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Abstract:

In this Master’s thesis we investigate query expansion using an electronic thesaurus. We
formed 30 topics from the library and information science field. For each topic three searches
were made in the bibliographic database LISA (Library and Information Science Abstracts)
via CSA (Cambridge Scientific Abstracts). LISA has an electronic thesaurus attached. We
used this thesaurus to form baseline queries, baseline queries expanded with synonyms, and
baseline queries expanded with both synonyms and related terms. The terms used in the
baseline queries were the terms preferred by the thesaurus (the ”use for” terms). The three
query types were analyzed with regard to precision and relative recall. The relative recall was
set to 100% for the strategy where a baseline query was expanded with both synonyms and
related terms. The average precision for the searches using baseline queries was 41% with a
60% relative recall. For the searches using baseline queries expanded with synonyms, the
precision was 39% and the relative recall was 72%. The searches using baseline queries
expanded with both synonyms and related terms resulted in an average precision of 37%. We
also measured the ”net effect”, that is, the precision and recall with regard to the new
documents retrieved by each search strategy. We found that, on average, 60% of the relevant
documents were retrieved by the baseline queries. The strategy using a baseline query
expanded with synonyms was the least effective one in retrieving new relevant documents – on
average it brought only 12% of the relevant documents. When measuring the precision for the
new documents retrieved by each search strategy we encountered a methodological problem
which is discussed in this thesis.

Nyckelord: query expansion, tesaurer, databaser, informationsåtervinning,
precision, recall
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1. INLEDNING

Frågor om hur man effektivt kan återvinna relevant information är av intresse för alla som
ägnar sig åt informationssökning. En idealisk sökning ska återvinna alla relevanta dokument
som finns i databasen (ger maximal recall) samtidigt som alla dokument som återvinns ska vara
relevanta (ger maximal precision). Många forskare inom Information Retrieval (IR) ägnar sig åt
att försöka förbättra informationsåtervinningen och det kan göras på många olika sätt. Ett sätt
att förbättra återvinningen är att använda sig av query expansion. Det går ut på att en
grundsökfråga (baselinequery) riktas till en databas och vid ytterligare sökningar utökas med
fler termer för att förhoppningsvis göra återvinningen mer effektiv. I denna uppsats undersöker
vi hur återvinningseffektiviteten påverkas av query expansion med synonymer och relaterade
termer i förhållande till baselinequeryn. Vi gör våra sökningar i den bibliografiska databasen
LISA (Library and Information Science Abstracts) via CSA (Cambridge Scientific Abstracts).
Alla termer i sökningarna hämtas ur LISA:s tesaurus. Studien är av intresse för dem som
arbetar med databassökningar samt för dem som forskar i området query expansion.
Uppsatsen kan även vara av intresse som en introduktion till query expansion.

Idén till ämnet för vår uppsats fick vi av vår lärare och sedermera handledare Per Ahlgren som
presenterade ett förslag efter ett seminarium under kursen ”IR som forskningsområde”. Vi
lockades av att få möjligheten att genomföra en empirisk studie och själva samla in data, då vi
tidigare endast gjort litteraturstudier vid uppsatsarbeten. Till stor del har vi utformat vår studie
efter en artikel skriven av de finska forskarna Jaana Kristensen (numera Kekäläinen) och
Kalervo Järvelin (1990). Då vi valde att följa en tidigare studies upplägg föll det sig naturligt att
i stort välja samma metod som i den tidigare studien. Vissa skillnader finns dock, bland annat
valet av databas där de använde sig av en fulltextdatabas.

Många studier som görs inom IR-området görs i experimentdatabaser, så även Kristensen och
Järvelins undersökning. I vår studie använde vi oss av en operationell online-databas. Vår
förhoppning är att med denna studie kunna ge ytterligare kunskaper och därmed bidra till att
skapa en mer komplett bild av hur query expansion kan fungera i praktiken.

En annan sak som lockade oss att skriva en uppsats inom IR var att öka på våra kunskaper i
informationssökning. Genomförandet av studien innebar att vi fick utföra ett stort antal
sökningar i databasen LISA och ordentligt sätta oss in i hur den fungerar. Vi har även lärt oss
mycket om söktekniker, hur sökfrågor ska uttryckas och även blivit säkrare på hur man söker
med hjälp av kommandon. Det har givit oss många praktiska erfarenheter som är nyttiga att ha
med i vår framtid som informationsspecialister.

Enligt vad vi har kunnat se har det ännu inte publicerats någon svensk avhandling om query
expansion. Det mesta som skrivs inom området är på engelska och det har därför inte
utvecklats någon svensk vokabulär inom området. För oss har det delvis varit problematiskt
eftersom vår text är och ska vara skriven på svenska. Många engelska termer innehåller mer
än vad en översättning till svenska skulle ge. Ett exempel på detta är termen ”topic” som inte



4

bara kan översättas med ”ämne” utan i biblioteks- och informationsvärlden står för en
beskrivning av ett informationsbehov i naturligt språk (Text Retrieval Conference (TREC).
Data – English Test Questions (Topics); Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.88). Det är i
den senare betydelsen vi använder termen ”topic” i vår uppsats. Andra termer saknar helt
översättning till svenska. Till exempel har vi inte kunnat finna någon översättning av uttrycket
”query expansion”. Man kan tänka sig svenska översättningar som till exempel
”sökfrågeexpandering”, men vi ser det som en uppgift för svenska forskare inom ämnet att
föreslå sådana och har därför valt använda det engelska uttrycket ”query expansion” i vår
uppsats. Detta har medfört att vi för klarhetens skull använder termen ”query” när det gäller en
formaliserad sökfråga som ställs till ett söksystem enligt systemets syntax.

Efter denna inledning följer ett kort kapitel med uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter
följer två kapitel som utgör uppsatsens bakgrund, det ena ger en kort introduktion till
ämnesområdet IR, det andra handlar om query expansion och ger en inblick i dess
forskningområde. Sedan följer ett kapitel där vi beskriver de effektivitetsmått vi använt oss av i
vår studie, samt resonerar kring synen på relevans. I det efterföljande kapitlet tar vi upp
tidigare forskning som vi bedömt vara relevant för vår uppsats. Ett kapitel som beskriver den
metod vi använt oss av kommer sedan, följt av resultatredovisning av vår studie. Därpå följer
ett kapitel som analyserar och diskuterar resultaten. Avslutningsvis kommer en sammanfattning
av uppsatsen.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Med den här studien vill vi undersöka query expansion med hjälp av en tesaurus i en online-
miljö. De frågor vi ställer oss är :

• Finns det skillnader i precision mellan baselinequeries, baselinequeries med synonymer
samt baselinequeries expanderade med synonymer och relaterade termer?

• Vilken relativ recall får baselinequeries respektive baselinequeries med synonymer jämfört
med baselinequeries expanderade med synonymer och relaterade termer?

• Finns det skillnader i precision, med avseende på nettoresultat, mellan de tre
querytyperna?

• Finns det skillnader i relativ recall, med avseende på nettoeffekt, mellan de tre
querytyperna?
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3. IR

Informationsåtervinning eller Information Retrieval (IR) rör representation, förvaring,
organisation och tillgång till informationsposter (Salton & McGill 1983, s.1; Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999, s.1). Inom IR har utveckling skett på samtliga områden och målet är och
har varit att få informationsåtervinningen som helhet mer effektiv. Detta innebär att utveckling i
allt ifrån indexering till databaserade återvinningssystem gemensamt skapar bättre
förutsättningar för en mer effektiv informationsåtervinning.

Andra världskriget förde med sig en ökad aktivitet när det gällde naturvetenskaplig och
teknisk forskning. Detta resulterade i att en stor mängd vetenskaplig litteratur och rapporter
producerades. Vid tiden för andra världskrigets slut föreslogs av bland andra Vannevar Bush
att man skulle kunna använda datortekniken för att kontrollera alla dessa dokument. Man
började utveckla IR-system. De flesta av pionjärerna inom IR var naturvetare och ingenjörer.
För dem var det naturligt att testa nya system och metoder så snart de uppfunnits. Precision
och recall var de första mått som föreslogs i mitten på 50-talet (Saracevic 1975, s.326-327).
1957 påbörjades de första storskaliga utvärderingarna av IR-system under ledning av C.W.
Cleverdon vid Cranfield i Storbritannien (Chowdhury 1999, s.216).

Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999) beskriver hur IR som forskningsområde vuxit och ökat
i betydelse under de senaste åren. Till en början handlade det mycket om att indexera text och
söka efter användbara dokument. Numera studeras även till exempel gränssnitt,
systemarkitektur, modellering med mera. I och med genomslaget för Internet och WWW har
intresset för IR ökat markant, eftersom man inom ramarna för IR-forskningen kan söka
lösningar på problem rörande informationssökning på webben (s.2-3).

Salton och McGill (1983) skiljer mellan flera typer av informationssystem, där IR-system är en
typ. Övriga system de tar upp är till exempel database management systems (DBMS) och
question-answering systems (QA). I QA-system lagras fakta om specialområden tillsammans
med allmän kunskap. I denna typ av system kan man få specifika faktasvar på frågor som
formulerats i naturligt språk. I DBMS lagras dataelement i tabellform och återfinns alltså inte
som text i naturligt språk. Varje post är uppdelad i flera fält där varje fält innehåller värdet för
ett speciellt attribut som identifierar det motsvarande dokumentet. I DBMS återvinns bara de
poster som exakt motsvarar de värden som anges i queryn. I IR-system kan, givet att ett så
kallat best match system1 används, däremot poster som kanske inte exakt matchar queryn
återvinnas. IR-system lagrar texter i naturligt språk som fulltextdokument eller
dokumentsurrogat och återvinner potentiellt relevanta poster eller dokument (s.7-10).
Hur återvinningen går till skiljer sig åt mellan olika IR-system. Vi ska här beskriva tre modeller
som kan användas för återvinning.

                                                                
1 Ett best match system återvinner inte bara poster som exakt motsvarar en viss query, utan även poster
som delvis motsvarar queryn. De återvunna posterna rankas så att de som bäst motsvarar queryn kommer
först. Ett exempel på detta finns i boken Information storage and retrieval systems: origin development
and applications av A.S. Pollitt (1989) s. 81-82.
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Den booleska modellen bygger på tanken att ett dokument antingen är relevant eller
irrelevant. De dokument som uppfyller den booleska queryn  är relevanta enligt systemet.
Dessa dokument  återvinns och presenteras för användaren utan att någon rankning sker
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.25-26).

Den probabilistiska modellens princip är att utifrån en query beräkna sannolikheten för att ett
dokument är relevant (Ibid., s.31). Dokumenten rankas utifrån denna sannolikhet. Sättet att
beräkna relevans skiljer sig mellan olika former av probabilistiska modeller, exempelvis kan
man beräkna om ett dokument är relevant för en viss användare baserat på hur andra
användare som använt samma söktermer bedömt dokumentet (Chowdhury 1999, s.162).

Vektormodellens princip är att mäta likheten mellan query och dokument. Termer i såväl
queries som dokument tilldelas icke-binära vikter utifrån hur viktiga de är för dokumentet
respektive queryn. Resultatet av denna tilldelning av vikter är att såväl queries som dokument
beskrivs som flerdimensionella vektorer. Dokumentvektorerna kan sedan jämföras med
queryvektorn och rankas utifrån sin likhet med denna. Annorlunda uttryckt blir resultatet att
dokumenten i en databas rankas så att det dokument som är mest likt queryn kommer först
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.27-30).

För att kunna återvinna dokument måste någon form av indexering ha skett. I många fall görs
en bibliografisk post som representerar dokumentet. Det är sedan utifrån den information som
finns i den bibliografiska posten sökningen sker. I den bibliografiska posten finns uppgifter
såsom titel, författare och ämnesord. Ämnesorden ska beskriva dokumentets innehåll. Vid
ämnesindexering av dokument kan man använda sig av tre olika sätt för att få fram de termer
som ska representera dokumentet. Man kan hämta termerna direkt ur dokumentet (derived
terms), använda de termer som indexeraren själv anser bäst beskriver dokumentet (fri
vokabulär) eller använda sig av en kontrollerad lista av termer (kontrollerad vokabulär). En
form av kontrollerad vokabulär är tesaurus. Den är hierarkiskt uppbyggd, är oftast
ämnesspecifik och visar på termers inbördes relationer. Tesauren visar på bredare och smalare
termer till en speciell term och kan även visa på relaterade termer som är termer som inte
direkt hör ihop, men som är närliggande till sitt innehåll. I den kontrollerade vokabulären har
man även bestämt sig för vilka termer som ska användas för ett visst begrepp. Finns flera
synonymer till en term ges en hänvisning till vilket som är den förordade termen. Den
kontrollerade vokabulären har till sin funktion att vid indexeringen skapa ett konsekvent
användande av termer så att man när man ska återvinna dokumenten vet vilka termer som
använts för ett speciellt begrepp. Det innebär att en tesaurus även är ett praktiskt och
användbart redskap när dokument ska återvinnas (Benito 2001, s.259 ff).
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4. QUERY EXPANSION

Query expansion är ett begrepp som innefattar mycket. I och för sig handlar allt om att utöka,
eller expandera, en query. Termer läggs till queryn och en ny sökning görs, den här gången
med fler termer. Queryn är därmed expanderad. Query expansion kan dock göras på flera
olika sätt. Det här avsnittet kommer att visa på de grundläggande skillnaderna utan att i detalj
förklara exakt hur de fungerar. Tanken med avsnittet är att ge läsaren en bild av vad begreppet
query expansion står för samtidigt som det sätter vår studie i ett sammanhang.

Query expansion är ett forskningsområde inom IR där man ägnar sig åt att få
informationssystemen att återvinna dokument på ett mer effektivt sätt genom att expandera en
query. ”Since small query size is likely to handicap the search for relevant documents, query
expansion is a vibrant research focus in information retrieval” (Srinivasan 1995, s.431).
Svårigheter ligger i att formulera en query på ett sådant sätt att så många relevanta dokument
som möjligt återvinns. Språket är mångfacetterat vilket försvårar återvinningen då många ord
kan användas för samma sak. Vilka ord som används i de eftersökta dokumenten vet vi sällan
förrän efteråt (om vi lyckats få tag i dem vill säga) och det skapar problem vid sökningen.
Även användandet av en kontrollerad vokabulär kan ge dessa problem eftersom orden som
används för att beskriva ett dokument inte alltid till fullo visar vad dokumentet handlar om. En
sökning enbart mot deskriptorfältet (där orden från den kontrollerade vokabulären återfinns
om en sådan används) kan därför göra att man missar relevanta dokument. Efthimiadis (1996)
menar att för att kunna avgöra ett dokuments relevans måste man titta på den mest kompletta
representationen som finns tillgänglig av ett visst dokument (s.137). För en bibliografisk
databas skulle detta vara både titel och abstract. Detta torde även gälla för sökningar. För att
få en mer fullständig sökning bör sökningen riktas, förutom mot deskriptorfältet, även mot
titelfält och abstractfält. Det skulle dock medföra att vid användandet av en kontrollerad
vokabulär skulle även synonymer och relaterade termer bli viktiga då dessa mycket väl kan
återfinnas i fälten där den kontrollerade vokabulären inte använts. Van Rijsbergens
associationshypotes skulle kunna passa bra in i sammanhanget: ”If an index term is good at
discriminating relevant from nonrelevant documents, then any closely associated index term is
also likely to be good at this” (1979, kap.6, stycket: ”An alternative way of using the
dependence tree (Association Hypothesis)”). Godtar man denna hypotes och om
indexeringstermen uppfyller diskrimineringsvillkoret blir relaterade termer (till
indexeringstermen) användbara i återvinningssammanhang.

Enligt Efthimiadis (1996) kan man dela in sätten att göra expansioner på i tre olika typer.
Dessa är manuell expansion, automatisk expansion och interaktiv expansion. Samtliga tre
metoder kan baseras på antingen sökresultaten eller på så kallade kunskapsstrukturer. Dessa
kunskapsstrukturer kan delas in i samlingsberoende och samlingsoberoende. Exempel på
samlingsberoende kunskapsstrukturer är termkluster som konstruerats utifrån samlingen och
automatiskt konstruerade tesaurer. Exempel på samlingsoberoende kunskapsstrukturer är
manuellt konstruerade tesaurer och lexikon.
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4.1 Manuell expansion

Manuell expansion av söktermer är den enklaste expansionsformen rent tekniskt.
Informationssökaren skriver själv in sin query till systemet som ger en lista med återvunna
dokument tillbaka. Informationssökaren kan sedan omformulera sin fråga med ord som kan
tas från olika ställen såsom från dokument som återvunnits, index, från ordlistor, tesaurer eller
ord som informationssökaren själv känner till. Orden kan vara synonymer, smalare termer,
bredare termer eller relaterade termer, det vill säga ord som skulle kunna ha något med ämnet
att göra. Dessa ord läggs till queryn, en ny sökning görs och en expansion har genom detta
skett. Manuell expansion kräver dock en viss kunskap hos informationssökaren för att den ska
kunna utföras. Dels måste man veta var man kan finna ord att expandera med om den egna
vokabulären inte räcker till, dels måste man veta lite om hur en query ska formuleras och hur
den behandlas av systemet (Efthimiadis 1996, s.126-127).

Vid manuell query expansion använder man sig av olika metoder för att bygga queries. En av
dessa metoder kallas ”building blocks” och innebär att man expanderar en del av queryn i
taget med synonymer och sedan sätter samman de olika delarna. Ska man använda de
booleska operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” måste man veta deras möjligheter och
deras begränsningar för att genom dem kunna utnyttja systemet på bästa sätt. Vid expansion i
en databas med boolesk sökmetodik använder man sig av ”OR” mellan synonymer och
”AND” för att binda samman de olika ämnesdelarna i frågan (Ibid., s.126-127).

En annan strategi kallas ”citation pearl growing” och skiljer sig avsevärt från ”building blocks”.
Här startar man med att välja ut de mest specifika termerna för varje ämnesdel i frågan man
kan komma på och förbinder dem med ”AND” direkt. Tanken är att få åtminstone en träff där
dessa ord ingår och utifrån det formulera om queryn. Här handlar det om att använda tidigare
sökresultat för att omformulera sökningen (Ibid., s.127-128).

4.2 Automatisk expansion

Automatisk query expansion bygger till stor del på användandet av olika algoritmer.
Expansionen görs av informationssystemet utan att informationssökaren deltar mer än genom
att skriva en baselinequery. Flera sökningar kan efter det ske innan ett slutligt resultat visas upp
för informationssökaren. Om flera sökningar görs innan resultatet visas upp eller inte beror på
vilken typ av algoritmer som används. I det här avsnittet kommer vi inte att gå in på de olika
algoritmerna utan vi vill förklara de olika tankesätten som ligger till grund för några av de olika
expansionsformerna.

En form av automatisk query expansion bygger på omviktning av termer. Vektormodellen
ligger till grund för detta och termer i såväl query som dokument har tilldelats icke-binära
vikter som har resulterat i vektorer i en mångdimensionell rymd. Därefter kan man mäta hur
nära olika dokument står queryn, ju närmare desto mer lika är queryn och dokumentet. En
relevansrankning sker utifrån närheten mellan query och dokument (Bookstein 1983, s.118 ff).
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För att få till en query expansion utgår man sedan ifrån de dokument som ansetts vara
relevanta för frågan. Antagandet är att de dokument som funnits vara relevanta har
termvektorer som liknar varandra, medan de dokument som funnits irrelevanta har
termvektorer som inte liknar de relevantas termvektorer. Genom att jämföra vektorerna för de
återvunna dokumenten med varandra kan man finna likheter mellan de dokument som funnits
vara relevanta, likheter som inte finns med de dokument som funnits vara irrelevanta. Om
baselinequeryns vektor saknar denna likhet kan termer läggas till. Man försöker på detta sätt
få queryns vektor att mer likna de relevanta dokumentens vektorer. På så sätt kan en
omviktning av queryns termer ske, likaså en query expansion. Även i den probabilistiska
modellen kan en omviktning av termer ske (dock ej på samma sätt som ovan). Där omviktas
endast termer som redan finns med i queryn, ingen query expansion sker (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999, s.118 ff).

En annan expansionsmodell bygger på att ord samförekommer i dokument. Man tänker sig att
två ord som dels samförekommer i ett flertal dokument, dels har stora frekvenser i dessa
dokument, har en likhet med varandra och i och med det skulle kunna vara tänkbara ord att
expandera en query med. Man utgår även här från de ord som förekommer i frågan och
skapar så kallade kluster runt dessa ord. De ord i klustret som visar sig ha de största
likheterna med orden i den ursprungliga frågan används för expansion (Ibid., s.124 ff).

Ytterligare ett sätt att expandera är att ord både vid indexeringen och vid söktillfället bryts ner
till sin ordstam. Sökningen kommer då att ske utifrån ordets stam och återvinner alla de
dokument som innehåller sökordets stam. En expansion har då skett gentemot sökordet
eftersom alla ord som har samma ordstam kommer med i sökningen. Denna typ av expansion
kallas ”stemming” (Ibid., s.168 f).

Tesaurer kan också användas vid automatisk expansion. Expansionen sker på samma sätt som
vid manuell expansion, det vill säga expansionstermer plockas från tesauren (i det här fallet
automatiskt) och en ny sökning sker med hjälp av de nya orden. Vid automatisk expansion
med hjälp av tesaurus kan olika typer av tesaurer användas. Ett sätt kan vara att tillverka en
tesaurus som ser till statistisk likhet mellan ord (en så kallad statistisk tesaurus). Då skapar
man en tesaurus bestående av klasser av ord. Dessa klasser innehåller ord som har statistiska
likheter med varandra utifrån samtliga dokument i dokumentsamlingen (en så kallad global
analys). Vid en sökning expanderas queryn med de ord som har en statistisk relation till de
ursprungliga frågeorden (Ibid., s.134 f). En annan form av tesaurus är den som är uppbyggd
på termrelationer (likhetstesaurus). Vid användandet av den expanderas en query med ord
som har likheter med hela queryn sammantagen, inte som ovan beskrivits där varje ord
expanderas för sig (Ibid., s.131 ff).



11

4.3 Interaktiv expansion

Interaktiv query expansion är en expansionsform där det sker ett samspel mellan
informationssystem och informationssökare. Sätten kan variera men informationssökaren är på
något sätt med och påverkar expansionen. Samspelet består i att informationssystemet väljer
ut termer eller dokument som informationssökaren har att ta ställning till. Informationssökaren
är den som slutligen avgör vad som är relevanta dokument eller användbara termer
(Efthimiadis 1996, s.156 f).

Ett sätt är att systemet efter första sökningen visar upp ett antal dokument som sökaren ska
relevansbedöma. Vidare sökning sker då utifrån de dokument informationssökaren anser vara
relevanta. Själva expansionen sker sedan på något av de sätt som automatisk expansion kan
ske på, exempelvis via omviktning av termer (Ibid., s.134).

En annan form är där informationssökaren efter första sökningen får upp en lista av termer som
informationssystemet föreslår för expansion. Dessa termer kan då vara hämtade ur någon form
av tesaurus och har relationer till de termer som finns i queryn. Informationssökaren får utifrån
listan själv välja de ord som han/hon anser är de bäst lämpade för vidare sökning och en
expansion av termer sker på så sätt. Termerna kan även vara hämtade ur olika (på förhand
bestämda) fält från de återvunna relevanta dokument queryn genererat. Termerna listas och
visas upp för informationssökaren som kan välja de ord som anses passa bäst i sammanhanget
att expandera med (Ibid., s.156 f).

I vårt arbete har vi ägnat oss åt manuell query expansion och samtliga termer hämtades från en
tesaurus.
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5. ATT MÄTA ÅTERVINNINGSEFFEKTIVITET

I det här kapitlet ska vi dels beskriva de effektivitetsmått vi kommer att använda i vår studie,
dels resonera lite kring relevans och visa på den syn på relevans vi utgår från i vår studie. Både
effektivitetsmått och ramar för relevansbedömning är viktiga delar som båda behövs för att
kunna mäta återvinningseffektiviteten. Relevansbedömningen är en förutsättning för att
effektivitetsmåtten ska kunna appliceras.

5.1 Effektivitetsmått

För att kunna utvärdera hur bra något fungerar behövs både mått och mätmetoder. Inom
biblioteks- och informationsvetenskapen förekommer flera olika mått. En del av metoderna är
mer inriktade på användarstudier och passar dåligt för vår studie. Vi har valt att använda
samma mått och mätmetoder som Kristensen och Järvelin (1990), det vill säga precision och
recall. Detta gör vi dels för att det är praktiskt då vi följer deras upplägg på studie, dels för att
precision och recall är de i särklass mest använda måtten inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Kristensen och Järvelin använder även vad de kallar ”net effect”
(nettoeffekt) med avseende på precision och recall. Det innebär inte att det är några nya mått
utan att precision och recall används på nettoresultatet, vilket utgör en del av det totala
materialet.

5.1.1 Precision och recall

De första kvantitativa mått som föreslogs för att mäta IR-systems effektivitet var precision och
recall. Dessa fördes fram av A. M. Kent med flera i tidskriften ”American Documentation”
1955. I början kallades precision för ”relevance” men detta ändrades senare för att förhindra
missförstånd (Saracevic 1975, s.327). Precision och recall är fortfarande de mest använda
måtten vad gäller utvärdering av IR-system. Precisionen definieras som andelen av de
återvunna dokumenten som är relevanta medan recallen är andelen återvunna relevanta
dokument av det totala antalet relevanta dokument i dokumentsamlingen, (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999, s.74,76) se Figur 1.
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Figur 1. Definition av recall och precision

Figuren är hämtad ur: Handbook of Legal Information Retrieval (1984, s.156).

Det är sällan möjligt att beräkna ett exakt recallvärde eftersom man oftast inte känner till det
totala antalet dokument i en databas som är relevanta för ett visst topic. G.G. Chowdhury
(1999) beskriver relativ recall som recall baserad på de relevanta dokument som återvunnits
genom flera olika sökningar på ett topic (s.433-434). Begreppet används av andra författare
som beteckning för ett användarorienterat mått där relativ recall är andelen av systemet
återvunna relevanta dokument relaterat till det antal relevanta dokument som användaren
förväntat sig att finna (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.74,76; Korfhage 1997, s.198-
199). I vår undersökning använder vi begreppet relativ recall på samma sätt som Kristensen
och Järvelin, det vill säga att relativ recall sätts till 100% för den sökning som innehåller både
baselinequery, synonymer och relaterade termer. Detta kan göras, eftersom alla dokument
som återvunnits av baselinequeryn (B-strategin), även återvinns av baselinequeryn expanderad
med synonymer (S-strategin), som i sin tur återvinns av baselinequeryn expanderad med både
synonymer och relaterade termer (RT-strategin) (Kristensen & Järvelin 1990, s.79).

5.1.2 Nettoeffekt

Nettoeffekt (net effect) med avseende på precision anger hur stor del av de nya dokument en
query återvinner som är relevanta medan nettoeffekt med avseende på recall anger hur stor del
av det totala antalet relevanta dokument som är nya i en sökning (Kristensen & Järvelin 1990,
s.80-81). Vi exemplifierar detta (se även Figur 2): En baselinequery ger 10 dokument varav 6
relevanta. Vidare har vi en expanderad strategi som utöver baselinequery även innehåller
synonymer. Denna strategi ger 15 dokument där totalt 8 dokument är relevanta, det vill säga 5
nya dokument varav 2 relevanta. Vi gör ytterligare en sökning som innehåller baselinequery,
synonymer samt relaterade termer. Denna strategi återvinner 20 dokument totalt där 12 är
relevanta , det vill säga 5 nya dokument varav 4 relevanta. Nettoeffekten med avseende på
relativ recall blir då för första sökningen 50% (6/12 * 100), för den andra sökningen (med
synonymer) 17% (2/12 * 100) samt för den tredje sökningen (med synonymer och relaterade
termer) 33% (4/12 * 100). Nettoeffekten med avseende på precision blir då för den första
sökningen 60% (6/10 * 100), för den andra sökningen 40% (2/5 * 100) samt för den tredje
sökningen 80% (4/5 * 100).

S1
S3

S2

S1=relevanta dokument
S2=återvunna dokument
S3=återvunna relevanta dokument

Recall: S3/S1
Precision: S3/S2
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Figur 2. Figuren visar nettoeffekt med avseende på precision och relativ recall.

Irrelevanta dokument Relevanta dokument

Nettoeffekten i B med avseende på precision är (BR / (BR+BI))*100 och med avseende på relativ recall (BR
/ (BR+SR+RTR))*100.
Nettoeffekten i S med avseende på precision är (SR / (SR+SI))*100 och med avseende på relativ recall (SR /
(BR+SR+RTR))*100.
Nettoeffekten i RT med avseende på precision är (RTR / (RTR+RTI))*100 och med avseende på relativ
recall (RTR / (BR+SR+RTR))*100.

5.2 Relevans

De beräkningar av precision och relativ recall vi gör bygger på våra relevansbedömningar.
Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999) poängterar att begreppet relevans är centralt inom IR
eftersom ett IR-system måste ”tolka” dokumentens innehåll och rangordna dem utifrån hur väl
de stämmer överens med en query. Målet är att återvinna alla dokument som är relevanta och
samtidigt få med så få irrelevanta dokument som möjligt (s.2). Relevans är ett omdiskuterat
begrepp som kan tolkas på olika sätt. År 1975 publicerade Tefko Saracevic artikeln
”Relevance: A review and a framework for the thinking on the notion in information science”.
Han menar att relevans är ett nyckelbegrepp inom informationsvetenskapen: ”In the most
fundamental sense, relevance has to do with effectiveness of communication. Underlying all
information systems is some interpretation of the notion of relevance.”(s.321) Saracevic ger i
artikeln sin syn på hur olika tolkningar av begreppet relevans utvecklats inom
informationsvetenskapen, som enligt honom är det tredje ämnet som på allvar behandlat
begreppet (de andra två är logik och filosofi) (s.321). På 1940-talet började man utveckla IR-
system vars huvudmål var att ta fram relevant information. Att skilja mellan information och
relevant information kan intuitivt tyckas lätt, men i praktiken går meningarna isär (s.324).
Saracevic menar att ett grundläggande sätt att se på relevans är som ett mått på effektiviteten i
kontakten mellan en källa (source) och ett mål (destination) i en kommunikationsprocess.
Eftersom relevansen kan betraktas vid olika punkter i kommunikationsprocessen, vilket gör att

BI BR

SI SR

RTI RTR

BI= irrelevanta dokument i B

BR= relevanta dokument i B

SI= nya irrelevanta dokument i S

SR= nya relevanta dokument i S

RTI= nya irrelevanta dokument i RT

RTR= nya relevanta dokument i RT
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man lägger tyngdpunkten på olika moment och relationer, blir olika synsätt möjliga. Saracevic
beskriver ett antal olika synsätt på relevans som han menar framkommit inom
informationsvetenskapen. Dessa är inte oberoende av varandra utan är sammanlänkade på
olika vis. Som exempel kan nämnas det synsätt som Saracevic kallar ”The subject literature
view of knowledge” där relationen mellan litteraturen inom ett ämne och en fråga om ämnet
(ett topic) betraktas (s.338).

Efthimiadis (1997) har i sitt resonemang kring relevans i texten ”Query expansion” en mer
praktisk utgångspunkt än Saracevic. Efthimiadis påpekar att det är en överförenkling att säga
att ett dokument är antingen relevant eller irrelevant eftersom det kan vara relevant i högre eller
lägre grad. I praktiken måste dock binära relevansbedömningar göras i de flesta IR-system
med relevansfeedback. Efthimiadis menar att ett dokument i det fallet bör relevansbedömas
utifrån vad det handlar om och inte genom att jämföra det med vad vi redan vet eller hur
användbart det kan vara. Han skiljer här mellan ämnesrelevans (topical relevance) och
användbarhet (usefulness). Ett dokument kan mycket väl vara relevant med avseende på
ämnesrelevans samtidigt som det inte är användbart för en viss användare eftersom det till
exempel är skrivet på ett främmande språk, anses vara för gammalt eller innehåller redan känd
information (s.137-138).

Salton och McGill (1983) skiljer mellan två olika synsätt på relevans, nämligen ett objektivt
synsätt och ett subjektivt synsätt. Enligt det objektiva synsättet definieras relevans utifrån en
given querys relation till ett visst dokument. Stämmer ett dokuments innehåll överens med
queryn ses dokumentet som relevant. De menar att detta synsätt gör det möjligt att mäta
relevansen genom att mäta till vilken grad ett dokument behandlar ämnet för användarens
informationsbehov. Enligt detta synsätt är det alltså ämnesrelevansen som är avgörande. Ett
dokument är relevant även om användaren redan känner till dess innehåll. Enligt det subjektiva
synsättet tas däremot hänsyn till den individuelle användarens kunskaper. Relevansen beror då
på hur användbart ett dokument är för användaren med hänsyn till dennes kunskaper vid
återvinningstillfället. Salton och McGill använder uttrycket ”pertinence” för att beteckna denna
typ av relevans och påpekar att alla dokument som är relevanta enligt det subjektiva synsättet
också är relevanta enligt det objektiva synsättet, men inte vice versa. De menar att
återvinningseffektivitet förmodligen är lättare att mäta enligt den objektiva synen på relevans
men att svårigheter kan finnas när det gäller gränsdragningar mellan olika relevansnivåer och att
fastställa vad som är relevant. För att kunna göra en objektiv evaluering av ett IR-systems
effektivitet i praktiken är det nödvändigt att fastställa relevanskriterier utanför systemet (s.163-
164).

I vårt arbete kommer vi att använda oss av det som Salton och McGill kallar objektiv
relevansbedömning och som Efthimiadis benämner ”topical relevance”. Vi följer även Saltons
och McGills tankar om att relevanskriterier ska fastställas innan sökningarna görs.
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6. TIDIGARE FORSKNING

En hel del forskning har gjorts inom området query expansion under en lång rad av år. Redan
1972 publicerade till exempel Minker, Wilson och Zimmerman en artikel som behandlade
query expansion med hjälp av termkluster. Vi ska här visa på en del av de forskningsprojekt
som utförts när det gäller query expansion med hjälp av tesaurer. Tyngdpunkten i
framställningen ligger på Kristensen och Järvelins (1990) samt Greenbergs (2001) arbeten då
de ligger närmast vår egen studie. Eftersom Kristensen och Järvelins studie har tjänat som
förebild vid utformandet av vår studie beskriver vi denna mest utförligt.

Forskning har gjorts utifrån olika typer av tesaurer. När vi i texten använder termen tesaurus
utan att närmare precisera vilken typ av tesaurus det är frågan om syftar vi på den
konventionella typen av tesaurus, det vill säga den som innehåller synonymer samt smalare,
bredare och relaterade termer.

Wang, Vandendorpe och Evens (1985) rapporterar om en undersökning de gjort med
tesaurer baserade på lexikala och semantiska relationer, vilka de kallar relationstesaurer
(relational thesauri), och hur dessa kan användas för query expansion. Sådana tesaurer är
samlingsoberoende och enligt författarna relativt enkla att underhålla. En serie experiment har
genomförts där resultaten av sökningar med baselinequeries jämförts med resultaten av
sökningar med queries som konstruerats med hjälp av olika relationstesaurer. Dessa
relationstesaurer har utformats utifrån till exempel synonymrelationer, antonymrelationer
(motsatsrelationer) och del/helhet-relationer (exempel: motor är en del av en bil). Wang et al.
fann att query expansion med hjälp av alla typer av relationstesaurer, utom den som byggde på
antonymrelationer, gav bättre resultat med avseende på precision och recall jämfört med
baselinequeries. De kom fram till att inte bara synonymer utan även andra typer av lexikala
relationer är användbara för informationsåtervinning. Författarna kunde också se att expansion
av queries med semantiskt besläktade termer var effektivast för informationsåtervinningen då
queryn var dåligt formulerad eller innehöll få indextermer. Då man läser artikeln av Wang et al.
framstår det som om relationstesaurer skulle kunna fungera väl inom alla ämnesområden bara
genom att göra smärre justeringar. Deras undersökning gjordes utifrån 222 abstracts till texter
som publicerats i ”Communications of the Association for Computing Machinery” mellan
1961-1969 och studenter fick konstruera queries inom ämnet datorvetenskap. Utifrån detta
experiment (en liten testdatabas inom ett begränsat område) har vi dock svårt att se att man
kan dra slutsatser om vad som fungerar inom andra ämnesområden (s.15-27).

Ett forskningsprojekt där man använt sig av lexikal expansion i en stor testdatabas har utförts
av Voorhees (1994). Hon har använt sig av testdatabasen TREC2 som till sitt innehåll spänner
över flera ämnesområden och består av dokument i fulltext. Voorhees har använt sig av ett
antal av de topics som används i TREC för att skapa queries och göra relevansbedömningar.
För att finna expansionstermer till sina queries har Voorhees använt sig av WordNet.

                                                                
2 Mer information om TREC kan hittas på http://trec.nist.gov.
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WordNet är en manuellt konstruerad allmän (ej domäninriktad) tesaurus som bygger på olika
slag av lexikala relationer som synonymer, antonymer och del/helhet-relationer. Voorhees
valde att använda sig av fyra expansionsstrategier utvecklade efter tesaurens uppbyggnad. Det
Voorhees kom fram till i sin studie var att query expansion föga hjälper till att förbättra
sökningen om queryn från början är bra och uttömmande konstruerad. Dock kan query
expansion med hjälp av handplockade termer förbättra sökresultaten om queryn inte från
början är så välkonstruerad (s.61-69).

Beaulieu (1997) beskriver tre experiment som utförts i OKAPI3. Beaulieu fokuserar på
gränssnittet människa/dator och interaktiv query expansion. I det första experimentet hämtades
termer från dokument som användare bedömt som relevanta för att expandera den initiala
queryn. I det andra experimentet visades termer från relevanta dokument i ett eget fönster och
användarna kunde välja vilka av dessa som skulle läggas till den initiala queryn. I det tredje
experimentet användes ett fönster med flera fält. Ursprungstermerna visades med en tesaurus
och användarna kunde expandera sin query genom att lägga till både sina egna termer och
termer från tesauren. De kunde också ta bort termer från relevanta dokument som tidigare
lagts till queryn. Beaulieu drar utifrån experimenten slutsatserna att interaktiv query expansion
kan förbättra automatisk query expansion i miljöer som är rika på data, samt att antalet termer
som kan användas för expandering och det sätt de presenteras på är avgörande för hur
användarna väljer termer. Beaulieu menar också att användandet av en tesaurus kan fungera
fördelaktigt i omformulerandet av queries (s.8-19).

Mandala, Tokunaga och Tanaka skriver i sin artikel ”Query expansion using heterogenous
thesauri” från 2000 att query expansion med hjälp av tesaurus fortfarande är värt att utforska.
I denna artikel rapporterar de om ett experiment där de undersökte hur användandet av olika
typer av tesaurer för query expansion påverkar informationsåtervinningen. De kombinerade tre
typer av tesaurer för att utföra query expansion, nämligen den manuellt konstruerade allmänna
tesauren WordNet, en automatiskt konstruerad tesaurus baserad på samförekomster av
termer i dokument samt en automatiskt konstruerad tesaurus baserad på en
predikat/argument-relation. De använde också en termviktningsmetod som skulle göra så att
expansionstermernas vikter skulle påverkas både av deras likheter med termerna i queryn och
deras relationer i varje tesaurus. Detta för att undvika felaktig expansion. De använde sig av
TREC-74 som testkollektion. Utifrån sitt experiment drar de slutsatsen att användandet av
olika typer av tesaurer tillsammans ger bättre resultat än att bara använda en typ av tesaurus.
Av deras resultatredovisning kan vi utläsa att alla tesaurer var för sig gav bättre precision
jämfört med då ingen query expansion gjordes. Den tesaurus som gav minst
precisionsförbättring var WordNet (s.361-378).

Ingen av de ovan nämnda använde sig av konventionella domäninriktade tesaurer i sin
forskning. Hur kommer det sig? Jane Greenberg (2001) påpekar att tesaurer, trots sin
potential, sällan används för query expansion i operationella miljöer. Hon tar upp två möjliga

                                                                
3 OKAPI är ett experimentellt IR-system som utvecklats vid City University, London (Hancock-Beaulieu
1992, s.99)
4 TREC-7 består av 50 topics och 528155 dokument.
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orsaker till detta, nämligen att tillgången på maskinläsbara tesaurer i IR-system är begränsad
och att det inte finns så mycket forskning gjord inom området. Hon menar att om mer
forskning bedrevs skulle de som utvecklar IR-system vara mer benägna att ta tillvara på de
möjligheter användandet av tesaurer erbjuder (s.402).

Greenberg (2001) genomförde ett experiment för att undersöka om termer ur en tesaurus
kunde ha positiv inverkan på återvinningseffektivitet då de lades till en query genom automatisk
query expansion i en operationell miljö. Undersökningen genomfördes i databasen ABI/Inform
via DIALOG. Den tesaurus som användes för att expandera queries med synonymer, smalare
termer, bredare termer och relaterade termer var ProQuest Thesaurus. Studenter vid en
handelshögskola formulerade queries och gjorde relevansbedömningar. För att deras queries
skulle användas i experimentet krävdes att minst en term i queryn kunde återfinnas i tesauren.
Totalt användes 42 topics inom ämnesområdet affärsverksamhet (business). Av dessa var det
23 för vilka nya dokument återvanns i alla strategier och för vilka ökningen i relativ recall
(jämfört med baselinen) redovisas här. Till skillnad mot vår studie (liksom Kristensen och
Järvelins) relevansbedömdes inte alla återvunna dokument, utan de återvunna dokumenten
rankades med en rankningsalgoritm och endast de 15 högst placerade av dessa granskades.
Greenberg fann att recallen jämfört med baselinen ökade 14.3% för sökningen expanderad
med synonymer, 20.7% för sökningen expanderad med smalare termer, 23.4% för sökningen
expanderad med relaterade termer och 23.3% för sökningen expanderad med bredare termer.
Greenberg jämför effektiviteten för expansion av en typ av termer i taget med
baselinequeryn. Procenttalen visar ökningen för en given strategi i förhållande till
baselinequeryns resultat. Precisionen var för baselinen 79.4%, för synonymer 76.6%, för
smalare termer 73.3%, för relaterade termer 54.4% och för bredare termer 59.5%. Hon
kommer fram till att relaterade termer och bredare termer var de som ökade recallen mest.
Därefter följer de smalare termerna och de som ökade recallen minst var synonymerna. När
det gäller precision var query expansion med synonymer den strategi som presterade bäst.
Därefter följde i fallande ordning smalare termer, bredare termer och slutligen relaterade
termer. Greenberg menar att detta skulle kunna fungera som en rankningsordning vid
automatisk query expansion med hjälp av en tesaurus beroende på vad som är användarens
mål med sökningen (hög precision eller hög recall) (s.402-415).

Kristensen och Järvelin publicerade 1990 en artikel där de beskriver en studie de gjort av
query expansion med hjälp av en tesaurus. Som testdatabas användes en fulltextdatabas med
finska tidningsartiklar inom ämnesområdet ekonomi som publicerats under några månader
1987. Då det inte fanns någon passande tesaurus att tillgå konstruerade Kristensen och
Järvelin själva en söktesaurus utifrån termer som förekommer i artiklar om ekonomi. Denna
tesaurus fick en konventionell struktur med bredare, smalare och relaterade termer samt
synonymer. Dock fanns det inte några förordade termer, vilket gjorde att alla synonymer fick
lika ”värde”. Fem ekonomijournalister deltog i formulerandet av baselinequeries. Det är värt
att notera att varje begrepp som en journalist ville ha med i baselinequeryn uttrycktes med de
termer journalisten själv använde. Detta resulterade i 30 queries. Av dessa var det 26 som
återvann minst en relevant artikel. De fyra som inte återvann någon relevant artikel uteslöts ur
studien. För 18 queries fanns det expansionstermer för varje strategi. Relevansbedömningen
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gick till så att ekonomijournalisterna bedömde artiklarna utifrån en tregradig skala: relevant,
kanske relevant och irrelevant. Kristensen och Järvelin räknade sedan in de artiklar som
bedömts vara ”kanske relevanta” bland de irrelevanta. På så vis fick de i slutänden en binär
relevansbedömning. Baselinequeries expanderades först med synonymer och sedan med både
synonymer och relaterade termer. Den logiska strukturen från baselinequeryn behölls i varje
expansionsstrategi. För varje strategi beräknades precision och relativ recall. Relativ recall
sattes till 100% för strategin där både synonymer och relaterade termer användes (RT) och de
båda övriga strategiernas recall jämfördes med detta. Kristensen och Järvelin fann att
medelvärdena, när det gäller de 18 queries som hade expansionstermer för varje strategi, för
relativ recall i baselinequeries (B) var 44.4% och för queries med baseline och synonymer (S)
76.8%. Medelprecisionen var 48.5% i B-strategin, 40.2% i S-strategin och 35.0% i RT-
strategin. När det gäller nettoeffekten fann de att varje strategi återvann ungefär lika många nya
dokument, men att antalet relevanta artiklar bland de nya dokumenten minskade avsevärt i
RT-strategin jämfört med B-strategin (s.77 ff).

Greenberg (2001) påpekar att mer forskning behövs när det gäller query expansion utifrån
olika semantiska relationer inom andra ämnesområden (hennes studie gäller ju
affärsverksamhet), i såväl experimentella som operationella miljöer (s.411). Detta menar vi att
vår studie kan bidra till genom att vi utforskar query expansion med hjälp av en tesaurus inom
biblioteks- och informationsvetenskap.
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7. METOD

För att undersöka hur en elektronisk tesaurus kan användas för query expansion i en online-
miljö har vi valt att använda oss av databasen LISA via CSA. Till LISA finns en tesaurus
kopplad, vilket var en av anledningarna till att vi valde just denna databas. En annan anledning
är att vi båda har vissa kunskaper inom ämnet vilket är nödvändigt för att kunna göra
relevansbedömningar.

7.1 Val av topics och formulering av queries

För att skapa sökfrågor behövs så kallade topics. Vi använder uttrycket topic på samma sätt
som TREC som definierar ett topic som en beskrivning av ett informationsbehov i naturligt
språk (Text Retrieval Conference (TREC). Data – English Test Questions (Topics); Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.88). Ett topic omvandlas sedan till en query som är en
formaliserad sökfråga som ställs till ett söksystem enligt systemets syntax.

Vi har expanderat varje query i två steg, dels med synonymer, dels med både synonymer och
relaterade termer. Vi gjorde alltså tre sökningar för varje topic: en sökning med baselinequery
(B), en sökning med baselinequery expanderad med synonymer (S) samt en sökning med
baselinequery expanderad med både synonymer (till termer i baselinequeryn) och relaterade
termer (RT).

Baselinequeryn med tillhörande topic har kommit till genom sökande i tesauren efter ord som
har synonymer och/eller relaterade termer. Svårigheter har funnits med detta. Dels har inga
”naturliga” frågor i och med det kunnat ställas utan vi har hela tiden varit beroende av att
termerna funnits i tesauren och gått att expandera på något sätt. Dels har det varit svårt att veta
om de termer vi valt varit de bäst lämpade för att beskriva informationsbehovet (se även s.38).
Vi har i vissa fall valt bort hela topics då de termer i tesauren som bäst beskrivit ett topic gjort
att baselinequeryn inte gått att expandera fullt ut. Ett annat problem har varit baselinequeryns
fullständighet. Vi har inte alltid funnit termer i tesauren till alla begrepp för ett givet topic vilket
har gjort att vissa queries inte kunna göras så uttömmande eller specifika som vi önskat.

Vi har konstruerat varje baselinequery så att den ska gå att expandera med både synonymer
och relaterade termer. Vårt krav på baselinequeryn var att det måste finnas minst en term i
baselinequeryn som kunde expanderas med en eller flera synonymer och minst en term i
baselinequeryn som kunde expanderas med en eller flera relaterade termer. Att vi gjorde på
detta sätt berodde på att vi ville försäkra oss om att det skulle gå att expandera samtliga
baselinequeries fullt ut och inte behöva bekymra oss om att vissa bara skulle gå att expandera
med exempelvis synonymer. Det skulle ha gett ett snedvridet resultat såvida vi inte valt bort de
resultat en sådan sökning skulle ha gett.
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Alla termer i såväl baselinequeries som expanderade queries är hämtade ur tesauren.
Termerna i baselinequeryn är de i tesauren förordade termerna (det vill säga de som vid
indexering används i deskriptorfältet). Vi valde att utföra vår studie utifrån 30 olika topics som
vi själva tillverkade (se Bilaga 1). För att se hur dessa kan utformas tittade vi på några av
TREC:s topics som finns åtkomliga via TREC:s webbplats (Text Retrieval Conference
(TREC). Web Topics). Att vi valde just 30 topics berodde på att det var det antal topics som
Kristensen och Järvelin (1990) startade med i sin studie. Dessutom ansåg vi att det var en
lagom mängd topics att handskas med.

Vi relevansbedömde samtliga dokument våra queries återvann som hade abstract. Detta
resulterade i att vi fick utesluta 5 dokument spridda på 4 olika topics. För att inte bli
överhopade av dokument att relevansbedöma valde vi att inte ta med topics som gav mer än
70 träffar i den mest expanderade query-formen (RT). Det försvårade ytterligare
konstruerandet av topics. Den nedre gränsen för det minsta antalet träffar i RT valde vi att
sätta till 10. Det resulterade i att vi fick som minst 12 och som mest 68 dokument i RT.

Exempel på ett topic och dess queries.

Topic:

Metoder för bokbinderi före 1900.

Begrepp: Bokbinderi, metoder, historia.

Relevans: Relevanta dokument ska handla om bindning av böcker
(inte enbart om exempelvis tidningar). De ska handla om hur man
gjorde före 1900.

Queries:

Baseline: kw=(Binding) AND kw=(History).
Antal träffar: 20.

Baseline + synonymer: kw=(Binding OR Bookbinding) AND
kw=(History).
Antal träffar: 20.

Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=(Binding OR
Bookbinding OR Bindings OR Rebinding ) AND kw=(History).
Antal träffar: 28

Tidsbegränsning: 1995-2000
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7.2 LISA

Library and Information Science Abstracts (LISA) är en bibliografisk databas som riktar sig
till bibliotekarier och andra informationsspecialister. LISA täcker mer än 400 tidskrifter från
68 länder och ett tjugotal språk. I december 2002 fanns det mer än 242.000 poster i
databasen som uppdateras varannan vecka med runt 500 poster. LISA refererar dokument
från 1969 och framåt. Posterna i LISA innehåller information i upp till 15 olika fält, som till
exempel författare, språk och publiceringsår (CSA. Fact sheet: LISA.). I vår undersökning
riktar vi våra queries till deskriptorfältet (DE), titelfältet (TI) och abstractfältet (AB).

Vi har sökt i LISA via CSA (Cambridge Scientific Abstract) som är ett privatägt
informationsföretag med säte i Maryland och kontor i HongKong, Frankrike och
Storbritannien (CSA. About CSA.).

LISA har en tesaurus i elektronisk form kopplad till sig. Det är en tesaurus som används vid
indexeringen av databasens dokument och det gör att de termer som återfinns i tesauren och
som är de förordade termerna är de termer som återfinns i deskriptorfältet i den bibliografiska
posten. Det gör att vid en sökning endast mot deskriptorfältet måste termer förordade av
tesauren användas. I annat fall kommer inga dokument att återvinnas. Annat gäller då man
riktar sökningen mot andra fält i den bibliografiska posten såsom mot titelfält eller abstractfält.
Då kan orden hämtas från en fri vokabulär såsom från en vanlig ordlista eller från
informationssökarens egen vokabulär. Varken orden i titeln eller orden i abstractet är när de
skapas hämtade ur den kontrollerade vokabulären, men vissa ord kan naturligtvis
överensstämma med termerna i tesauren.

LISA:s tesaurus finns som sagt i elektronisk form och i direkt anslutning till databasen. Man
kan när man befinner sig i tesauren med enkla markeringar ”klicka i” termer som är förordade
och som man vill söka med i LISA. Detta kan man inte göra med synonymer till förordade
termer vilket kan ses som en nackdel. Det ska dock sägas att vid sökning med de termer man
”klickar för” i tesauren så görs automatiskt en sökning endast mot deskriptorfältet. I och med
att man har löst det på detta sätt så är synonymerna onödiga att ha ”klickbara”.

CSA:s gränssnitt erbjuder flera olika ingångar till att göra sökningar i LISA, nämligen ”Quick
search”, ”Advanced Search” och ”Thesaurus search”. ”Quick search” är den enklaste formen
av sökmöjlighet och den ligger alltid öppen till vänster på skärmen. Genom att klicka i olika fält
kan man i ”Quick search” exempelvis begränsa sökningen till att enbart gälla engelska
dokument samt göra tidsbegränsningar och frassökningar. I ”Advanced search” kan man välja
mellan att använda ett formulär som är mer uttömmande än det i ”Quick search” för att
formulera booleska sökningar eller att göra en kommandoradssökning. Med hjälp av
”Thesaurus search” kan man som beskrivits ovan klicka i termer ur tesauren för att söka med
dem. Förutom dessa olika sökalternativ finns också det så kallade ”Search History/Alerts”,
där de sökningar man gör kan sparas för att sedan köras igen och kombineras med varandra
(CSA. Help: Overview of IDS.).
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Återvinningen av dokument bygger på boolesk återvinning. Boolesk återvinningsstrategi utgår
ifrån binära termvikter. Ett dokument är antingen relevant eller irrelevant. Om ett dokument
uppfyller sökvillkoret återvinns det, annars inte (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.25-27).
De återvunna posterna kan i LISA via CSA rankas på två olika sätt: "relevancy rank" eller
"publication date". ”Publication date” listar posterna i omvänd kronologisk ordning, med det
nyaste först och det äldsta sist. I ”relevancy rank” listas de poster vars descriptorfält innehåller
de eftersökta termerna först. Relevansen avgörs utifrån de åtta första termerna i
deskriptorfältet (CSA. Help: Sort order.).

7.3 Studiens genomförande

För att inte vår undersökning skulle drabbas av att fler dokument dök upp under
experimentets genomförande i form av uppdateringar i databasen, valde vi att ställa in
sökningen så att den sträcker sig fram till dokument från senast år 2000. Som startdatum valde
vi att söka dokument från det man i LISA kallar ”earliest”, det vill säga från 1969. Vi har i
vissa fall varit tvungna att sätta ett annat tidigastedatum för våra sökningar. Detta beror på att
vissa frågor har genererat så många träffar att vi omöjligt skulle kunna relevansbedöma
samtliga. Vi har i dessa fall valt att sätta tidigastedatumet till år 1995. Om en fullt ut
expanderad query (RT) ändå gett fler träffar än de 70 som vi satt upp som maxantal har
queryn tagits bort och ersatts med en annan query. Om en sökning givit mindre än 10 träffar
då datumgränsen varit satt till ”earliest” har vi valt bort den.

LISA bygger på Boolesk sökmetodik vilket innebär att Booleska operatorer används.
Baselinequeries expanderades med synonymer och relaterade termer, där den logiska
strukturen från baselinequeryn behölls. Vi använde oss av ”AND” mellan olika delar i queryn
och ”OR” mellan synonymer samt relaterade termer. I LISA via CSA kan man som tidigare
nämnts välja mellan att få resultaten relevansrankade eller i kronologisk ordning. Eftersom en
boolesk sökning sker oavsett vilket av valen man gör valde vi att få dokumenten i kronologisk
ordning. Antalet dokument är detsamma oavsett vilken av resultatordningarna man väljer, de
återfinns endast på olika ställen i resultatlistan. Av det kan man konstatera att en boolesk
återvinning sker (det vill säga hela sökkravet är uppfyllt) och att relevansrankningen sker av de
dokument som uppfyller kravet för boolesk återvinning.

När vi gjort våra sökningar har vi expanderat baselinequeryn med termer hämtade enbart ur
LISA:s tesaurus. Baselinequeryns termer är de av LISA:s tesaurus förordade termerna. Vid
expanderingen med hjälp av synonymer har vi använt oss av de termer som tesauren tar upp,
men som ej förordas, det vill säga de som inte används i deskriptorfältet. Dessa termer kan
dock finnas med i titel eller abstract. Expanderingen med synonymer spelar alltså endast sin
roll mot just dessa fält i den bibliografiska posten. Expanderingen med hjälp av relaterade
termer kan dock ha sin betydelse både mot deskriptorfältet och mot titel- och abstractfälten.

LISA via CSA ger bland annat möjlighet till kommandoradssökning, vilket vi valde eftersom vi
insåg att antalet sökord vart efter expanderingens gång i vissa fall skulle bli mycket stort och
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inte skulle kunna utföras i de befintliga sökformulär som CSA erbjuder.
Kommandoradssökningen medförde att vi kunde rikta vår sökning till de fält som bäst passade
våra syften nämligen titelfältet (TI), deskriptorfältet (DE) och abstractfältet (AB). Det finns ett
kortkommando som riktar sökningen till just dessa fält, nämligen ”keyword” (KW), vilket vi
använde. Vi valde att utforma våra queries på ett sådant sätt att de söktermer eller de grupper
av söktermer som förbinds med ”AND” inte behövde återfinnas i samma fält. Det gjorde vi
eftersom vi ansåg att synonymerna annars skulle kunna spela ut sin roll. Det är endast i
titelfältet och i abstractfältet som synonymerna är intressanta eftersom en kontrollerad
vokabulär används för att få fram orden i deskriptorfältet. Om samtliga delar i queryn skulle
vara tvungna att återfinnas inom ett och samma fält skulle troligtvis en sökning mot titelfältet
också vara onödig eftersom det är troligast att endast ett, möjligtvis två av våra sökord skulle
kunna finnas där. Om sökningen vänder sig till alla tre fälten utan krav på att samtliga sökord
måste finnas i ett och samma fält ökar det chansen att finna relevanta dokument som innehåller
synonymer till de ord vi söker.

För varje query beräknade vi precision och relativ recall. Vi beräknade även nettoeffekt med
avseende på precision och relativ recall för varje query. Vi satte relativ recall till 100% för den
mängd relevanta dokument som återvanns av RT-strategin. Detta kan göras eftersom alla de
dokument som återvinns i B-strategin även återvinns i S-strategin och alla dokument som
återvinns i S-strategin även återvinns i RT-strategin (se Figur 3).

Figur 3. Figuren visar den totala mängden återvunna dokument efter tre sökningar samt den mängd
relevanta dokument som återvunnits.

RT

S

B RELEVANTA

B är en delmängd av S, som i sin tur är en
delmängd av RT.
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7.4 Relevansbedömningar

Vi gjorde våra relevansbedömningar enligt det som Efthimiadis (1996, s.138) kallar topical
relevance och Salton och McGill (1983, s.163) benämner objektiv relevans vilket vi beskrivit
närmare i avsnittet 5.2 Relevans. För varje topic vi konstruerade beskrev vi samtidigt kriterier
för vad som skulle finnas med för att ett dokument skulle vara relevant för detta topic. Varje
dokument som återvanns jämfördes sedan med dessa kriterier. Detta för att förhindra att
relevansbedömningen förändrades under tiden arbetet pågick med dokument för ett och
samma topic. På grund av arbetets omfattning delade vi upp antalet topics med tillhörande
återvunna dokument mellan oss för relevansbedömning. För att kunna hålla en gemensam linje
i relevansbedömningarna började vi med att utföra bedömningen av ett topics återvunna
dokument gemensamt.

Under arbetets gång hade vi hjälp av kriterierna och vi konsulterade varandra vid
tveksamheter med relevansbedömningen. Avslutningsvis gjorde vi även varsitt stickprov av
den andres tilldelade topics med tillhörande dokument. Detta gjorde vi för att se om vi
relevansbedömde olika och för att på det sättet minska risken för ett snedvridet resultat. Vi
kunde konstatera att våra bedömningar av relevanta dokument stämde väl överens. Vi kan
dock se att det faktum att vi utförde relevansbedömningarna själva kan ses som en svaghet i
uppsatsen, men tiden hade inte räckt till för att få utomstående att relevansbedöma vårt
material.

Relevansbedömningarna gjordes utifrå fälten titel (TI) och abstract (AB) i den bibliografiska
posten. Efthimiadis drar utifrån ett antal experiment av olika IR-forskare slutsatsen att
användare bör göra relevansbedömningar utifrån de mest fullständiga
dokumentrepresentationerna: ”-e.g., in a bibliographic database on both titles and
abstracts.”(Efthimiadis 1997, s.137) Att vi i vår studie inte relevansbedömde dokumenten i sin
helhet beror på att möjlighet till detta inte fanns, framförallt räckte tiden inte till för detta (se
även s.35).

Relevansbedömningen var binär; ett dokument var antingen relevant eller irrelevant.
TREC:s beskrivning av hur relevansbedömningar praktiskt bör göras för en testkollektion
stämmer väl överens med hur vi arbetade med relevansbedömningarna. Enligt TREC ska man
arbeta efter principen att om man skrev en rapport om ämnet för ett givet topic och skulle
använda information som finns i dokumentet ifråga i rapporten, så bedöms detta dokument
som relevant. Ett dokument bedöms som relevant om någon del av det är relevant oavsett hur
liten denna del av dokumentet är. (Text Retrieval Conference (TREC). Data – English
relevance judgements). Detta skiljer sig från Kristensen och Järvelins relevansbedömningar.
De hade från början en tregradig skala där de dokument som bedömdes vara ”kanske
relevanta” räknades in bland de irrelevanta i nästa steg för att få en binär relevansbedömning.

När vi gjorde relevansbedömningarna fann vi, som vi redan nämnt, att totalt 5 dokument
spridda på 4 olika topics saknade abstract. I och med att vi ansåg att dessa dokument inte
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kunde relevansbedömas utifrån samma kriterier som de övriga dokumenten valde vi att helt ta
bort dessa dokument från vår studie.
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8. RESULTATREDOVISNING

Vi kommer här att redovisa de resultat vi fått i vår studie. För samtliga topics har vi räknat ut
precision, relativ recall samt nettoeffekten med avseende på precision och relativ recall (se
Bilaga 3). Vi har därefter räknat ut medelvärden för samtliga strategier och mått. Dessa
kommer att redovisas i det här kapitlet.

Diagram 1 och Tabell 1 visar medelvärden för precisionen samt den relativa recallen för
samtliga topics i studien. Man kan där se att precisionen minskar, medan den relativa recallen
ökar.

Diagram 1. Genomsnittlig precision och relativ recall för de tre strategierna.
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Tabell 1. Genomsnittlig precision och relativ recall för de tre strategierna.

När det gäller att räkna ut nettoeffekten med avseende på precision har vi stött på ett problem.
För vissa topics återvanns inga nya dokument i en eller båda sökningarna efter sökningen med
baselinequeryn. Vissa topics strategier återvann nya dokument men inga var relevanta. När det

B S RT

Precision 41.25% 39.30% 36.62%

Relativ
recall

60.41% 72.12% 100.00%
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senare skedde blev nettoeffekten med avseende på precision noll. Hur vi skulle göra med de
som inte återvann några nya dokument alls var inte självklart. Vi fick ingen ledning av
Kristensen och Järvelins studie utan fann en artikel skriven av Boyce och McLain (1989) som
diskuterar problemet. De anser att man skulle utesluta de problematiska fallen ur den slutliga
analysen eller sätta värdet för dessa till 100% precision. Motiveringen till det senare är att en
strategi som inte återvinner några nya dokument inte heller återvinner några irrelevanta
dokument.

Vi menar att det finns ett tredje möjligt tillvägagångssätt som Boyce och McLain inte tar upp,
nämligen att sätta nettoeffekten med avseende på precisionen till 0% då inga nya dokument
återvinns. Tanken med det är att om det inte återvinns några nya dokument så kan det inte
heller återvinnas några nya relevanta dokument med den strategin.

För vår del påverkar inte ovanstående diskussion den ”vanliga” precisionen utan den påverkar
endast nettoeffekten med avseende på precision. Vi kan räkna ut precisionen för varje strategi
eftersom det återvinns dokument för varje topic i varje strategi men nettoeffekten med
avseende på precision går inte alltid att beräkna. Vi väljer att göra som Boyce och McLain
och dels sätta nettoeffekten med avseende på precision till 100% (Variant 1), dels utesluta
problematiska topics (Utbrutna). Vi väljer att redovisa även den tredje möjligheten och sätta
nettoeffekten med avseende på precision till 0% (Variant 2).

Anledningen till att beräkningen av nettoeffekten med avseende på precision blev så
problematisk var att det var relativt vanligt förekommande att inga nya dokument återvanns i
S- eller RT-strategierna. Av våra 30 topics var det 13 topics där S-strategin inte återvann
några nya dokument och 6 topics där RT-strategin inte återvann några nya dokument. För ett
topic återvann de tre strategierna exakt samma dokument. Totalt var det 12 topics som var
oproblematiska då deras strategier återvann nya dokument i varje strategi. Dessa kallar vi
Utbrutna. En redovisning av dessa 12 utbrutna topics resultat ges senare i detta avsnitt. Vidare
diskussion kring nettoeffekten med avseende på precision för dessa tre sätt att handskas med
problem som uppstår då inga nya dokument återvinns i en strategi sker i kapitel 9 Analys.

När det gäller nettoeffekten med avseende på precision får vi markant olika resultat beroende
på om precisionen sätts till 100% för de enskilda topics strategier som inte ger några nya
dokument, eller om denna sätts till 0%, se Diagram 2 och Tabell 2. I strategi S är skillnaderna
mer än 40 procentenheter och i RT är skillnaden 20 procentenheter.
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Diagram 2. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision och relativ recall för respektive
strategi.
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Tabell 2. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision och relativ recall för respektive strategi.

Vad gäller nettoeffekten med avseende på relativ recall (se Diagram 2 och Tabell 2) kan man
se att B-strategin återvann klart fler relevanta dokument av det totala antalet relevanta
dokument än de två andra strategierna. Intressant är att S-strategin endast återvann ett fåtal av
de nya relevanta av den totala mängden relevanta dokument.

Att bryta ut 12 topics kom att förändra bilden till viss del i jämförelse med de genomsnittliga
värdena för samtliga topics. I Diagram 3 och Tabell 3 kan vi se att precisionen ökar i S-
strategin för att sedan minska i RT-strategin. Den relativa recallen ökar för respektive strategi,
men är i stort sätt oförändrad i förhållande till medelvärdena för samtliga topics.

B S RT
Precision
Variant 1 41.25% 65.89% 46.75%

Precision
Variant 2 41.25% 22.57% 26.75%

Relativ
recall 60.41% 12.27% 27.39%
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Diagram 3. Genomsnittlig precision och relativ recall för 12 utbrutna topics (Utbrutna) för respektive
strategi.
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Tabell 3. Genomsnittlig precision och relativ recall för 12 utbrutna topics (Utbrutna) för respektive
strategi.

För Utbrutna kan vi se att nettoeffekten med avseende på precision ökar något i S-strategin
och sjunker med 20 procentenheter i RT-strategin. Någon jämförelse med nettoeffekten med
avseende på precision för samtliga topics kan inte göras då vi inte kunnat bestämma värdet för
nettoeffekten med avseende på precision i S- och RT-strategierna för samtliga topics.
Nettoeffekten med avseende på relativ recall för den utbrutna mängden topics förändrades inte
mycket i förhållande till samtliga topics. Diagram 4 samt Tabell 4 visar detta.

B S RT

Precision 40.95% 41.84% 36.10%

Relativ
recall

58.18% 72.17% 100.00%
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Diagram 4. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision och relativ recall för  12 utbrutna
topics (Utbrutna) för respektive strategi.
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Tabell 4. Genomsnittlig nettoeffekt med avseende på precision och relativ recall för 12 utbrutna topics
(Utbrutna ) för respektive strategi.

Av de 12 topics för vilka varje strategi återvann nya dokument var det 7 topics strategier som
återvann nya relevanta dokument för varje strategi.

För samtliga 30 topics återvanns dokument vid sökning i B-strategin. Av dessa var det 27
topics för vilka B-strategin återvann relevanta dokument.

Av samtliga 30 topics var det 17 topics vars S-strategi återvann nya dokument. Av dessa 17
topics var det 13 vars S-strategi återvann nya relevanta dokument. Av dessa var det 2 som
inte återvann några relevanta dokument i B-strategin.

Av det totala antalet topics var det 24 vars RT-strategi återvann nya dokument. 20 av dessa
återvann nya relevanta dokument. För 1 topic återvanns inga relevanta dokument förrän i RT-
strategin.

En komplett redovisning av antalet återvunna dokument och antalet relevanta dokument för
varje topic och respektive strategi finns i Bilaga 2. Bilaga 3 redovisar värdena för precision
och relativ recall, samt nettoeffekten med avseende på precision och relativ recall. Dessa
redovisas i procent för samtliga topics och strategier.

B S RT

Precision 40.95% 46.38% 25.93%

Relativ
recall 58.18% 15.39% 25.60%
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Det totala antalet återvunna dokument för samtliga 30 topics är 956 stycken. Det blir i
genomsnitt 31.9 dokument per topic. Det totala antalet relevanta dokument uppgår till 372,
detta i genomsnitt ger 12.4 relevanta dokument per topic. De irrelevanta dokumenten uppgår
till 584 stycken, 19.5 dokument per topic.

Antalet relevanta dokument för B-strategin uppgår totalt till 252 stycken, vilket i genomsnitt
ger 8.4 relevanta dokument per topic. Totalt återvinns i S-strategin 281 stycken relevanta
dokument, i genomsnitt 9.4 relevanta dokument per topic. Det totala antalet relevanta
dokument för RT-strategin, se ovan på totala antalet relevanta dokument. Diagram 5 och
Tabell 6 visar detta.

Diagram 5. Genomsnittligt antal återvunna relevanta dokument för respektive strategi.
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Tabell 5. Genomsnittligt antal återvunna relevanta dokument för respektive strategi.

B S RT
Antal i
genomsnitt 8.4 9.4 12.4
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9. ANALYS OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Efter att ha sammanställt och redovisat våra resultat ska vi här svara på de frågeställningar som
inledde vår studie samt se om vi kan finna förklaringar till de resultat vi fått. Vi avslutar med
reflektioner kring vårt arbete med query expansion med hjälp av tesaurus.

9.1 Analys

I samband med att vi svarar på våra frågeställningar kommer vi att jämföra resultaten från vår
studie med de resultat Kristensen och Järvelin (1990) fått i sin studie.

• Finns det skillnader i precision mellan baselinequeries, baselinequeries med synonymer
samt baselinequeries expanderade med synonymer och relaterade termer?

Vår studie visar att det finns skillnader i precisionen mellan de olika strategierna, dock inte så
stor. Diagram 1 och Tabell 1 visar att precisionen minskar vart efter expanderingarna sker, i
genomsnitt har baselinequeryn 41% i precision, baselinequeryn expanderad med synonymer
39% och baselinequeryn expanderad med synonymer och relaterade termer 37%. Detta
innebär att precisionen minskar med 4 procentenheter från baselinequeryn till baselinequeryn
expanderad med synonymer och relaterade termer. Om vi jämför med Kristensen och
Järvelins studie kan vi se att det finns stora likheter när det gäller sökningarna med
baselinequeryn expanderad med synonymer och baselinequeryn expanderad med synonymer
och relaterade termer. Skillnaderna där är marginella. Dock skiljer sig studierna åt vad gäller
precisionen i baselinesökningen. Kristensen och Järvelin har en högre precision (49%) vilket
kan förklaras av att de i baselinesökningen använde de termer som deltagarna i studien
använde. Vår tanke är att de använde mer specifika ord i baselinequeryn än vi kunde göra då
vi följde de av tesauren förordade termerna. En annan förklaring skulle kunna vara att vi inte
funnit och använt de mest precisa termerna i tesauren. Att de i sin studie använde mer specifika
ord i baselinequeryn och därmed fick mer relevanta träffar kan vara förklaringen till den bättre
precisionen i Kristensen och Järvelins studie.

Om vi sedan jämför den genomsnittliga precisionen för samtliga topics (se Diagram 1 och
Tabell 1) med de 12 utbrutna topics (Utbrutna, se Diagram 3 och Tabell 3) som återvinner nya
dokument i varje strategi kan vi se att värdena ligger mycket nära varandra. Dock kan vi se att
för Utbrutnas strategi S ökar precisionen något i förhållande till strategi B, medan precisionen
för samtliga topics strategi S minskar något i förhållande till strategi B.

Att precisionen minskar vid expandering är inget ovanligt, snarare tvärtom visar tidigare
forskning. Så är fallet både i Kristensen och Järvelins studie samt i Greenbergs (2001)
undersökning. Greenberg tar upp ett inbördes förhållande mellan precision och recall som ofta
kan ses. Detta förhållande innebär att när precisionen minskar, ökar recallen och tvärtom
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(s.407). Samma inbördes förhållande tas även upp av Boyce och McLain (1989, s.274). Det
leder oss in på nästa frågeställning som gäller just recall.

• Vilken relativ recall får baselinequeries respektive baselinequeries med synonymer jämfört
med baselinequeries expanderade med synonymer och relaterade termer?

Vi kan i Diagram 1 och Tabell 1 se att den relativa recallen ökar. För baselinequeryn får vi
60% i relativ recall, för baselinequeryn expanderad med synonymer 71% samt för
baselinequeryn expanderad med synonymer och relaterade termer 100%. Att den senare ger
100% är ingen överraskning då vi satt den relativa recallen för den mest expanderade strategin
till 100%. I likhet med Kristensen och Järvelins studie ökar den relativa recallen i varje
expansionssteg. Dock kan vi se att vår studie ger en högre relativ recall i baselinequeryn. Vi
tror att detta kan ha sin förklaring i att vi använde oss av de av tesauren förordade termerna i
baselinequeryn, medan Kristensen och Järvelin använde de termer som personerna som ingick
i deras studie använde sig av. För oss betydde det att vi redan i sökningen med baselinequeryn
använde de termer som indexeraren använde sig av. I vår studie ökade den relativa recallen
endast med 11 procentenheter mellan baselinequeryn och den expanderade strategin med
synonymer. I Kristensen och Järvelins studie ökade den relativa recallen med 32
procentenheter mellan baselinequeryn och den expanderade strategin med synonymer. Vi
antar att denna skillnad kan bero på skillnaderna mellan tesaurerna. Vi använde oss av den
tesaurus som används vid indexering och som har synonymkontroll, medan Kristensen och
Järvelin använde en söktesaurus de själva konstruerat. Att LISA:s tesaurus har
synonymkontroll tror vi är anledningen till att vi i vår studie fått en förhållandevis hög relativ
recall redan i baselinesökningen.

När vi jämför den genomsnittliga relativa recallen för samtliga topics (se Diagram 1 och Tabell
1) med de utbrutna topics (Utbrutna, se Diagram 3 och Tabell 3) som återvann nya dokument
i varje strategi kan vi se att värdena inte skiljer sig nämnvärt mellan de båda.

• Finns det skillnader i precision, med avseende på nettoresultat, mellan de tre
querytyperna?

Då vi haft problem med att beräkna precision med avseende på nettoresultatet för S- och RT-
strategierna finns inget enkelt svar på denna frågeställning. Som vi tidigare skrivit ser Boyce
och McLain (1989) två möjligheter att handskas med liknande problem. De anser att man
skulle kunna utesluta de problematiska fallen ur den slutliga analysen eller sätta värdet för
dessa till 100% precision. De menar att om det inte återvinns några dokument alls, återvinns
inte heller några irrelevanta dokument. När en sökning inte återvinner några irrelevanta
dokument ger det enligt detta synsätt en precision på 100%.
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Utifrån definitionen av precision skulle man kunna argumentera mot ovanstående resonemang
genom att säga att om det inte återvinns några nya dokument har inte heller några nya relevanta
dokument återvunnits. Precisionen skulle utifrån detta synsätt kunna sättas till 0%.

Med Diagram 6 och Tabell 6 vill vi visa nettoeffekt med avseende på precision i samtliga
strategier för Variant 1, där nettoeffekten med avseende på precision är satt till 100% då inga
nya dokument återvunnits och Variant 2, där nettoeffekten med avseende på precision är satt
till 0% då inga nya dokument återvunnits. Även de 12 utbrutna (Utbrutna) topics
genomsnittliga nettoeffekt med avseende på precision visas i diagrammet och tabellen.

Det vi kan se är att det finns tydliga skillnader mellan de tre querytyperna vad gäller nettoeffekt
med avseende på precision för Variant 1, Variant 2 och Utbrutna. Den största skillnaden
mellan Variant 1 och Variant 2 ser vi i S-strategin där de båda varianterna ligger 40
procentenheter från varandra. Utbrutna ligger mitt emellan de båda varianterna. När det som i
vår studie blir många sådana problematiska fall och man sätter nettoeffekten med avseende på
precision till 100% för dem, ger det en alltför positiv bild av hur en strategi presterar. Om man
å andra sidan sätter nettoeffekten med avseende på precision till 0% ger det en alltför negativ
bild av hur en strategi presterar. Man säga att en strategi gynnas av att precisionen sätts till
100% (jämför Variant 1), medan en strategi bestraffas av att precisionen sätts till 0% (jämför
Variant 2). Med tanke på att det i nettoeffekten med avseende på relativ recall visar sig om en
strategi återvinner få nya relevanta dokument, kan man säga att strategin bestraffas dubbelt då
Variant 2 används.

Hur man ska gå tillväga för att beräkna nettoeffekten med avseende på precision då en strategi
inte återvinner några nya dokument ser vi som ett metodologiskt problem som det skulle
behöva forskas mer kring.

Diagram 6. Nettoeffekt med avseende på precision. Jämförelse mellan Variant 1, Variant 2 och Utbrutna.
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Tabell 6. Nettoeffekt med avseende på precision. Jämförelse mellan Variant 1, Variant 2 och Utbrutna.

Eftersom vi inte anser att varken Variant 1 eller Variant 2 ger en rättvis bild av nettoeffekten
med avseende på precision väljer vi att jämföra Utbrutna med Kristensen och Järvelins studies
resultat. När det gäller vår studie kan vi se att nettoeffekten med avseende på precision i B-
strategin är 41%, i S-strategin ökar den till 46% för att i RT-strategin sjunka till 26%. I
Kristensen och Järvelins studie är nettoeffekten med avseende på precision 49% i B-strategin,
den sjunker till 31% i S-strategin och 13% i RT-strategin.

För jämförelse av nettoeffekten med avseende på precision för B-strategin, se avsnittet om
precision i detta kapitel. För B-strategin bygger både precisionen och nettoeffekten med
avseende på precision på samma data.

I vår studie är en anmärkningsvärt stor del av de nya dokumenten i S-strategin relevanta. Att
dessa nya dokument har återvunnits måste bero på att synonymerna återfunnits i titelfältet eller
i abstractfältet. Indexeraren har inte satt synonymens förordade term i deskriptorfältet. Detta
kan antingen bero på att indexeraren inte funnit dokumentet relevant för det aktuella
ämnesområdet eller så har misstag begåtts. Någon analys av indexerarens arbete har vi inte
kunnat göra inom ramarna för vårt arbete.

En förklaring till att nya, enligt oss, relevanta dokument återvunnits i S-strategin kan vara att vi
gjort felbedömningar när det gäller relevans då vi endast sett på titel och abstract. Indexeraren
torde ha haft hela dokumentet i sin hand vid indexeringstillfället och skulle utifrån det ha kunnat
göra en annan bedömning än den vi har kunnat göra. Vi har inte kunnat leta upp samtliga
dokument utan fått hålla till godo med dokumentrepresentationen i form av katalogposten. Att
leta upp samtliga dokument i sin ursprungliga form har vi inte kunnat göra på grund av tidsbrist.
Tanken var redan från början att vi skulle relevansbedöma dokumenten utifrån katalogposten i
LISA (se även s.25).

I RT-strategin skiljer sig de båda studierna åt. I vår studie har RT-strategin presterat bättre än
i Kristensen och Järvelins studie. Vi har ingen riktigt bra förklaring till varför det är så. En
möjlig orsak skulle kunna vara att tesaurerna skiljer sig åt med avseende på vad som anses
vara relaterade termer.

B S RT

Variant 1 41.25% 65.89% 46.75%

Variant 2 41.25% 22.53% 26.75%

Utbrutna 40.95% 46.38% 25.93%
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• Finns det skillnader i relativ recall, med avseende på nettoeffekt, mellan de tre
querytyperna?

Det vi kan se i Diagram 2 och Tabell 2 är att nettoeffekten med avseende på relativ recall
sjunker markant i strategi S i förhållande till strategi B. Jämför vi sedan strategi S med strategi
RT kan vi se att den ökar i RT-strategin. Det vi kan läsa ut av detta är att 60% av alla
relevanta dokument återvinns av sökningen med B-strategin. Den strategi som återvinner minst
antal nya relevanta dokument är strategi S. Dessa utgör endast 12% av den totala mängden
relevanta dokument. Sökningen i RT bidrar med 27% av det totala antalet relevanta
dokument. Vid en jämförelse med Kristensen och Järvelins studie kan vi konstatera att våra
resultat skiljer sig åt. I deras studie återvinns 44% av den totala mängden relevanta dokument i
B-strategin, 32% i S-strategin och 23% i RT-strategin. Den största skillnaden mellan de båda
studierna är återvinningen i S-strategin. Vi tror att det har att göra med den synonymkontroll
som används i databasen LISA och att vi när vi skapade våra baselinequeries utgått från de av
tesauren förordade termerna. Rimligtvis torde synonymkontrollen göra att de termer som
använts vid indexeringen är de som tesauren förordar.

Om man vid indexeringen av dokument använt sig av de förordade termerna som ämnesord
även för de dokument som endast innehåller synonymer till den förordade termen, återvinns
dessa dokument redan i baselinesökningen. I vår studie blir detta tydligt då mer än hälften av
de relevanta dokumenten återvunnits i baselinesökningen.

Vid en boolesk sökning återvinns endast de dokument som innehåller de termer som finns i
queryn. Det gör att dokument som handlar om samma ämne men använder synonymer till
queryns termer inte återvinns. Om man som i Kristensen och Järvelins studie inte har någon
synonymkontroll kommer två dokument som behandlar samma ämne men använder olika
termer för detta, inte att återvinnas av samma query. Detta gör att en sökning som expanderas
med synonymer får ett större utslag om synonymkontroll saknas än om man använder sig av
synonymkontroll.

Genom att jämföra våra resultat med Kristensen och Järvelins kommer vi fram till att
synonymkontroll påverkar resultatet av både baselinesökningen och baselinesökningen
expanderad med synonymer på så sätt att baselinesökningen får en högre nettoeffekt med
avseende på relativ recall när synonymkontroll finns på bekostnad av baselinesökningen
expanderad med synonymer.

En jämförelse mellan genomsnittlig nettoeffekt med avseende på relativ recall för samtliga
topics strategier (se Diagram 2 och Tabell 2) och de utbrutna 12 topics (Utbrutna, se Diagram
4 och Tabell 4) som återvann nya dokument i varje strategi visar att de båda följer samma
mönster. Den strategi som återvinner minst andel nya relevanta dokument är för båda strategi
S. Dock återvinner dessa utbrutna topics strategi S något större andel nya relevanta dokument
än samtliga topics strategi S.
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Våra resultat pekar på att de relaterade termerna presterar bättre än synonymerna i att
återvinna nya relevanta dokument. Vi kan i Greenbergs (2001) studie finna stöd för detta. Hon
finner att baselinequeryn expanderad med synonymer ger 14% ökning i relativ recall jämfört
med baselinequeryn, medan baselinequeryn expanderad med relaterade termer ger 23%
ökning i jämförelse med baselinequeryn (s.406).

För att försöka finna andra svar till varför strategin expanderad med synonymer för 13 topics
inte återvann några nya dokument valde vi att titta på hur många synonymer expanderingen
bestod av för dessa topics. Det vi kunde se var att 54% av dessa topic i S-strategin endast
expanderades med en term (det vill säga de hade bara en synonym). Vi kunde även se att
69% av dessa 13 topics i S-strategin bara hade synonymer till en av termerna i
baselinequeryn. Av de 17 topics vars S-strategi återvann nya dokument var det 24% som
expanderades med endast en term i S-strategin. 47% av dessa 17 topics hade bara
synonymer till en av termerna i baselinequeryn. Vi kan se att en större andel av de topics som
inte återvann några nya dokument i S-strategin än de som återvann nya dokument i S-
strategin, endast hade en term att expandera baselinequeryn med. Likaså kan vi se att en
större andel av de 13 topics som inte återvann några nya dokument i S-strategin endast hade
synonymer till en av termerna i baselinequeryn än de 17 topics som återvann nya dokument i
S-strategin. Både det faktum att flera topics queries endast hade en term att expandera med
och det faktum att flera topics queries endast hade expansionstermer till en av termerna i
baselinequeryn kan vara bidragande orsaker till att så många topics i S-strategin inte återvann
några nya dokument.

Vi valde att även titta på RT-strategin för att se om vi kunde se samma mönster som ovan. Vi
kunde se att av de 6 topics vars RT-strategi inte återvann några nya dokument hade 50%
endast en relaterad term att expandera med, samt att 83% bara hade relaterade termer till en
av termerna i baselinequeryn. Av de 24 topics vars RT-strategi återvann nya dokument hade
29% endast en relaterad term. Av dessa topics hade bara 58% relaterade termer till en av
termerna i baselinequeryn. Detta innebär att RT-strategin följer samma mönster som S-
strategin genom att av de topics vars RT-strategi inte återvann några nya dokument var det en
större andel som bara hade en relaterad term att expandera med. Likaså var det en större
andel av dessa topics som endast hade relaterade termer till en av termerna i baselinequeryn.

Sammanfattningsvis kan vi vad gäller detta säga att det är gynnsamt för återvinningen om
baselinequeryns termer expanderas med fler än en term samt att det finns
expansionsmöjligheter till fler än en term i baselinequeryn.
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9.2 Avslutande reflektioner

Vi avslutar här med att reflektera över problem som dykt upp under arbetet med uppsatsen,
samt tankar om användbarheten med query expansion med hjälp av tesaurus och vikten av
vidare forskning inom området.

Författarna till två av artiklarna som vi tar upp i kapitel 6 Tidigare forskning (Wang et al. 1985;
Voorhees 1994) nämner att query expansion är av nytta framförallt då baselinequeryn är dåligt
formulerad. Vi har funderat kring hur välkonstruerade våra queries är dels utifrån att vi skapat
queries på ett språk som inte är vårt modersmål, dels utifrån problem att i tesauren finna den
lämpligaste termen för det begrepp vi vill beskriva. Det senare problemet hör ihop med det
arbetssätt vi använde oss av när vi skapade våra queries (se även s.20). Vi letade efter termer
som gick att expandera och skapade våra queries och topics efter dessa termer. Vi strävade
hela tiden efter att använda de termer som bäst beskrev ett informationsbehov och valde i
vissa fall bort hela topics utifrån att vi fann termer i tesauren som bättre beskrev
informationsbehovet, men som saknade expansionsmöjligheter. Trots att vi försökte finna de
bäst beskrivande termerna är vi inte säkra på att ha lyckats till 100%.

Ett annat problem i samband med skapandet av baselinequeries med tillhörande topics var att
vi ibland kunde konstatera att det saknades termer i tesauren som vi behövt för att konstruera
en utförlig query. Det kan till viss del ha gett ett något snedvridet resultat med avseende på
precision då mer specifika queries i förhållande till ett givet topic skulle ha kunnat återvinna
dokument som mer exakt stämt överens med detta topic. Vi kan dock konstatera att detta
problem har med utformandet av vår studie att göra då vi valt att endast använda oss av
tesaurens vokabulär i utformandet av queries. Man skulle kunna tänka sig att använda sig av
den egna vokabulären vid skapandet av baselinequeryn, men det hade blivit en helt annan
studie än den vi ville göra.

Ett problem vi stötte på i och med användandet av LISA:s tesaurus vid expansionen var att
termen AIDS dök upp som synonym till termen ”teaching aids” (se Bilaga 1, topic 9). Detta
gör att man kan tänka sig att man genom att expandera med denna term skulle kunna återvinna
fler irrelevanta dokument. För oss blev detta inte något problem då inga dokument som
handlade om AIDS återvanns. Detta berodde troligtvis på den andra termen som ingick i
baselinequeryn, ”talking books”. Återvinningen skulle kunna bli felaktig för topic där ”teaching
aids” ingår i baselinequeryn om man expanderar med synonymer och inte är intresserad av att
återvinna dokument om sjukdomen AIDS. Detta, anser vi, visar på vikten av att en tesaurus är
noggrant och korrekt konstruerad.

Utifrån vår studie kan vi säga att query expansion med hjälp av en tesaurus är ett bra sätt att
förbättra återvinningen på eftersom recallen ökar mycket medan precisionen inte sjunker
nämnvärt. När det gäller förmågan att återvinna nya relevanta dokument är synonymer inte
särskilt användbara att expandera med om det finns synonymkontroll. Då ger de förordade
termerna och de relaterade termerna bäst återvinningsresultat.
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Vi anser att det behövs mer forskning kring query expansion med hjälp av tesaurer i
operationella miljöer där man använder sig av synonymkontroll. Detta för att se hur generella
våra resultat är. Vi menar att query expansion med hjälp av en tesaurus är ett effektivt sätt att
förbättra återvinningseffektiviteten och ser, liksom Greenberg (2001, s.411), gärna mer
forskning inom ämnet för att ta tillvara på de möjligheter som användandet av tesaurer
erbjuder.
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10. SAMMANFATTNING

Query expansion är ett forskningsområde inom IR. Det handlar om att lägga till termer
(expandera) till en sökfråga för att förbättra återvinningseffektiviteten. I vår studie har vårt syfte
och våra frågeställningar varit följande:

Med den här studien vill vi undersöka query expansion med hjälp av en tesaurus i en
online-miljö. De frågor vi ställer oss är :

• Finns det skillnader i precision mellan baselinequeries, baselinequeries med
synonymer samt baselinequeries expanderade med synonymer och relaterade
termer?

• Vilken relativ recall får baselinequeries respektive baselinequeries med synonymer
jämfört med baselinequeries expanderade med synonymer och relaterade termer?

• Finns det skillnader i precision, med avseende på nettoresultat, mellan de tre
querytyperna?

• Finns det skillnader i relativ recall, med avseende på nettoeffekt, mellan de tre
querytyperna?

För att få svar på dessa frågor har vi använt oss av en elektronisk tesaurus för att finna
termerna till de tre sökstrategierna. Vår studie har utförts i den bibliografiska online-databasen
LISA via CSA och tesauren vi använt oss av finns kopplad till databasen.

Tidigare forskning som finns att ta del av delar upp query expansion i tre huvudgrenar: manuell
expansion, automatisk expansion och interaktiv expansion. Manuell expansion innebär att
användaren själv utökar sin ursprungsquery (baselinequery) med termer. Med automatisk
expansion menas att ett system automatiskt expanderar baselinequeryn utan att någon
inblandning sker av användaren. Interaktiv expansion är ett samarbete mellan systemet och
användaren där systemet väljer ut termer som användaren kan välja mellan för att expandera
sin query. I vår studie har vi bedrivit manuell expansion.

Som förebild för vår studie har vi använt oss av en studie gjord av de finska IR-forskarna
Jaana Kristensen och Kalervo Järvelin från 1990. Dock skiljer sig studierna åt vad gäller vissa
delar, exempelvis använder vi oss av en bibliografisk online-databas medan de använder sig av
en testdatabas i fulltext.

Vår undersökning har gjorts utifrån 30 topics som vi omvandlat till queries. I samband med att
vi skapade våra topics gjorde vi även upp kriterier för relevansbedömning för respektive topic.
Termerna till baselinequeries har hämtats ur databasen LISA:s tesaurus. Därefter har
expanderingar av baselinequeryn skett, först med synonymer till termerna i baselinequeryn,
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sedan med både synonymer och relaterade termer. Alla termer hämtades ur tesauren. Samtliga
30 topics tre sökstrategier kördes sedan i databasen LISA. En binär relevansbedömning
gjordes av oss själva efter att vi delat upp det totala antalet topics med tillhörande återvunna
dokument mellan oss. För varje topics strategi beräknades precision, relativ recall samt
nettoeffekt med avseende på precision och relativ recall. En sammanställning gjordes och
beräkningar av genomsnittlig precision, relativ recall samt nettoeffekt med avseende på
precision och relativ recall utfördes.

Vi har i vår studie kunnat se att precisionen minskar något för respektive strategi, medan den
relativa recallen ökar för varje strategi. Vad gäller nettoeffekten med avseende på precision
har vi haft problem med att beräkna medelvärdet för samtliga topics i S- och RT-strategierna
eftersom det inte alltid återvunnits nya dokument i dessa strategier. Vi har därför visat på tre
olika möjligheter att handskas med detta problem. En möjlighet är att sätta nettoeffekten med
avseende på precision till 100% för de problematiska fallen, en annan att sätta den till 0%. En
tredje möjlighet är att utesluta problematiska topics vid beräkningarna. De tre olika sätten gav
olika resultat vid beräknandet av nettoeffekten med avseende på precision.

Nettoeffekten med avseende på relativ recall är det mest intressanta resultat vi fått. Vi kan där
se att mer än hälften av det totala antalet relevanta dokument återvanns i den första sökningen,
det vill säga i baselinesökningen. Strategin expanderad med synonymer till baselinequeryn
återvann endast en liten mängd nya relevanta dokument av den totala mängden relevanta
dokument. Strategin expanderad med både synonymer och relaterade termer till
baselinequeryn återvann mindre än en tredjedel av den totala mängden relevanta dokument.

Vi tror oss veta anledningen till att det återvunnits så stor andel relevanta dokument i
baselinestrategin och så få nya relevanta dokument i strategin expanderad med synonymer till
baselinequeryn. Vi tror att det beror på den synonymkontroll som man använder sig av när
man indexerar dokument för databasen LISA och att vi när vi skapade baselinequeryn
använde vi oss av den tesaurus som finns kopplad till LISA och som förordar vilka termer som
ska användas vi sökning. Dessa termer torde vara samma termer som använts vid
indexeringen. Synonymkontrollen gör att dokument, som om ingen synonymkontroll använts
skulle återvinnas vid sökning expanderad med synonymer, återvinns redan i baselinesökningen.
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Bilaga 1. TOPICS

1. Topic: Copyright på Internet. Vilka lagar gäller inom EU?
Begrepp: Copyright, Internet, EU.
Relevans: Material som behandlar copyright för Internet inom EU. Även material som berör enskilda
länders (inom EU) copyright för Internet är relevant. Även diskussioner kring ämnet är av intresse.
Baseline: kw=(Copyright) AND kw=(Internet) AND kw=(European Union).
Baseline + synonymer: kw=(Copyright) AND kw=((Internet) OR (Information superhighway)) AND
kw=(European Union).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Copyright) OR (Performing rights)) AND
kw=((Internet) OR (Information superhighway) OR (Intranets) OR (World wide web)) AND
kw=((European Union) OR (Comission of the european communities) OR (European community)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 20)

2. Topic: Musikkatalogisering . Hur katalogiserar man noter enligt AACR2?
Begrepp: Katalogisering, musik, AACR2.
Relevans: Något som innehåller instruktioner om katalogisering av noter enligt AACR2, även sådant
som tar upp svårigheter med katalogisering av noter enligt AACR2.
Baseline: kw=(Cataloguing) AND kw=(Music) AND kw=(AACR).
Baseline + synonymer: kw=((Cataloguing) OR (Cataloging)) AND kw=(Music) AND kw=((AACR) OR
(Anglo American Cataloguing Rules)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Cataloguing) OR (Cataloging) OR (Bibliographic
records) OR (Catalogues) OR (Cataloguing departments) OR (Indexing)) AND kw=(Music) AND
kw=((AACR) OR (Anglo American Cataloguing Rules)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 21)

3. Topic: Användarundervisning på bibliotek. Hur läggs användarundervisningen upp?
Begrepp: Användarundervisning, bibliotek, undervisningsmetoder.
Relevans: Alla tre områdena ska behandlas för att ett dokument ska bedömas vara relevant.
Baseline: kw=(User training) AND kw=(Teaching methods) AND kw=(Libraries).
Baseline + synonymer: kw=((User training) OR (Bibliographic instruction) OR (Library instruction)
OR (Library orientation) OR (Use instruction) OR (User education)) AND kw=(Teaching methods)
AND kw=(Libraries).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((User training) OR (Bibliographic instruction) OR
(Library instruction) OR (Library orientation) OR (Use instructions) OR (User education) OR
(Information literacy)) AND kw=((Teaching methods) OR (Teaching aids)) AND kw=(Libraries).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 68)

4. Topic: Metoder för bokbinderi före 1900.
Begrepp: Bokbinderi, metoder, historia.
Relevans: Relevanta dokument ska handla om bindning av böcker (inte enbart om t.ex. tidningar). Det
ska handla om hur man gjorde före 1900.
Baseline: kw=(Binding) AND kw=(History).
Baseline + synonymer: kw=((Binding) OR (Book binding)) AND kw=(History).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Binding) OR (Book binding) OR (Bindings) OR
Rebinding)) AND kw=(History).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 28)
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5. Topic: Samarbete mellan akademiska bibliotek och allmänna bibliotek.
Begrepp: Akademiska bibliotek, allmänna bibliotek, samarbete.
Relevans: Allt som berör samarbete mellan båda bibliotekstyperna . Ej sådant som bara beskriver
skillnader mellan bibliotekstyperna, ej sådant som beskriver samarbete mellan bibliotek av samma typ.
Baseline: kw=(Academic libraries) AND kw=(Public libraries) AND kw=(Cooperation).
Baseline + synonymer: kw=((Academic libraries) OR (Higher education libraries)) AND kw=((Public
libraries) OR (City libraries) OR (District libraries) OR (Municipal libraries) OR (Town libraries)) AND
kw=((Cooperation) OR (Library cooperation) OR (Library networks) OR (Partnerships) OR (Resource
sharing) OR (Sharing)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Academic libraries) OR (Higher education libraries)
OR (Academic resource centres)) AND kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR (District libraries)
OR (Municipal libraries) OR (Town libraries)) AND kw=((Cooperation) OR (Library cooperation) OR
(Library networks) OR (Partnerships) OR (Resource sharing) OR (Sharing) OR (Collaboration) OR
(Coordination) OR (Networks)).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 48)

6. Topic: Sökstrategier på webben. Vilka sökmetoder är lämpliga för olika sökmotorer?
Begrepp: Sökstrategier, sökmotorer
Relevans: Allt som behandlar båda områdena.
Baseline: kw=(Search strategies) AND kw=(Search engines).
Baseline + synonymer: kw=((Search strategies) OR (Searching methods)) AND kw=(Search engines).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Search strategies) OR (Searching methods) OR
(Multiple database searches)) AND kw=(Search engines).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 50)

7. Topic: Informationsspecialister för småföretag. Hur används informationsspecialister för
småföretag?
Begrepp: Informationsspecialister, småföretag.
Relevans: Allt som berör informationsspecialisternas arbetsuppgifter.
Baseline: kw=(Information professionals) AND kw=(Small firms)
Baseline + synonymer: kw=((Information professionals) OR (Documentalists) OR (Information
managers) OR (Information officers) OR (Information scientists) OR (Information work staff)) AND
kw=((Small firms) OR (Small and medium sized enterprises))
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Information professionals) OR (Documentalists) OR
(Information managers) OR (Information officers) OR (Information scientists) OR (Information work
staff) OR (Library staff)) AND kw=((Small firms) OR (Small and medium sized enterprises) OR SMEs))
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 16)

8. Topic: Kinesisk klassifikation. Vilken typ av klassifikationssystem används i Kina?
Begrepp: Kina, klassifikationssystem.
Relevans: Dokument som handlar om klassifikationssystem som används i Kina.
Baseline: kw=(Classification schemes) AND kw=(China).
Baseline + synonymer: kw=((Classification schemes) OR (General Classification Schemes) OR
(Universal classification schemes)) AND kw=(China).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Classification schemes) OR (General Classification
Schemes) OR (Universal classification schemes)) AND kw=((China) OR (Chinese people´s republic)
OR (Taiwan)).
Tid: Earliest-2000. (träffar i RT: 25)
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9. Topic: Talböcker som hjälp i undervisning.
Begrepp: Talböcker, undervisningshjälpmedel.
Relevans: Dokument som behandlar hur talböcker kan användas i undervisningen.
Baseline: kw=(Talking books) AND kw=(Teaching aids).
Baseline + synonymer: kw=((Talking books) OR (Audio books)) AND kw=((Teaching aids) OR
(AIDS)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: : kw=((Talking books) OR (Audio books)) AND
kw=((Teaching aids) OR (AIDS) OR (Curriculum materials) OR (Learning materials) OR (Teaching
methods)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 12)

10. Topic: Datorspel på allmänna bibliotek.
Begrepp: Datorspel, allmänna bibliotek.
Relevans: Vi är intresserade av dokument som behandlar t.ex. attityder till att allmänna bibliotek
tillhandahåller datorspel, diskussioner om ifall detta bör vara en del av de allmänna bibliotekens
uppdrag m.m.
Baseline: kw=(Computer games) AND kw=(Public libraries).
Baseline + synonymer: kw=(Computer games) AND kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR
(Municipal libraries) OR (Town libraries)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Computer games) OR (Video games)) AND
kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR (Municipal libraries) OR (Town libraries)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 13)

11. Topic: Informationskällor i Europa före 1900.
Begrepp: Informationskällor, historia, Europa.
Relevans: Vi vill veta vilka typer av informationskällor man historiskt sett har använt sig av i Europa.
Dokument som behandlar ämnet tiden före 1900 är relevanta.
Baseline: kw=(Information sources) AND kw=(History) AND kw=(Europe)
Baseline + synonymer: kw=((Information sources) OR (Information resources) OR (Resources)) AND
kw=(History) AND kw=(Europe)
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Information sources) OR (Information resources) OR
(Resources) OR (Information seeking behaviour)) AND kw=(History) AND kw=(Europe)
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 12)

12. Topic: Försäljning av böcker i elektronisk form.
Begrepp: Elektroniska medier, bokförsäljning.
Relevans: Dokument som behandlar marknaden för försäljning av böcker i elektronisk form. Även
dokument som behandlar enskilda försäljare. Ej dokument som enbart behandlar försäljning av böcker
i pappersform via Internet.
Baseline: kw=(Electronic media) AND kw=(Bookselling).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Electronic media) OR (Electronic information objects)
OR (Electronic texts)) AND kw=(Bookselling).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Electronic media) OR (Electronic information objects)
OR (Electronic texts) OR (Digital libraries) OR (Digital systems) OR (Digitization)) AND
kw=(Bookselling).
Tid: Earliest-2000.  (träffar i RT: 37)
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13. Topic: Konsekvenser av allmän utlåningsrätt via allmänna bibliotek för författare.
Begrepp: Folkbibliotek, utlåningsrättigheter, författare.
Relevans: Dokument som rör samtliga delar av frågan. Det är viktigt att konsekvenserna behandlas.
Baseline: kw=(Public libraries) AND kw=(Public lending right) AND kw=(Authors).
Baseline + synonymer: kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR (Municipal libraries) OR (Town
libraries)) AND kw=((Public lending right) OR (Lending right) OR (Library royalties) OR (PLR)) AND
kw=(Authors).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR (Municipal
libraries) OR (Town libraries)) AND kw=((Public lending right) OR (Lending right) OR (Library
royalties) OR (PLR) OR (Author´s royalties)) AND kw=(Authors).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 38)

14. Topic: Elektronisk publicering av kartor.
Begrepp: Elektronisk publicering, kartor.
Relevans: Vi vill ha material som berör fördelar och/ eller nackdelar med att publicera kartor
elektroniskt, eller dokument som tar upp speciella möjligheter som elektronisk publicering för med sig
(t.ex. möjligheter att zooma i kartbilder).
Baseline: kw=(Electronic publishing) AND kw=(Maps).
Baseline + synonymer: kw=((Electronic publishing) OR (Digital publishing)) AND kw=(Maps).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Electronic publishing) OR (Digital publishing)) AND
kw=((Maps) OR (Atlases) OR (Cathography)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 23)

15. Topic: Distansundervisning och digitala bibliotek. På vilka sätt kan digitala bibliotek vara en resurs
för distansundervisning?
Begrepp: Digitala bibliotek, distansundervisning.
Relevans: Material som beskriver eller exemplifierar hur digitala bibliotek kan användas i
distansundervisning.
Baseline: kw=(Distance learning) AND kw=(Digital libraries).
Baseline + synonymer: kw=((Distance learning) OR (Distance education)) AND kw=((Digital libraries)
OR (Hybrid libraries)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Distance learning) OR (Distance education) OR
(External students) OR (Open learning)) AND kw=((Digital libraries) OR (Hybrid libraries) OR
(Electronic library concept) OR (Electronic media) OR (Virtual library concept)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 54)

16. Topic: Akademiska biblioteks fjärrlån.
Begrepp: Fjärrlån, akademiska bibliotek, statistik.
Relevans: Relevanta dokument ska innehålla statistik över fjärrlån till/från akademiska bibliotek.
Baseline: kw=(Interloans) AND kw=(Academic libraries) AND kw=(Statistics).
Baseline + synonymer: kw=((Interloans) OR (Interlending) OR (Interlibrary loans)) AND
kw=((Academic libraries) OR (Higher education libraries)) AND kw=(Statistics)
Baseline + synonymer + relaterade termer: : kw=((Interloans) OR (Interlending) OR (Interlibrary loans)
OR (Copying services)) AND kw=((Academic libraries) OR (Higher education libraries) OR (Academic
resource centres)) AND kw=(Statistics)
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 21)
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17. Topic: Användande av uppslagsverk i referensarbete.
Begrepp: Referensarbete, uppslagsverk.
Relevans: Relevanta dokument ska behandla vilken nytta man kan ha av uppslagsverk i
referensarbetet.
Baseline: kw=(Reference work) AND kw=(Dictionaries).
Baseline + synonymer: kw=((Reference work) OR (Inquiry work)) AND kw=(Dictionaries).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Reference work) OR (Inquiry work) OR (Information
work) OR (Reference departments) OR (Reference libraries)) AND kw=((Dictionaries) OR (Lexicons)
OR (Thesauri)).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 34)

18. Topic: Undervisningsmaterial för personer med läs- och skrivsvårigheter.
Begrepp: Undervisningsmaterial, läs- och skrivsvårigheter.
Relevans: Vi vill ha material om hur undervisningsmaterial för personer med läs- och skrivsvårigheter
kan utformas.
Baseline: kw=(Literacy) AND kw=(Learning materials).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Literacy) OR (Adult literacy)) AND kw=(Learning
materials).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Literacy) OR (Adult literacy) OR (Literacy teaching)
OR (Reading)) AND kw=((Learning materials) OR (Curriculum materials) OR (Teaching aids)).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 23)

19. Topic: Bibliometri som ett redskap för informationsåtervinning.
Begrepp: Informationsåtervinning, bibliometri.
Relevans: Dokument som behandlar hur bibliometrin kan användas för informationsåtervinning, t.ex.
hur citeringskluster kan ge vägledning för att hitta författare inom ett visst ämne.
Baseline: kw=(Information retrieval) AND kw=(Bibliometrics).
Baseline + synonymer: kw=((Information retrieval) OR (Retrieval)) AND kw=(Bibliometrics).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Information retrieval) OR (Retrieval)) AND
kw=((Bibliometrics) OR (Scientometrics)).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 20)

20. Topic: Tillhandahållande av skönlitteratur för olika etniska grupper på allmänna bibliotek.
Begrepp: Skönlitteratur, etniska grupper, allmänna bibliotek.
Relevans: Vi vill veta vilka olika policies som gäller för tillhandahållande av skönlitteratur för etniska
grupper i olika länder.
Baseline: kw=(Fiction) AND kw=(Ethnic groups) AND kw=(Public libraries).
Baseline + synonymer: kw=((Fiction) OR (Novels) OR (Stories)) AND kw=((Ethnic groups) OR (Racial
groups)) AND kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR (Municipal libraries) OR (Town libraries)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Fiction) OR (Novels) OR (Stories)) AND kw=((Ethnic
groups) OR (Racial groups) OR (Immigrants) OR (Linguistic groups) OR (Multiculturalism)) AND
kw=((Public libraries) OR (City libraries) OR (Municipal libraries) OR (Town libraries)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 23)

21. Topic: Användande av tesaurer i online-kataloger.
Begrepp: Tesaurer, online-kataloger.
Relevans: Dokument som behandlar hur tesaurer kan användas i online-kataloger.
Baseline: kw=(Thesauri) AND kw=(Online catalogues).
Baseline + synonymer: kw=(Thesauri) AND kw=((Online catalogues) OR (Online public access
catalogues) OR (OPACs)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Thesauri) OR (Dictionaries)) AND kw=((Online
catalogues) OR (Online public access catalogues) OR (OPACs)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 47)
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22. Topic: Informationsvetenskap i lärarutbildning.
Begrepp: Informationsvetenskap, lärarutbildning.
Relevans: Dokument som behandlar vad blivande lärare lär sig inom informationsvetenskap i sin
utbildning.
Baseline: kw=(Information science) AND kw=(Teacher training).
Baseline + synonymer: kw=((Information science) OR (Informatics)) OR (Information systems)) AND
kw=((Teacher training) OR (Teacher education)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Information science) OR (Informatics)) OR
(Information systems) OR (Information work)) AND kw=((Teacher training) OR (Teacher education)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 43)

23. Topic: Fördelar med att bibliotekstjänst utför katalogiseringar.
Begrepp: Bibliotekstjänst, katalogisering.
Relevans: Dokument som tar upp fördelar.
Baseline: kw=(Cataloguing) AND kw=(Bibliotekstjanst).
Baseline + synonymer: kw=((Cataloguing) OR (Cataloging)) AND kw=((Bibliotekstjanst) OR (Library
services, Sweden)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Cataloguing) OR (Cataloging) OR (Bibliographic
records) OR (Catalogues) OR (Cataloguing department) OR (Indexing)) AND kw=((Bibliotekstjanst)
OR (Library services, Sweden)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 15)

24. Topic: Jämförelser av naturligt språk och kontrollerad vokabulär.
Begrepp: Naturligt språk, kontrollerad vokabulär.
Relevans: Vi söker jämförande studier vad gäller sökningar med naturligt språk kontra kontrollerad
vokabulär.
Baseline: kw=(Natural language) AND kw=(Controlled vocabulary).
Baseline + synonymer: kw=(Natural language) AND kw=((Controlled vocabulary) OR (Vocabulary
control)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Natural language) OR (Free text searching) OR
(Uncontrolled vocabulary)) AND kw=((Controlled vocabulary) OR (Vocabulary control) OR (Index
languages))
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 17)

25. Topic: Skillnader i användningsområden mellan MARC- format och metadata.
Begrepp: MARC, Metadata.
Relevans: Dokument som tar upp användningsområden för MARC och/ eller metadata som t.ex.
Dublin Core.
Baseline: kw=((MARC) OR (Machine Readable Cataloguing Project)) AND kw=(Metadata).
Baseline + synonymer: kw=((MARC) OR (Machine Readable Cataloguing Project)) AND
kw=((Metadata) OR (Database labelling) OR (Dublin core format)).
Baseline + synonymer + relaterade termer:
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 47)

26. Topic: Bibliotekariestudenters kunskaper om indexering.
Begrepp: Indexering, bibliotekariestudenter.
Relevans: Dokument som berör kunskaperna om indexering.
Baseline: kw=(Indexing) AND kw=(Library students).
Baseline + synonymer: kw=(Indexing) AND kw=((Library students) OR (Library school students) OR
(Students of librarianship)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Indexing) OR (Cataloguing) OR (Classification) OR
(Indexes)) AND kw=((Library students) OR (Library school students) OR (Students of librarianship)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 46)
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27. Topic: Allmänhetens kunskaper om digitala bibliotek.
Begrepp: Kunskaper, allmänheten, digitala bibliotek.
Relevans: Dokumenten ska behandla allmänhetens kunskaper om hur man använder sig av digitala
bibliotek, inte bara om vad digitala bibliotek är.
Baseline: kw=(Knowledge) AND kw=(Public) AND kw=(Digital libraries).
Baseline + synonymer: kw=((Knowledge) OR (Epistemology)) AND kw=((Public) OR (General public))
AND kw=((Digital libraries) OR (Hybrid libraries)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Knowledge) OR (Epistemology)) AND kw=((Public)
OR (General public) OR (End users)) AND kw=((Digital libraries) OR (Hybrid libraries) OR (Electronic
library concept) OR (Electronic media) OR (Virtual library concepts)).
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 33)

28. Topic: Informationsåtervinning med hjälp av kontrollerad vokabulär. På vilka sätt kan en kontrollerad
vokabulär förbättra informationsåtervinningen?
Begrepp: Informationsåtervinning, kontrollerade vokabulär.
Relevans: Dokument som behandlar hur informationsåtervinningen kan förbättras med hjälp av en
kontrollerad vokabulär/ vilka fördelar som finns med att använda kontrollerad vokabulär.
Baseline: kw=(Information retrieval) AND kw=(Controlled vocabulary).
Baseline + synonymer: kw=((Information retrieval) OR (Retrieval)) AND kw=((Controlled vocabulary)
OR (Vocabulary control)).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Information retrieval) OR (Retrieval)) AND
kw=((Controlled vocabulary) OR (Vocabulary control) OR (Index languages))
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 46)

29. Topic: Ämnesanalys för klassifikation.
Begrepp: Ämnesanalys, klassifikation.
Relevans: Dokument som ger rekommendationer och/ eller diskuterar problem kring hur djupt man bör
gå i ämnesanalysen vid klassifikation.
Baseline: kw=(Subject analysis) AND kw=(Classification).
Baseline + synonymer: kw=((Subject analysis) OR (Domain analysis)) AND kw=(Classification).
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Subject analysis) OR (Domain analysis) OR (Concept
analysis)) AND kw=((Classification) OR (Classification of knowledge) OR (Indexing) OR
(Taxonomy)).
Tid: 1995-2000  (träffar i RT: 39)

30. Topic: Jämförelser mellan sökmotorer och ämneskataloger vad gäller
informationsåtervinningseffektivitet.
Begrepp: Informationsåtervinning, ämneskataloger, sökmotorer.
Relevans: Dokument som tar upp och jämför sökmotorers och katalogers effektivitet när det gäller
informationsåtervinning.
Baseline: kw=(Information retrieval) AND kw=(Search engines) AND kw=(Directories).
Baseline + synonymer: kw=((Information retrieval) OR (Retrieval)) AND kw=(Search engines) AND
kw=(Directories)
Baseline + synonymer + relaterade termer: kw=((Information retrieval) OR (Retrieval)) AND
kw=(Search engines) AND kw=((Directories) OR (Registers))
Tid: Earliest-2000  (träffar i RT: 42)
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Bilaga 2. Redovisning för samtliga topics och strategier.
Tabellen visar antalet dokument i faktiska tal.

Nya i B Nya relevanta i
B

Relevanta i B Nya i S Nya relevanta i
S

Relevanta i S Nya i RT Nya relevanta i
RT

Relevanta
dokument

Återvunna
dokument

Irrelevanta
dokument

1 10 8 8 0 0 8 10 9 17 20 3
2 18 4 4 2 0 4 0 0 4 20 16
3 48 31 31 0 0 31 20 4 35 68 33
4 20 5 5 0 0 5 8 4 9 28 19
5 34 23 23 7 3 26 7 5 31 48 17
6 44 17 17 1 1 18 5 0 18 50 32
7 8 3 3 5 1 4 3 0 4 16 12
8 20 14 14 0 0 14 4 2 16 24 8
9 1 1 1 11 1 2 0 0 2 12 10
10 9 3 3 0 0 3 4 2 5 13 8
11 3 0 0 9 1 1 0 0 1 12 11
12 33 16 16 2 2 18 2 0 18 37 19
13 38 12 12 0 0 12 0 0 12 38 26
14 21 7 7 0 0 7 2 1 8 23 15
15 15 8 8 1 1 9 38 18 27 54 27
16 16 10 10 5 5 15 0 0 15 21 6
17 7 1 1 0 0 1 27 6 7 34 27
18 2 0 0 0 0 0 21 2 2 23 21
19 10 2 2 6 2 4 4 2 6 20 14
20 9 5 5 3 0 5 11 3 8 23 15
21 28 15 15 6 2 17 13 2 19 47 28
22 6 2 2 6 5 7 31 6 13 43 30
23 12 5 5 0 0 5 3 0 5 15 10
24 12 5 5 1 0 5 4 1 6 17 11
25 46 33 33 0 0 33 1 1 34 47 13
26 7 0 0 9 2 2 28 5 7 44 37
27 4 2 2 0 0 2 29 4 6 33 27
28 24 10 10 14 3 13 8 3 16 46 30
29 13 4 4 0 0 4 25 11 15 38 23
30 40 6 6 2 0 6 0 0 6 42 36
S 558 252 252 90 29 281 308 91 372 956 584
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Bilaga 3. Redovisning av värden i procent för samtliga topics och strategier.

Baseline
Precision

Baseline
Relativ
recall

Baseline
Nettoeffekt
Precision

Baseline
Nettoeffekt
Relativ recall

Synonym
Precision

Synonym
Relativ recall

Synonym
Nettoeffekt
Precision

Synonym
Nettoeffekt
Relativ recall

Relaterade
Termer
Precison

Relaterade
Termer
Relativ
recall

Relaterade
Termer
Nettoeffekt
Precision

Relaterade
Termer
Nettoeffekt
Relativ recall

1 80.00 47.06 80.00 47.06 80.00 47.06 - 0 85.00 100.00 81.81 52.94
2 22.22 100.00 22.22 100.00 20.00 100.00 0 0 20.00 100.00 - 0
3 64.58 88.57 64.58 88.57 64.58 88.57 - 0 51.47 100.00 20.00 11.43
4 25.00 55.55 25.00 55.55 25.00 55.55 - 0 32.00 100.00 50.00 44.44
5 67.65 74.19 67.65 74.19 63.41 83.87 42.86 9.68 64.58 100.00 71.43 16.13
6 38.64 94.44 38.64 94.44 40.00 100.00 100.00 5.56 36.00 100.00 0 0
7 37.50 75.00 37.50 75.00 30.77 100.00 20.00 25.00 25.00 100.00 0 0
8 70.00 87.50 70.00 87.50 70.00 87.50 - 0 66.67 100.00 50.00 12.50
9 100.00 50.00 100.00 50.00 16.67 100.00 9.09 50.00 16.67 100.00 - 0
10 33.33 60.00 33.33 60.00 33.33 60.00 - 0 38.46 100.00 50.00 40.00
11 0 0 0 0 8.33 100.00 11.11 100.00 8.33 100.00 - 0
12 48.48 88.89 48.48 88.89 51.43 100.00 100.00 11.11 48.65 100.00 0 0
13 31.58 100.00 31.58 100.00 31.58 100.00 - 0 31.58 100.00 - 0
14 33.33 87.50 33.33 87.50 33.33 87.50 - 0 34.78 100.00 50.00 12.50
15 53.33 29.63 53.33 29.63 56.25 33.33 100.00 3.70 50.00 100.00 47.37 66.67
16 62.50 66.67 62.50 66.67 71.43 100.00 100.00 33.33 71.43 100.00 - 0
17 14.28 14.28 14.28 14.28 14.28 14.28 - 0 20.58 100.00 22.22 85.71
18 0 0 0 0 0 0 - 0 8.70 100.00 9.52 100.00
19 20.00 33.33 20.00 33.33 25.00 50.00 33.33 33.33 30.00 100.00 50.00 33.33
20 55.56 62.50 55.56 62.50 41.67 62.50 0 0 34.48 100.00 27.27 37.50
21 53.57 78.95 53.57 78.95 50.00 89.47 33.33 10.53 40.43 100.00 15.38 10.53
22 33.33 15.38 33.33 15.38 58.33 53.85 83.33 38.46 20.23 100.00 19.35 46.15
23 41.67 100.00 41.67 100.00 41.67 100.00 - 0 33.33 100.00 0 0
24 41.67 83.33 41.67 83.33 38.46 83.33 0 0 35.29 100.00 25.00 16.67
25 71.74 97.06 71.74 97.06 71.74 97.06 - 0 72.34 100.00 100.00 2.94
26 0 0 0 0 12.50 28.57 22.22 28.57 15.91 100.00 17.86 73.43
27 50.00 33.33 50.00 33.33 50.00 33.33 - 0 18.18 100.00 13.79 66.67
28 41.67 62.50 41.67 62.50 34.21 81.25 21.43 18.75 34.78 100.00 37.50 18.75
29 30.77 26.67 30.77 26.67 30.77 26.67 - 0 39.47 100.00 44.00 73.33
30 15.00 100.00 15.00 100.00 14.29 100.00 0 0 14.29 100.00 - 0
S 1237.40 1812.33 1237.4 1812.33 1179.03 2163.69 676.70 368.02 1098.63 3000 802.50 821.62

Streck  -  betyder att ingen beräkning kunde utföras då inga nya dokument återvanns.


