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1. INLEDNING 

Den enorma mängd information som i våra dagar har gjorts tillgänglig på nätet 
aktualiserar behovet av söktjänster som gör det möjligt för användare att nå 
relevant information och undvika irrelevant sådan.  

En tanke bakom metadata har varit att öka precisionen i sökresultatet. Med 
hjälp av kontrollerade ämnesord och färdiga scheman (som Dublin Core) har 
man velat göra träffsäkerheten större vid informationsåtervinningen.  

Med den utökade kapaciteten hos de moderna sökmotorer som numera 
erbjuds oss har fritext-/fulltextindexering blivit ett alternativ. Där är termer i 
själva brödtexten (= den text som representerar själva innehållet i dokumentet) 
sökbara vilket gör en användare oberoende av kontrollerade ämnesord och i 
stället erbjuder möjligheten att utnyttja dokumentets egen terminologi.  

En ytterligare utveckling innebär Google som indexerar termer inte bara i 
själva dokumenttexten utan också t.ex. i URLer, titlar, länktext 
(http://www.searchengineshowdown.com/features/google/#fiel).  

1.1. Syfte 
Jag har i detta arbete för avsikt att utvärdera återvinningseffektiviteten hos två 
söktjänster, GoogleScholar och OAIster, som skiljer sig åt i fråga om 
metainformation och fulltextindexering.  

Inledningsvis vill jag klargöra på vilket sätt utgångspunkterna för de olika 
typerna av beskrivning av elektroniska dokument skiljer sig åt.  

Därefter testar jag om metasökning i mer eller mindre strukturerade arkiv 
(OAIster) eller internetsökning på delmängder i Google fungerar bäst på 
akademiskt relaterade frågor.   

Slutligen utvärderar jag de valda söktjänsterna medelst relevanstest.  
Utifrån en begränsad akademisk disciplin, slavistik, avser jag att jämföra 

relevansen hos de återvunna dokumenten och relatera eventuella skillnader i 
återvinningen till söktjänsternas olika egenskaper och redovisa vilka 
konsekvenser detta får för sökningar inom det valda ämnesområdet. 
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1.2. Frågeställningar 
De konkreta frågor jag ställer till materialet sammanfattas här nedan: 

- vilken är återvinningseffektiviteten  hos söktjänsterna GoogleScholar 
och OAIster mätt som precision hos de tio första träffarna i 
resultatlistan? 

- bidrar metadata till en högre precision i återvinningen? 
- sker det någon överlappning av återvunna dokument söktjänsterna 

emellan? 
- sker det någon dubblering av de återvunna dokumenten? 

1.3. Avgränsningar 
Undersökningens omfattning har i föreliggande arbete begränsats till att gälla 
informationsbehov såsom det kommit till uttryck i den akademiska disciplinen 
slavistik och då med särskild hänsyn tagen till ämnets kulturologiska 
inriktning. Bakgrunden till denna avgränsning står att söka i min egen 
ämneskunskap (fil.mag. i historia med inriktning på Ryssland och 
forskarstuderande i slavistik). Den utvärdering av relevans som arbetet bygger 
på förutsätter en dylik ämneskunskap. Relevansbedömningen kommer inte att 
gälla för nivån akademisk forskning utan görs med utgångspunkt från 
grundutbildningen i slaviska språk vid Stockholms universitet och då med 
fokus på C-, D-, och E-uppsatser i ämnet. Motivet till att B-uppsatser och 
studier på forskarutbildningsnivå inte finns representerade står främst att söka i 
författarens uppfattning att de som exponenter för två extremer inte låter sig 
förenas av några gemensamma kriterier för relevansbedömning.  De förra 
tillfredsställer skäligen elementära intellektuella krav, de senare förutsätter en 
hög abstraktionsnivå. 

I redogörelsen för IR-system kommer jag inte att närmare gå in på de 
matematiska konstruktionerna bakom modellernas uppbyggnad. Jag strävar 
snarare till att i mer allmängiltiga drag skissera upp hur systemen fungerar och 
beskrivningen av IR-system skall närmare ses som en bakgrundsteckning än en 
detaljredogörelse för deras tekniska förutsättningar. 

1.4. Tidigare forskning  
Nedan följer i sammandrag en redogörelse för några studier på temat 
utvärdering och relevansbedömning som visat sig ändamålsenliga för min egen 
studie. Inför den uppsjö av litteratur som finns på området har jag som 
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ledstjärna haft att begränsa mig till studier av färskare datum. Några anspråk på 
fullständighet gör jag givetvis inte. 

Lars Jonsson (2002) har i sin magisteruppsats Söktjänster för akademiskt 
bruk. En utvärdering av Google och Argos med frågor från en akademisk 
ämnesdisciplinundersökt återvinningskapaciteten hos två söktjänster. Google 
har i hans studie fått representera en bred generell söktjänst och Argos 
företräder en specialiserad sådan (med inriktning på antikens kultur och 
samhällsliv). Jonsson mäter precisionen hos de tjugo första träffarna – first 
twenty precision. Antalet ställda sökfrågor uppgår till tio och baserar sig på 
verkliga informationsbehov. Jonsson är medveten om relevansbegreppets 
subjektiva karaktär och laborerar i olika test med fem olika definitioner av 
relevans där han använder olika vikter vid rankningen av 
återvinningseffektiviteten. I tre av dessa test mättes söktjänsternas effektivitet 
vid sinsemellan avvikande trösklar för precision, och avdrag gjordes för 
dubbletter och inaktiva länkar. I de två övriga uteslöts dubbletter och inaktiva 
länkar från resultatlistorna och beräkningarna gjordes på den återstående delen 
av de återvunna dokumenten (20 minus de eliminerade träffarna). Jonsson har 
också signifikanstestat resultaten med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest för 
att utröna huruvida skillnaderna i resultat går att hänföra till en reell skillnad 
eller om differenserna är slumpmässiga. I samtliga Jonssons test presterade 
Google signifikant bättre än Argos. Till Argos’ nackdel räknades det stora 
antal dubbletter och inaktiva länkar som genererades. Google levde högt på sin 
elaborerade frågesyntax och sin algoritm för rankning av träffar. (Med algoritm 
avses ”The mathematical formula used to determine how web pages are ranked 
in a search engine’s or directory’s search results.” enligt  Shari Thurow 2003, 
s. 242) 

Katarina Hjortsäter (2000) redogör för hur elektroniska dokument 
indexeras av olika söktjänster, hur man optimerar sökbarheten och om 
metadata bidrar till en bättre återvinning. I studien, som är rubricerad WWW 
och informationsåtervinning. En uppsats om hur elektroniska dokument görs 
sökbara på webben med hjälp av metadata och indexering klargörs också 
begrepp som ofta figurerar i samband med publicering av dokument på 
webben. Hon tar också upp både fördelar och nackdelar med de olika 
indexeringssystem hon behandlar i sin uppsats. De söktjänster som hon jämför 
är ALLT.com, AltaVista, Evreka, FAST Search, Infoseek/Go, Northern Light 
och Svesök. Hon gör en egen webbplats sökbar – först utan metadata som 
keywords och description och i ett andra skede med dessa metadata plus author 
och jämför huruvida sökbarheten ökar i och med tillägget av metadata. I sin 
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resultatredovisning konstaterar hon att AltaVista presterade bäst i bägge 
typerna av sökning. Fritextindexering fungerar väl enligt henne men förutsätter 
att användaren är kunnig i hur sökverktyget skall hanteras. En fördel är också 
om ”sökrymden” är någorlunda avgränsad. Hennes ämne var tematiskt 
begränsat till hushållningssällskap. Att det finns ett behov av strukturerad 
information och att metadata har en uppgift att fylla noterar hon likaså.  Som 
en fördel med metadata nämner hon möjligheten att söka på ämnesord som inte 
förekommer i dokumentets brödtext. 

Att klargöra vad metadata är och vilken roll metadata spelar i olika 
söktjänster är ämnet för Marie Stenängs (2000) uppsats Metadata på webben. 
En studie av metadata och dess användning på sex svenska högskolors och 
universitets webbplatser. Hennes egentliga undersökning föregicks av en 
förundersökning som omfattade 33 startsidor och alla de webbsidor som kunde 
nås från dem. För den slutliga studien minskades antalet till sex högskolor och 
universitet enligt kriteriet att tre skulle uppvisa metadata (metataggar i hennes 
terminologi) i mer än hälften av sidorna och tre skulle ha metadata i mindre än 
hälften. De inrättningar som ingick i studien var Högskolan i Halmstad, 
Karolinska institutet och Växjö universitet (litet metadata) samt Malmö 
högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro universitet (mycket 
metadata). Genom ett enkätformulär inhämtade hon också uppgifter från de 
akademiska inrättningarnas webmasters. Hon konstaterar att flera olika 
metadataformat finns tillgängliga på Internet, men att de kommersiella 
söktjänsterna endast stöder HTMLs titeltagg och metadata med attributen 
keywords och description. De sex undersökta webbplatserna använder 
metadata i viss utsträckning. Dublin Core finns representerat i ett fåtal fall. 
Sökmotorerna presenterar vanligtvis webbsidornas titeltagg och description-
tagg i sökresultaten. Därför borde man enligt författaren fästa speciell 
uppmärksamhet vid god titel- och description-information när man tillför 
metadata. Skillnaden i användningen av metadata antas i stor utsträckning bero 
på varje enskild webmasters intresse för och kunskap om metadata. 

Nils Mårtensson & ElenaVakhrameeva (2003) har i sin magisteruppsats 
Dublin Core i praktiken. En undersökning av hur Dublin Core används inom 
fem svenska söktjänster valt att undersöka hur metadataschemat Dublin Core 
använts i söktjänsterna Rättskällan, studera.nu, Svenska miljönätet, Svesök och 
Uppsala universitets webbkatalog. Författarna undersöker också vilka 
skillnader och likheter som finns mellan de olika söktjänsternas sätt att 
använda sig av metadata i allmänhet och Dublin Core i synnerhet. De samlade 
in metadataposter med hjälp av en robot och gjorde tio sökningar på tio 
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söktermer i söktjänsternas fritextsökning. I undersökningen ingick de tio första 
återvunna metadataposterna i varje sökning. En av söktjänsterna, studera.nu, 
undersöktes manuellt. Författarna noterar stora skillnader i användningen av 
Dublin Core (DC). Antalet DC-element varierar mellan 5 och 15 och 
söktjänsterna fokuserar på olika element och qualifiers. De kompletterar också 
sina resursbeskrivningar med olika slags tillägg. Endast fyra DC-element är 
gemensamma för samtliga söktjänster (DC.Title, DC.Identifier, 
DC.Description, DC.Subject). Enligt författarna borde söktjänsterna samarbeta 
och koordinera användningen av metadata för att göra tillförlitlig information 
mer tillgänglig  för allmänheten. 

Den som intresserar sig för det centrala begreppet inom 
utvärderingsforskning, relevans, och vill ha en historisk översikt kan med 
fördel börja med StefanoMizzaros sammanställning Relevance: The Whole 
History från1997. Där inleder Mizzaro med att beskriva ett gemensamt 
ramverk för hur ett så komplext begrepp skall definieras och urskiljer fyra 
dimensioner bland vilka relevans inordnar sig:     

1. surrogat, dokument, information 
2. sökfråga (query), request, informationsbehov, problem 
3. topic, task, context, variationer dem emellan 
4. tidsaspekten (från det att problemet formuleras till dess att 

forskningsuppgiften är slutförd 
 
Därefter presenterar Mizzaro cirka 160 texter i kronologisk ordning. Den 
historiska översikten är indelad i tre övergripande tidsperioder: före 1958, 
perioden 1959-1976, 1977 och framåt. De inlägg som gjorts i relevansdebatten 
analyseras sedan utifrån sju olika aspekter (metodologiska, olika typer av 
relevans, surrogat, kriterier, begreppets dynamiska natur, olika slag av 
dokumentrepresentation, subjektivitet). I ytterligare ett avsnitt i sin artikel 
sammanfattar och analyserar Mizzaro forskningen kring relevans ur ett mer 
generellt perspektiv genom att presentera kvantitativa data som han sedan 
baserar en kvalitativ analys på. Han konstaterar bl.a. att den mittersta perioden 
präglas av uppfattningen att relevans är något som finns inbegripet i 
dokumentet och sökfrågan. Under den sista perioden däremot är forskarna 
mera fokuserade på relevans som ett subjektivt, mångdimensionellt och 
dynamiskt begrepp. 

J. M. Budd hänvisar i sin artikel om relevans ”Relevance: Language, 
Semantics, Philosophy” (2004) till Mizzaros översikt och konstaterar att 
litteratur om relevans inom biblioteks- och informationsvetenskapen främst 
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bygger på forskning inom informationsåtervinning och utformningen av 
informationssystem. Under ett inledande skede präglades litteraturen om 
relevans av en viss ortodoxi där begreppet uppfattades som objektivt. Senare 
skulle ett annorlunda synsätt bli dominerande, där relevans bedömdes som 
dynamiskt till sin natur. Budd pekar också på andra vetenskapliga discipliner 
som inflytelserika inom relevansforskningen, nämligen språkfilosofi och 
semantik. Numera läggs mera vikt vid kontexten i vilken relevansbedömingen 
sker och den mänskliga kommunikationen betraktas som dialogisk. Kapitlet 
om relevans i denna framställning bygger i stor utsträckning på Budds översikt 
(se kap. 3.3). 

Vincenzo Della Mea och Stefano Mizzaro har tillsammans föreslagit nya 
sätt att mäta återvinningseffektivitet. I sin artikel ”Measuring Retrieval 
Effectiveness: A New Proposal and a First Experimental Validation” (2004) 
vänder de sig emot den ofta återkommande föreställningen att relevans skulle 
vara ett binärt begrepp, d.v.s. uppfattningen att ett dokument antingen är 
relevant eller inte är det. I konsekvens härmed opponerar de sig också mot 
tanken på binär återvinning (binary retrieval), d.v.s. föreställningen att ett 
dokument antingen återvinns eller inte återvinns. I stället föreslår de ett helt 
nytt mått på återvinningseffektivitet som de kallar ADM (average distance 
measure) och som baserar sig på vad de benämner continuous relevance and 
retrieval. De testar detta mått på TREC-data (Text REtrieval Conference – ett 
projekt inom vars ramar forskning sker inom återvinningssystem och 
utvärdering av dessa). På basen av sin experimentella studie hävdar de att 
ADM väl kan ersätta de effektivitetsmått som hittills varit standard och att det 
nya måttet kan bidra till en förbättring av effektivitetsutvärderingarna. De 
utlovar fortsatt forskning på området. 

Kelly Maglaughlin och Diane Sonnenwald (2002) har i en studie låtit 
deltagarna identifiera de avsnitt i 20 document representations som låg till 
grund för deras relevansbedömningar. Den skala försökspersonerna fick arbeta 
med var relevant, partiellt relevant och icke-relevant i förhållande till deras 
informationsbehov. Under en intervju fick de sedan redogöra för sin 
bedömning. Under analysens gång kunde de två forskarna urskilja 29 kriterier 
för hur relevansbedömningen skedde. Dessa kriterier kunde grupperas i sex 
kategorier:  

- abstract (i vad mån den var citerbar, hur informativ den var) 
- författare (inom vilken disciplin, status m.m.) 
- innehåll (validitet, bakgrund, nyhetsvärde m.m.) 
- fulltext (användbarhet, vem den var riktad till [audience] m.m.) 
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- tidskrift/förläggare (huvudsaklig inriktning, kvalitet m.m.) 
- personliga kategorier  

Ett notabelt resultat av undersökningen var att det är en mängd olika kriterier 
som ligger till grund för en relevansbedömning och att de flesta kriterier kan 
bidra såväl positivt som negativt i en sådan utvärdering av ett dokument. De 
viktigaste kategorierna var innehåll och fulltextkriterier.  

Bernard Jansen och Amanda Spink (2003) har studerat hur webbplatser 
placerar sig i rankad återvinning (ranked retrieval) och hur användarnas 
tittarbeteende manifesterar sig. I sin artikel ”An Analysis of Web Documents 
Retrieved and Viewed” tar de upp tre frågor: 

- Hur många resultatsidor går användare av sökmotorer igenom? 
- Hur många webbdokument tittar användarna igenom när de surfar på 

nätet? 
- Hur relevanta är dokumenten de undersöker? 

Föremålet för deras studie är en kommersiell sökmotor (FAST). De utnyttjar 
data från tusentals användare och undersöker gemensamma mönster vad gäller 
antalet resultatsidor som gicks igenom, hur många sidor som besågs och 
relationen mellan antalet sökfrågor, antalet webbplatser som besöktes och tiden 
mellan besöken på de olika webbplatserna. Bland undersökningsresultaten kan 
nämnas att cirka 54 procent av användarna endast tittar igenom en enda sida i 
resultatlistan. Över hälften av sessionerna varar mindre än femton minuter och 
ungefär 25 procent varar mindre än fem minuter. Tjugo procent av användarna 
tittar igenom ett webbdokument på mindre än en minut – ett resultat som 
indikerar att det första intrycket av ett dokument är av stor betydelse eftersom 
användarna inte i allmänhet ägnar speciellt mycket tid för en grundligare 
genomgång. Av de webbdokument som ögnades igenom var vartannat att 
betrakta som relevant. Författarna noterar att resultatet gäller för ”documents 
viewed, not documents retrieved” (s. 68).  

De studier om informationsåtervinning som företagits på magisternivå i 
Sverige har redan några år på nacken. År 2000 kan man notera ett stort intresse 
för IR-system i allmänhet och metadata i synnerhet (Hjortsäter, Stenäng, 
Mårtensson & Vakhrameeva). År 2002 presenterade Jonsson sin utvärdering 
men den verkar inte ha fått så många efterföljare. Sedan dess har flera nya 
söktjänster sett dagens ljus samtidigt som forskarnas syn på relevans och 
relevansbedömning också har genomgått förändringar. Detta väcker frågan om 
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inte en ny studie vore motiverad där man tar hänsyn till dagens förändrade 
situation. Det är mot den bakgrunden föreliggande arbete har tillkommit.  

1.5. Disposition 
I kapitel 1 redogör jag för uppsatsens syfte, avgränsningar och frågeställningar 
och presenterar slutligen några arbeten från tidigare forskning inom ämnena 
informationsåtervinning och relevansbedömning . 

Kapitel 2 innehåller en redovisning av fundamentala begrepp och hur de 
definieras och används i föreliggande arbete. Begrepp som behandlas är bl.a. 
internet och webben, sökmotor, fritext – fulltext samt metadata. Exempel ges 
också på olika metadatascheman. 

Kapitel 3 inleds med en kort presentation av hur IR-system är tänkta att 
fungera och därefter följer en redogörelse för fyra olika IR-modeller: den 
booleska modellen, termviktningsmodellen, vektorrymdsmodellen och den 
probabilistiska modellen. Hela kapitlet avslutas med några reflektioner kring 
begreppet relevans som är centralt inom informationsåtervinningen.   

I kapitel 4 presenteras de två söktjänster som är föremål för detta studium, 
nämligen OAIster och Google Scholar. Jag gör en genomgång av vilka 
sökmöjligheter de erbjuder men går inte närmare in på tekniska detaljer. En 
sammanställning av söktjänsternas inbördes likheter och skillnader avslutar 
kapitlet. 

I metodkapitlet (kapitel 5) redogör jag bl.a. för det valda ämnesområdet, 
det slumpmässiga urvalet, principen om ”minsta gemensamma nämnare” samt 
vilka relevanskriterier som legat till grund för den slutliga 
relevansbedömningen av de återvunna dokumenten. 

Kapitel 6 behandlar frågan om vad som har konstituerat ett 
informationsbehov i föreliggande undersökning och utifrån vilka kriterier 
sökfrågorna har formulerats. 

I kapitel 7 redovisas resultatet av undersökningen i tabellform följt av 
kommentarer med avseende på precision, dubbleringar, inaktiva länkar och 
överlappningar. 

Kapitel 8 innehåller en slutdiskussion där utrymme ges åt frågor som 
undersökningens resultat föranleder.  

En slutlig sammanfattning av denna studie görs i kapitel 9. 
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2. BEGREPPSUTREDNINGAR 

Nedan följer en redogörelse för några centrala begrepp och för hur de används i 
denna uppsats. 

2.1. Internet och webben 
Ofta används Internet och webben som synonyma begrepp men en åtskillnad är 
ändå värd att notera.  

Internet är det globala nätverk av datorer som är sammankopplade med 
varandra och som faller tillbaka på ARPANET, skapat i USA i slutet av 1960-
talet. I början användes Internet främst av personer knutna till universitet och 
forskningscentra och utgjorde den infrastruktur som skapade möjligheten att 
skicka e-post och filer mellan användare. För att överföra information krävs 
speciella kommunikationsprotokoll: ftp (file transfer protocol) för att överföra 
filer och smtp (simple mail transfer protocol) för att skicka elektronisk post. 

Webben är ett system som möjliggör navigering och publicering av 
information. I slutet av 1990 såg den första webbläsaren dagens ljus. Dess 
skapare, Berners-Lee, gav sitt program namnet WorldWideWeb och det 
protokoll som används för överföringen av information kallas http (hyper text 
transfer protocol). Protokollets essens är hypertexten som möjliggör navigering 
mellan webbsidor via länkar. För att beskriva hur sidorna ser ut och vad de 
innehåller utnyttjar man märkspråket html (hyper text markup language) som 
är enkelt att använda men inte är utrustat med ”de väldefinierade egenskaper 
som skulle behövas för verkligt avancerade återvinningssystem”. (Våge, 
Dalianis, Iselid 2003, s. 12-13) 

Begreppsparet Internet-webben äger alltså en motsvarighet i 
konstellationen hårdvara-mjukvara, där Internet står för det förra elementet och 
webben för det senare. 
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2.2. Sökmotor 
Två begrepp som ofta blandas samman är söktjänst och sökmotor, eftersom 
bägge utgår från det engelska search engine. I det följande kommer jag att 
upprätthålla den distinktion som Svenska datatermgruppen rekommenderar.  

Där definieras söktjänst inom Internet som en ”tjänst som erbjuds på en 
webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på 
webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper”. Det engelska search 
engine översätts till svenska med söktjänst när det är själva tjänsten som 
åsyftas. Som exempel på söktjänster nämns AltaVista, Euroseek, Lycos och 
Yahoo (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a67 [2005-02-26]). De 
söktjänster som kommer att undersökas i denna uppsats är Google Scholar och 
OAIster. 

När engelskans search engine syftar på själva programvaran är den 
svenska motsvarigheten sökmotor. Sökmotor definieras i enlighet härmed som 
”program för indexering av och sökning i stora textmassor, t.ex. samtliga 
webbsidor på Internet”. Som ett förtydligande nämns att flera söktjänster kan 
använda sig av en och samma sökmotor. 
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a66 [2005-02-26]) Det är inte fallet 
med Google Scholar och OAIster. 

De tre huvudsakliga komponenterna som en sökmotor är sammansatt av är  
- ett spindelprogram (en sidhämtare eller sökspindel) 
- indexeringsprogram (som står för en katalogisering av de inhämtade 

sidorna) 
- sökgränssnittet (en sökmodul som möjliggör en sökning i indexet) 

(Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 18) 

2.2.1. Sökspindel 
Sökspindelns (eng. spider, crawler) uppgift är att hitta webbsidor antingen på 
en webbplats eller på hela Internet och samla in dem för indexering. (Våge, 
Dalianis, Iselid 2003, s. 106) 

Sökspindeln (sidhämtaren, sökroboten) spindlar en webbplats och följer då 
länkar som leder till alla sidor som kan samlas in. Spindeln kan samla in filer i 
en mängd olika format såsom html-, text-, pdf-, Word-, Excel-, PowerPoint-, 
PostScript-, ljud-, bildfiler, m.m. Samtidigt skapar spindeln en kopia (spegling) 
av den insamlade webbplatsen så som den såg ut i hämtningsögonblicket och 
lagrar den i en lokal dator i form av en cache.  
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Webbplatsen kan omfatta filer i många olika format och dessa format 
konverteras till cachen med ett gemensamt filformat, oftast html för att allt 
skall gå att söka på. När det gäller ljud- och bildfiler, som inte består av text, 
får man indexera filnamn och länktext. Spindeln noterar också när filerna 
skapades och på vilket språk de är avfattade samt eventuella metadata. Detta är 
ett förberedelsestadium inför indexeringen. (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 
107) 

 

2.2.2. Indexering 
När spindelprogrammet väl samlat in webbsidorna tar indexeringsprogrammet 
över, läser av och analyserar dokumenten för att kunna lägga in uppgifter om 
dem i ett index. Indexeringen går ut på att från dokumenten extrahera ord och 
fraser, metadata samt uppgifter om filtyp, filstorlek och tidpunkt för 
nedhämtningen. (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 21-22) 

Orden i en text innehåller en hög procent s.k. stoppord, d.v.s. sådana 
högfrekventa ord som förekommer i alla texter och inte är att betrakta som 
betydelsebärande. Det är statistiskt belagt att svenska texter innehåller så 
mycket som 43% stoppord, vari då ingår prepositioner, konjunktioner, 
räkneord, interjektioner. Svenskspråkiga texter består därför till 57 procent av 
betydelsebärande ord (nyckelord, eng. keywords). Fördelningen enligt 
ordklasser är: substantiv- 25 procent, verb – 17 procent, adjektiv – 15 procent. 
Ett indexeringsprogram kan använda en lista över stoppord och filtrera bort 
dem och på så sätt minska ner indexet med närmare hälften av 
dokumentsamlingens storlek. Numera indexeras dock oftast samtliga ord (alltså 
också stopporden). Annars skulle man inte kunna göra frassökningar. Om 
stoppord som och, att, eller, inte inte skulle ingå i indexet skulle sökningar på 
fraser som ”en röd bil” eller ”att vara eller inte vara” inte kunna utföras. (Våge, 
Dalianis, Iselid 2003, s. 109-110) 

För varje ord i indexet finns pekare som anger vilka dokument som 
inkluderar ordet i fråga. Förutsättningar för frassökning och närhetssökning är 
att också ordens position i dokumenten finns angivna i indexet. Som redan 
konstaterats är också indexering av stoppord en sådan förutsättning. Vill man 
kunna söka i vissa fält (fältsökning) måste indexeringsprogrammet lagra 
information om vilka fält som inkluderar ordet: dokumentets titel, något 
metadatafält, själva brödtexten eller länktexterna (den klickbara text som leder 
en vidare när man vill följa länkar). (Våge, Dalianis, Iselid 2003,  s. 21-22) 
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Allt indexeras inte av en sökmotor antingen för att man inte vill eller inte 
kan. Det kan gälla ”udda dokumenttyper” men också: 

- olänkade webbsidor (de ligger  på en server men har ingen inlänk från 
en annan sida i indexet) 

- popup-fönster som är kodade i JavaScript 
- sidor vars åtkomst kräver att man har ett lösenord 
- sidor som utnyttjar ramteknik på ett otillfredsställande sätt (ramar 

motsvarar det eng. frames och definieras av Svenska datatermgruppen 
som en ” teknik inom sidbeskrivningsspråket HTML som möjliggör 
indelning av en webbsida i flera rutor där varje ruta innehåller ett 
separat HTML-dokument” 
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a80  [2005-02-27]) 

- robots.txt som är en fil med information om dokument som man av 
någon anledning inte vill ha indexerad. 

o om man inte vill ha någon speciell webbsida indexerad lägger 
man in metadata i själva html-koden (noindex, nofollow) (Våge, 
Dalianis, Iselid 2003, s. 47-48). I html-filen nedan åskådliggörs 
detta förfarande:  
<html> 
<head> 
<meta name="robots" content="noindex, nofollow"> 
<meta name="description" content="This page ...."> 
<title>...</title> 
</head> 
<body> 
... 
(http://www.robotstxt.org/wc/meta-user.html     [2005-04-27]) 
 

Vill man understryka att metadata om förbud mot indexering skall gälla 
alla spindlar skriver man in User-agent:*. Vill man inte ha webbplatsen 
indexerad överhuvudtaget använder man Disallow: / (Våge, Dalianis, Iselid 
2003, s. 48) enligt följande robots.txt-fil: 

User-agent: * 
Disallow: / 
(http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html  [2005-04-27]) 
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2.2.3. Sökgränssnitt 
Kontaktytan mellan dator och användare, det s.k. gränssnittet (eng. interface) 
är det som oftast avses med sökmotorer. Där har användaren tillgång till ett 
enkelt  och/eller avancerat formulär som erbjuder olika sökfunktioner och 
valmöjligheter. (Våge, Dalianis, Iselid 2003,  s. 23) 

2.3. Olika typer av söktjänster 
Lars Våge, Hercules Dalianis och Lars Iselid (2003)särskiljer fyra olika typer 
av söktjänster (s. 13): 

- sökmotorer, där ett datorprogram tar hand om insamling av webbsidor 
och indexeringen  av dem (s. 16) 

- webbkataloger (=katalogtjänster), som sorterar in olika länkar 
ämnesvis och vanligen är skapade av människor och mer sällan av 
datorprogram (s. 24) 

- metasöktjänster, som inte själva indexerar webbsidor utan 
sammanställer sökresultaten från andra söktjänster (s. 28) 

- frågetjänster, som gör det möjligt för användaren att ställa sin fråga på 
naturligt språk och inte kräver rätta söktermer och korrekt frågesyntax. 
De kan delas in i kommunikativa (där riktiga människor besvarar 
frågor över nätet) och maskinella där ett program tar hand om såväl 
frågor som svar. FAQ (Frequently Asked  Questions) är ett exempel på 
en enkel maskinell frågetjänst. (s. 40-41) 

Utifrån dess egenskaper kan en söktjänst också indelas i: 
- portaliserad, d.v.s. den tillhandahåller olika kringtjänster vid sidan av 

sin funktion som söktjänst, t.ex. avgiftsfri e-post, hemsida, 
meteorologiska prognoser, börsnoteringar 

- specialiserad, d.v.s. den är nischad (och spänner inte över en hel mängd 
med ämnesområden), t.ex. inom medicin eller vissa dokumenttyper 
som bildfiler 

- hybridiserad, d.v.s. den inbegriper flera olika söktjänster i sig och kan 
t.ex. vara både webbkatalog och söktjänst på en och samma gång 

- faktabaserad, d.v.s. den producerar sina egna webbsidor med 
faktamaterial och gör det sökbart på den egna webbplatsen; ett exempel 
är en webbencyklopedi (s. 14) 
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Google Scholar och OAIster är bägge specialiserade på akademiskt material. 
Google Scholar är en sökmotor, medan OAIster är en metasöktjänst. 

2.4. Fulltext - fritext 
I litteraturen förekommer begrepp som fritextindexering, fulltextindexering 
och automatisk indexering.  

Ett försök till klargörande står att finna hos Callan (Associate Professor, 
School of Computer Science (LTI) och Heinz School of Public Policy and 
Management, http://www-2.cs.cmu.edu/~callan/) som gör följande 
sammanställning (tabell 1) av manuell och automatisk indexering å ena sidan 
och kontrollerad vokabulär och fritext å den andra: 

 
Tabell 1. Olika typer av indexering enligt Callan. 

 Manual Automatic  

Controlled 

Vocabulary 

Metadata, Semantic Web Text categorization 

Free Text Current practice Most text search 

engines 

(Callan 2004, s. 7 &  s. 14) 

Den grundläggande tanken bakom fritextindexering är enligt Callan att man 
använder sig av en icke-kontrollerad vokabulär (d.v.s. den vokabulär som 
dokumentet själv tillhandahåller; min anm.). Detta har såväl fördelar som 
nackdelar. Bland fördelarna nämner han att 

- indextermerna väl kommer att motsvara innehållet i dokumenten  

- det inte uppstår något behov av att lära in en kontrollerad vokabulär som 
eventuellt skulle kunna vara komplicerad 

- det möjligen är lättare att automatisera än en typ av indexering som bygger på 
kontrollerad vokabulär 

En nackdel med fritextindexering är att det kan uppstå ”vocabulary-mismatch 
problems” (Callan 2004, s. 15). Därmed avser han problemet med homonymi. 
Flera författare har varit inne på behovet att förfina sökresultaten. Om vi är ute 
efter en författare vars efternamn är Bean vill vi inte få träffar med baljväxter i 
titel- eller ämnesfält (Haynes 2004, s. 93). På motsvarande sätt kan en sökning 

 16

http://www-2.cs.cmu.edu/%7Ecallan/


på efternamnet Stone resultera i träffar från tidskriften Rolling Stone till 
geologiska och mineralogiska utredningar (Mårtensson & Vakhrameeva 2000, 
s. 17).  

Bör man använda utvalda termer från själva dokumentet (vilket historiskt 
var den första metoden)? Det får konsekvenser: Vilka termer? Utvalda enligt 
vilka kritererier? 

Skall man i stället använda alla termer i dokumentet? Det är det som 
Callan kallar fulltextindexering (och som på sätt och vis kan karakteriseras 
som ett slags extremfall av fritextindexering).  Den gör det lätt för oss att 
undvika problem med urvalet och kriterierna för detta urval. Alla termer är 
dock inte lika bra på att fungera som indexeringstermer (Callan 2004, s. 16). 
Ord som ”the”, ”of”, ”and”, (stoppord), är högfrekventa men knappast 
relevanta vid en sökning på specifika begrepp (Callan 2004, s. 19).  

Motsatsparet metadata – fulltext förtjänar en separat utredning eftersom 
Google hävdar att deras sökningar sker i fulltext och OAIster framhäver sitt 
flitiga bruk av metadata. 

Det föreligger  en väsentlig skillnad mellan konventionella IR-system (vars 
primära uppgift är att lagra och återvinna information, relevant för en verklig 
sökfråga) och webben. Det tycks vara en allmän uppfattning, att de svar som 
frågor på webben genererar, inte baserar sig på dokument i fulltext.  

Att söktjänsternas index skulle ha karaktären av fulltext hävdas på sina 
håll. Att söktermen förekommer på en webbsida som representerar dokumentet 
och därför bidrar till en återvinning av dokumentet är dock en litet annan sak. 
(Jonsson 2002, s. 19).  

En grundläggande skillnad mellan konventionella IR-system och webben 
är enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto att sökfrågor (queries) på webben 
besvaras utan att man har tillgång till texten. Det som står till ens förfogande är 
”indicier” (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2003, s. 373). 

Iselid klargör problematiken genom att påpeka att fulltext i databaser 
innebär att artikeln finns med i sin helhet. Däremot innebär det inte att hela 
artikeln är indexerad och därmed sökbar utöver vad som sägs i en abstract eller 
referens. När det gäller webben blir fulltext som begrepp ganska oegentligt. 
Det som ligger ute på nätet indexeras i mån av möjlighet oberoende av om det 
är det fullständiga dokumentet eller en sammanfattning av detsamma och i den 
meningen kan en abstract betraktas som varande av ”fulltextkaraktär”. 
Sökmotorernas index har karaktären av fulltext, men endast artiklar som är 
gratis tillgängliga på nätet indexeras på basen av hela dokumenttexten. Som 
exempel nämner Iselid DOAJ.org som fulltextindexerar artiklar (Iselid e-mail 
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2005-02-14). (DOAJ står för Directory of Open Access Journals.) 
OAIster har ett fält som kallas ”Note” och som beskriver den digitala 

resursen ungefär som en abstract. Söktermen utmärks med fet stil där som i alla 
andra fält, men det är ju inte liktydigt med en fulltextsökning i konventionell 
mening, där det är dokumentet självt i fulltext (samtliga ord i 
originaldokumentet) som är grunden för sökningen. Note-texten motsvarar 
alltså inte dokumentet i fulltext utan är att betrakta som text av 
”fulltextkaraktär” i enlighet med vad som ovan preciserats. 

Jag kommer i det följande att använda begreppet fulltext för hela texten i 
originaldokumentet oberoende av om stopporden är indexerade eller inte (och 
gör följaktligen ingen distinktion mellan fritext (endast de betydelsebärande 
orden/nyckelorden är indexerade) och fulltext /samtliga ord, inklusive 
stopporden är indexerade/ som Callan). Därutöver använder jag begreppet text 
av fulltextkaraktär för de fall där indexeringen har gjorts på en 
textrepresentation av dokumentet (abstract, sammanfattning, presentation på en 
webbsida). 

 

2.5. Metadata 

2.5.1. Allmänt om metadata 
Termen ”metadata” används i svenskan som en etablerad term. Svenska 
datatermgruppen definierar den som ”data om data”. Som exempel nämns 
”kvalitetsuppgifter för en datamängd, t.ex. noggrannhet hos mätdata, 
källuppgifter för data eller senaste uppdateringsdatum”.  I internetsammanhang 
är det som åsyftas exempelvis tilläggsinformation om webbresurser av olika 
slag. Det kan gälla uppgifter som titel, författare, datum för publicering på 
nätet, ämne, språk, format (html, pdf) (http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-
lista.html ; fråga 106). 

Termen ”metatagg” finns inte upptaget i Svenska datatermgruppens 
ordlista. Däremot uppträder begreppet ”tagg” som den rekommenderade 
motsvarigheten till engelskans ”tag”. Datatermgruppen definierar begreppet 
som ”tecken eller teckenkombination som används för märkning eller 
klassificering av data” (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a132). 

Sten Hedberg, FD och f. förste bibliotekare vid Uppsala UB, föredrar 
termen ”strukturerad information” (muntlig uppgift 2004-11-17), men den 
formuleringen finns inte upptagen i Svenska datatermgruppens ordlista. 
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Haynes använder begreppet metadata och definierar det såsom följer: 

Metadata is data that describes the content, format or attributes of a data record or 
information resource. It can be used to describe highly structured resources or 
unstructured information such as text documents. Metadata can be applied to description 
of: electronic resources; digital data (including digital images); and to printed documents 
such as books, journals and reports. Metadata can be embedded within the information 
resource (as is often the case with web resources) or it can be held separately in a 
database. (Haynes 2004, s. 8.) 

En nära förbunden term är ”format”. Hedman exemplifierar med utgångspunkt 
från Marc-formatet och säger bl.a. följande:  

Formatet byggs upp av fält (t.ex. 260) och delfält (260a,b och c). I stället för format,fält 
och delfält talar man om metataggar eller taggar när det gäller katalogisering av 
nätresurser. /…/ I stället för format skulle man kunna tala om kodningsschema, mall eller 
checklista. (Hedman 2000, s.19.) 

I denna uppsats kommer jag i fortsättningen att använda termen ”metadata”, 
dels för att den är internationellt gångbar och dels för att man då undviker 
termen ”tagg”, över vilken anglicismens ande svävar, vilket i sin tur kan verka 
stötande för personer med ett känsligt språksinne.  

Jag kommer att använda begreppet på samma sätt som Haynes i betydelsen 
av tilläggsinformation om ett webbdokument avseende dess innehåll, format 
eller attribut.  

Den metadata som närmast blir aktuell i denna uppsats är den typ av 
metadata som listas i formatet Dublin Core varom mera nedan. 

Haynes räknar upp skäl till att vi behöver metadata överhuvudtaget: 
- Metadata förbättrar återvinningskapaciteten genom att skapa en 

kontext för de termer som skall beskriva en elektronisk resurs, t.ex. 
genom att förebygga homonymiproblem (det som Callan kallar 
vocabulary mismatch problems): Green i author-fältet anger att det är 
frågan om en person; green i titelfältet att det är en ämnesbeskrivande 
term. Indexeringen av elektroniska resurser kan alltså med hjälp av 
metadata ske med större urskillning. 

- Metadata underlättar handhavandet (way of managing) av digitala 
objekt genom att t.ex. tillföra angivelser om när ett dokument skapades 
och senast uppdaterades, vem som är ansvarig för publikationen och 
under vilka betingelser resursen får användas. 

- Metadata kan bidra till att autenticiteten för resursen fastställs och blir 
på så sätt ett bevis på det elektroniska dokumentets integritet, vilket är 
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viktigt inte minst med tanke på digitalt lagrade juridiska dokument 
som kan tjäna som bevis vid rättsliga prövningar. 

- Metadata är grunden för interoperabilitet mellan olika system. När 
system är olika uppbyggda och man behöver överföra data mellan dem 
ligger  metadata till grund för vad dessa data består av och hur de skall 
hanteras. 

 Det är bakgrunden till att man numera strävar till att etablera 
metadatastandarder för att möjliggöra en effektiv överföring av information. 
(Haynes 2004, s. 11-12) 

Vilken betydelse sökmotorerna tillmäter metadata mellan <head> och 
</head> i html-dokumen är svårt att veta. Ibland ignoreras metadata helt och 
hållet eftersom det är känt att falska metadata kan läggas in för att rankningen 
skall bli högre (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 21-22). Ofta uppfattas metadata 
som ett slags trollformel som automatiskt leder till att dokumentet rankas högt 
av en sökmotor. I själva verket är det långt ifrån alla sökmotorer som använder 
metadata när de bedömer relevansen hos en elektronisk resurs. Vissa 
sökmotorer använder inte metadata överhuvudtaget. Metadata är därför snarast 
att betrakta som en sekundär text vars syfte är att befrämja en webbplats vad 
gäller placeringen på en resultatsida. (Thurow 2003, s. 74-75) 

Noteras kan att titeltaggen (texten mellan HTML-taggarna <title> och 
</title>; Thurow 2003, s. 66) inte är att betrakta som metadata (och alltså inte 
är att förväxla med <meta name=’DC.title’>; min anm.). Titeltaggen (<title>) 
och brödtexten (visible-body text) betraktas av sökmotorerna som primär text 
och alla indexerar den texten och tillmäter den ett betydande värde. 
Metadatatext uppfattas som sekundär text eftersom inte alla sökmotorer läser 
av den (Thurow 2003, s. 48). Titeltaggen spelar en viktig roll vid 
relevansbedömningen och fungerar också som ”a call to action”, d.v.s. den är 
det första som syns i en resultatlista och stimulerar därför användarna att klicka 
sig vidare till webbplatsen (Thurow 2003, s. 67). 

Det är i titeltaggen, brödtexten, metadata och grafiska bilders alternativtext 
som nyckelord kommer bäst till sin rätt (Thurow 2003, s. 20). 

Nedan följer en kort redogörelse för olika varianter av metadatascheman. 

2.5.2. Metadatascheman 
Nedan redogör jag för metadataschemat Dublin Core och dess variant i 
OAIster (som innebär en komprimering av samma schema).  
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Det finns också varianter som innebär en utbyggnad av Dublin Core. Som 
exempel kan nämnas AGLS (Australian Government Locator Service) - en 
standard för metadata som används för nätbaserad regeringsinformation. Den 
bygger huvudsakligen på Dublin Core men har utökats med ytterligare fyra 
metadataelement – availability, function, audience, mandate – och omfattar 
alltså sammanlagt 19 element. Vissa av dem kan ytterligare förfinas (Haynes 
2004, s. 55). Elementet Date kan t.ex. preciseras med qualifiers som ” created, 
modified, valid, issued” (AGLS Metadata Element Set 2002, s. 9). Nedan 
koncentrerar jag mig emellertid på Dublin Core och dess OAIster-variant. 

2.5.2.1. Metadata enligt Dublin Core 
Det metadataformat som går under benämningen Dublin Core omfattar 15 fält. 
Sju av dessa fält relaterar till dokumentets innehåll (title, subject, description, 
source, language, relation, coverage), fyra hänför sig till resursens upphov 
(creator, publisher, contributor, rights) och ytterligare fyra är att beteckna som 
identifikatorer (date, type, format, identifier). (Hedberg 2000 a, s. 2) 

I Dublin Core Metadata Element Set (version 1.1 från den 2 juni 2003) 
preciseras vad de olika fälten förväntas innehålla. 

DC.Title – namnet på resursen 
DC.Creator – namnet på den person eller organisation som huvudsakligen 

är ansvarig för resursens innehåll 
DC.Subject – ämnet för resursens innehåll uttryckt som nyckelord, 

nyckelfraser, klassifikationskod som beskriver ämnet 
DC.Description – en redogörelse för resursens innehåll såsom abstract, 

innehållsförteckning, en grafisk återgivning eller en fritt formulerad 
beskrivning av resursen 

DC.Publisher – uppgift om den person, organisation eller tjänst som är 
ansvarig för att resursen gjort tillgänglig 

DC.Contributor – namnet på den person, organisation eller tjänst som har 
bidragit till resursens innehåll 

DC.Date – uppgift som hänför sig till resursens livscykel, t.ex. datum för 
dess tillblivelse eller tillgängliggörande i formen ÅÅÅÅ-MM-DD 

DC.Type – resursinnehållets genre eller karaktär 
DC.Format – resursens fysiska eller digitala manifestation, t.ex. mediatyp 

som kan identifiera mjuk- eller hårdvara, eller resursens dimensioner såsom 
storlek 
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DC.Identifier – en entydig referens till resursen i en given kontext, t.ex. 
URL (Uniform Resource Identifier) eller ISBN (International Standard Book 
Number) 

DC.Source – en referens till en resurs från vilken den nuvarande resursen 
härrör, t.ex. tidigare upplaga 

DC.Language – språket på vilket resursens intellektuella innehåll är 
avfattat, t.ex. ”en” eller ”eng” för engelska 

DC.Relation – en referens till en relaterad resurs, t.ex. i form av en 
numerisk angivelse 

DC.Coverage – resursinnehållets omfattning, t.ex. toponym eller 
geografiska koordinater, uppgift om tidsperiod 

DC.Rights – uppgifter om rättigheter förknippade med resursen, t.ex. 
copyright 
(http://dublincore.org/documents/dces/) 
 

2.5.2.2. Metadata enligt OAIster 
Sammanlagt 13 fält är möjliga att lista i OAIsters metadataschema och nio av 
dem är identiska med Dublin Core (DC): Title, Author/Creator, Contributor, 
Publisher, Resource Type, Resource Format, Language, Subject och Rights.  

Ytterligare tre OAIster-fält sammanfaller med tre DC-fält men uppträder 
under annan beteckning: DC.Date motsvaras av Year; DC.Description 
motsvaras av Note; DC.Identifier motsvaras av URL. Dessutom finns en 
uppgift – Institution – där man anger hur många träffar varje inrättning bidragit 
med vid en sökning. 

De Dublin Core-fält som saknas i OAIster är DC.Source, DC.Relation och 
DC.Coverage. (http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/help.html [2005-02-11]) 

I Note-fältet kan man skriva in information som inte passar in i andra fält. 
Normalt är det en beskrivning eller sammanfattning av resursen ifråga och 
påminner i stort sett om en abstract. Ibland kan beskrivningen i Note 
förekomma på flera olika språk. Om då söktermen är homonym på de 
involverade språken leder det till att träffrekvensen för den posten stiger 
markant, vilket kan ge resursen en högre viktning om man valt att sortera på 
träffrekvens.  

I exemplet nedan ser vi prov på metadata vid sökning på ämnet 
”presidential election” AND ”russia” i alla fält i OAIster [2005-02-27]: 
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Title  University Library: Technical Departments: 
Russian Presidential Election Posters  

Publisher The materials are available for use at the University 
of Illinois Archives. Telephone (217) 333-0798; E-Mail illiarch@uiuc.edu  

Year  1995-1996  
Resource Type The materials described in this descriptive record 

are publications.  
Language  EN  
Note  Russian Presidential Election Posters, 1995-96, 

include promotional posters, flyers, newspapers, calendars, pamphlets, 
speeches, leaflets, brochures, and postcards for candidates including Mikhail 
Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir Zhirinovskii, Gennady Ziuganov, 
Aleksandr Lebed; parties including Women of Russia, Democratic Choice of 
Russia, National Republican Party, Social Democrats, LDPR, and the 
Communist Party.  

Subject  Communism  
Subject  Elections  
Subject  Posters  
Subject  Russia - Politics and Government  
URL

 http://web.library.uiuc.edu/ahx/uaccard/UAControlCard.asp?RG
=35&SG=2&RS=54 

Rights  Description of these archival materials is Copyright 
University of Illinois Board of Trustees. Copyright to the materials described 
in this descriptive record may be held by the University of Illinois or by the 
creator of the materials. Please contact the University of Illinois Archives for 
additional information.  

Institution University of Illinois Archives Holdings  
Score  190 

 

En uppföljning av länken till den elektroniska resursen avslöjar att det i det här 
fallet var ett Dublin Core-schema som låg till grund för indexeringen i 
originaldokumentet: 

 
<head> 
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<title>University Library: Technical Departments: Russian Presidential 
Election Posters, 1995-1996. A description of archival materials at the 
University of Illinois Archives</title> 

<LINK REL=stylesheet type='text/css' href='style.css'> 
<link rel='schema.DC'   

 href= 'http://dublincore.org/documents/1998/09/dces/'> 
<meta name='DC.identifier' 

content='http://web.library.uiuc.edu/ahx/uaccard/UAControlCard.asp?RG=35
&SG=2&RS=54'> 

<meta name='DC.title' content='University of Illinois at Urbana-
Champaign:  University Library:  Technical Departments:  Russian 
Presidential Election Posters'> 

<meta name='DC.date' content='1995-1996'> 
<meta name='DC.description' content='Russian Presidential Election 

Posters, 1995-96, include promotional posters, flyers, newspapers, calendars, 
pamphlets, speeches, leaflets, brochures, and postcards for candidates 
including Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir Zhirinovskii, Gennady 
Ziuganov, Aleksandr Lebed; parties including Women of Russia, Democratic 
Choice of Russia, National Republican Party, Social Democrats, LDPR, and 
the Communist Party.'> 

<meta name='DC.publisher' content='The materials are available for use at 
the University of Illinois Archives.  Telephone (217) 333-0798; E-Mail 
illiarch@uiuc.edu'> 

<meta name='DC.rights' content='Description of these archival materials is 
Copyright University of Illinois Board of Trustees.  Copyright to the materials 
described in this descriptive record may be held by the University of Illinois or 
by the creator of the materials.  Please contact the University of Illinois 
Archives for additional information.'> 

<meta name='DC.language' content='EN'> 
<meta name='DC.type' content='The materials described in this descriptive 

record are publications.'> 
 <meta name="DC.subject" content="Communism"> 
 <meta name="DC.subject" content="Elections">  
 <meta name="DC.subject" content="Posters">  
 <meta name="DC.subject" content="Russia - Politics and Government">  
</head> 
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2.6. Övrigt 
Ytterligare några begrepp som används i detta arbete är dubblett, spegelsida 
och överlappning. Nedan följer en beskrivning av vad som här avses med dessa 
termer. 

Dubblett innebär att samma webbdokument förekommer flera gånger i 
samma resultatlista och i samtliga  fall har en identisk URL. 

Spegelsida avser det fall då samma webbdokument förekommer ett flertal 
gånger i samma resultatlista men URLarna är olika. 

Överlappningar innebär att samma webbdokument listas i bägge 
söktjänsternas resultatlistor. 
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3. IR-SYSTEM 

Informationsåtervinning (eng. IR = information retrieval) handlar om att 
representera, lagra, organisera och tillgängliggöra informationsresurser. 
Systemet skall tillhandahålla tillgång på intressant och relevant information 
utifrån ett specificerat informationsbehov hos användarna. Detta behov måste 
översättas till en sökfråga för att en sökmotor eller ett återvinningssystem skall 
kunna tillfredsställa informationsbehovet. Med hjälp av nyckelord (eller 
indextermer) beskrivs användarens informationsbehov. En viktig skillnad görs 
mellan informationsåtervinning och dataåtervinning (data retrieval) (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 2003, s.1). 

Att återvinna data är mer begränsat i omfång. Där räcker det att fastställa 
vilka dokument i en dokumentsamling som inkluderar ett visst nyckelord i 
sökfrågan. Ett enda felaktigt dokument bland en större mängd dokument 
innebär ett misslyckande. 

Användaren av ett informationsåtervinningssystem är snarare ute efter att 
erhålla information om ett ämnesområde än att återvinna en enkel faktauppgift. 
I ett system för informationsåtervinning tillåts återvunna dokument inkludera 
smärre felaktigheter utan att för den skull anses undermåligt. Orsaken är att 
informationsåtervinning baseras på naturligt språk till skillnad från 
dataåtervinning som bygger på en väl definierad struktur och semantik. 

För att ett system för informationsåtervinning skall fungera effektivt måste 
det bedöma innehållet i dokumenten i en dokumentsamling och ranka dem i 
enlighet med uppställda relevanskriterier i förhållande till sökfrågan. Relevans 
är därför ett centralt begrepp inom informationsåtervinningen. Den 
huvudsakliga målsättningen för ett IR-system är att återvinna alla för sökfrågan 
relevanta dokument och så få icke-relevanta som möjligt (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 2003, s.1-2). 
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3.1. IR-modeller 
Nedan följer en kort redogörelse för olika modeller för återvinning av 
information: den booleska modellen, termviktningsmodellen, 
vektorrymdsmodellen och den probabilistiska modellen. 

3.1.1. Den booleska modellen 
Av de olika modellerna för informationsåtervinning är den booleska den äldsta. 
Den gör bruk av tre olika operatorer, de s.k. booleska operatorerna. AND-
operatorn mellan två söktermer anger att bägge orden måste finnas i den 
dokumenttext som skall återvinnas. OR-operatorn mellan två söktermer anger 
att någotdera ordet (minst ett) bör ingå i dokumentets text. NOT-operatorn före 
en sökterm kräver att termen ifråga exkluderas.  

Ordfrekvenser är något som inte uppmärksammas av den booleska 
modellen vilket kan resultera i att träffarna blir för få eller för talrika. Den 
inbördes viktningen mellan orden kan bli missvisande. Däremot medger den en 
sökning som blir mycket exakt. (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 112) 

Strategin bakom den booleska återvinningsmodellen grundar sig på ett 
binärt beslut – antingen betraktas ett dokument som relevant eller som icke-
relevant utan att man tillåter någon nyansering däremellan. Därför lämpar sig 
den booleska modellen snarare för dataåtervinning än för 
informationsåtervinning. Baeza-Yates och Ribeiro-Neto anser också att det 
föreligger vissa svårigheter med att översätta ett informationsbehov till en 
sökfråga i boolesk tappning (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2003, s. 26). 

Heting Chu är inne på samma linje och påpekar att det kan vara svårt för 
användare att använda rätt boolesk operator. Som speciellt förvirrande nämner 
Chu att AND-operatorn lätt uppfattas som ett sätt att utöka träfflistan när det 
enligt boolesk logik förhåller sig tvärtom. På motsvarande sätt är OR-operatorn 
lätt att uppfatta som ett sätt att reducera träfflistan när den i stället enligt 
boolesk logik resulterar i en utökning av antalet träffar. I sammansatt boolesk 
sökning kan processens inbördes ordning verka komplicerad (NOT före AND 
före OR). Vid sökning som involverar bruk av parenteser är det inte uppenbart 
för alla användare att t.ex. inre parenteser processas först.  

Att den booleska modellen är begränsad till de tre operatorerna ovan gör 
det svårt att uttrycka andra relationer mellan termer. Modellen saknar också en 
viktningsmekanism för att ange söktermers relativa betydelse. Någon partiell 
relevans går heller inte att uttrycka p.g.a. modellens binära natur (jfr ovan). 
Modellen har också som nackdel att den kan generera ”null output” (om för 
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många söktermer förenas med en AND-operator) eller ”output overload” (om 
för många söktermer förenas med en OR-operator).  

Till modellens fördelar räknar Chu att den tillåter en sökfråga att brytas 
ned i olika komponenter och tar i betraktande de ”different facets” som detta 
resulterar i. Det i sin tur kan åstadkomma flexibilitet och effektiv i 
informationsåtervinning om det används på rätt sätt. Vidare bedömer Chu den 
booleska modellen som kostnadseffektiv och relativt lätt att konstruera 
eftersom de algoritmer som kommer i fråga är lättare att tillämpa än de som är i 
bruk i andra IR-system (Chu 2003, s. 99-102).  

3.1.2. Termviktningsmodellen 
I termviktningsmodellen tar man hänsyn till termfrekvens och inverterad 
dokumentfrekvens. Termviktningsmodellen är mera avancerad som modell än 
den booleska och använder frekvensmåtten för att bestämma en terms 
”signifikans, sällsynthet eller relevans” (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 112). 

Termfrekvens – tf – anger hur många gånger termen uppträder i ett visst 
dokument och blir då ett mått på hur väl termen beskriver innehållet i 
dokumentet. (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 113; Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 29) 

Inverterad dokumentfrekvens – idf – är det totala antalet dokument i 
dokumentsamlingen (N) dividerat med antalet dokument i vilka termen 
uppträder minst en gång (di) – N/di. Ett högt värde på idf är liktydigt med hög 
signifikans, vilket i sin tur betyder att termen är ovanlig i dokumentsamlingen. 

För att få ett mått på en terms signifikans i ett specifikt dokument 
multiplicerar man tf och idf – tf*idf.  

Om N i en dokumentsamling är 100 och di för nyckelordet bilverkstäder är 
5 (d.v.s. nyckelordet uppträder minst en gång i fem dokument), blir idf = N/di 
= 100/5 = 20. 

Motsvarande operation för stoppordet och som uppträder i alla dokument 
ger idf = N/di = 100/100 = 1. 

Nyckelordet har betydligt högre idf än stoppordet. Nyckelordet är med 
andra ord betydligt mer sällsynt rent allmänt taget. 

Om nyckelordet bilverkstäder uppträder 10 gånger i ett specifikt dokument 
ger detta tf = 10. Fortsätter vi uträkningen ser det ut så här: tf*idf = 10*20 = 
200. Det betyder att nyckelordet är mycket signifikant i detta specifika 
dokument. 
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Om stoppordet och också förekommer 10 gånger får vi tf = 10 och tf*idf = 
10*1 = 10. Det betyder att stoppordet har låg signifikans i det här speciella 
dokumentet. 

Om en term är generellt ovanlig men högfrekvent i ett visst dokument är 
det dokumentet troligen av intresse för en användare som söker på just den 
termen. 

För att inte långa dokument skall få för stor genomslagskraft kan man 
matematiskt kompensera dokumentlängd (och få dokumenten att framstå som 
lika långa). Ett sätt att göra det på är genom formeln idf*tf/√tf. 

Man kan också exkludera stoppord genom att sätta ett gränsvärde på tf*idf 
så att stoppord under ett visst värde utesluts.  

Det går att kombinera termviktning med den booleska modellen. (Det görs 
i såväl Google Scholar som OAIster; min anm.) 

(Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 113-114) 
 

3.1.3. Vektorrymdsmodellen 
Vektorrymdsmodellen överger tanken på binära vikter (jfr den booleska ovan) 
och skapar möjlighet för partiell matchning av ord. Det åstadkommer man 
genom att förse termerna i sökfrågor och dokument med icke-binära vikter. 
Med deras hjälp räknar man fram graden av likhet mellan dokument som är 
lagrade i systemet och den sökfråga som användaren ställer. De återvunna 
dokumenten sorteras i fallande ordning utifrån graden av likhet och på så vis 
kan vektorrymdsmodellen ta hänsyn till dokument som endast delvis matchar 
söktermerna.  

Vektorrymdsmodellen innebär ett slags jämförelse mellan en 
dokumentvektor och en frågevektor. Ett dokument och en sökfråga 
representeras av vektorer och graden av likhet dem emellan kan beräknas som 
en kvantifierbar korrelation mellan dokumentvektorn och frågevektorn (Baeza-
Yates&Ribeiro-Neto 1999, s. 27). Den dokumentvektor vars vinkel till 
frågevektorn är minst är den som rankas högst eftersom det är den som 
uppvisar den högsta graden av likhet med ”avseende på en oordnad distribution 
av ord”. Det gör det möjligt att alltid få någon träff. (Våge, Dalianis, Iselid 
2003, s. 114). 

Vektorrymdsmodellen kan kombineras med termviktningsmodellen och 
förbättrar därigenom återvinningskapaciteten. Möjligheten till partiell 
matchning tillåter återvinning av dokument som endast approximerar 
sökfrågan och dess rankningsformel möjliggör en sortering av dokumenten 
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utifrån deras grad av likhet med sökfrågan. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 30) 

De träffar man får behöver dock inte nödvändigtvis vara relevanta 
”eftersom orden som spänner upp vektorn inte behöver ha några speciella 
relationer med varandra” (Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 114). Just avsaknaden 
av en relation söktermer emellan nämns också av Chu som en begränsning hos 
vektorrymdsmodellen. Speciellt nämner han svårigheten att uttrycka synonyma 
relationer och fraser eftersom vektorrymdsmodellen saknar booleska operatorer 
(OR-operatorn för synonyma uttryck t.ex cars, automobiles) och 
närhetsoperatorer (WITH-operator för att uttrycka fraser som information 
WITH retrieval). Chu har också invändningar mot modellens 
termviktningsmekanism som han beskriver som komplicerad och subjektiv. 
Eftersom det är användaren som står för viktningen av söktermer blir den 
baserad på hans eller hennes uppfattning och bedömning. Modellen kräver 
också flera termer för en sökfråga eller ett dokument (fler än man 
nödvändigtvis behöver i den booleska modellen) och en utökning av söktermer 
innebär en kännbar kostnadsökning. (Chu 2003, s. 104-105) 

Eftersom vektorrymdsmodellen underlättar beräkningen av dokumentlikhet 
är den användbar när man vill åstadkomma automatisk klustring. Klustring 
innebär att träffar grupperas efter webbplats. Ofta tillåter sökmotorer att 
användaren avaktiverar klustring. Google medger dock inte denna möjlighet . 
(Våge, Dalianis, Iselid 2003, s. 85, 114)  

I jämförelse med den booleska modellen är vektorrymdsmodellen enklare 
att använda. Inga förkunskaper i boolesk logik behövs utan användaren 
behöver bara välja några söktermer utifrån sitt informationsbehov för att 
genomföra en sökning. Vektorrymdsmodellen medger också en viktning av 
termerna och förutsätter inte att de är likvärdiga. (Att viktningen är subjektiv är 
dock problematiskt, jfr ovan.) Likhet eller relevans rankas i fallande ordning 
(med det mest relevanta först) över en skala och man undviker då en binär 
indelning. Denna av Chu kallade ”ranked output” sparar såväl tid som energi i 
återvinningsprocessen. Ytterligare en fördel, som Chu ser det, är mekanismen 
med ”relevance feedback” som innebär att systemet på basen av det erhållna 
resultatet automatiskt kan modifiera frågevektorn och erbjuda mer relevanta 
resultat. Användaren behöver endast utnyttja en funktion som ”More like this” 
eller ”More similar results” för att uppnå en förbättrad återvinning. (Chu 2003, 
s. 103-104) 
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3.1.4. Den probabilistiska modellen 
Den probabilistiska modellen utgår från tanken att det till en sökfråga måste 
finnas en samling dokument som innehåller precis de relevanta dokumenten 
och inga andra – en optimal svarsmängd (the ideal answer set). Man kan se 
processen att formulera sökfrågor som en process där man närmare bestämmer 
egenskaperna hos denna optimala svarsmängd. Exakt vilka egenskaper det är 
frågan om vet vi inte. Däremot vet vi att det måste finnas indextermer vars 
semantiska innehåll borde motsvara dessa egenskaper. Vi måste börja med att 
gissa oss fram. En första gissning resulterar i en preliminär probabilistisk 
beskrivning av den optimala svarsmängden. Denna initiala beskrivning 
förbättras genom interaktion med en användare som går igenom de återvunna 
dokumenten och avgör i vad mån de är relevanta eller inte. Denna nyvunna 
information används av systemet i syfte att förfina beskrivningen av den 
optimala svarsmängden. Denna procedur upprepas och så småningom närmar 
man sig den verkliga beskrivningen av den optimala svarsmängden. Noteras 
bör behovet av att gissa i initialfasen och en medveten strävan att täcka in 
beskrivningen i probabilistiska termer. 

Den probabilistiska modellen försöker uppskatta sannolikheten för att en 
en användare skall bedöma ett dokument dj som relevant med utgångspunkt 
från en sökfråga q och dokumentet dj i en dokumentsamling. Denna 
sannolikhet förutsätts vara avhängig endast av sökfrågan och 
dokumentrepresentationen. Vidare antar modellen att det existerar en delmängd 
(subset) av alla dokument som användaren föredrar som svarsmängd på 
sökfrågan q. Denna optimala svarsmängd R borde maximera ”the overall 
probability of relevance to the user”. Man förutsätter då att dokument som 
ingår i R är relevanta med avseende på sökfrågan och att dokument som inte 
ingår i R är icke-relevanta. Ett problem med detta antagande är att man inte 
explicit anger hur sannolikheten för relevans skall beräknas. (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 30-31) 

Bland nackdelarna med den probabilistiska modellen kan nämnas behovet 
att gissa sig fram till hur dokumenten skall delas in i relevanta och icke-
relevanta. Modellen opererar med binära vikter och tar alltså inte hänsyn till 
termfrekvens inom ett dokument. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 34) 

Chu anser inte att den probabilistiska modellen förbättrar 
återvinningseffektiviteten i någon nämnvärd utsträckning i jämförelse med den 
booleska eller vektorrymdsmodellen. En svaghet som han nämner är dess 
matematiska sofistikering som kanske gör den mindre tillgänglig. Den 
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förekommer dessutom i ett antal varianter och oenighet råder om vilken som är 
att föredra. (Chu 2003, s. 108) 

En teoretisk fördel är att dokumenten rankas i fallande ordning efter 
sannolikheten att de är relevanta (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 34). 
Enligt Chu är det också mer realistiskt att uttrycka sannolikheten för relevans 
än ”ren relevans” mellan sökfrågor och dokument. Han anser också att den är 
mer användarvänlig än den booleska modellen (Chu 2003, s. 107). 

3.2. Utvärdering av IR-system 
De svar man får av ett IR-system är inte exakta (till skillnad från dem man 
erhåller från ett dataåtervinningssystem) och därför krävs att man rankar dem 
utifrån deras relevans i förhållande till en sökfråga. Denna rankning av 
relevansen är en central komponent i utvärderingen av ett IR-system, som 
m.a.o. kräver att man bedömer hur precis en svarsmängd är. Det är det som 
avses med en utvärdering av återvinningseffektiviteten hos ett IR-system (eng. 
retrieval performance evaluation).  

Vid en dylik utvärdering utgår man från en test reference collection – en 
testkollektion - som består av en samling dokument (collection of documents), 
en mängd informationsfrågor (set of example information requests) och en 
mängd relevanta dokument (set of relevant documents) som svar på 
förfrågningarna. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 73-74) 

3.2.1. Precision och recall 
De två klassiska måtten på återvinningseffektivitet är recall (täckning) och 
precision. Recall har att göra med systemets förmåga att återvinna önskade 
dokument när man söker på ämne. Precision avser systemets förmåga att 
filtrera bort oönskade dokument. En sökning kan få fyra olika resultat: 

 
- vissa relevanta dokument återvinns = träffar (här använt i betydelsen 

relevanta återvunna dokument och inte som i allmänhet återvunna 
dokument överhuvudtaget i en resultatlista; min anm.) 

- vissa icke-relevanta dokument återvinns = brus 
- vissa relevanta dokument återvinns inte = missar 
- vissa icke-relevanta dokument återvinns inte = de har framgångsrikt 

undvikits (been dodged) 
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Recall är antalet återvunna relevanta dokument (träffar) dividerat med det 
totala antalet relevanta dokument i systemet. 

Precision är antalet återvunna relevanta dokument dividerat med det totala 
antalet återvunna dokument (såväl relevanta som icke-relevanta).  

Det optimala vore att maximera såväl recall som precision, d.v.s. minimera 
brus och missar. I praktiken förhåller det sig dock så att recall och precision 
står i motsatsförhållande till varandra (are inversely related). När den ena 
förbättras, försämras den andra. (Rowley & Farrow 2002, s. 362-363) 

Totalantalet relevanta dokument kan bli ansenligt vid en sökning på 
webben och recall kan därför bli omöjligt att fastställa (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 380). Därför är precision ett enklare mått att beräkna.  

Att undersöka samtliga dokument i en stor svarsmängd är resurskrävande 
och ett sätt att förenkla proceduren är att mäta precision vid s.k. document 
cutoff values. I stället för att gå igenom hela resultatlistan nöjer man sig med 5, 
10, 15, 20, 30, 50 eller 100 av de återvunna dokumenten. (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 78) 

3.2.2. Kritik av precision och recall 
Della Mea och Mizzaro kritiserar det binära synsättet som enligt dem 
fortfarande dominerar sätten att utvärdera IR-system och som återspeglas i 
relevans- och återvinningsstudier. Ända sedan vektorrymdsmodellen och den 
probabilistiska modellen har det varit uppenbart att system för återvinning av 
information (IRS – information retrieval system) inte ”återvinner eller inte 
återvinner ett dokument” utan snarare rankar dokument med hjälp av något 
viktningssystem. Också relevansstudier har visat att relevans inte är ett binärt 
fenomen och att binära bedömningar inte kan vara något optimalt sätt att närma 
sig problemet. Della Mea och Mizzaro räknar upp mått som frångår det 
traditionella synsättet: 

- mått som grundar sig på relevanskategorier och IR-systemets rankning 
- mått som jämför rankningen gjord av IRS (systemet för 

informationsåtervinning) med en optimal rankning eller ett 
användbarhetsmått (usefulness measure) 

- mått som bedömer IR-effektivitet med hjälp av ett kontinuerligt värde 
(continuous value) på relevans och återvinning 

Trots dessa alternativa mått har precision och recall behållit sin position som 
standardmått när det gäller IR-utvärdering. Dessa mått är så djupt rotade i vårt 
medvetande att också när mänskliga relevansbedömningar inte är dikotoma till 
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sin karaktär (som när man använder sig av tre- eller flergradiga skalor eller 
continuum) leder precision och recall oss att ”binarisera” vår bedömning enligt 
Della Mea och Mizzaro. Vid bruket av en tregradig skala (icke-relevant, 
partiellt relevant och relevant) händer det att ”partially relevant items collapse 
into relevant ones /…/ and/or less frequently into nonrelevant ones” (s. 531). 
En övergång från binaritet till kontinuitet är därför vad författarna föreslår som 
approach ifråga om relevans och återvinning.  

De använder sig av begreppet user relevance score (URS) och definierar 
det som ett värde inom intervallet [0,1] som mäter ett dokuments reella 
relevans, d.v.s. den av användaren fastställda relevansen i förhållande till ett 
informationsbehov. URS antar värdet 1 för ”helt relevanta” dokument och 
värdet 0 för ”helt irrelevanta” dokument. Mellanliggande värden antas av 
dokument som företer olika grader av partiell relevans.  

På motsvarande sätt används system relevance score (SRS) som ett mått på 
återvinningen (d.v.s. IRS:s mått på dokumentets relevans i förhållande till en 
sökfråga). Också SRS varierar inom ett intervall [0,1] där maximum utgörs av 
värdet 1. (Notera att ett booleskt IRS skulle ha satt SRS som antingen 0 eller 
1.) 

Det nya mått på återvinningseffektivitet som Della Mea och Mizzaro 
föreslår kallar de average distance measure (ADM). Det grundar sig på det 
genomsnittliga avståndet (skillnaden) mellan URS (dokumentens faktiska 
relevans) och SRS (IRS:s estimering av dokumentens relevans). Detta 
genomsnittliga avstånd (där 0 är det minimala värdet och 1 det maximala) 
subtraheras från 1 och det sålunda uträknade värdet är ADM, det nya måttet på 
återvinningseffektivitet. (Della Mea & Mizzaro 2004, s. 530-533) 

ADM-forskningen är under utveckling men visar enligt författarna 
potential för att vara ”an adequate replacement and improvement of standard 
effectiveness measures” (ibid. s. 540).  

För en närmare matematisk beskrivning hänvisas läsaren till artikeln i 
fråga.  

Eftersom ADM-måttet inte ännu är fullt utvecklat inskränker jag mig till 
standardmåttet precision. Uppfattningen att tre- och flergradiga skalor av 
nödtvång skulle te sig ”binariserade” (som Della Mea och Mizzaro hävdar; jfr 
ovan) har jag svårt att dela.  
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3.3. Relevans 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen tog diskussionen om 
relevansbegreppet sin början kring frågor om informationsåtervinning och 
utformningen av informationssystem. Typiskt för dessa inledande försök att 
ringa in begreppet relevans var ett slags mekanistiskt förhållningssätt där 
relevans snarast sågs som ”an objective measure” (Budd 2004, s. 447).  

Man tog sin utgångspunkt i själva dokumentet alternativt 
informationssystemet och bortsåg från andra influenser. På det sättet kunde 
man i Goffmans anda definiera relevans som ”a measure of information 
conveyed by a document relative to a query” (Goffman 1964 i Budd 2004, s. 
449). Man såg relevans som en påtaglig, fysisk, kvantifierbar enhet med ett 
värde direkt relaterbart till olika variabler varav information var en (Budd 
2004, s. 450).  

Precision och recall som mått på effektiviteten i informationsåtervinningen 
uppfattar Budd som problematiska av flera olika anledningar. Dels därför att de 
inte klargör vad som avses med relevans.  Dels därför att de utgår ifrån att det 
finns ett objektivt kriterium enligt vilket dokument skulle kunna klassas som 
antingen relevanta eller irrelevanta utan några nyanser däremellan. Och 
slutligen för att ett instrumentellt mått på relevans baseras på en föreställning 
om relevans som ”a property that inheres in the document retrieved.” (Budd 
2004, s. 451-452) 

Om verkligheten vore så enkel att den utan vidare lät sig kvantifieras och 
inordnas i matematiska modeller skulle inte relevans vara ett så svårfångat 
begrepp. Men som alltid när tolkningen av ett begrepp skall filtreras genom det 
mänskliga psyket uppstår komplikationer av icke-maskinell art. Eller som Case 
så vältaligt uttrycker det: ”The main problem facing an objective 
operationalization of relevance is the contextual nature of human judgment.” 
(Case 2002, s. 89). Vi är alla mer eller mindre ett resultat av vår livssituation, 
socio-kulturella bakgrund och omgivande miljö och det påverkar hur vi söker 
information, hur vi uppfattar den, vilka källor vi hämtar den ur och vilken 
betydelse vi tillskriver den (Case 2002, s. 108). 

Problemet får också en språkfilosofisk och semantisk dimension och det 
har man tagit fasta på i senare studier där man alltmer börjat lägga  vikt vid ”a 
comprehension of the dynamic nature of relevance judgment” (Budd 2004, s. 
447). Att man i modern forskning alltmer har börjat inse relevansbegreppets 
dynamiska natur visas inte minst hos Schamber, Eisenberg och Nilan. De 
beskriver relevans som ett mångdimensionellt, kognitivt begrepp som är 
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avhängigt av användarens uppfattning (perception) om information och 
omständigheterna kring hans/hennes informationsbehov. Användaren bedömer 
också informationen i förhållande till sitt informationsbehov i ett givet 
ögonblick, vilket tillför problematiken en temporal aspekt (Schamber, 
Eisenberg & Nilan 1990 i Budd 2004, s. 452). Betecknande nog noterar 
Kuhlthau att användarens uppfattning om vad som är relevant varierar över tid. 
Det som upplevdes som relevant i sökprocessens början kanske inte är det 
längre i ett senare skede och information som inte ansågs relevant i början kan 
komma att bli det allteftersom sökprocessen fortskrider (Kuhlthau 1993, s. 
120-121). 

Relevansbegreppets komplexitet hindrar dock inte Schamber et alia från att 
fastslå att relevans är mätbar förutsatt att vissa villkor är uppfyllda: ”if 
approached conceptually and operationally from a user’s perspective” 
(Schamber, Eisenberg & Nilan 1990 i Budd 2004, s. 452). 

Tror vi att all kunskap är något som existerar i en enskild individs inre 
(mind) eller föreställer vi oss att den har sitt säte utanför individen? Den 
mekanistiska synen på relevans överensstämmer med den senare 
föreställningen om kunskap som existerande utanför det mänskliga psyket – 
relevansbedömningen  är avhängig av egenskaper hos själva dokumentet, inte 
hos informationssökaren själv (Budd 2004, s.452). Som vi redan har sett är den 
synen alltför simplistisk. Det blir snarare frågan om ett samspel mellan synen 
på vetande som extern i förhållande till informationsanvändaren och synen på 
det som intern (situerad i hans/hennes inre). Syntesen kunde formuleras så, att 
en viss mening eller betydelse finns inbegripen i dokumentet, men denna 
mening måste sättas in i sin speciella kontext och bedömas av användaren 
(Budd 2004, s. 453).  

Härtill kommer ytterligare en aspekt, nämligen uppfattningen av relevans 
som ett uttryck för vad som är gångbart inom en viss akademisk disciplin. 
Beroende på det ”epistemologiska ramverk” (epistemological framework) som 
en forskare verkar inom kommer hans/hennes kriterier för relevans att skifta. 
En empiriker kommer t.ex. att tillmäta faktiska observationer (sense data) ett 
större relevansvärde än utomstående vittnesmål (Hjörland 2002 i Budd 2004, s. 
453-454). 

Sperber och Wilson har i sin forskning fokuserat på relevansbegreppets 
kognitiva sidor och poängterat kontextens betydelse. En central plats tilldelar 
de sådana antaganden vi som kommunikativa varelser gör om vår omvärld. Det 
är dessa antaganden snarare än något faktiskt tillstånd som påverkar hur vi 
tolkar ett påstående (Sperber & Wilson 1986 i Budd 2004, s. 454). En 
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komplikation vid relevansbedömningen är att vi som informationssökare kan 
befinna oss i en mängd olika kontexter. En textmassa kan innehålla något med 
relevans för ett projekt och samtidigt inkludera information med anknytning till 
något annat projekt och därmed påverka informationssökarens tolkning av det 
lästa. Vi återkommer då till vad som tidigare konstaterats, nämligen att 
relevansbedömning med nödvändighet är dynamisk (Budd 2004, s. 455). 
Ytterligare en aspekt som framhålls av Sperber och Wilson är att 
relevansbedömning inte är ett binärt beslut utan snarare måste ses som en 
avvägning, gjord över ett continuum. Ett yttrande A kan visserligen uppfattas 
som relevant men kanske inte lika relevant som ett yttrande B (Budd 2004, s. 
455).  

Alla dessa aspekter kan det bli svårt att ta hänsyn till i en empirisk 
undersökning. Allt är relativt och det är lätt hänt att vi i bedömningsskedet inte 
kan leva upp till idealtillståndet ”fullständig objektivitet”. Att det får 
konsekvenser i en praktisk söksituation förefaller oundvikligt. Till syvende och 
sist blir vi hänvisade till den föga tillfredsställande lösningen (behäftad med ett 
subjektivt element) att förlita oss på vad Budd kallar ”confidence in formal 
relevance judgment as a rational process.” (Budd 2004, s. 452) 

Lars Jonsson har i sin magisteruppsats valt att undersöka 
återvinningseffektiviteten hos två olika typer av söktjänster: en allmän, bred 
söktjänst som Google och en ämnesspecifik som Argos, specialiserad på 
antikens kultur och samhällsliv. Hans diskussion om relevans tar sin 
utgångspunkt i Saracevics och Mizzaros resonemang.  

Hos Saracevic hämtar Jonsson sin syn på relevans som ”ett mått på 
effektiviteten av kontakten mellan en källa och en destination i en 
kommunikationsprocess”. De informationssystem som byggts upp för att tillåta 
oss att mäta detta är alla baserade på att vi tolkar begreppet relevans på ett eller 
annat sätt (Jonsson 2002, s.13; Saracevic 1997, s. 148). Det man enligt 
Saracevic fokuserat på när det gällt att bedöma relevans inom ämnet 
informationsåtervinning (IR) är dels vilka faktorer/element som föreställningen 
om relevans inbegriper, dels vilken relation som är avgörande för vår 
föreställning om relevans. (Saracevic 1997, s. 148; Jonsson 2002, s. 13) 

Jonsson tar också fasta på Mizzaros syn på relevans som en relation mellan 
två enheter, vilka i sin tur ingår i två grupper. I grupp ett skall en av följande 
enheter ingå: dokument, surrogat (en dokumentrepresentation), information 
(definierat som det informationssökaren får ut av dokumentets innehåll). Grupp 
två omfattar en av följande enheter: problem, informationsbehov, request 
(uppmaning på naturligt språk), query (en för ett IR-system hanterlig fråga). 
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Mizzaro bryter dessutom ner varje enhet i beståndsdelarna: topic 
(ämnesområde), task (användningsområde), context (allt utom de två 
förstnämnda beståndsdelarna topic och task). Också Mizzaro betonar risken för 
subjektivitet och vänder sig emot synsättet att relevans skulle vara resultatet av 
ett binärt beslut. Han förordar ett alternativt synsätt där man hellre talar om 
olika relevansnivåer. (Mizzaro 1997, s. 814-815; Jonsson 2002, s. 13-14) 

I likhet med så många av sina föregångare konstaterar Jonsson att 
relevansbegreppet kan ses ur många olika aspekter och att risken för 
godtycklighet är stor. Undersökningsresultatet blir i sista hand beroende av hur 
man förhåller sig till relevans. För egen del betraktar han relevans ”som ett 
mått på till vilken nivå ett dokument tillfredsställer ett informationsbehov 
utifrån ett antal på förhand definierade kriterier” (Jonsson 2002, s. 14). 

Jonsson redogör för sju olika utvärderingsstudier och sammanfattar de 
olika metoderna för att slutligen utkristallisera en egen.  

Vid valet av söktjänster betonades följande aspekter i de sju studierna: 
söktjänsternas bredd, deras rankningsmetoder och gränssnitt, huruvida 
söktjänsterna är förgranskade eller inte, vad tidigare undersökningsresultat 
kommit till om deras återvinningsförmåga, i vad mån de uppfattades som de 
viktigaste. 

Vad beträffar frågornas ursprung och användarnas informationsbehov var 
följande aspekter av intresse: biblioteks referensfrågor, övningar i Dialog, 
ämnen på grundutbildningsnivå, ämnen på forskarnivå och studier i 
informationsvetenskap, formulär riktade till användare som definierade sina 
informationsbehov, egna personliga intressen. 

Utformningen av frågorna skedde utifrån olika premisser: söktjänsternas 
sökfunktioner och gränssnitt studerades på basen av FAQ och söktips, 
jämförelse av olika slags frågesyntax (boolesk sökning, fältsökning, 
trunkering, frassökning), frågorna var antingen strukturerade, enkla eller 
begränsades till personnamn, hänsyn togs till ”minsta gemensamma nämnare 
hos söktjänsternas funktioner”. 

Bedömningen av dokumentens relevans kunde göras antingen av 
användarna eller av författarna till studien. Vid poängsättningen användes olika  
relevanskategorier (dubbletter, spegelsidor, inaktiva länkar, relevanta 
dokument, partiellt relevanta och icke relevanta) och olika skalor. Skalorna 
varierade från tregradiga till sexgradiga (Jonsson 2002, s. 28-29). Maglaughlin 
och Sonnenwald nämner också studier med ”predetermined scale” och ”user-
determined scale”, däribland nio- och elvagradiga skalor. Ett problem med 
dessa skalor är enligt dem att endel forskare inte rättfärdigar användningen av 
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dem och inte redogör för deras validitet och reliabilitet (Maglaughlin & 
Sonnenwald 2002, s. 330). 

Jonsson fortsätter sin sammanfattning av tidigare utvärderingar med att 
precisera vilka mått på relevans som använts (mestadels precision i 
kombination med något annat mått): precision + responstid, precision + 
salience + relevance concentration, precision, ”first twenty precision”, 
precision + relativ recall + coverage, precision + relativ recall. 

I övrigt noterar Jonsson olikheter ifråga om hur många träffar som 
studerats (de 10 eller 20 första träffarna). Ibland undersöktes antalet 
överlappningar. Det fanns en strävan att låta ett så kort tidsintervall som 
möjligt passera mellan de frågor som ställdes. Ibland undersöktes de verkliga 
dokumenten, ibland bara referenserna i resultatlistorna. Det hände att resultaten 
signifikanstestades, men det kunde också hända att ett sådant test inte gjordes 
(Jonsson 2002, s. 30). 
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4. PRESENTATION AV VALDA 
SÖKTJÄNSTER 

Valet av undersökningsobjekt har fallit på OAIster – en specialiserad 
metasöktjänst – och Google Scholar – en specialiserad sökmotor. OAIster gör 
bruk av metadata, medan Google Scholar använder sig av bl.a. 
fulltextindexering och det motsatsförhållandet gör dem intressanta för just 
denna komparativa studie. Att Google Scholar är en ny företeelse som ännu 
inte har gjorts till föremål för ett massivt studium ger denna jämförelse 
söktjänsterna emellan en speciell aktualitet. 

 

4.1. OAIster 
The University of Michigan Libraries ligger bakom ett omfattande projekt att 
göra de digitala resurserna på forskningsbibliotek runtom i världen fritt 
tillgängliga för alla på nätet. OAIster har som ambition att tillhandahålla en så 
omfattande samling resurser som möjligt och vill inte begränsa sig till något 
speciellt ämne. Denna återvinningsresurs har finansierats av Andrew W. 
Mellon Foundation.  Söktjänsten är resultatet av ett samarbete med University 
of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), vars ”metadata harvester” användes 
under projektets två första år. 
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/description.html [2005-02-14]) 

OAIster arbetar med utgångspunkt från metadata om dokument som 
tillhandahåller sådana data enligt principerna för Open Archives Initiative. Till 
skillnad från Google känns servrarna till i förväg. För att komma åt dessa 
metadata använder sig OAIster av ett speciellt protokoll (Våge e-mail 2005-01-
31). 

Detta protokoll går under namnet ”The Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting” och kan nås på webbadress 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html [2005-02-14]. 
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Det OAIster tillhandahåller är digitala resurser som tidigare varit ”dolda” 
(hidden) för användarna bakom ”web scripts”. Det är OAIsters s.k. ”harvesting 
protocol” som gör detta möjligt.  
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/description.html [2005-02-14]). 
Många digitala resurser är inte allmänt åtkomliga eftersom en internetsökning 
med hjälp av sökmotorer som t.ex. Googles inte kan samla in information om 
dem. De robotar som en söktjänst som Google utnyttjar kommer inte åt det s.k. 
CGI, som gör den här typen av digitala resurser sökbara på nätet 
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/hiddendigres.html [2005-02-14]). CGI 
står för Common Gateway Interface och definieras som ”a standard for 
external gateway programs to interface with information servers such as HTTP 
servers”. (http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html [2005-02-14])  

Ulf Härnhammar, IT-specialist och kurskamrat till författaren, har 
påpassligt framhållit att det snarare är CGI-baserade sökningar genom 
sökformuläret som robotarna inte klarar (muntlig uppgift 2005-05-23). 

De digitala resurser som OAIster vill göra åtkomliga är sådana som 
normalt finns tillgängliga  i ”digital library repositories”, administrerade av 
akademiska inrättningar som universitet, som utvecklar sina samlingar i sådana 
”förvaringsutrymmen” 
((http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/hiddendigres.html [2005-02-14]). 
Användare som vill utnyttja OAIsters tjänster erhåller inte endast metadata om 
resurserna i fråga utan kan också länka till det aktuella dokumentet. 
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/description.html [2005-02-14]).  

I en rapport (survey report) konstaterar man att det finns ett stort intresse 
bland informanterna (varav 48,8 procent var personer specialiserade på BoI) att 
kunna söka i hela dokumentets textmassa, d.v.s fulltextsökning i dess egentliga 
betydelse. Man har då kontrat med att påpeka det problematiska i att en 
sökning på fulltext kan resultera i en alltför riklig återvinning av information. I 
stället har man valt en annan väg och tillåter ”search within metadata that has 
been created to reflect the content of the resource”. På OAIster säger man 
explicit att man inte strävar till att slå Google utan vill ”provide an adjunct 
method for accessing information online”. Man vill erbjuda användarna en 
möjlighet att hitta resurser enligt ämne och/eller format och ge tillgång till 
resursen i dess helhet. 
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/surveyreport.html [2005-02-11]) 

När man söker på OAIster kan man gå till väga på två sätt. Antingen söker 
man på ”Search all fields” eller på ett eller flera specifika fält.  
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Söker man på alla fält har man två sökboxar som kan fyllas i med antingen 
en sökterm eller en fras. Innehållet i sökboxarna kan kombineras med en AND-
funktion eller inskränkas till att omfatta minst en sökterm genom en OR-
funktion. 

Vill man söka på ett ord eller en fras i ett eller flera fält kan man välja 
mellan följande fält: 

- Title - (titlar på böcker, artiklar, tidskrifter, ljudfiler m.m.) 
- Author/Creator - (en boks författare, konstnären bakom en målning, 

institutionen ansvarig för en publikation) 
- Subject - (termer som förläggaren  bakom resursen har valt att beskriva 

den med) 
- Resource Type - (t.ex. om det är frågan om text, bild, ljudfiler (audio), 

video. OAIster har haft problem med att normalisera detta fält och 
varnar för att en sökning på detta fält inte är ”fully comprehensive”). 

Om ingen sortering aktivt väljs sorteras resultaten enligt titel i alfabetisk 
ordning (från A till Z). Man kan också välja att sortera enligt andra kriterier, 
nämligen: 

- author/creator (sortering sker också då i alfabetisk ordning A-Z) 
- fallande datumordning (date descending) med det nyaste överst i 

träfflistan, t.ex. från 2005 till 2001 
- stigande datumordning (date ascending) med det äldsta överst, t.ex. 

från 1998 till 2005 
- träffrekvens (hit frequency) – det antal en viss sökterm eller fras 

förekommer med det högsta antalet överst 
- viktad träffrekvens (weighted hit frequency) som fungerar som 

träffrekvens med det tillägget att söktermer i vissa fält ges ökad vikt. 
För varje träff anges ett poängtal som bygger på den algoritm OAIster 
använder sig av. 

Om resultatlistan överstiger 1000 träffar erbjuds inga sorteringsalternativ. 
Fler  än en sökterm i en sökbox räknas automatiskt som en fras. Om man 

söker på fancy dress i sökboxen ”Search all fields” kommer man att få träffar 
där fancy står kombinerad med dress i oupplöslig förening. 

Namn på författare kan variera vad gäller den inbördes ordningen mellan 
förnamn och efternamn. Får man ingen träff på charles dickens kan det löna sig 
att försöka med dickens charles. 
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OAIster tillåter trunkering med hjälp av en asterisk (*). En sökning på civ* 
kan ge träffar på civ, civil, civic, civilization och civilian. 

OAIster tar ingen hänsyn till andra specialtecken. Söker man på gone? Kan 
det resultera i träffar som både gone? och gone. 

Sökmotorn är inte heller versalkänslig, vilket leder till att exempelvis 
Socialism och socialism söks på samma sätt. 

Varje post inkluderar ett antal fält och sökresultatet visar alla de fält som 
respektive post omfattar. (Det behöver inte vara så att varje post har samtliga 
fält representerade.)  

Sammanlagt 13 fält är möjliga att lista i OAIster och nio av dem är 
identiska med Dublin Core (DC): Title, Author/Creator, Contributor, Publisher, 
Resource Type, Resource Format, Language, Subject och Rights.  

Ytterligare tre OAIster-fält sammanfaller med tre DC-fält men uppträder 
under annan beteckning: DC.Date motsvaras av Year; DC.Description 
motsvaras av Note; DC.Identifier motsvaras av URL.  

De Dublin Core-fält som saknas i OAIster är DC.Source, DC.Relation och 
DC.Coverage. Däremot har OAIster ett fält Institution där man kan ange vilken 
inrättning OAIster hämtar sina poster från. 
(http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/help.html [2005-02-11]) 

I Note-fältet kan man som redan nämnts inkludera information som inte 
låter sig inordnas i andra fält. Oftast antar innehållet i Note-fältet karaktären av 
en abstract. 

(Jämför med exemplet med ”presidential election” AND ”Russia” i kap. 
2.5.2.2. som illustrerar vilka metadatafält OAIster har utnyttjat i 
originaldokumentets DC-schema.) 

4.2. Google  
Eftersom Google Scholar är en delmängd av Google kan en förståelse av hur 
modersöktjänsten fungerar vara lämplig som inledning. 

Sergey Brin och Lawrence Page, skaparna av söktjänsten Google Web 
Search, talar i sin översikt över Googles ”anatomi” (d.v.s. dess 
systemegenskaper) om  de ”full text searches” den tillåter. (Som redan 
konstaterats är det normalt inte hela dokumentet i fulltext som avses utan 
indexering av texten i en representation av dokumentet på en webbsida.) 
Googles sökmotor är utrustad med två egenskaper som bidragit till dess 
segertåg över världen: PageRank och länktext (=anchor text). (Brin & Page 
1999?, kap. 1.3.1) 
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Mycket kan ha ändrats sedan Brin och Page skrev sin artikel. Enligt Iselid 
är det svårt att exakt veta hur metadata behandlas av en sökmotor och 
kriterierna kan ändras med jämna mellanrum. (Iselid e-mail 2005-02-14. Jfr 
med vad som sägs i sammanställningen nedan med hänvisning till Thurow.) 

Ett centralt element i Googles webbsökningsverktyg är sidrankning 
(PageRank) – ett system för prioritering av webbsidor 
(http://www.google.se/intl/sv/why_use.hmtl). PageRank är ett sätt att högre 
prioritera resultat från sökning på nyckelord. Vissa resultatsidor ges en större 
betydelse än andra beroende på hur många andra sidor som länkar till den 
sökta. Systemet bygger på antagandet att sidor som citeras flitigt på annat håll 
på nätet är värda att noteras (Brin & Page 1999?, kap. 2.1.2). De flesta 
sökmotorer associerar länktexten med den sida som länken befinner sig på. 
Googles bidrag är att också associera den med den sida som länken pekar på. 
Tanken bakom detta är att ”anchors” ger en noggrannare beskrivning av 
webbsidan än sidorna själva och att ankare kan finnas för dokument som inte 
kan indexeras av en sökmotor som arbetar enbart med text (t.ex. bilder, 
program och databaser). Det ger möjligheten att återvända till webbsidor som 
inte har hittats av sökmotorns spindel. (Brin & Page 1999?, 2.2) 

Det är med hjälp av länknätet som Google bedömer värdet hos en enskild 
sida. En länk från en sida A till en annan sida B tolkas som en röst från sida A 
på sida B. Men det är inte endast antalet röster (eller länkar) som avgör sidans 
värde. Sidan som lägger rösten får en större genomslagskraft om den själv är 
värdefull. Röster från betydelsefulla sidor ”höjer värdet” på andra sidor. 
http://www.google.se/intl/sv/why_use.hmtl) 

I Page Rank Uncovered preciseras tekniken bakom sidrankningen: alla 
sidor som matchar sökningens nyckelord hittas; de rankas i enlighet med ”on 
the page factors” som t.ex. nyckelord; hänsyn tas till ”the inbound anchor 
text”; resultaten justeras med sidrankningsmultiplikator (Ridings & Shishigin 
2002, s. 3; www.voelspriet2.nl/PageRank.pdf). 

Sidrankning kombineras med tekniker för textjämförelse för att underlätta 
sökandet efter relevanta sidor och går bortom träffrekvens när den bedömer i 
vad mån sidans innehåll motsvarar en förfrågan. 
(http://www.google.se/intl/sv/why_use.hmtl).  

Andra egenskaper hos Google är att den utnyttjar närhet (proximity), d.v.s 
bygger på ”location information” för alla träffar. Om man söker på flera ord 
kommer träffar där orden uppträder nära varandra i ett dokument att rankas 
högre än om orden befinner sig på ett längre avstånd från varandra. Den 
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reagerar också på fontstorlek hos ord. Ord i fet stil eller med större tecken 
viktas högre än andra. (Brin & Page 1999?, kap. 4.5.1.) 

Träfflistan motsvarar en lista över förekomster av ett visst ord i ett visst 
dokument. Det finns två typer av träffar: ”fancy hits” och ”plain hits”. De 
förstnämnda omfattar träffar i URL, titel, länktext och metadata (”meta tags”). 
De sistnämnda omfattar övriga data i ett dokument såsom ”capitalization bit, 
font size, and 12 bits of word position in a document” (Brin & Page 1999?, 
kap. 4.2.5.). Titeltaggen räknas inte som metadata trots att den ligger mellan 
<head> och </head>, men allt som finns inskrivet i titeltaggen beaktas när 
dokumentets relevans bedöms. En majoritet (99%) av sökmotorerna ignorerar 
meta keywords och meta description. Den senare variabeln kan dock ligga 
bakom en visning i träfflistorna. De exakta relevanskriterierna hos olika 
sökmotorer är inte något man kan vara helt säker på. Iselid rekommenderar 
Shari Thurows bok Search Engine Visibility (2003) för en vederhäftig och 
någorlunda uppdaterad redogörelse för detta. (Iselid e-mail 2005-02-14)  

Eftersom bara sidor som innehåller samtliga sökord återvinns av Google 
behövs ingen och-funktion. Google bortser också från stoppord och bryr sig 
inte om termer som ”http” och ”.com” samt vissa siffror och bokstäver. Detta 
för att förkorta söktiden. Sökresultaten inkluderar utdrag från webbsidan för att 
ge söktermernas kontext. Google saknar trunkeringsfunktion och visar inte  
”wildcards”. Det är den exakta söktermen som återvinns. Sökningar på Google 
är inte versalkänsliga. Alla bokstäver betraktas som gemener. Söker man på 
”google”, ”GOOGLE” och ”GoOgLe” kommer man att få samma resultat. 
Ingen skillnad görs heller mellan uttal och diakritiska tecken: [München] 
genererar samma resultat som [Muenchen]. Mellanrum och plustecken (+) kan 
användas om man vill inkludera stoppord. Plustecknet är också användbart i 
frassökningar. (http://www.google.se/intl/sv/help/basics.html) 

Mellanrum och minustecken (-) framför ett ord utesluter ord som man inte 
vill få träff på vid en sökning. Citationstecken används vid frassökning: ”så 
här” leder till att orden kommer att stå tillsammans (förutsatt att de inte är 
stoppord). Andra tecken som Google kan läsa av är bindestreck, snedstreck, 
punkter, likamedtecken och apostrofer. Google har också en funktion som 
tillåter domänbegränsning : ”site:”-operatorn. Vill man söka en specifik sida 
eller domän skriver man ”site:domänen.com” i sökrutan; t.ex. [press 
site:www.google.com] leder en till pressinformationen på Googles hemsida. 
Vill man begränsa en sökning till ett speciellt ämne kan man använda sig av 
kategorisökning på directory.google.com, vilket hjälper en att begränsa antalet 
sidor. En sökning på Saturn i Vetenskap>Astronomi-kategorin ger träffar 
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endast på planeten och inte på bilmärket eller spelkonsolen. Olika möjligheter 
till avancerad sökning är en begränsning till sidor inom en speciell webbplats 
eller till sidor på ett visst språk. Man kan också utesluta sidor från en webbsida 
eller hitta sidor som länkar till en webbsida alternativt relaterar till en sådan. 
(http://www.google.se/intl/sv/help/refinesearch.html ) 

Google sparar en kopia (cache) av varje indexerad webbsida för den 
händelse att något inträffar med originalsidan. Den återspeglar hur sidan såg ut 
när den undersöktes. Det är innehållet på cache-sidan som avgör om sidan skall 
anses matcha sökfrågan eller inte. Cache-sidan visas för webbplatser som blivit 
indexerade under förutsättning att ägarna inte har bett Google avlägsna kopian. 
(http://www.google.se/intl/se/features.html#pdf ) 

Pdf-filer indexeras numera också av Google, eftersom de anses ha ett högt 
informativt värde trots att de inte är lika vanliga som html-filer. Symbolen 
[PDF] finns utmärkt i blått tryck som en indikator på att det inte är en webbsida 
vi har att göra med. Automatisk start av programmet Acrobat Reader sker för 
att användaren skall kunna läsa filen. Ett klick på titel-länken till höger om 
symbolen ger  användaren tillgång till själva dokumentet. Cache-länken är för 
pdf-filer ersatt med en textversion som är en oformaterad kopia av dokumentet 
ifråga. (http://www.google.se/intl/se/features.html#pdf) 

Våge bedömer att förutsättningarna för indexering av hela pdf-dokument är 
lika goda som när det gäller html-dokument. Om ambitionen finns hos 
söktjänsterna så är det fullt möjligt. Hela texten hämtas då av spindlarna för 
indexering. (Våge e-mail 2005-01-30) 

Thurow uppger att Google kan indexera 12 olika typer av dokument, 
däribland Word, Excel, PowerPoint, RTF och PDF-filer (Thurow 2003, s. 163). 

 I de fall där Google hittar flera resultat som härstammar från samma 
webbsida visas träffarna i relevansordning (de mest relevanta överst, de övriga 
längre ner). Fenomenet går under benämningen ”indenterade resultat”. Är 
träffarna fler än två från samma sida kan man utnyttja länken ”fler resultat från 
…”. (http://www.google.se/intl/sv/help/interpret.html ) 

4.3. Google Scholar 
Google Scholar lanserades av Google i november 2004 och riktar sig till 
användare som främst är ute efter vetenskapliga alster (”scholarly literature”). 
Här kan man hitta faktagranskade inlägg, avhandlingar, böcker, preprints, 
sammanfattningar (abstracts), artiklar och tekniska rapporter från olika 
forskningsområden . Också här sker en rankning av träffarna i enlighet med hur 
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relevanta de kan anses vara med hänsyn tagen till ”fulltext”, författare, tidskrift 
i vilken artikeln är publicerad och ofta dess citeringsgrad.  Citat presenteras 
som separata resultat även om de är extraherade från icke-webbaserade 
publikationer (http://scholar.google.com/scholar/about.html).  

Våge beskriver Google Scholars index som en utvald delmängd av det 
modersöktjänsten samlar in. Det är frågan om en spindel i traditionell mening 
även om den är specialiserad. (Våge e-mail 2005-01-30) 

Google Scholars index är alltså ”en delmängd av Googles vanliga 
webbindex”.  Alla artiklar är inte åtkomliga direkt på Internet och till vissa 
krävs att man är prenumerant. Våge ser det som positivt att det finns länkar till 
andra artiklar och webbsidor som citerat den aktuella artikeln. Artikeln kan 
också nås på Internet via Web Search. Om verket är en monografi i tryckt form 
finns posten länkad i OCLC:s WorldCat (Library Search).  
(Våge 2004, http://internetbrus.com/2004/11/18/ny-akademisk-soktjanst-
google-scholar-lanseras-idag/ [2005-04-18] ) 

Vill man finna en artikel av en viss författare kan man utnyttja ett 
”author:”-prefix. Detta prefix kan kombineras med nyckelord som beskriver 
artikelns ämne, t.ex. author:mccarthy artificial intelligence. 
(http://scholar.google.com/scholar/about.html#about  [2005-02-14]) 

För att undvika homonymiproblem, som då ett efternamn till utseendet 
sammanfaller med ett vanligt substantiv, kan man t.ex. låta author-operatorn 
föregås av ett minustecken: [flowers –author:flowers] resulterar i att man 
återvinner dokument om blommor men utesluter dokument som har Flowers 
som författare. Author-operatorn kan också följas av författarnamn inom 
citationstecken. Ofta kan det löna sig att låta förnamnen ersättas av initialer 
eftersom en del källor som indexeras av Google Scholar endast listar 
initialerna: [author:”d knuth”], [author:”d e knuth”], [author:”donald e knuth”] 
är alternativen till sökning på en författare som heter Donald E. Knuth.  

När man söker på tidskriftstitlar kan det vara värt att hålla i minnet att de 
skrivs på olika sätt: i sin helhet eller i förkortad form. Vill man göra en så 
fullständig sökning som möjligt bör man söka på bägge former, både på 
Journal of Biological Chemistry och på J Biol Chem för att ta ett exempel. 

De flesta operatorer som Google använder förekommer också i Google 
Scholar. Det gäller ”+”- och ”-”-operatorerna, frassökning med citationstecken, 
”OR”-operatorn samt ”intitle”-operatorn ([intitle:mars] återvinner endast 
dokument som har söktermen ”mars” i titeln). 
(http://scholar.google.com/scholar/refinesearch.html [2005-02-15]) 
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Är man ute efter en speciell artikel skriver man in namnet på den första 
artikelförfattaren och lägger till ord i titeln inom citationstecken på samma sätt 
som när man söker en fras, t.ex. author:witten ”string theory dynamics”. 
(http://scholar.google.com/scholar/about.html#about  [2005-02-14]) 

Avancerad sökning har olika fält att välja mellan: 
- Find articles (with all the fields, with the exact phrase, with at least one 

of the words, without the words, where my words occur; i alternativet 
”where my words occur” finns ytterligare en möjlighet till förfining: 
alternativen är ”anywhere in the article” och ”in the title of the article”) 

- Author – t.ex. P J Hayes eller McCarthy 
- Publication – t.ex. J Biol Chem eller Nature 
- Date (mellan år x och år y) 
http://scholar.google.com/advanced_scholar_search [2005-02-16] 
När en träff föregås av symbolen [CITATION] innebär det att själva 

dokumentet inte finns online ännu. Däremot har man noterat att dokumentet 
citeras i andra lärda artiklar och vill på så sätt tipsa om dess existens. 

Som framgått ovan listas också böcker i Google Scholars resultatlistor. Får 
man en bok som träff innebär det att det dokument (t.ex. en webbsida) som 
Google Scholar har scannat in refererar till en bok. Genom att klicka på Libary 
Search kan man få hjälp med att hitta ett bibliotek i ens närhet som har den. 
Alternativt kan man klicka på Web Search för att komma åt butiker på nätet 
som har den till försäljning. De versioner av en artikel som man som användare 
får tillgång till beror på vilken dess källa är och vilka avtal som reglerar 
tillgången. Oberoende av källa skall man kunna se en artikels abstract med 
undantag för sådana fall där artikeln är offline och bara förekommer i andra 
verks citeringar. Artiklar som kommer från tidskrifter av open access-typ och 
”preprint repositories” skall man kunna läsa i fulltext. Detsamma gäller 
preprints på webben. (http://scholar.google.com/scholar/about.html#about  
[2005-02-14]) 

Våge har kommenterat tillkomsten av denna nya söktjänst i en artikel, 
publicerad på internetbrus.com. Det oroar Våge att Google lanserar denna 
söktjänst eftersom det frestar universitetsanknutna användare att söka i den 
enbart för att webbadressen inkluderar google.com. På sina högskolor och 
universitet har dessa användare betydligt ”innehållsrikare och mer 
välstrukturerade databaser” att tillgå. Själv slår han ett slag för söktjänster som 
Scirus, CiteSeer, Infomine, BUBL Link, Resource Discovery Network, 
Renardus och OAIster. Rent generellt har användare en tendens att överskatta 
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dels mängden akademiska alster som görs sökbara på Internet, dels spindlarnas 
indexeringskapacitet. Däremot håller han med påståendet att Google Scholar 
återspeglar akademikers förändrade sätt att arbeta, där sökningar online har 
blivit ett alltmer utnyttjat alternativ. Problemet härvidlag är enligt honom 
ofullständiga sökningar och ökade krav på källkritik. Att däremot framställa 
den nya söktjänstens förträfflighet med orden ”will make the world’s scientific 
literature universally accessible”, såsom Googles egen representant gör, är 
enligt Våge ”en grov överdrift och nästan farlig förenkling”.  
(Våge 2004, http://internetbrus.com/blog.php?entry=/Nyheter/2004/1811.txt) 
 
Professor Péter Jacsó, verksam på institutionen för informations- och 
datavetenskap vid universitetet på Hawaii, gjorde en utvärdering av Google 
Scholar genast efter det att söktjänsten hade sett dagens ljus. Testet 
genomfördes den 18-27 november 2004 och uppgifterna nedan är hämtade ur 
hans artikel från december 2004 som finns att hämta på  
http://www.galegroup.com/servlet/HTMLFileServlet?imprint=9999&region=7
&fileName=reference/archive/200412/googlescholar.html  . 

Främst kritiserar Jacsó Google Scholars täckning (coverage) av olika arkiv 
och därmed länkningen till de fulltextdokument som de lagrar. Han anser inte 
heller att citeringar sköts tillfredsställande av Google Scholar (GS) utan räknar 
upp Open Access-tjänster och ”repositories” som vida överglänser GS i detta 
avseende: CiteBase, Research Index och RePEc/LogEc. Googles spindlar 
återvann enligt honom mycket redundant och irrelevant material samtidigt som 
de förbisåg miljontals vetenskapliga dokument (scholarly papers) samt 
abstracts och citeringar från dem. Hans omdöme är att GS behöver förfina 
mycket av rutinerna kring insamling, filtrering, processande och presentation 
av   den information som förmedlas. 

Myten att GS skulle komma åt den osynliga webben avlivar Jacsó 
meddetsamma. Vissa förläggare (publishers) har låtit Googles spindlar samla 
in data och visa det gratis på nätet för att på så vis locka till sig presumtiva 
kunder till sina digitala tidningsarkiv som kräver prenumeration. Jacsó medger 
att GS har vidgat sin sfär genom att hämta information från nytillkomna 
leverantörer, men det finns tjänster som gör det bättre. Jacsó kritiserar också 
GS för att inte lämna ut tillräcklig information om förläggarnas arkiv och om 
innehållet i det de producerar. 

Han vänder sig också mot att GS presenterar sidor som är allt annat än 
akademiska. Som exempel nämner han webbplatser som crazyboy.com och 
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nigilist.ru , som spindlarna har hittat och ”whose scholarly nature is not 
immediately apparent”. 

Det är inte alltid känt bland användare att endast en bråkdel av de artiklar 
som finns lagrade i digitala arkiv täcks in av GS. När Jacsó gjorde en 
domänsökning för att se hur många av förlaget Blackwells artiklar som GS 
lyckades samla information om blev resultatet nedslående: närmare 90% av 
Blackwells poster hade GS missat. 

Jacsó manar också till försiktighet vad gäller domänsökningar eftersom GS 
”may show different domain names in the results lists of topical searches, or 
domain names that yield no results as a search parameter”. En sökning på 
PubMeds domän på både ”site:ncbi.nlm.nih.gov” och 
”site:www.ncbi.nlm.nih.gov” resulterade i bägge fallen i 879.000 poster – en 
förvånansvärt låg siffra med tanke på att PubMed själv listar 15 miljoner 
poster.  

En förvirrande omständighet är att artiklar kan uppträda både i fulltext och 
i förkortad version i olika källor, vilket leder till att samma titel kan figurera ett 
antal gånger i olika format på olika ställen i träfflistan.  

En annan orsak till förvirring är att primära dokument eller abstracts som 
hänför sig till dem är hoptrasslade med andra dokument som endast anför 
primära dokument i sina referenser. Härtill kommer en hel del ortografiska 
missar i uppgifterna om titel, undertitel, författarnamn, årtal m.m. 

GS:s spindlar verkar lista alla sina träffar som de är utan någon föregående 
bearbetning. I CiteBase och Reference Index behandlas primärdokument och 
citeringar var för sig: man noterar skillnader i format, man filtrerar de citerande 
källorna och erbjuder tydliga valmöjligheter vad gäller att söka reda på citerade 
och citerande referenser.   

GS har levt högt på sitt enkla gränssnitt och sin sidrankningsteknik, men 
Jacsó låter sig inte imponeras: ”/…/ searching Google Scholar is easy, finding 
the gems is difficult.” En förbättring av söktjänsten förutsätter enligt Jacsó en 
hel del insatser som att GS börjar: 

- utnyttja all den strukturerade metadata som finns inrymd i hemsidornas 
taggar och som redan finns att tillgå i förlagens digitala arkiv 

- göra upp fältspecifika index där speciella dataelement kan ingå 
- erbjuda en avancerad rullgardinsmeny så att en användare kan begränsa 

sin sökning till förläggare, tidskrift, dokumenttyp, utgivningsår m.m. 
- bringa ordning i sin citeringstjänst med hjälp av DOI-registret (Digital 

Object Identifier) 
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- samla in alla relevanta dokument från förläggarnas arkiv (och inte som 
nu nöja sig med en bråkdel) 

- införa ett system där bibliotek kan köra fulltextsökningar i databaser 
för att se om biblioteken i fråga har någon artikel från en tidskrift som 
inte går att få tag i digitalt 

 
 

 

4.4. Sammanställning 
Jonsson har uppställt en tabell där de av honom valda söktjänsterna jämförs 
med avseende på följande variabler: Nivåer av sökning, Implied Boolean, 
Booleska operatorer, Närhetssökning, Frassökning, Fältsökning, Trunkering, 
Versalkänslighet, Läser ”metataggar”, Tillgång till hjälp. 

Överförd på de här aktuella söktjänsterna Google Scholar och OAIster ser 
uppställningen ut som följer (tabell 2): 

 
Tabell 2. Likheter och skillnader mellan Google Scholar och OAIster 
 Google Scholar OAIster 
Söknivåer Enkel, 

avancerad, 
begränsad 

Enkel,  
avancerad 

Implied Boolean + (inkluderar 
 stoppord, anv. vid 
frassökn.) 
- (utesluter vissa termer)  
 

Nej 

Booleska 
operatorer  

Automatisk AND 
Stöder OR (klamrar [ ]) 
(inte NOT) 

AND 
OR 

Närhetssökning Automatisk NEAR Nej 
Frassökning Termer inom citationstecken 

behandlas som fras (” ”) 
Automatisk frassökning 

Fältsökning Intitle: 
Allintitle: 
Inurl: 
Allinurl: 

Title, Author/Creator, 
Contributor, Publisher, 
Year, Resource Type, 
Resource Format, 
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Link: 
Site: 
Allinanchor: 
Author: 
m.m. 

Language, Note, 
Subject, URL, 
Rights, Institution 

Trunkering Nej Ja, med asterisk * 
Versalkänslighet Nej Nej 
Läser metadata Nej Ja 
Tillgång till hjälp Ja Ja 

(Källor: Jonsson 2002, s. 32-33, Notess 2004, OAIsters hemsida 

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/, Googles hemsida http://www.google.com ) 

 
I tabell 2 har frågan om GS läser metadata besvarats nekande. Det är nämligen 
högst sannolikt att GS inte läser metadata. Man skall dock hålla i minnet att 
sökmotorer vid indexering ständigt ändrar vilken typ av metadatainnehåll de 
lägger vikt vid och det är omöjligt att veta om en viss sorts metadata anses 
viktigt från den ena tidpunkten till den andra. Det enda man kan vara säker på 
när det gäller sökspindlar är att de alltid indexerar titeltaggar (HTML-taggen 
<title>) och brödtext (Thurow 2003, s. 70). Jämför också med vad Iselid sade 
ovan om meta keywords och meta description, d.v.s. att de ignoreras av det 
absoluta flertalet sökmotorer.  

Härutöver kan det konstateras att bägge söktjänsterna använder sig av 
algoritmer för att bedöma relevansen. Google Scholar har sitt 
sidrankningssystem och OAIster sin ”weighted hit frequency”. Exakt hur dessa 
algoritmer fungerar vet man inte som utomstående, för de är väl bevarade 
företagshemligheter. 
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5. METOD 

Jag väljer två söktjänster som har det gemensamt att de vänder sig till en 
akademiskt skolad allmänhet. De skiljer sig åt i fråga om metasökning,  
frågesyntax, rankningsteknik och förmåga att göra dokumenten tillgängliga i 
fulltext.  

GoogleScholar (GS) är en specialiserad sökmotor och OAIster en 
specialiserad metasöktjänst (i enlighet med den typologi som presenteras av 
Våge  & Dalianis & Iselid 2003, s. 13-14). 

GS söker inte i meta keywords eller meta description. OAIster söker både 
på metadata och text av fulltextkaraktär (note-fältet). 

GS har en mer mångsidig frågesyntax än OAIster. 
Bägge söktjänsterna använder algoritmer för att vikta träffarna, men man 

får anta att dessa algoritmer ser olika ut. 
Google Scholar listar i sina träfflistor också dokument som ännu inte 

indexerats på nätet (citations) och allt från textfiler till bildfiler. OAIster ger 
via länkar tillgång till bl.a. dokument i fulltext (i html- eller pdf-format), samt 
bilder i jpg-format.   

Frågorna som riktas till söktjänsterna är relaterade till en gemensam 
akademisk disciplin – slavistik – och har sitt ursprung i undersökarens egen 
yrkesroll som forskarstuderande och timlärare inom ämnet. 

Egenhändigt konstruerade sökfrågor utifrån någon personlig föreställning 
om informationsbehov medför risker för snedvridning (exempelvis genom att 
man medvetet eller omedvetet formulerar sökfrågan så att den favoriserar en 
viss sökmotor). Sökformuleringar baserade på utomståendes 
informationsbehov är alltså att föredra.  

Jonsson har utgått från verkliga informationsbehov såsom de uttryckts av 
användare i en frågespalt (Antiken på Internet) som administreras av Klassiska 
institutionen vid Göteborgs universitet (Jonsson 2002, s. 33).  

I likhet med Jonsson har jag valt att välja ett område där jag själv besitter 
en viss ämneskunskap. I min egenskap av forskarstuderande slavist är 
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förutsättningarna större att jag skall kunna göra en relevansbedömning inom 
mitt eget område än inom en för mig främmande disciplin. 

Någon motsvarighet för slavistik till den frågespalt Jonsson har anlitat 
känner medarbetarna på slaviska institutionen vid Stockholms universitet (SU) 
inte till. De slaviska språk man undervisar i vid SU är ryska, polska, tjeckiska 
och ukrainska. I den uppsatsdatabas som tillhandahålls av slaviska institutionen 
vid SU ingick (2005-02-18) sammanlagt 315 uppsatser (nivåerna B, C, D, E) 
och de kan tjäna som mer fullödiga indikatorer på ett verkligt 
informationsbehov.  

I anvisningarna för hur en B-uppsats i ryska skall skrivas fastställs inom 
vilket ämnesområde skribenten skall röra sig: rysk litteraturhistoria, rysk 
kulturhistoria, ryskt samhälle, rysk historia, ryska språket 
(http://slav.su.se/slavinstforum/viewtopic.php?t=177 [2005-02-21]). Temat går 
igen i upplägget för D-uppsatser där det sägs att skribenten skall behandla ett 
språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturhistoriskt eller 
tvärvetenskapligt ämne. Där poängteras också att D-uppsatsen inte skall vara 
populärvetenskaplig till sin karaktär utan vara avsedd för ”forskarsamfundet” 
(http://slav.su.se/slavinstforum/viewtopic.php?t=160 [2005-02-21]).  

Relevans i denna uppsats bedöms utifrån informationsbehov på 
grundutbildningsnivå. Eftersom B-nivå förefaller något för elementärt har valet 
fallit på C-E-uppsatser.  

De flesta uppsatserna är skrivna inom ämnet rysk litteratur och rysk 
språkvetenskap. Ofta är rubrikerna så pass specifikt formulerade att en sökning 
i ett biblioteks specialdatabas vore att föredra framför en internetsökning. Som 
exempel kan nämnas rubriker som Kausalalternationen vid objekt till 
transitiva verb i ryska: ackusativ eller genitiv. och Rysk terminologi inom 
höghastighetsfotografi och kinematografi. (http://slav.su.se/openbiblio/opac/ 
[2005-04-18]) Inom ämnesinriktningen kulturologi (kulturhistoria, samhälle, 
histora, tvärvetenskap) är snävheten mindre påtaglig och jag har därför valt 
informationsbehov utifrån denna inriktning. 

De tjugo första slumpmässigt utvalda uppsatserna med kulturologisk 
inriktning (C-E-nivå) fick tjäna som indikatorer på ett verkligt 
informationsbehov.  

Jag har formulerat sökfrågor till de två söktjänsterna enligt principen om 
”minsta gemensamma nämnare”, d.v.s. frågorna har varit så lika formulerade 
som möjligt med hänsyn endast tagen till olikheterna i själva frågesyntaxen, 
d.v.s. rena teknikaliteter. (Därigenom skiljer sig min metod från Jonssons. Han 
har följt principen om optimering av söktjänsternas syntax och maximalt 
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utnyttjat de finesser som tillhandhålls. Detta trots risken att därmed ”jämföra 
olika saker”. Jonsson 2002, s. 34.) 

I GS:s enkla formulär kan man uppnå samma (och i enstaka fall större) 
precisering som i det avancerade om man utnyttjar olika operatorer, klamrar, 
citationstecken m.m. I GS har för det mesta det avancerade formuläret 
utnyttjats. De enda undantagen är sökfrågorna 9d och 10c som formulerats i det 
enkla sökformuläret. 

För OAIsters del kan man utnyttja trunkeringsfunktionen, automatisk 
frassökning och en kombination av enkelt och avancerat formulär.  

Enbart sökfrågor med 1-2 söktermer missgynnar GS, som ofta returnerar 
ett för ändamålet överdrivet högt antal träffar med den bristande avgränsning 
av ämnet som blir konsekvensen. Flerordsfrågor (med 3 söktermer eller mer) 
missgynnar OAIster vars frågesyntax inte är lika elaborerad som GS:s. 
Sökfrågorna har varit såväl enkla som strukturerade och har kunnat inkludera 
personnamn.  

Sökfrågorna ställdes med så kort tidsintervall som möjligt (max 30 
minuter). Varje länk följdes upp och inaktiva länkar testades på nytt en vecka 
efter det första försöket. Dubbletter, inaktiva länkar och överlappningar 
noterades. Spegelsidor har inte räknats som dubbletter utan som fullvärdiga 
dokument ”in their own right”. Om en pdf-fil i GS inte går att öppna har man 
möjlighet att utnyttja funktionen View as HTML eller cachen. Då jag på detta 
sätt lyckats länka mig vidare har jag inte registrerat ”inaktiv länk” trots att 
själva pdf-länken inte har fungerat. I fråga om böcker kan man via Web Search 
länka sig vidare till ett förlag som i sin tur kan presentera en abstract eller 
erbjuda en Look inside-funktion som ger en vägledning om verkets relevans. 
En del av verket, såsom innehållsförteckning, några utdrag, index, kan läsaren 
då ta del av, vilket ger en viss överblick över innehållet.  

Eftersom OAIster indexerar dokument som tidigare tillhört den dolda 
webben, som sökmotorernas spindlar inte har haft möjlighet att samla in, är det 
föga troligt att överlappningar kommer att finnas. Olika söktjänster indexerar 
ju mycket olika delar av webben och överlappningar brukar överlag vara få. 

Sökningen har skett utan begränsning till fält (all fields) och utan 
begränsning till filtyp. I OAIster finns fältet resource type – text, men eftersom 
normaliseringen av detta fält inte har genomförts till fullo har jag valt att söka i 
alla fält för att inte gå miste om något potentiellt relevant dokument.  

För att i någon mån göra sorteringsfunktionen kompatibel söktjänsterna 
emellan har jag låtit OAIster presentera resultaten enligt ”weighted hit 
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frequency”. Googles PageRank är ju också ett slags viktad träffrekvens även 
om endast ett fåtal invigda vet exakt hur viktningen går till. 

Relevansbedömningen sker utifrån en fyrgradig skala (mycket relevant, 
partiellt relevant, inte särskilt relevant, irrelevant) enligt följande: 

Irrelevant: 
- söktermer förekom i ett icke-ämnesrelaterat sammanhang 
- söktermer behandlade ingen aspekt av ämnet 
Inte särskilt relevant: 
- söktermer förekom i ett för ämnet marginellt sammanhang  
- söktermer behandlade ämnet för ytligt eller kortfattat 
Ganska relevant: 
- söktermer förekom som en del av ett större sammanhang och var inte 

föremål för det centrala studiet i dokumentet men gav dock en allmän 
orientering i ämnet utifrån frågeställningen 

- söktermer var partiellt eller potentiellt relevanta för 
informationsbehovet 

- vissa användare kan tillmäta dokumentet en viss nytta (t.ex. om länkar i 
dokumentet länkar till mycket relevanta dokument; bibliografier som 
innehåller mer detaljerad information om ämnet) 

Mycket relevant: 
- informationsbehovet tillfredsställs på ett heltäckande sätt 
- ämnet behandlas på ett fullödigt sätt med utgångspunkt från 

sökformuleringen 
 

Måttet är precision, definierat utifrån undersökarens ämnesbaserade kunskap 
om relevans. Utgångspunkten är alltså vad dokumentens representationer 
(referenserna i träfflistorna) har för en mening och denna mening sätts i en 
kontext i enlighet med Budds resonemang (Budd 2004, s. 453; jfr kap. om 
relevans ovan) och bedöms av en användare med insikter i ämnet.  

Den epistemologiska ramen är slavistik med kulturologisk inriktning. Jag 
är medveten om risken för en subjektiv bedömning men hoppas att min 
ämneskunskap skall begränsa den bristen till en del. En mer omfattande 
kontroll av relevans med hjälp av ytterligare bedömare uppfattades som alltför 
resurskrävande. 

Undersökningen gäller endast de tio första träffarna i resultatlistan och 
referenserna i söktjänsternas träfflistor följdes upp genom länkkontroll för att 
en tydligare uppfattning om dokumentinnehållet skulle kunna erhållas. 
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Begränsningen till de tio första träffarna motiveras av det allmänt kända 
faktumet att användare sällan ödslar tid på att gå  igenom många resultatsidor. 
En undersökning gjord av Jansen och Spike visade att mer än hälften (drygt 54 
procent) av användarna nöjde sig med en genomgång av den första 
resultatsidan (Jansen & Spike 2003, s. 67, table 2). De hänvisar också till andra 
studier av nätanvändare som konkluderat att ”users have a low tolerance for 
wading through large numbers of results.” (Ibid., s. 67, spalt 1) 

Utgångspunkten är sökning av dokument för ett tänkt uppsatsarbete och 
bibliografiska referenser till elektroniskt icke-tillgängliga  dokument har 
tillmätts samma värde som elektroniskt tillgängliga. 
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6. INFORMATIONSBEHOV OCH 
SÖKFRÅGOR 

Som exponenter för reella informationsbehov har jag alltså tagit fasta på 
uppsatsrubriker på C-D-E-nivå i slavistik med kulturologisk inriktning. Vid 
formuleringen av sökfrågor i relation till uppsatsämne har jag varierat 
utformningen beroende på informationsbehovets komplexitet och 
söktjänsternas olika söksyntax. Utgångspunkten har varit ”minsta 
gemensamma nämnare”.  

GoogleScholar har automatisk AND-operator. I OAIster måste den aktivt 
väljas. Därför finns ett AND inskrivet i översikten nedan för OAIsters 
vidkommande (men inte för GS:s). 

Trunkeringsmöjligheten hos OAIster har i GoogleScholar ersatts med den 
inbyggda OR-operatorn i GS:s avancerade sökformulär – with at least one of 
the words. I översikten nedan har detta åskådliggjort med hjälp av klamrar []. 
Frassökningen i OAIster är automatisk; i GS erhålls den i det avancerade 
formulärets ”with the exact phrase”-fält. I översikten nedan har frassökning i 
GS utmärkts genom ””. 

När informationsbehovet har krävt fler än två söktermer/fraser har 
sökningen i OAIster kompletterats genom utnyttjande av ”subject”-fältet. I 
översikten nedan (tabell 3) är detta utmärkt med (s). 
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Tabell 3. Informationsbehov och sökfrågor. 
 

N
R 

Informationsbehov nr Sökfråga - GoogleScholar Sökfråga - OAIster 

1 Ryska folkdräkter a [folk costumes] russian Folk OR costumes (s) russian 
  b Folk costumes [russia russian] Folk AND costumes (s) russia* 
  c ”folk costumes” [russia russian] Folk costumes AND russia* 
  d [national costumes] russian National OR costumes (s) 

russian 
  e National costumes [russia russian] National AND costumes (s) 

russia* 
  f ”national costumes” [russia 

russian] 
National costumes AND russia* 

2 Alexandra Kollontaj och den 
revolutionära kvinnorörelsen 

a Kollontay women Kollontay AND women 

  b Kollontay ”women’s lib” Kollontay AND women’s lib 
  c [revolutionary women] Kollontay Revolutionary OR women (s) 

Kollontay  
3 Förskolan i Sovjetunionen a Preschool soviet Preschool AND soviet 
  b Preschool ”soviet union” Preschool AND soviet union 
  c Kindergarten soviet Kindergarten AND soviet 
  d Kindergarten ”soviet union” Kindergarten AND soviet union 
  e ”day-care” soviet Day-care AND soviet 
  f Day-care ”soviet union” Day-care AND soviet union 
4 Sovjetmaktens upprättande i 

Jakutien 
a Iakutia OR jakutien Iakutia OR jakutien 

  b [iakut iakutia iakutian jakutien 
jakutisch] 

Iakut* OR jakuti* 

  c Soviet iakutia Soviet AND iakutia 
  d ”soviet power” iakutia Soviet power AND iakutia 
  e ”soviet rule” iakutia Soviet rule AND iakutia 
  f Soviet rule install iakutia - 
5 Den sovjetiska pressens 

Norden-bild 1966-67 
a Soviet press [scandinavia 

scandinavian] 
Soviet AND press (s) 
scandinavia* 

  b ”soviet press” scandinavia Soviet press AND scandinavia 
  c ”soviet press” 1966-67 

[scandinavia scandinavian] 
Soviet press AND 1966-67 (s) 
scandinavia* 

6 Den sovjetiska 
utrikeshandelsorganisationen 

a Foreign trade soviet Soviet AND trade (s) soviet 

  b ”foreign trade” organization soviet Foreign trade AND organization 
(s) soviet 

7 Från Marx till Coca Cola 
(om övergången från 
planekonomi till 
marknadsekonomi i 
Tjeckien; min anm.) 

a [transition transitional] economy 
czech 

Transition* AND economy (s) 
czech 

  b ”transitional economy” czech Transitional economy AND 
czech 

  c ”market economy” czech Market economy AND czech 
8 Tyskarna i Ryssland och 

Sovjetunionen – en etnisk 
minoritets historia genom 
århundraden 

a Ethnic [german germans] russia Ethnic AND german* (s) russia 

  b German ”ethnic minority” russia German AND ethnic minority 
(s) russia 

9 En studie av ekonomiska a Economic [reform reforms] russia Economic AND reform* (s) 
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reformer i Ryssland (under 
1990-talet; min anm.) 

russia 

  b Economic [reform reforms] 1990s 
russia 

Economic reform* AND 1990s 
(s) russia 

  c Economic [reform reforms] 
1990’s russia 

Economic reform* AND 1990’s 
(s) russia 

  d Economic [reform reforms] [1990 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999] russia 

Economic reform* AND 199* 
(s) russia 

10 Slavjanofil’stvo v epochu 
velikich reform XIX. veka 
(Slavofilrörelsen vid tiden 
för 1800-talets stora 
reformer; min anm). 

a [slavophil slavophile slavophils 
slavophiles reform reforms] russia 

Slavophil* OR reform* (s) 
russia 

  b [slavophil slavophile slavophils 
slavophiles] russia 

Slavophil* AND russia 

  c [slavophil slavophile slavophils 
slavophiles] [reform reforms] 
russia 

Slavophil* AND reform* (s) 
russia 

  d [slavophil slavophile slavophils 
slavophiles] ”19th century” russia 

Slavophil* AND 19th century 
(s) russia 

11 President Putin – bland 
föregångare och i det 
moderna medvetandet 

a Putin putin 

  b Putin [leader leaders leadership] Putin AND leader* 
  c Putin [predecessor predecessors] Putin AND predecessor* 
12 Makt, språkdebatt och 

vetenskap i stalintidens 
slutskede 

a Stalin Stalin  

  b Stalin power Stalin AND power 
  c [language languages science 

sciences] stalin 
Language* OR science* (s) 
stalin 

  d Stalin power language science 
1950s 

- 

13 Gennadij Ziuganov. 
Kommunister, slavofiler, 
panslavister, nationalister i 
en ny värld 

a Ziuganov ziuganov 

  b Ziuganov [communist communists 
communism] 

Ziuganov AND communis* 

  c Ziuganov [nationalist nationalists 
nationalism] 

Ziuganov AND nationalis* 

  d Ziuganov [slavophil slavophile 
slavophils slavophiles] 

Ziuganov AND slavophil* 

  e Ziuganov [panslavist panslavists 
panslavism] 

Ziuganov AND panslav* 

14 Zaglada – Holocaust. 
Minnesbilder från 
Litzmannstadt Ghetto, Lodz, 
Polen 

a Holocaust poland Holocaust AND poland 

  b Holocaust lodz Holocaust AND lodz 
  c Holocaust litzmannstadt Holocaust AND litzmannstadt 
  d Lodz ghetto Lodz AND ghetto 
  e Litzmannstadt ghetto Litzmannstadt AND ghetto 
15 Pris enligt 

överenskommelse. Rysk 
dagspress i förvandling 

a Press russia Press AND russia 
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(under 1990-talet; min anm.) 
  b ”daily press” russia Daily press AND russia 
  c Press [change changes] russia Press AND change* (s) russia 
  d ”daily press” [change changes] 

russia 
Daily press AND change* (s) 
russia 

16 Om de ryska krigsfångarna i 
Sverige efter slaget vid 
Narva år 1700 

a Russian [prisoner prisoners] narva Russian AND prisoner* (s) 
narva 

  b Narva [prisoner prisoners] russian Narva AND prisoner* (s) 
russian 

  c Russian [pow pows] narva Russian AND pow* (s) narva 
  d narva [pow pows] russian Narva AND pow* (s) russian 
  e Russian [prisoner prisoners] narva 

1700 
- 

  f Russian [pow pows] narva 1700 - 
17 Ryska nationalister och 

Ukrainafrågan 
a Russian [nationalist nationalists 

nationalism] ukraine 
Russian AND nationalis* (s) 
ukraine 

  b Russians [nationalist nationalists 
nationalism] ukraine 

Russians AND nationalis* (s) 
ukraine 

18 OS i Moskva 1980. Vad var 
det egentligen vi såg? 

a Moscow ”olympic games” Moscow AND olympic games 

  b Moscow olympics Moscow AND olympics 
19 Det ryska presidentvalet 

1996 
a ”presidential election” 1996 russia Presidential election AND 1996 

(s) russia 
20 De polska familjehögtiderna 

i människans livscykel 
a Family poland Family AND poland 

  b Family [celebration celebrations] 
poland 

Family AND celebration* (s) 
poland 

  c Family [tradition traditions] 
poland 

Family AND tradition* (s) 
poland 
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7. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

Undersökningen ägde rum 3-9 mars 2005. Nedan följer en sammanställning av 
resultatet och en förklaring till de förkortningar som använts. Uppgifter följda 
av en asterisk ingår inte i det statistiskt behandlade materialet utan finns med 
för att ge en antydan om GoogleScholars möjligheter till förfinad sökning med 
ett stort antal söktermer. Någon motsvarighet till dessa sökfrågor kan inte 
åstadkommas i OAIster och därför kan heller ingen direkt jämförelse företas 
dem emellan med hänsyn till just dessa sökfrågor, d.v.s. 4f, 12d,16e, 16f. 

 
GS = GoogleScholar OAI = OAIster 

NR = informationsbehovets nummer nr = sökfrågans nummer underordnat NR 

Σ = totalt antal träffar i resultatlistan 1-10 = antal undersökta träffar bland de tio första 

* = ej medräknad i den slutliga kalkylen A = mycket relevant 

B = partiellt relevant C = inte särskilt relevant 

I = irrelevant dbl = antal dubbletter 

# = antal inaktiva länkar ö = överlappningar 

  

Tabell 4. Undersökningsresultat.  
 GS OAI     

NR   n
r 

Σ 1-
10 

* A B C I db
l   

# ö Σ 1-
10 

* A B C I db
l   

# ö

            
1 a 4560 10  - - - 10 - - - 24 10  - - 1 9 - - -

 b 336 10  - - - 10 - - - 1 1  - - - 1 - - -
 c 35 10  - - - 10 - - - 2 2  - - - 2 - - -
 d 78800 10  - - - 10 - - - 35

4 
10  - - - 10 - - -

 e 773 10  - - - 10 - - - 3 3  - 1 1 1 - - -
 f 29 10  - - - 10 - - - 1 1  - 1 - - - - -
                    

2 a 6 6  - - 4 2 - - - 0 0         
 b 0 0         0 0         
 c 8 8  - - 4 4 - - - 0 0         
                      
3 a 952 10  1 1 4 4 - - - 1 1  - - 1 - - - -
 b 541 10  - - - 10    0 0         
 c 941 10  - 1 1 8 - - - 0 0         
 d 617 10  - - 1 9 - - - 0 0         
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 e 625 10  1 1 2 6 - - - 0 0         
 f 555 10  - 2 - 8 - - - 0 0         
                      
4 a 63 10  - - - 10 - - - 1 1  - - - 1 - - -
 b 95 10  - - - 10 - - - 2 2  - - - 2 - - -
 c 7 7  1 - 1 5 - - - 0 0         
 d 0 0         0 0         
 e 0 0         0 0         
 f 1 1* * 1

* 
- - - - - - - -         

                      
5 a 4210 10  - - 1 8 - 1 - 0 0         
 b 9 9  - - - 9 - - - 0 0         
 c 0 0         0 0         
                     
6 a 16200 10  - 2 1 7 - - - 6 6  - 1 2 3 - - -
 b 2300 10  1 - - 9 - - - 1 1  - - 1 - - - -
                      
7 a 9710 10  - 6 3 1 - - - 2 2  - 1 1 - - - -
 b 361 10  - 4 2 4 - - - 0 0         
 c 5460 10  - 5 5 - - - 2 19 10  - 3 2 - - 5 2
                      
8 a 6640 10  - 1 6 3 - - - 3 3  - 1 1 1 - - -
 b 517 10  - - 5 5 - - - 0 0         
                      
9 a 21000 10  3 5 - 2 - - - 10 10  3 1 - 6 - - -
 b 12400 10  - 3 3 4 - - - 1 1  1 - - - - - -
 c 392 10  - 1 2 7 - - - 0 0         
 d 39500 10  2 2 1 5 - - - 2 2  2 - - - - - -
                     
10 a 25900 10  - - - 10 - - - 18 10  - - - 10 - - -
 b 250 10  1 3 4 2 - - - 3 3  - 1 1 1 - - -
 c 1 1  - - 1 - - - - 0 0         
 d 45 10  - - 1 8 - 1 - 0 0         
                      
11 a 2570 10  - 3 3 4 - - - 22 10  - 1 5 - 1 3 -
 b 1390 10  1 3 3 2 - 1 - 2 2  - - 1 1 - - -
 c 328 10  - 5 5 - - - - 1 1  - - - 1 - - -
                      
12 a 13700 10  - - 2 8 - - - 19

8 
10  - - - 0 - - -

 b 5160 10  - 2 3 5 - - - 4 4  - - - 4 - - -
 c 5580 10  - 2 5 3 - - - 5 5  - - 1 4 - - -
 d 811 10

* 
* - - 3* 7* - - - - -         

                      
13 a 110 10  2 - - 8 - - - 3 3  - - 1 2 - - -
 b 33 10  - 1 5 2 - 2 - 3 3  - - 1 2 - - -
 c 29 10  - 1 6 2 - 1 - 0 0         
 d 8 8  - 1 2 5 - - - 0 0         
 e 3 3  - 1 1 1 - - - 0 0         
                      
14 a 1850 10  - - 5 5 - - - 26 10  - 1 - 9 - - -
 b 141 10  7 1 - 2 - - - 1 1  - 1 - - - - -
 c 15 10  1 3 3 3 - - - 0 0         
 d 157 10  7 2 - 1 - - - 0 0         
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 e 18 10  1 3 4 2 - - - 0 0         
                      
15 a 12200

0 
10  - - 1 9 - - 1 11

2 
10  - 1 1 8 - - 1

 b 137 10  - - 1 9 - - - 0 0         
 c 62000 10  - - - 10 - - - 9 9  - - 1 8 - - -
 d 123 10  - - 2 8 - - - 0 0         
                      
16 a 29 10  - - - 0 - - - 0 0         
 b 29 10  - - 1 9 - - - 1 1  - - - 1 - - -
 c 9 9  - - - 9 - - - 0 0         
 d 9 9  - - - 9 - - - 0 0         
 e 5 5* * - - 1* 4* - - - - -         
 f 3 3* * - - - 3* - - - - -         
                      
17 a 1790 10  - 4 3 3 - - - 0 0         
 b 990 10  1 4 2 3 - - - 0 0         
                      
18 a 254 10  1 - 2 7 - - - 6 6  - 1 1 4 - - -
 b 314 10  - - 4 6 - - - 4 4  - - 1 2 - 1 -
                     
19 a 1220 10  2 4 3 1 - - - 3 3  - 1 - 2 - - -
                      
20 a 25400 10  - - 1 9 - - 2 82 10  - - 1 9 - - 2
 b 1270 10  - - 3 7 - - - 0 0         
 c 6870 10  - - 2 8 - - - 0 0         
                      
Totalt   63

0 
 3

3 
7
7 

12
4 

39
0 

- 6 5  17
1 

 6 1
6   

2
5 

11
4    

1 9 5

                     
NR   n

r 
Σ 1-

10 
* A B C I db

l   
# ö Σ 1-

10 
* A B C I db

l   
# ö

               

 
Först är det värt att notera att bägge söktjänsterna visserligen är specialiserade i 
den meningen att de är akademiska, men inte i den meningen att de skulle vara 
speciellt inriktade på kulturologi med slavistiska förtecken. Man kan inte helt 
befria sig från intrycket att de i denna undersökning använda sökfrågorna inte 
passar de två söktjänsterna särskilt väl. 

Markant är det låga gensvar sökfrågorna får i OAIster. De sammanlagt 70 
sökfrågorna har genererat 630 svar i GS, vilket skall jämföras med 171 för 
OAIster (räknat på de tio första träffarna i resultatlistan). Man får med andra 
ord väldigt litet respons i OAIster. Vissa informationsbehov blir inte 
tillfredsställda överhuvudtaget, såsom NR 2, 5, 17. Andra sökningsresultat 
lämnar mycket i övrigt att önska. Det är fallet i t.ex. NR 3, 4, 16. 

En delförklaring kan vara att GS indexerar en så mycket större mängd 
dokument  (modersöktjänsten har uppgett att den har över två miljarder 
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webbdokument men Notess misstänker att antalet indexerade dokument är 
betydligt mindre. Notess 2002,  
http://www.searchengineshowdown.com/features/google/dbanalysis.shtml). 
Motsvarande siffra för OAIster var i maj (2005) 5.366.375 dokument 
(http://oaister.umdl,umich.edu/o/oaister/ [2005-05-05]). GS har helt enkelt en 
betydligt större samling indexerade dokument att tillgå och söka i.  

Säkert inverkar också olikheterna i frågesyntax. Det har redan konstaterats 
att GS ger betydligt större möjligheter att söka med många termer. Sökfrågorna 
4f, 12d, 16e, 16f illustrerar en typ av sökfrågor med många söktermer som inte 
skulle fungera i OAIster, men som gör det i GS. Därmed inte sagt att resultaten 
automatiskt skulle vara tillfredsställande från precisionssynpunkt. Det är 
visserligen fallet i 4f, men inte i övrigt. 

7.1. Precision 
Nedan följer en sammanställning (tabell 5) av precisionen hos de valda 
söktjänsterna angiven i procent och absoluta tal.  

 
Tabell 5. Precisionen hos Google Scholar och OAIster. 
  GS OAIster  
Precision   % Absoluta 

tal 
% Absoluta 

tal 
      
Mycket relevant (A)    5,2 %       33   3,5 %         6 
Partiellt relevant (B)  12,2 %       77   9,4 %       16 
Inte särskilt relevant 
(C) 

 19,7 %     124 14,6 %       25 

      
Irrelevant (I)  62 %     390 67 %     114 
      

Om vi förbiser det faktum att OAIster har en påtagligt låg svarsfrekvens och 
utgår från de svar vi de facto har fått, kan vi konstatera att GS presterar 
aningen bättre på samtliga frontavsnitt. Drygt 5% av svaren var mycket 
relevanta i GS mot 3,5% i OAIster. Skillnaden är dock inte överhövan stor och 
resultatet lämnar snarare det bestående intrycket att bägge söktjänsterna 
underpresterar i fråga om hög relevans - för att inte säga relevans 
överhuvudtaget. Totalt irrelevanta dokument dominerar stort för både GS och 
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OAIster. Två tredjedelar av svaren i den senare söktjänsten var att beteckna 
som rent brus (återvunna dokument som är irrelevanta) och GS var inte 
nämnvärt bättre. På basen av detta resultat är det svårt att hävda, att metadata 
skulle bidra till en ökad precision. 

Det här redovisade resultatet verkar ge stöd åt Jonssons där han – med 
hjälp av en annan metod – kunde konstatera att Google presterade bättre än den 
ämnesspecifika söktjänsten Argos (Jonsson 2002, s. 47). 

Det kan eventuellt hävdas att en annan metod i föreliggande arbete, där 
man hade följt principen om optimering av söktjänsternas syntax, hade 
framställt GS i en ännu bättre dager. Speciellt gärna hade man sett att NOT-
operatorn i GS hade fått komma till sin rätt. När resultatlistan omfattar 
tusentals träffar skulle en begränsning av antalet återvunna dokument hälsats 
med tillfredsställelse. Men utifrån principen om ”minsta gemensam nämnare” 
är det klart att ingendera söktjänsten framstår som precisionsoptimerande. 

Det kan ses som en intäkt för att av bibliotek tillhandahållna 
specialdatabaser för den typ av sökfrågor som här har formulerats hade varit att 
föredra. Jämför med vad Våge uttrycker i sin kritik av GS i fråga om 
”innehållsrikare och mer välstrukturerade databaser” (Våge 2004, 
http://internetbrus.com/2004/11/18/ny-akademisk-soktjanst-google-scholar-
lanseras-idag/). Våge slår ett slag för bl.a. OAIster men i denna undersökning 
har OAIster inte visat sig vidare högpresterande, men det kan hävdas att 
sökfrågornas tematik inte passade OAIster så väl i just denna specifika studie. 

7.2. Dubbleringar 
Dubbleringarnas antal är minimalt. En enda dubblering finns noterad hos 
OAIster bland svaren på sökfråga 11a. Det är den elektroniska texten ”Russian 
President Putin’s Prospective Policies: Issues and Implications (LexisNexis)” 
som fanns listad som åtta och nia i resultatlistan och försedd med en identisk 
URL. 

Spegelsidor har förekommit men de har inte registrerats som dubbletter 
och därför redovisar jag dem inte som separata fall. 

7.3. Inaktiva länkar 
Antalet inaktiva länkar är större i OAIster (9 st.) än i GS (6 st). det ger en 
procentuell andel på >5% i OAIster jämfört med  <1% i GS. Till diskrepansen 
bidrar säkert möjligheten att kringgå problemet med inaktiva länkar i GS där 
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View as HTML, Web Search och cache är funktioner som kompenserar en 
inaktiv länk för exempelvis en pdf-fil. Motsvarande möjlighet finns inte för 
OAIster, som trots sin målsättning att erbjuda alla sina dokumentdigitalt i 
fulltext inte alltid lyckas i sina föresatser. Note-fältet i OAIster utgör inte alltid 
en uttömmande beskrivning av dokumentets innehåll och även om det utgjorde 
en detaljerad återgivning av innehållet kan det svårligen relevansbedömas om 
länkningen resulterar i ett Not Found-meddelande. Ett icke-existerande 
dokument resulterar i en notering om inaktiv länk. 

7.4. Överlappningar  

Överlappningarna är ytterligt få och däri finns ingenting oväntat. Från tidigare 
undersökningar (se t.ex. Jonsson 2002, s. 23-26) står det klart att antalet 
överlappningar rent generellt är mycket lågt. Denna studie bekräftar denna 
iakttagelse. OAIster gör också ett nummer av att inte efterlikna GS, utan gör en 
hederssak av att vara annorlunda och erbjuda användarna dokument som inte 
tidigare varit tillgängliga på nätet. De två söktjänsterna täcker helt enkelt in 
mycket olika typer av bestånd. Det är ju också känt att söktjänster indexerar 
väldigt olika delar av webben, som i sin tur är enorm till sitt omfång. 

I endast fem fall har överlappningar mellan söktjänsterna GS och OAIster 
noterats. På sökfråga 7c, 15a och 20a har samma verk uppträtt i resultatlistorna 
för bägge söktjänster enligt följande: 

7c – Unemployment and the social safety net during transitions to a market 
economy: evidence from the Czech and Slovak republics (listad som tvåa i 
OAIster och etta i GS) 

7c – Returns to Human Capital under the Communist Wage Grid and 
During the Transition to a Market Economy (listad som sjua i OAIster och 
femma i GS) 

15a – The News under Russia’s Old Regime: the Development of a Mass-
Circulation Press (listad som sjua i OAIster och som trea i GS) 

20a – Family safety nets and economic transition: A study of worker 
households in Poland (listad som etta i OAIster och som fyra i GS) 

20a – The Countrywide Spread of CTX-M-3 Extended-Spectrum beta-
lactamase-producing microorganisms of the family Enterobacteriaceae in 
Poland [listad som trea i OAIster och som femma och tia (spegelsidor) i GS]. 
Här har vi ett prov på två homonymiproblem: family hänför sig till familjen 
bakterier och det råkar sig dessutom så att en av författarna faktiskt heter 
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Poland i efternamn. Att dokumentet är klassat som irrelevant är därför 
knappast ägnat att förvåna.  
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8. SLUTDISKUSSION  

Att bägge söktjänsterna genererar ett stort mått av brus verkar skäligen 
uppenbart. Den låga svarsfrekvensen hos OAIster väcker en annan fråga: Är 
det mycket man missar i OAIster (många relevanta dokument som aldrig 
återvinns)? För att få ett definitivt svar på den frågan måste man veta hur 
många relevanta dokument som de facto finns i OAIsters databas och det torde 
vara en övermänsklig uppgift att ta reda på. Mitt intryck är att OAIster skulle 
vinna på en mer flexibel frågesyntax. För att vara kompatibel med GS måste 
den dessutom omfatta betydligt mer än de drygt fem miljoner dokument som 
den för närvarande inkluderar. OAIsters dokumentsamling växer stadigt men 
har ännu långt kvar till GS:s omfattning.  

För sökningar inom det begränsade ämnesområde som här har varit 
föremål för ett studium kan ingendera söktjänsten betecknas som ett attraktivt 
alternativ. Detta givetvis sagt med det förbehållet att relevansbedömningen är 
gjord av en enda person och att subjektivitet kan ha lämnat djupa avtryck i 
relevansbedömningen. 

Att GS har något bättre precisionsresultat än OAIster i denna undersökning 
är ingen indikator på att den är optimal för sökning på ämnesspecifika teman. 
Det är flera som har invändningar mot GS som söktjänst. Våge och Jacsó är 
några av dem. 

Föreliggande studie har haft en begränsad räckvidd men verkar ändå ge 
stöd åt tanken att det ännu återstår mycket att göra innan 
återvinningseffektiviteten kan anses vara optimerad. Såväl OAIster som 
GoogleScholar har en hel del att leva upp till vad gäller sökresultat inom 
specialämnet slavistik med kulturologisk inriktning. 

Man är benägen att hålla med Våge när han förordar specialdatabaser i 
bibliotek. Också ämnesbibliotekarie Märta Bergstrand med ansvar för slaviska 
språk och slavisk litteratur vid Stockholms universitetsbibliotek 
rekommenderar specialdatabaser vid internationellt kända universitet som 
University of California Berkeley (UCB), Stanford University och Yale 
University. Som exempel kan nämnas Berkeley och deras Research Tools for 
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Slavic and Eastern European Studies med webbadress 
<http://www.lib.berkeley.edu/doemoff/slavic/sources.html#articledb > som har 
förutsättningar att ge mer träffsäkra sökresultat än någonsin Google Scholar 
och OAIster (muntlig uppgift 2005-02-21). 

En omständighet som försvårar en jämförelse av resultaten från en sökning 
i dessa databaser med de här redovisade sökningarna på GS och OAIster är de 
regler som utestänger externa användare från tillgång till universitetens 
elektroniska resurser. 

Om man på Berkeleys hemsida går in under Research Tools for Slavic and 
Eastern European Studies och vill koppla upp sig mot deras artikeldatabaser 
möts man av beskedet ”UCB access only”. Detsamma gäller deras 
Dissertations and Thesis Databases. Mönstret går igen i databaser som finns 
inkluderade under Soviet and Post-Soviet Studies. 
(http://sunsite2.berkeley.edu:8088/ERF/servlet/ERFmain?cmd=allSubjects#S 
[2005-04-16]) 

På Stanforduniversitetets hemsida framgår att de allra flesta databaserna 
kräver inloggning och alltså inte är fritt tillgängliga för användare utanför 
Stanford University. Russian Academy of Sciences Bibliographies (1992), 
Russian National Bibliography, Online Databases of Russian/NIS Publications 
är samtliga databaser som är stängda för externa användare enligt de regler 
som gäller för copyright och licensavtal. (http://www-
sul.stanford.edu/catdb/alldata.html [2005-04-16]) 

Yale är ju känt för sin juridiska fakultet och en slavist har kanske inte så 
mycket att hämta ur deras databaser. I förteckningen över databaser fanns inga 
med Slavic, Soviet eller East European som ett led i namnet. 
(http://resources.library.yale.edu/online/dbow.asp [2005-04-16]) 

Databaser relaterade till ett specifikt ämne är naturligtvis att föredra men 
om de inte är allmänt tillgängliga minskar ju onekligen deras 
användningsområde. Det är troligt att förekomsten av ämnesdatabaser skulle 
minska problemet med homonymi. Sökfrågorna 5a och 15a resulterade i stora 
träffmängder men termen press dök upp i ett för informationsbehovet 
missvisande sammanhang. Vanligt var att posterna berörde ett ”sovjetiskt” 
tema eller ”Russia” men att press ingick i namn på förlag där verken i fråga 
hade getts ut och inte i konstellationen ”sovjetisk press”, t.ex. något verk om 
Sovjet men utkommet på Cambridge University Press.  

Den algoritm som skulle mäta sig med den mänskliga hjärnan i fråga om 
urskillningsförmåga och relevansbedömning har ännu inte sett dagens ljus. Om 
den verkligen fungerade skulle rankningen i exemplet ovan inte ha varit något 

 70

http://www.lib.berkeley.edu/doemoff/slavic/sources.html#articledb
http://sunsite2.berkeley.edu:8088/ERF/servlet/ERFmain?cmd=allSubjects#S
http://www-sul.stanford.edu/catdb/alldata.html
http://www-sul.stanford.edu/catdb/alldata.html
http://resources.library.yale.edu/online/dbow.asp


problem. Då hade inte bara de tio första träffarna utan betydligt fler varit 
relevanta och homonymiproblemet reducerat till ett minimum. 

Frågan om undersökningar skall omfatta de tio eller tjugo första träffarna 
besvaras olika av olika forskare beroende på metod och syfte. I denna studie 
skulle ett krav på minst tjugo träffar ha ställt OAIster i en mycket ogynnsam 
dager. OAIster har ju svårt att prestera t.o.m. så få som tio. Det skulle kunna 
hävdas att de två undersökta söktjänsterna i själva verket är att betrakta som 
inkompatibla åtminstone vad sökmängdens omfattning beträffar. 

Inte heller i fråga om typen av träffar kan de sägas vara helt kompatibla. 
GS inkluderar inte bara elektroniska resurser utan också böcker i 
pappersformat och citerade verk (citations) som inte nödvändigtvis är 
tillgängliga för en internetanvändare i ett annat land än USA, Canada och 
Storbritannien. OAIster däremot koncentrerar sig enbart på elektroniskt 
material och strävar till att göra det tillgängligt (även om det då och då visar 
sig att länkarna är inaktiva). 

Utgångspunkten för en jämförelse söktjänsterna emellan var ett slags 
motsatsförhållande mellan fulltextsökning å ena sidan och metadatasökning å 
den andra. Nu är ju ingen av söktjänsterna renodlad i något av dessa 
avseenden.  

GS har sin PageRank och länkvaliditet som viktiga kriterier vid en sökning 
vid sidan av termer sökbara i fulltext eller text av fulltextkaraktär.  

OAIster bygger inte enbart på metadata. Dess Note-fält, t.ex., är snarast att 
betrakta som varande av fulltextkaraktär och många söktermer återfinns just i 
det fältet. Dessutom är inte alla poster i OAIster försedda med samtliga fält 
vilket gör en inbördes jämförelse ganska haltande. Alla de över 470 
institutioner (maj 2005) som bidrar med material till OAIster följer inte någon 
gemensam standard. I flera fall saknas Subject-fältet för att nu nämna ett 
exempel. 

Det som ändå har motiverat en jämförelse är det faktum att de bägge 
vänder sig till en gemensam publik med intellektuella aspirationer och med 
krav på lättillgänglig information om potentiellt relevant material för 
uppsatsarbeten som motsvarar akademiska krav på grundutbildningsnivå. 
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9. SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie har varit att jämföra två akademiska söktjänster med 
avseende på metadata och fulltextindexering och utvärdera dem med hjälp av 
ett relevanstest. Metasökning i ett strukturerat arkiv (OAIster) har ställts mot 
internetsökning på delmängder i Google (Google Scholar). Sökningen har skett 
med hjälp av sökfrågor som har sin grund i ett informationsbehov hos slavister 
med kulturologisk inriktning såsom detta behov har manifesterat sig i valet av 
uppsatsrubriker på C-E-nivå på slaviska institutionen vid Stockholms 
universitet. Återvinningseffektiviteten har mätts som precision hos de tio första 
träffarna i resultatlistan eftersom det i olika studier har visat sig att en majoritet 
av användare nöjer sig med att granska endast den första resultatsidan. 
Relevansbedömningen har gjorts av författaren själv med den risk för 
subjektivitet som kan bli konsekvensen. Författarens bakgrund som 
forskarstuderande slavist har inte tagits som intäkt för objektivitet. 
Relevansbedömingen har skett utifrån en fyrgradig skala: mycket relevant, 
partiellt relevant, inte särskilt relevant, irrelevant. Resultatet har visat att 
Google Scholar presterar något bättre än OAIster och det kan inte på basen av 
detta resultat hävdas att metadata skulle bidra till en högre 
återvinningseffektivitet. Google Scholars mer sofistikerade söksyntax och 
betydligt större sökmängd har troligen lett till den något högre prestandan. Det 
skall dock noteras att ingendera söktjänsten presterar väl. Andelen mycket 
relevanta träffar är påfallande få oberoende av vilken söktjänst man väljer. De 
av flera bibliotekarier rekommenderade specialdatabaserna vid 
välrenommerade universitet antas ge betydligt bättre resultat men en 
undersökning av dem för en eventuell jämförelse med de här behandlade har 
inte låtit sig göra p.g.a. att specialdatabaserna inte i allmänhet görs tillgängliga 
för externa användare. Det hade annars kunnat utveckla sig till ett intressant 
komparativt studium. 
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