd till slutsatsen i studie 1c att kontrollerad vokabulär utgör ett bättre
komplement till sökningar i fulltext än okontrollerad vokabulär.

Både studie 1 och studie 2 visar på jämförbara resultat med avseende på både precision och
recall/comprehensiveness. Sökningarna i den kontrollerade vokabulären resulterade i högre
precision i relation till fulltext även om studie 2 hade relativt låg precision för kontrollerad
vokabulär i jämförelse med Studie 1. Det finns stora svårigheter i att utvärdera den
kontrollerade vokabulären. Om kontrollerad vokabulär presterar dåligt beror det på att man
inte lagt resurser på uppdatering av den kontrollerade vokabulären, beror det på
informationssökarnas förmåga att utnyttja den kontrollerade vokabulären eller beror det helt
enkelt på att den kontrollerade vokabulären är mindre effektiv som ämnesingång?

I fulltextforskningen utgör Blair och Maron (1985)55 ett undantag eftersom deras studie av en
juridisk fulltextdatabas resulterade i en recall på endast 20 % av de relevanta dokumenten (jfr.
McKinin et als och tenopirs studie som presterade en recall på 78 % respektive 73,9 %), vilket
är ett anmärkningsvärt resultat för en fulltextstudie. Med tanke på Swansons teori att högre
precision och recallvärden har koppling till den grad av vikt man lägger vid formuleringen av
relevanta informationsbehov och vid relevansbedömningar och att man bör studera de
experiment som inte ger förväntade resultat extra noga (se kapitel 5) kan det vara relevant att
närmare studera Blair och Maron studie eftersom den har presterat så låga värden. I deras
studie tillhandahöll två advokater 51 informationsbehov utifrån ett rättsfall som de arbetade
med vid tillfället. Utifrån dessa informationsbehov formulerades sökfrågor till systemet av två
juridiskt sakkunniga som kan sägas vara både kunniga inom det specifika rättsfallet och även
sägas ha erfarenhet av sökning i det aktuella informationssystemet. Advokaterna
relevansbedömde dokumenten utifrån informationsbehoven och bedömde sedan utifrån
resultatet om de önskade ytterligare kompletterande sökningar. Under hela processen hade
advokaterna och de två juridiskt sakkunniga möjligheter att interagera genom t ex
klargöranden angående informationsbehoven (s. 291).

Utförandet av Blair och Marons studie visar på att stor vikt lagts vid att formulera relevanta
frågor och att på ett seriöst sätt relevansbedöma de återvunna dokumenten. De som
formulerade informationsbehoven och relevansbedömde dokumenten gjorde detta utifrån
konkreta rättsfall där de var engagerade. Det är därmed rimligt att anta att formuleringen av
informationsbehoven och relevansbedömningarnas utförande skedde på ett seriöst och
djupgående sätt. De två advokaterna kunde diskutera sig fram till de informationsbehov som
var lämpliga (och därmed utesluta informationsbehov som inte var relevanta). Detta kan
hänföras till det Swanson talade om när han benämnde topics som nedskrivna
informationsbehov som kan diskuteras och ifrågasättas och därmed kan en hög grad av
objektivitet uppnås (se kapitel 5). Utöver detta skedde en interaktion mellan de som
formulerat informationsbehoven och de som formulerade sökfrågorna vilken bör öka
validiteten eftersom man säkerställer att informationsbehoven representeras på ett korrekt sätt
genom att man diskuterar och kritiserar hur dessa utformas.

Swanson (1988) menar att Blair och Marons undersökning utgör ett exempel på vilka resultat
som uppnås om man tar betydelsen av utformningen på informationsbehov och utförandet av
                                                
55 Undersökningen av Blair och Maron är exkluderad från det urval av empiriska undersökningar som analyseras
eftersom de undersöker enbart fulltext, inte fulltext i relation till någon annan ämnesingång. Deras studie
omfattade en databas bestående av 40 000 dokument med juridiskt innehåll (Blair & Maron 1985, s. 290).
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relevansbedömningarna på allvar (s. 94). Hans hypotes var (se kapitel 5) att höga värden på
precision och recall var ett resultat av att man inte är nog professionell med hänsyn till dessa
faktorer. Huruvida detta stämmer med avseende på de två fulltextstudier som presenterats kan
diskuteras. Både McKinin et al och Tenopir verkar dock ha formellt tagit
relevansbedömningarna på allvar. I båda studierna utfördes relevansbedömningarna av en
panel av experter vilket betyder att frågan om relevans avgörs av ämnesexperter som kan
diskutera och problematisera och därmed uppnå någon slags objektiv konsensus. Skillnaden
mellan McKinin et als och Tenopirs studie med avseende på relevansbedömningar är att i
Tenopirs studie utfördes relevansbedömningarna utifrån dokumenten i sin helhet (Tenopir
1985, s. 153) medan i McKinnin et als studie utfördes relevansbedömningarna utifrån
bibliografiska poster (McKinin et al 1991, s. 299).

Det ligger dock onekligen mycket mer arbete bakom Blair och Marons studie: de använde sig
av informationsbehov som var relaterade till en verklig uppgift (ett rättsfall) som användarna
arbetade med och under hela undersökningen följde man upp utvecklingen och förfinade
utformningen av informationsbehoven. Detta leder naturligt på mycket högre krav på vad som
kan betecknas som relevant med följden att recallvärdet blir mycket lägre. Swanson menar att
det faktum att Blair och Marons studie omfattade ett så begränsat område (ett rättsfall)
möjliggjorde i kombinationen med expertkunskap att informationsbehov och
relevansbedömningar fördjupades mer än vad som normalt är fallet inom IR (1988, s. 94). Att
resultatet kan skilja sig åt i denna utsträckning beroende på hur studierna utformas gör att
möjligheten att utvärdera värdet av ämnesingångar i olika ämnesområden blir mycket
problematisk. Till vilken utsträckning beror variationer i resultat på faktorer som är relaterade
till utformningen av studierna och i vilken utsträckning finns förklaringen i de olika
förutsättningar som finns i olika ämnesområden? Detta är det i dagsläget mycket svårt att
svara säkert på.
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7. Resultat och slutsatser

Avslutningsvis avser jag att sammanfatta de resultat som presenterats i de olika studierna som
bygger på måtten precision och recall och sedan dra slutsatser utifrån de inledande
frågeställningarna. Studierna i kapitel 6.1 respektive 6.2 sammanfattas inte i tabellform
eftersom de använder sig av andra metoder än precision och recall.

7.1 Sammanfattning av resultat från studier utifrån måtten precision och
recall

Tabell 1. Resultaten beträffande precision och recall från studier av kontrollerad och okontrollerad vokabulär
presenterade i kapitel 6.3 sammanfattas i nedanstående tabell.
Undersökningar Precision

(okontrollerad)
Recall
(okontrollerad)

Precision
(kontrollerad)

Recall
(kontrollerad)

Studie 1: IR-studie av nio
databaser inom humaniora

15,2 % 56,4 %

Studie 2: IR-studie av en
databas inom humaniora och
samhällsvetenskap

48,2 % 86,9 %

Studie 3: IR-studie av 11
databaser inom humaniora
och samhällsvetenskap

35,5 % 56,5 % 66,3 % 43,5 %

Studie 4: IR-studie av en
samhällsvetenskaplig databas

71 % 93 % 95 % 76 %

Studie 5: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet teknologi

22,1 %56 36,7 % 17,3 %57

20,8 %
23,7 %
34,8 %

Studie 6: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet teknologi

75 % 21 %

Studie 7: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet geofysik

83 % 85 % 81 % 80 %

Studie 8: IR-studie av
naturvetenskaplig databas
inom ämnet medicin

55,1 %58

45,7 %
34,4 %
21,2 %

53,2 % 25,1 %

Tabell 2. Resultaten beträffande precision och recall från studier av termer och referenser presenterade i kapitel
6.4. sammanfattas i nedanstående tabell.
Undersökningar Precision

(termer)
Recall
(termer)

Precision
(referenser)

Recall
(referenser)

Överlappande
dokument

Studie 1: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet medicin

67 % 86 % 85 % 26 % 12 %

Studie 2: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet medicin

56 % 77  % 60 % 33 % 4,8 %

Studie 3: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet medicin

67 % 43 % 10 %

                                                
56 Det högsta värdet vid sökning i okontrollerad vokabulär med avseende på precision åstadkoms av sökning på
titelfältet medan det hösta värdet för recall åstadkoms av titel och abstract.
57 Det övre värdet i kolumnerna för kontrollerad vokabulär avser sökningar i deskriptorfältet medan det nedre
värdet avser sökningar på identifier.
58 Det övre resultatet i kolumnen representerar resultatet av sökningarna i okontrollerad vokabulär (titel och
abstract) en medan det nedre resultatet representerar sökningarna i SAPHIRE.
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Tabell 3. Resultaten beträffande precision och recall från studier av kontrollerad/ okontrollerad vokabulär och
fulltext presenterade i kapitel 6.5  sammanfattas i nedanstående tabell.
Undersökningar Precision

(fulltext)
Recall
(fulltext)

Precision
(kontrollerad)

Recall
(kontrollerad)

Studie 1: IR-studie av en
naturvetenskaplig databas
inom ämnet medicin

37 % 78 % 55 %59

62 %
41 %
42 %

Studie 2: IR-studie av en
samhällsvetenskaplig
databas inom ämnet
affärsvetenskap

18 % 73, 9 % 34 % 28 %

7.2 Slutsatser

Varierar värdet av ämnesingångar mellan humaniora, samhällsvetenskap och
naturvetenskap?

Med avseende på titlar visar undersökningar av titlars informativitet som presenterades i
kapitel 6.1 att skillnader förekommer mellan dessa ämnesområden. I de undersökningar som
rapporterats är den generella slutsatsen att naturvetenskapliga titlar innehåller fler signifikanta
ord än titlar inom samhällsvetenskap och att titlar i samhällsvetenskap litteratur i sin tur
innehåller fler signifikanta ord än titlar inom humaniora. Det ansågs dock att fler
undersökningar krävdes och att osäkerhetsfaktorn var stor eftersom stora variationer förekom
mellan tidskrifter inom främst humaniora. Med utgångspunkt i kunskap om terminologisk
precision i vetenskapliga sammanhang borde skillnaderna mellan humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap om något vara ännu större än vad som är resultatet av
undersökningar av titlars informativitet (se kapitel 6.1.1.1).

I kapitel 6.2 presenterades studier som visade att ämnesrepresentationer samhällsvetenskap
och humaniora skapas med naturvetenskapen som modell utan att ta hänsyn till de speciella
egenskaper som utmärker dessa ämnesområden. I studie 1 visade Roberts hur man lånar
verktyg för återvinning (ämnesordslistor och tesaurusar) från naturvetenskapen för
användning i miljöer som på många sätt är annorlunda. I vilken utsträckning som detta
påverkar hur den kontrollerade vokabulären fungerar i olika ämnesområden kan inte exakt
fastställas. Det är dock rimligt att anta att kontrollerad vokabulär som inte bygger på kunskap
om det specifika ämnesområdets begreppsliga struktur (t ex inom samhällsvetenskapen) inte
presterar lika bra som kontrollerad vokabulär som har en sådan anpassning (t ex inom
naturvetenskapen). Studie 2 visar att mycket tyder på att riktlinjer för konstruktionen av
abstracts är bättre anpassade för naturvetenskapliga discipliner än för humanistiska
discipliner. Hur detta påverkar återvinningen är inte klart, dock kan man räkna med att
kvaliteten på abstracten varierar mer inom humaniora än inom naturvetenskap. Man bör
därmed inte förlita sig till sökning i abstract inom humaniora på samma sätt som inom
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Dessa studier visar därmed att
dokumentrepresentationer konstrueras med naturvetenskapen som modell och att det påverkar
återvinningen negativt även om man inte kan uttala sig om exakt till vilken utsträckning detta
förhållande påverkar återvinningen av information.

                                                
59 Det övre värdet för precision avser enbart kontrollerad vokabulär medan det nedre värdet avser kontrollerad
vokabulär med kompletterande sökningar i okontrollerad vokabulär.
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De studier som presenterades i kapitel 6.3 utvärderade databaser inom humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap utifrån måtten precision och recall. Tabell 1 visar att
ibland presterade den kontrollerade vokabulären bättre och ibland den okontrollerade
vokabulären. Variationerna mellan studierna visade sig vara mycket stora därmed blir
resultaten motsägelsefulla. Frågan är om dessa variationer beror på att studierna utfördes i
olika ämnesområden eller om andra faktorer spelar in. Som ofta påpekats i uppsatsen är det
mycket svårt att avgöra vilka variabler som påverkar utfallet i studierna.

Den okontrollerade vokabulären är med avseende på precision mer än dubbelt så effektiv i
studie 7 som i studie 3. Det är frestande att dra slutsatsen att orsaken är att studie 7 utfördes i
en naturvetenskaplig databas medan studie 3 omfattade humaniora och samhällsvetenskap
som präglas av en mer oprecis terminologi. Problemet är att studie 7 presterade generellt
högre precision och recall både med avseende på kontrollerad och okontrollerad vokabulär.
Detta indikerar att det främst är faktorer i själva studiens sammansättning som påverkade
utfallet till fördel för studie 7. Detta styrks av att studie 4 som omfattade en
samhällsvetenskaplig databas hade avsevärt högre precision för okontrollerad vokabulär än
både studie 5 och 8 som undersökte naturvetenskapliga databaser. Att studie 4 och 7
presterade så generellt höga resultat kan förklaras av andra faktorer än terminologiska. Som
exempel kan nämnas att informationssökarna i båda studierna var väl förtrogna med de
databaser där sökningarna utfördes. Med avseende på studie 4 kan man fråga hur mycket vikt
som lades vid relevansbedömningarna eftersom det inte angavs vem som utfört dem.

Inte heller med avseende på recallnivån för okontrollerad vokabulär kan tydliga skillnader
mellan ämnesområden beläggas. Lägst presterade studie 1 som omfattade humanistiska
discipliner. Detta skulle kunna hänföras till faktorer av terminologisk art. En sådan slutsats
blir dock problematisk när man jämför studie 1 med studie 2 som omfattade humaniora och
samhällsvetenskap och som presterade tre gånger så hög recall för okontrollerad vokabulär
som i studie 1, detta trots att den okontrollerade vokabulären i studie 2 endast omfattade titel.
Dessutom presterade studie 4 det högsta recallvärdet i okontrollerad vokabulär trots att den
omfattar en samhällsvetenskaplig databas. Dock om man bortser från studie 4 som presterade
extremt bra kan man hävda att de studier som utfördes inom naturvetenskapliga databaser
presterade något bättre i genomsnitt med avseende på okontrollerad vokabulär. Skillnaderna
är dock marginella och stora variationer förekommer mellan de studier som omfattar
naturvetenskapliga discipliner.

Den kontrollerade vokabulären presterade i genomsnitt högre precision i humaniora och
samhällsvetenskap. Studie 4 presterade extremt högt. Även med avseende på recall presterade
de studier som utfördes inom humaniora och samhällsvetenskap genomsnittligt bättre än de
inom naturvetenskap. Om detta faktum beror på att problem med terminologi leder till större
satsningar på kvaliteten hos den kontrollerade vokabulären kan man bara spekulera om. En
sådan slutsats motsägs dock av de studier som presenterats i kapitel 6.2. Den kontrollerade
vokabulären bidrar till kontroll av terminologin vilket påverkar precisionen positivt, dvs.
sannolikheten att de dokument man återvinner är relevanta ökar. En sådan språkkontroll borde
rimligtvis ha mest positiva effekter inom ämnesområden som har en terminologi som är rik på
synonymer. Kan man säga att en sökning på kontrollerad vokabulär är av större värde inom t
ex humaniora där språkkontrollen har större betydelse? Faktum är att de studier som
presenterats i tabell 1 inte är entydiga ens i detta fall. Även om den kontrollerade vokabulären
presterade bättre inom humaniora och samhällsvetenskap är möjligen kontrollerad vokabulär
av mindre vikt inom ämnen som har högre terminologisk precision som i naturvetenskaperna.
Studie 6 presterade extremt lågt med avseende kontrollerad vokabulär vilket kan ha mycket
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att göra med huruvida den kontrollerade vokabulären var uppdaterad. Inom ämnen av mer
teknologisk art som studie omfattade kan man förvänta sig att terminologin förändras i högre
utsträckning än inom mer humanistisk forskning: ny terminologi som en följd av teknologiska
landvinningar kräver mer av den kontrollerade vokabulären med avseende på uppdatering.
Studie 7 omfattade även den ett ämne av teknologisk art (geoteknik) men den hade fyra
gånger så hög recall i jämförelse med studie 6: i studie 7 hade dock den kontrollerade
vokabulären uppdaterats och ny terminologi införts innan utvärderingen började.

Om man antar att dessa värden som sammanfattats i tabell 1 verkligen ger en tillförlitlig bild
av hur ämnesingångar fungerar i olika ämnesområden kan man dra slutsatsen att den
okontrollerade vokabulären eventuellt fungerar bättre inom naturvetenskapen och att den
kontrollerade vokabulären fungerar bättre inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är
dock högst tvivelaktigt om dessa slutsatser håller. Indikationer finns att hur studien har
utformats är en viktigare faktor när man ska förklara variationerna mellan de olika studierna.
De studier som var mest framgångsrika presterade bäst både med avseende på kontrollerad
och okontrollerad vokabulär (studie 4 och 7). Höga och låga resultat förekom inom alla
ämnesområden. Resultaten med avseende på både precision och recall är i studie 7 är generellt
upp till fyra gånger högre både för kontrollerad och okontrollerad vokabulär än vad som är
fallet i studie 5, detta trots att båda studierna omfattade naturvetenskapliga databaser. Att dra
generella slutsatser utifrån dessa studier är därmed besvärligt eftersom så många olika
variabler och omständigheter påverkar utfallet. Det är svårt att veta vilka faktorer som
variationer i resultat beror på, om det har att göra med vilka som söker, hur sökningen utförs,
kvaliteten på indexeringen och hur relevansbedömningar utförs eller vilken ämnesingång och
ämnesområde man söker i. Utvärderingar av ämnesingångar som bygger på måtten precision
och recall inbegriper många faktorer och det är svårt att veta i vilken utsträckning dessa olika
faktorer påverkar utfallet.

I tabell 2 sammanfattades resultaten från studierna som utvärderat termer och referenser med
måtten precision och recall. Studierna som jämförde referenser och termer utfördes främst i
ämnet medicin och inga slutsatser om huruvida värdet av ämnesingångar varierar mellan
ämnesområden kan därför dras.

Studierna som jämförde fulltext och kontrollerad och okontrollerad vokabulär, som
sammanfattades i tabell 3 visade på högre värden för studien som utfördes inom ämnet
medicin utom recall för fulltext som där resultatet var jämförbart. Precisionen var dubbelt så
hög vid sökning i fulltext för studien som omfattade medicinska databaser. En förklaring kan
vara att terminologin är lättare att hantera inom det naturvetenskapliga ämnet medicin än
inom det samhällsvetenskapliga ämnet affärsvetenskap. Man bör hålla i minnet att den
medicinska vetenskapen knappast är representativt för naturvetenskapen eftersom dess
terminologi betraktas som föränderlig och oprecis relativt till andra naturvetenskapliga
ämnen. Många IR-studier utförs inom ämnet medicin i förhållande till andra
naturvetenskapliga discipliner. Detta ställer frågan om medicin verkligen kan sägas vara
representativt för naturvetenskapen. Att det utförs relativt många IR-studier inom medicin kan
mycket väl bero på att problemen med informationsåtervinning är extra stor inom medicin.
Kanske skillnaden i precision skulle ha varit ännu större om man i studie 1 hade utfört
sökningar i t ex något forskningsfält inom kemi som har högre standardisering av
terminologin.

Kanske bör man inte försöka generalisera utifrån de breda ämnesområdena humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Studier bör kanske, som är fallet inom
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naturvetenskapen, utgå ifrån specifika discipliner. Studie 1 i kapitel 6.3.1 indikerar att det
finns stora variationer mellan humanistiska discipliner i recallvärden för kontrollerad och
okontrollerad vokabulär.

Med utgångspunkt i kunskap om det relativa värdet av ämnesingångar vad kan man säga om
taktik för val av ämnesingångar vid sökning i dessa ämnesområden?

Av de redovisade studierna är det inget som klart visar att den ena eller den andra
ämnesingången skulle visa sig lämpligare vid sökning inom ett speciellt ämnesområde.
Förutom vilket ämnesområde man söker i är det många faktorer i själva studiernas utformning
som påverkar utfallet. Dessutom är informationssystem mänskliga produkter likväl som själva
informationssökningsprocessen är påverkad av ”den mänskliga faktorn”. Hur skiljer sig t ex i
specificitet och uttömmandegrad mellan indexeringen i olika databaser? Mycket avgörs av 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 och
relevansbedömningarnas subjektivitet är andra faktorer som påverkar utfallet av en sökning.

Om det finns någon klar slutsats så är det att det inte finns någon ultimat ämnesingång som en
gång för alla kan lösa det huvudsakliga målet med IR dvs. att återvinna relevanta dokument
och undvika irrelevanta dokument. Undersökningarna som analyserats visar att
ämnesingångar kompletterar varandra vilket leder vidare till frågan om hur de kompletterar
varandra i olika söksituationer. Huruvida kontrollerad eller okontrollerad vokabulär är olika
effektiv beroende på inom vilket ämnesområde man söker kan inte styrkas. Däremot visade
Studie 5 att (presenterad i kapitel 6.3.2) på en hög grad av överlappning mellan de två
ämnesingångarna, vilket innebär att det lönar sig att tänka både och istället för antingen eller.
Framtida forskning kan visa på om vissa typer av informationsbehov är mer anpassade för den
ena eller andra ämnesingången eller i vilken utsträckning vissa ämnesingångar är mer
effektiva vid sökning inom ett visst ämnesområde.

Utifrån denna genomgång är det alltså mycket svårt att uttala sig om huruvida kontrollerad
eller okontrollerad vokabulär är en bättre taktik vid sökning i det ena eller andra
ämnesområdet. Man bör dock påpeka att direkta jämförelser mellan ämnesingångar i syfte att
utvärdera vilken som är bäst bygger på en ide om att det finns en ämnesingång som kan lösa
problemen. Dessa jämförelser säger inte allt om det relativa värdet av ämnesingångar. Det
centrala vid val av ämnesingångar kanske snarare bör vara graden av överlappning mellan
ämnesingångarna. Katzer et al visade i sin undersökning som presenterades i kapitel 6.3.2
(studie 5) att det finns en liten överlappning mellan kontrollerad och okontrollerad vokabulär
med avseende på relevanta återvunna dokument. Samma sak visade en av mikroanalyserna
som presenterades i kapitel 6.5.1. Den grupp relevanta dokument som återvinns genom
okontrollerad vokabulär är i stor utsträckning inte densamma som de som återvinns genom
kontrollerad vokabulär. Detta innebär att även om den kontrollerade eller okontrollerade
vokabulären visar sig vara relativ mer effektiv kan dessa båda ämnesingångar komplettera
varandra på ett fruktbart sätt.

Pao (se studie 5 i kapitel 6.3.2) visade även att en kombination av kontrollerad och
okontrollerad vokabulär är en fruktbar strategi för högprecisionssökningar eftersom
sannolikheten att ett dokument är relevant är många gånger högre om det återvinns genom en
kombination av ämnesingångar än om det återvinns genom en enskild ämnesingång. En sådan
strategi för hög precision vid sökning i t ex databasen INSPEC innebär i praktiken att man
söker på t ex deskriptorer och okontrollerad vokabulär (titel och abstract) var för sig och
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sedan kombinera man dem för att producera en lista på överlappande dokument, dvs.
dokument som återvinns genom båda ämnesingångarna. Det faktum att Paos undersökning
gav väldigt tydliga resultat indikerar att en kombination av sökning på okontrollerad och
kontrollerad vokabulär (i stället för att fokusera på huruvida den ena eller den andra är mer
effektiv) är mest effektiv oberoende av i vilket ämnesområde man söker.

Med avseende på den kontrollerade vokabulären kan man fråga sig om det är värt kostnaderna
eftersom det är osäkert vad en kontroll av terminologin bidrar med vad gäller precision och
recall. Fidel påpekar i sin undersökning av instruktioner för sökning i okontrollerad vokabulär
att av de databaser som har instruktioner för sökning i okontrollerad vokabulär använder 70 %
indexering med deskriptor.  Detta tyder på att oberoende av denna akademiska debatt har
databasproducenter i praktiken betraktat dessa båda ämnesingångar som kompletterande.
Databasproducenter skulle knappast bekosta indexering om inte användarna ansåg sig ha
något utbyte av den kontrollerade vokabulären (1986b, s. 14).

Med avseende på det relativa värdet av att söka på termer respektive referenser kan följande
slutsatser dras. Studie 1 presterade generellt bättre vid sökning på termer än de båda
operationella studierna. Resultaten från de tre studierna är mycket tydliga och stabila eftersom
de visar mycket tydliga skillnader mellan de olika ämnesingångarna. En förklaring kan vara
att sökning på termer och referenser är så olika metoder vilket gör skillnaderna tydligare.
Sökning på termer gav i alla tre studierna högre recall medan precisionen i två av studierna
var jämförbara. Alla tre undersökningar visar därmed att sökning på referenser ger lägre recall
än sökning på termer. Dock är det viktigt att påpeka att genom sökning på referenser återvinns
en stor del relevanta dokument som inte kunde återvinnas genom sökning på termer (liten
överlappning mellan ämnesingångarna). P.g.a. en generellt låg recall bör inte en sökning på
referenser fungera som en huvudsaklig taktik, utan snarare som ett komplement till sökning
på termer. Trots vissa variationer mellan de tre olika studierna visar resultatet mycket tydligt
på den kompletterande naturen hos de olika ämnesingångarna. Studie 2 visar att sannolikheten
att ett återvunnet dokument är relevant ökar om det återvinns genom både vid sökning på
termer och referenser i kontrast till om man bara söker i en av ämnesingångarna (studien av
Pao presenterad i kapitel 6.3.2 (se studie 5) indikerade att samma princip gäller kontrollerad
och okontrollerad vokabulär). Resultaten från undersökningarna visar på att sökning på
referenser bäst används som ett komplement den traditionella sökningen på termer p.g.a. den
låga recallnivån. Dock, de dokument som återvinns är ofta av den naturen att de inte kan
återvinnas genom en sökning på termer, vilket ger sökning på referenser en stark ställning
som ett bra komplement till sökning på termer inom medicinska forskningsfält. Resultaten är
så tydliga att man kan misstänka att referenser och termer kompletterar varandra på ett
liknande sätt även inom andra discipliner.

När det gäller fulltext visar två studier inom medicin respektive affärsvetenskap på att
fulltextdatabaser möjliggör återvinning av relevanta dokument som inte är möjliga att
återvinna varken genom kontrollerad eller okontrollerad vokabulär. Fulltext ger hög recall
men också relativt låg precision. I stora fulltextdatabaser är många irrelevanta träffar att vänta.
Vidare uppnås inte 100 % ens genom fulltextsökningar. En mikroanalys av ett antal sökningar
har visat att det antingen berodde på en felaktig strategi eller att det var ett resultat av språkets
komplexitet. Dock oberoende av dessa faktorer fanns relevanta dokument som inte kunde
återvinnas genom fulltext eftersom de behandlade begrepp som inte uttryckligen nämns i
texten och som därmed bara kan synliggöras för informationssökaren genom en indexerares
förtjänst. Därmed kan man dra slutsatsen att även om fulltext ger högst recall är en
kombination av fulltext och kontrollerad vokabulär att föredra.
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Syftet med uppsatsen var att undersöka det relativa värdet av ämnesingångar och att
informationssökare utifrån sådan kunskap bättre kan utnyttja objektiva sökmöjligheter. Detta
utvecklades i kapitel 3 där Hjørland och Kyllesbech Nielsen menade att man bör undersöka
ämnesingångarnas objektiva möjligheter och begränsningar. Med utgångspunkt i de empiriska
studier som analyserats hävdar jag att man bättre kan utnyttja objektiva sökmöjligheter vid val
av ämnesingångar. Kunskap om t ex abstracts varierande standard inom humaniora kan leda
till att man är mer noga med att komplettera en sökning på okontrollerad vokabulär med en
sökning på kontrollerad vokabulär, speciellt som studier har visat att dessa två olika
ämnesingångar i mycket liten grad är överlappande. Dessa två ämnesingångar är därmed i hög
grad kompletterande. Inom medicin kan man dra slutsatsen att sökningar på referenser är ett
mycket bra komplement till sökningar på termer: referenser som ämnesingång presterar inte
nog hög recall i sig självt men en stor andel av de dokument som återvinns är unika för denna
ämnesingång: oberoende av hur effektiv och kunnig informationssökaren är kan dessa
dokument inte återvinnas utan en sökning på referenser. Som nämndes ovan kan även
kontrollerad vokabulär komplettera en fulltextsökning och bidra med relevanta dokument
även om fulltext ger högre recall. Dessutom bidrar kontrollerad vokabulär med högre
precision i sökningar. Slutsatser som dessa anser jag ger stöd åt betydelsen av en teori om
ämnesingångars relativa värde.

På vilket sätt påverkades resultatet i de empiriska undersökningarna av valet av metod.

I kapitel 6.1 redogjordes för ett antal empiriska studier av titlars informativiet och en analys
av dessa visar att metoden var kvantitativ med fördelen att resultatet är mätbart och möjliggör
en direkt jämförelse mellan ämnesområden. En stor nackdel med dessa studier är att metoden
är väldigt begränsad och berör bara ytfenomen i IR-processen p.g.a. det ytliga och binära syn
på språk som denna metod representerar: antingen är ord icke-signifikanta eller signifikanta
med följden att graden av terminologisk precision inte tas med i beräkningen. Undersökningar
av titlars informativitet präglas av redundans eftersom de i princip upprepar tidigare resultat:
man använder samma metoder och drar samma slutsatser. Man kan ställa sig frågande om
undersökningar av titlars informativitet, i betydelsen antalet signifikanta ord i titlar, verkligen
ger en korrekt bild av titlars värde i IR-sammanhang. Detta kvantitativa synsätt uttrycker en
objektivistisk syn på språk där de kontextuella faktorerna ignoreras.

I kapitel 6.2 presenterades två undersökningar av dokumentrepresentationers relativa värde i
förhållande till olika ämnesområden. Mycket av styrkan i den kvalitativa metod som präglar
dessa två undersökningar ligger i att de tydligt visar på de olika förutsättningar som råder
inom olika ämnesområden och det påföljande behovet av en anpassning till dessa olika
förutsättningar vid konstruktionen av dokumentrepresentationer. Svagheten i metoderna är att
det är osäkert till vilket utsträckning bristen på anpassning till ämnesområdens specifika
behov verkligen påverkar informationsåtervinningen.

Med avseende på de studier som presenterats i kapitel 6.3 – 6.5 utifrån måtten precision och
recall kan man säga att de är varierar starkt med avseende på utformning och omfattning.
Vissa studier har utförts i testsamlingar skapade just för dessa tillfällen och även databaser har
skapats i syfte att användas i utvärderingen (studie 6 och 7 i kapitel 6.3.2 och studie 1 i kapitel
6.4.1). Andra studier var operationella eftersom de använde sig av vanliga användare och
sökte i kommersiella databaser. Det som antagligen främst påverkat resultatet är att studierna
har utförts av olika människor. Olika människor använder olika sökstrategier. Sökning i
okontrollerad vokabulär och i ännu högre utsträckning vid sökning i fulltext är påverkad av
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den enskilde informationssökarens förmåga att utnyttja ämnesingången. Att t ex täcka in olika
synonymer kräver mycket av människors fantasi och skicklighet i form av kunskap om språks
uppbyggnad och ordförråd. Erfarenheten hos dem som utförde sökningarna varierar starkt: allt
från vanliga användare till experter som själva indexerat den databas som är objektet för
studien. I vissa fall har ämnesexperter har tillfrågats vad beträffar formulering av sökfrågor,
och ämnesexperter har även relevansbedömt de återvunna dokumenten. I andra fall finns
mycket mindre kontroll över sökformuleringar och relevansbedömingar. Med avseende på
kontrollerad vokabulär är det svårt att veta om det är kvaliteten hos den kontrollerade
vokabulären, informationssökarens förmåga att utnyttja den kontrollerade vokabulären eller
om det handlar om objektiva begränsningar i ämnesingången vilka påverkar resultatet. De två
undersökningar som presenterades i kapitel 6.2 visade på objektiva begränsningar i
ämnesingångar, dvs. brister i kvaliteten hos dokumentrepresentationer: det är mycket svårt för
informationssökare att kompensera för dokumentrepresentationer som inte är anpassade till
ämnesområdens specifika karaktäristik eller dokumentrepresentationer som exkluderar viktig
information.

En annan slutsats som är av värde är att vissa typer av metoder är lämpliga för att undersöka
ämnesingångars relativa värde. Det är svårt att urskilja specifika strategier för sökning inom
olika ämnesområden eftersom det är så många variabler involverade. Studier av överlappning
mellan ämnesingångar är mycket lämpliga här då de eliminerar många av de subjektiva
variabler som inte är önskvärda vid testning av IR-system. Mikroanalyser förklarar vad
variationer i precision och recall beror på vilket leder till kunskap som kan utnyttjas i
informationssökningssituationer. Genom mikroanalyser kan man skilja mellan vad som
orsakas av informationssökaren och vad som utgör objektiva begränsningar i ämnesingången,
t ex problem med terminologi eller kontrollerad vokabulär av dålig kvalitet. Studiet av
överlappning mellan ämnesingångar och mikroanalyser av sökningar kan visa på vilka typer
av informationsbehov som mest gynnas av sökningar i den ena eller andra ämnesingången
eller kombinationen av ämnesingångar.

Det underliggande antagandet bakom teorin om ämnesingångars relativa värde är att alla
ämnesingångar tillför något till målet med IR, dvs. att återvinna så många relevanta som
möjligt och undvika så många irrelevanta dokument som möjligt. Resultatet från de olika
presenterade undersökningarna stärker betydelsen av principen om datafusion, dvs. vid valet
mellan flera bristfälliga sätt att återvinna information är kombinationen av dessa olika sätt mer
effektiva än någon av dem i enskildhet; ingen enskild ämnesingång kan producera ett ultimat
resultat. Studier undersöker i vilken utsträckning olika ämnesingångar överlappar varandra i
återvinningen av relevanta dokument är effektiva för att upptäcka om och på vilket sätt olika
ämnesingångar kompletterar varandra. Dessa är dock inte så vanliga. Mikroanalyser visar
också på förklaringar till brister i olika ämnesingångar med avseende på återvinning av
relevant information. Dessa är inte heller så vanliga (en förklaring kan vara att kvalitativa
undersökningar av denna typ innebär tidskrävande analysarbete).

När det gäller bedömningen av relevansen hos ett dokument utifrån ett informationsbehov så
skiljer det säkert sig från person till person även om man kan förvänta sig en högre grad av
stabilitet hos ämnesexperter, speciellt om de är verksamma inom en disciplin som har en hög
grad av konsensus om vilka teorier och metoder som är relevanta (se kapitel 5). Indikationer
finns att den vikt man lägger vid relevansbedömningar påverkar utfallet i utvärderingar av
ämnesingångar att ämnesingångar gynnas respektive missgynnas beroende på vilken vikt man
lägger vid relevansbedömningarna (se främst analys av studie 2 i kapitel 6.5.1.1). En objektiv
bedömning av ämnesingångars relativa värde, dvs. deras objektiva begränsningar oberoende
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av en informationssökares möjligheter att utnyttja ämnesingångarna, är beroende av att
bedömningen av relevansen tas på stort allvar och inte reduceras till att vara en detalj som inte
inverkar på utvärderingen av informationssystem, vilket stödjer Swanson (se kapitel 5). I
analysen i kapitel 6.5.1.1 diskuterades vad det beror på att fulltext i Studie 1 och 2 presterade
en recall på över 70 % medan en annan studie av Blair och Maron presterar fulltext en recall
på 20 %. En analys av Blair och Marons studie indikerar att variationer i sökresultat mellan
studierna beror på designen på studierna snarare än på t ex inom vilket ämnesområde
studierna utförs. Vad har man vunnit om man i en undersökning funnit att studier presterat
olika om man inte vet vad skillnaderna i prestation beror på: beror det på själva
ämnesingången eller på utformningen av studien eller som Hjørland och Kyllesbech Nielsen
säger (se kapitel 3); beror det på objektiva begränsningar i ämnesingången eller på mer
subjektiva faktorer som berör själva utformningen av studien och informationssökarnas
individuella skicklighet att formulera sökfrågor?

I kapitel 3.1 hänvisades till Duhem-Quine -tesen och tesen om 'the experimenters regress'
vilka visade på problemet med att bevisa moderna vetenskapliga teorier p.g.a. deras
komplexitet (hjälphypoteser, tekniska instrument som kan visa felaktiga resultat etc.). Som
jag ser det leder dessa teser till olika problem med avseende på IR-studier utifrån måtten
precision och recall. För det första kräver valida resultat att man utformar någon slags
standard för vad som kan sägas utgöra valida experiment. Problemet är att för att kunna
konstruera valida experiment krävs valida resultat. The experimenters regress kan översättas i
detta sammanhang till ett IR-studiernas moment 22: för att få valida resultat krävs valida
experiment men för att veta vilka experiment som är valida krävs valida resultat. Utifrån de
undersökningar som jag valt ut har jag dragit slutsatsen att det saknas en standard för hur IR-
studier ska utformas. En sådan standard är dock beroende av att man producerar valida
resultat. Om t ex resultaten vid utvärderingar av fulltext varierar mellan 20 % och 70 % hur
avgör man vilka av dessa utgör valida resultat och därmed valida studier? För det andra, även
om man har en standard för vad som kan sägas utgöra valida experiment, hur vet man vad
avvikelser från det förväntade resultatet beror på? I IR-studier finns alltför många variabler
som kan orsaka avvikelser för att man säkert kan veta orsaken till att resultat inte blir som
förväntat. Dessutom, vilken signifikans har avvikelser? Om den kontrollerade vokabulären i
en studie presterade 5 % högre recall än en liknande studie, vilken signifikans har detta för
återvinningen. För det tredje, hur kan man veta att inte problemen ligger i själva det teoretiska
fundamentet, dvs. valet av hur man går till väga när man gör IR-studier. Är kanske
kvantitativa studier med hjälp av precision och recall helt enkelt otillräckliga för att lösa
problemen?

En lösning på hur man skulle tolka experiment är att tolka resultat som mer eller mindre
troliga utifrån vad som tidigare är känt (se kapitel 3.1.1). Frågan är vad som avgör vad som är
en trolig förklaring till variationer i resultat. En standard för IR-studier kräver en social
överenskommelse om hur en sådan ser ut. Om det handlar om konventioner, dvs. sociala
överenskommelser om hur tolkningar ska utföras leder frågan vidare till vilka tolkningar som
föredras inom ett specifikt ämnesområde. Som tidigare påpekats i kapitel 2 domineras IR av
dels det kognitiva paradigmet som betonar individen i informationssökningssituationen och
dels det fysiska paradigmet som befordrar mer tekniska lösningar som t ex algoritmer för
statistiska beräkningar av förekomsten av termer i dokument.  Dessa två paradigm bestämmer
dels vad som är betydelsefullt att undersöka och dels hur man ska tolka resultatet av
undersökningarna. Som också påpekades i kapitel 2 elimineras ofta den sociala situationen i
vilken informationssökningen sker, t ex domänspecifika faktorer som rör vetenskapliga
discipliner.
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Varför dominerar dessa kvantitativa undersökningar med hjälp av måtten precision och recall
så totalt trots att de medför stora osäkerhetsfaktorer? Ellis (1992) har i sin undersökning visat
på de antaganden som ligger till grund för det som han kallar det fysiska paradigmet: detta
paradigm är väldigt nära sammankopplat med just dessa mått för utvärdering av
informationssystem som har sitt ursprung i Cranfield- testerna på 60-talet (detta förhållande
blir ännu tydligare när Ellis menar att man kan kalla det fysiska paradigmet för Cranfield -
paradigmet). Det som, enligt Ellis, ger dessa Cranfield –tester dess paradigmatiska kraft är
analogin mellan informationssystem och rent fysiska system både till dess natur och i
förhållande till de tekniker och metoder som anses lämpliga. En rent konkret analogi som har
varit betydelsefull är den mellan informationssystem och vindtunnlar där aerodynamiska
tester utförs inom fysiken (s. 52). Det naturvetenskapliga inflytandet inom
informationsvetenskapen går alltså bortom en rent metafysisk attraktion (t ex
naturvetenskapen som normen för Vetenskap), man har också inom informationsvetenskapen
operationaliserat tester för rent fysiska system för testandet av informationssystem vilka är
präglade av människan med alla osäkerheter som detta medför. Dessutom, i takt med att IR-
studier i operationell miljö blir allt vanligare blir måtten precision och recall allt mer
osannolika när det gäller att producera valida resultat. I takt med att man har allt mindre
kontroll över de olika variabler som kan orsaka variationer i resultat blir inte precision och
recall som mått på återvinningseffektivitet allt mer orealistiska?

Metoden att använda sig av måtten precision och recall betecknas som en neutral och
kvantitativ metod att utvärdera ämnesingångar, vilket Ellis påpekat har sitt ursprung i en
naturvetenskaplig modell. Problemet är att i strävan att finna en neutral och objektiv grund för
forskning begränsas perspektiven i alltför hög grad. Hjørland och Albrechtsen (1995) menar
att IR har tagit till sig naturvetenskapliga metoder i syfte att stärka dess vetenskapliga status.
Paradoxalt nog leder detta till en försvagning av det vetenskapliga fundamentet. Man har
inom IR isolerat individen från sin sociala miljö och därmed har forskningen i sin strävan
efter objektivitet blivit mer subjektiv: vetenskapen bygger bara på studier av individer
isolerade från deras sociala situation, t ex en miljö påverkad av specifika vetenskapliga
metoder och värderingar (s. 411f.). Ett förlitande till precision och recall som den
dominerande metoden för utvärdering inom IR är präglad av samma problematik. Med
matematiska formler uppnår man en synbart solid grund som inger en viss status men som
genom sin begränsade metod enbart rör vid ytfenomen inom IR. Vad som krävs är större
kunskap om semantik. Istället för att betrakta IR som en neutral aktivitet som enbart omfattar
kvantitativa relationer mellan termer bör man utveckla semantiska teorier som beskriver olika
språk med många olika strukturer som möter många olika behov (Hjørland 1998, s. 22). En
syn på återvinningsproblematiken som fokuserar alltför mycket på kvantitativa lösningar kan
resultera i att man ignorerar problemet med ords betydelser som resultat av det kontextuella
och historiska karaktären som präglar alla kunskapsformer (Hjørland & Albrechtsen 1995, s.
414).

Jag anser mig ha kunnat visa på hur man kan bredda IR-undersökningar genom att koppla an
till ett mer metodologiskt kollektivistiskt synsätt. Studierna av Roberts (1985) och Tibbo
(1992) presenterade i kapitel 2 visar på djupgående problem som är kopplat till
informationsspecialisters ointresse för domänspecifika frågor i konstruktionen av
dokumentrepresentationer. Genom de slutsatser som dessa typer av undersökningar berörs
djupgående frågor som rör brister i det teoretiska fundamentet i IR-fältet vilka inte kan lösas
enbart genom fortsatt kvantitativ forskning t ex med hjälp av måtten precision och recall. Som
tidigare diskuterats (se kapitel 3.1.2) kan kvantitativa resultat oftast i bästa fall beskriva
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sakernas tillstånd men är mindre relevanta när det gäller att finna lösningar som kan leda till
en förbättring av situationen.

Kvalitativa studier däremot ger ofta resultat som kan bidra till förslag till förbättringar. Både
Roberts och Tibbos undersökningar visar på betydelsen av att utveckla en mer domänspecifik
kunskap inom informationsvetenskapen. Orsaken till bristen på intresse för domänspecifik
kunskap kan spåras till dominansen av metodologisk individualism inom IR. Jag har beskrivit
hur mikroanalyser av IR-studier kan bidra med intressanta resultat och kunskap om taktik vid
sökning genom att komplettera kvantitativa beräkningar av precision och recall med en mer
kvalitativ ansats. I analysen till Tibbos studie presenterad i kapitel 6.2.1.1 hänvisas till en
forskare vid namn Bazerman vars forskning Hjørland benämner composition studies och
genre analysis (1998, s. 25). Jag fann att Bazermans analys av APA manualen gav insikt i
dokumenttyper inom psykologi och hur detta är relevant för IR. Ett intressant exempel som
Hjørland och Kyllesbech Nielsen bidrar med är hur man kan använda sig av dessa typer av
studier till och med på den minsta nivån inom IR som kallas passage retrieval. Detta
forskningsfält inom IR försöker förbättra fulltextåtervinning genom att lyfta fram olika delar
av dokument, t ex paragrafer (2001, s. 280). Inom forskningen på fulltext har man alltså börjat
undersöka möjligheten att ta hänsyn till dokuments olika funktioner och uppbyggnad. Tyvärr
sker detta enbart utifrån ett kvantitativt sätt genom olika typer av algoritmer istället för att dra
nytta av den kunskap som t ex finns inom olika forskningsfält som undersöker vetenskaplig
retorik. Hjørland och Kyllesbech Nielsen betonar att det finns olika typer av dokument med
olika uppbyggnad som reflekterar olika vetenskapers behov och historia.60 Som exempel på
detta kan nämnas att termer från abstract inom kemi kan motsvara termer från den första
paragrafen i en artikel i historia/filosofi. Detta beror på att historiska/filosofiska artiklar börjar
med en lång introduktion till artikelns innehåll medan man inom kemi placerar detta i
abstractet (ibid., s. 280f.).

För att angripa de problem som finns i återvinning av information krävs andra metoder än
enbart kvantitativa mått vars dominans inom IR kan betecknas som en strävan efter
objektivitet och vetenskaplig status. En för stark betoning på kvantifierbara resultat leder till
subjektivitet och förvirring. Precision och recall blir mer användbara som
utvärderingsinstrument när man har mer kunskap om t ex hur språk fungerar i olika
sammanhang och hur konventioner för konstruktion av dokument är en reflektion av
vetenskapliga discipliners specifika behov. Man måste också komma fram till någon typ av
standard för IR-studier så man möjliggör en högre grad av förutsägbarhet. Man måste också i
högre grad veta vad det är man mäter i IR-studierna. Problemet är att ett informationssystem
inte utgör ett fysiskt system som kan avgränsas såsom inom naturvetenskapen.

                                                
60 Ett exempel på sådan forskning är Bazerman (1988) som har analyserat hur den experimentella artikeln inom
naturvetenskapen har vuxit fram historiskt och spårar de flesta retoriska tekniker till Isaac Newton (1642-1727)
som inte bara revolutionerade fysiken utan även den vetenskapliga argumentationen under de påföljande 300
åren.
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8. Sammanfattning

Teorier för val av ämnesingångar saknas inom biblioteks –och informationsvetenskaplig
litteratur och denna uppsats har därför haft som syfte att finna taktik för val av ämnesingångar
vid informationssökning utifrån kunskap om ämnesingångars relativa värde. Metoden jag
använt mig av är litteraturstudier i form av innehållsanalyser av empiriska studier av
ämnesingångars relativa värde i relation till olika ämnesområden.

Syftet preciserades utifrån följande frågeställningar:

• Varierar värdet av ämnesingångar mellan humaniora, samhällsvetenskap och
naturvetenskap?

• Med utgångspunkt i kunskap om det relativa värdet av ämnesingångar vad kan man
säga om taktik för val av ämnesingångar vid sökning i dessa ämnesområden?

• På vilket sätt påverkades resultatet i de empiriska undersökningarna av valet av metod.

Uppsatsens teoretiska grund förankras i ett inledande kapitel om metodologisk kollektivism
inom IR där detta perspektiv ställs mot andra mer dominerande perspektiv. Betydelsen av ett
metodologiskt kollektivistiskt perspektiv ställs mot brister i de två dominerande paradigmen
inom IR: det fysiska och det kognitiva paradigmet.

I nästa kapitel presenteras ett försök till en teori om ämnesingångars relativa värde och varför
en sådan är relevant samt svårigheter i utvärderingen av ämnesingångars relativa värde. I
påföljande avsnitt diskuteras kritiskt de metoder som används i IR-studier. Därefter definieras
vad som avses med ämnesingångar. Ämnesingångar presenteras sedan i ett historiskt
perspektiv från 1800-talets klassifikation och indexering, via datorernas framväxt från slutet
av 1940-talet och de möjligheter som de erbjöd med avseende på lagring av information
elektroniskt och stilbildande Cranfield -studierna på 1960-talet. I Cranfield –studierna
introducerades måtten precision och recall. Vidare beskrivs hur sökning på referenser i
datoriserad miljö blev möjlig genom introduktionen av science citation index. I mitten av
1970-talet börjar den tredje eran vilken karaktäriseras av studier av operationella databaser, i
motsats till de experimentella studierna under 1960-talet. I slutet av 1980-talet börjar den
fjärde eran som karaktäriseras av användarstudier. Under denna period blir studier av
fulltextdatabaser vanliga. Studier av fulltext får fart genom TREC-konferenserna från början
av 1990-talet. Efter den historiska översikten presenteras de olika ämnesingångarna vars
funktioner presenteras och problematiseras.

Kapitlet om terminologi inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap tar upp
svårigheter som är förknippat med informationssökning i dessa ämnesområden. Jag tar även
upp distinktionen mellan hårda och mjuka vetenskaper och huruvida denna distinktion har
någon relevans.

Sedan följer ett kapitel om informationsbehov och relevansbedömningar där det beskrivs hur
dessa begrepp allmänt betraktas som subjektiva och vaga. Argument presenteras för att ett
metodologiskt kollektivistiskt synsätt kan skapa en mer stabil grund och att man kan nå en
högre grad av objektivitet i relevansbedömningar genom att koppla informationsbehov och
relevansbedömningar till konsensus i forskningsfält vid testandet av IR-system.

I påföljande kapitel presenteras och analyseras 19 empiriska undersökningar. Först
presenteras och analyseras ett antal studier av titlars informativitet. Sedan följer en analys av
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dokumentrepresentationer i form av kontrollerad vokabulär och abstract och deras relativa
värde i olika ämnesområden. I de påföljande avsnitten presenteras och analyseras det relativa
värdet av kontrollerad och okontrollerad vokabulär i relation till ämnesområdena humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det relativa värdet av sökning på termer och
referenser inom ämnet medicin analyseras sedan och avslutningsvis presenteras och
analyseras det relativa värdet av fulltext och kontrollerad/okontrollerad vokabulär inom
medicin och affärsvetenskap.

Uppsatsen avslutas med kapitlet slutsatser där resultatet från studierna utifrån måtten
precision och recall sammanfattas och där de inledande frågeställningarna besvaras.

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att det är svårt att dra några definitiva slutsatser
om skillnader i ämnesingångars relativa värde vid sökning inom olika ämnesområden p.g.a.
begränsningar i metoder och brist på standard för hur undersökningar ska utföras. Studier
visar att dokumentrepresentationer inom humaniora och samhällsvetenskap är konstruerade
med naturvetenskapen som modell vilket får negativa konsekvenser för återvinningen.
Orsaker till detta kan spåras till det teoretiska fundamentet inom IR vilket ignorerar
domänspecifika faktorer som tar hänsyn till betydelsen av att anpassa konstruktionen av
dokumentrepresentationer till ämnesområdens specifika karaktäristik. Vidare problematiseras
även en alltför stor dominans av kvantitativa studier inom IR. När det gäller frågan om
huruvida någon specifik taktik är mer lämplig beroende på ämnesområde kan man säga att
sökningar på referenser inom medicin utgör ett bra komplement till sökning på termer. Utan
kunskap om det relativa värdet av sökning på referenser i förhållande till termer kan man inte
utnyttja de objektiva sökmöjligheter som finns. Kunskap om kvaliteten på abstracts inom
historia kan också leda till att man försöker komplettera den okontrollerade vokabulären med
sökningar i andra ämnesingångar. Att komplettera okontrollerad vokabulär med kontrollerad
vokabulär är en bra taktik då dessa två ämnesingångar återvinner olika relevanta dokument.

Jag har även funnit att vissa metoder är effektiva när det gäller att utvinna kunskap om
ämnesgångars relativa värde. Studier av överlappning mellan ämnesingångar är värdefulla för
att avgöra i vilken utsträckning ämnesingångar kompletterar varandra, dvs. i vilken
utsträckning olika ämnesingångar återvinner dokument som är unika för den specifika
ämnesingången. En annan metod är mikroanalyser av sökningar i databaser som ger
information om varför sökningar misslyckas vilket kan ge information om objektiva
begränsningar i ämnesingångar, t ex behovet av indexering för att komplettera sökningar i
fulltext. Båda dessa metoder visar tydligt att olika ämnesingångar bidrar med unika relevanta
dokument och uppsatsens slutsatser ger därmed stöd åt betydelsen av en teori om
ämnesingångars relativa värde. Framtida studier bör därmed fokusera i högre grad på hur
ämnesingångar kompletterar varandra istället för att fokusera på att finna vilken som är mest
effektiv.
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