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1. INLEDNING 
 
 
1.1. Problem 
 
Informationssökning är en grundläggande mänsklig funktion då livet själv 

begär att vi planerar och genomför handlingar. För att kunna genomföra dessa 
handlingar behöver vi rimliga mentala modeller av hur världen fungerar. I sin 
tur behöver vi information för att kunna generera dessa mentala modeller. Den 
här uppsatsen tar upp informationssökning i en sådan elektronisk miljö som 
bibliografiska online-databaser utgör. 

 
En faktor till mindre lyckad informationssökning i en bibliografisk databas 

är det faktum att flera olika vokabulärer krockar med varandra i samband med 
sökningen: Åtminstone författarens, redigeraren, indexeringens, sökarens, och 
språket i form av den formulerade sökfrågan för sig. På det mänskliga planet är 
en stor skillnad mellan indexerare och användare är i motsats till användaren så 
är indexeraren är expert i både vokabulär och indexeringssystem, med ett 
utförligt termregister. Indexeraren (vare sig en mänsklig sådan eller ett 
dataprogram) gör en representation med ord av ett innehåll, medan användaren 
försöker beskriva med ord ett kunskapsgap som han eller hon försöker fylla 
med stoft från det innehållet. När indexeringen sker automatisk bygger den på 
språket i själva dokumentet, dvs. naturligt språk, istället för indexeringsspråk i 
form av någon auktoritetslista. Frånvaron av kontroll över vokabulären kan 
leda till stora språkvariationer på vilka sökaren har möjlighet att söka. 

 
Effektivitet är en centralfråga inom Informationsåtervinning (IR), likaså 

begreppet relevans. Karin Eriksson och Maria Grönvold från 
Bibliotekshögskolan i Borås har skrivit en uppsats som handlar om 
motsättningen mellan kontrollerad och okontrollerad vokabulär i samband med 
effektivitet hos ett Informationsåtervinningssystem. 1Deras definition av 

                                                 
1 Eriksson, Grönvold. 2003. 
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kontrollerad vokabulär är den ”i vilken standardiserade ord från en 
auktoritetslista används”. Miguel Benito definierar det som ”En vokabulär där 
endast en lista över godkända termer används som indexeringstermer”.2 
Okontrollerad vokabulär är enligt Eriksson och Grönvold den i naturligt språk, 
där ”termerna är fritt formulerade utan någon språkkontroll”. Enligt Benito 
används naturlig språk i ett indexeringssystem när man använder sig av 
dokumentets egna ord titel, text eller referat. I den här uppsatsen vill jag 
fokusera på vokabulär från användare från olika kunskapsdomäner och 
motsättningen gentemot det språket på vilket indexeringen grundar sig. Jag 
väljer att fokusera mig på vokabulär från automatisk indexering som bygger på 
naturligt språk, alltså det språk i själva dokumentets titel, referat, eller i 
författarens ämnesord. 

 
Den första tanken på ett genomföra en studie om effektivitet från ett 

domänanalytiskt perspektiv fick jag efter att ha läst om ett forskningsprojekt 
från School of Information and Management Systems i University of California 
(Berkeley), som går ut på att utarbeta ”lexikon” för att hjälpa sökare från olika 
domäner att omvandla det egna språket till termer som stämmer bättre överens 
med språket i indexeringen eller klassificeringen, och på så sätt få in en 
”bättre” sökfråga. Forskningsprojektet går under namnet subdomain 
vocabularies, och rör enbart kontrollerad vokabulär.  

 
Min fråga ur vilken den här uppsatsen utgår är hur sökeffektiviteten och 

språkproblematiken hänger samman när man söker i en bibliografisk databas. 
Frågan är kopplad till frågor så som hur vokabulären skiftar mellan olika 
domäner. Hur stora skillnader i träfflistorna blir det, med tanke på relevans och 
antal träffar? Hur systemets och användare från olika domäners 
överensstämmer i vokabulär? Den här uppsatsen kan ses som en fallstudie i hur 
stora sådana skillnader det kan vara.  

 
 
1.2. Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att ur ett domänanalytiskt perspektiv 

undersöka hur olika vokabulärer inom ett elektroniskt 

                                                 
2 Se Benito, 2001. S. 294.  
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informationsåtervinningssystem, IR-system, spelar in vid 
sökningseffektiviteten. Jag väljer som informationssystem en vetenskaplig 
databas som kan nås och sökas via en portal i Internet. Objektet för 
undersökningen är databasen Environmental Sciences and Pollution 
Management, som produceras av Cambridge Scientific Abstracts (CSA). 
Effektivitet hos IR-system mäts genom evalvering, därför sker ett 
evalveringsmoment i min undersökning. 

 
Ett bisyfte till uppsatsen är att genom litteraturstudier utforska förhållandet 

mellan det domänanalytiska tänkandet och evalvering av IR-system, samt av 
hur bibliografiska databaser är utformade. 

 
 
1.3. Metod 
 
I den här uppsatsen anknyter jag till en metodologi som Birger Hjørland 

kallar för "metodologisk kollektivism”. Enligt en sådan utgår man från 
gruppers kunskapsdomäner istället för individer. En grundtanke är att den 
informationssökande individen också är en del av en kunskapsgrupp. Dessa 
kunskapsgrupper har bl.a. säregna informationsstrukturer, säregen terminologi, 
kunskapsrepresentation, och kommunikationsmönster. Min analys utgår från en 
sådan infallsvink.  

 
För att kunna studera och jämföra vokabulären från olika domäner som 

faktor vid effektiviteten hos IR-system så måste man ha förståelse av hur dessa 
är byggda och om återvinningsprocessen. Därför ser jag det som nödvändigt 
med litteraturstudier om databaser och sökning i dessa. Första delen av 
uppsatsen utgörs av en litteraturöversikt med för uppsatsens syfte relevanta 
definitioner inom informationsåtervinning, klargörande av metodologiska 
frågor, terminologi, informationssökning, samt av själva undersökningsobjektet 
som i det här fallet är databasen Environmental Sciences and Pollution 
Management. En annan nödvändighet är undersöka terminologin inom den 
veteskapliga diskursen för den representativa domänen för databasen, dvs. 
Miljövetenskap. 

 
Andra delen av uppsatsen består av ett självständigt undersökningsmoment 

som går ut på att jämföra resultat från sökningar med en lista domänspecifika 
sökord och mindre domänspecifika motsvarigheter i Booleska kombinationer. 
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De två breda domänerna är ”miljövetenskap” och ”Biblioteks- och 
Informationsvetenskap”, men så småningom landar jag inom området för 
miljöpolitisk forskning. Jag utför sökningen själv i egenskap av intermediär 
sökare. Listorna framställs dels utifrån frågor från en försöksperson som 
arbetar med klimatpolitisk forskning, och med hjälpmedel så som av WordNet 
2.0. Online, Nationalencyklopedins hemsida, Encyclopaedia Brittanica Online, 
samt översättningsmaskinen i National Encyklopedins hemsida. Tanken är att 
framställa listan som representerar den ”mindre domänspecifika” vokabulären i 
ett moment då jag inte har hunnit sätta mig in i begreppens innebörd. Det är 
inte fråga om någon evalvering i egentlig mening, utan om en undersökning 
med ett mätningsmoment som förekommer vid evalvering av IR-system. Som 
förberedelse till mätningsmomentet reder jag ut begrepp som bl.a. evalvering, 
evalveringsmått. 

 
Relevansen i träfflistorna kontrolleras för hand, liksom beräkning av 

evalveringsmått. Jag använder en teknik som härrör från evalveringstesterna 
TREC, och som kallas för pooling method. Enligt den tar man ett antal 
dokument på toppen av den rankade träfflistan (normalt de hundra första) och 
ges sedan till en referensgrupp av bedömare som i slutändan bestämmer 
relevansen för varje dokument. I mitt fall är jag både sökare och bedömare. 
Efter bearbetning och presentation av data blir det ett analysmoment där tanken 
är att räkna in de faktorer kan ha spelat in i ett bättre eller sämre resultat av 
sökningen, och som jag ska ha studerat i fösta delen av uppsatsen.  

 
 
1.4. Teoretisk utgångspunkt 
 
1.4.1. Vokabulär 
 
Som nämnt tidigare kan vokabulären i bibliografiska databaser vara 

kontrollerad eller okontrollerad. Inom Biblioteks- och Informationsvetenskap 
kan språket alltså vara naturligt eller icke-naturligt, d.v.s. en kontrollerad 
representation som kan se ut så här: God, eller så här: 333, beroende på 
klassifikationssystemet man använder. Mickael Buckland har omformulerat 
begreppet ”vokabulär” till att omfatta de ord i en tesaurus, de symbolerna i ett 
informationsspråk, dvs. ett givet klassifikationssystem, ett begränsat omfång av 
MARC-fält eller annan metadata. Buckland menar också att ”vokabulär” 
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brukar syfta till omvandlingen av naturspråk till indexeringstermer inom 
informationsåtervinning, vilket som sagt kan ske manuellt eller maskinellt. 3  

 
Enligt terminologiforskaren Alain Rey brister terminologin inom 

Lingvistik när det gäller en klar urskiljning av meningen i ordet ”vokabulär”. 
 
“…In this case it is recommended to speak of ‘lexicon’, lexical field, 

lexical subgroups (systems) and to leave the word ‘vocabulary’ for those units 
which are observable in discourse. (One also speaks of vocabulary with 
reference to subsets of the lexicon, along the paradigmatic axis, e.g. the 
vocabulary of machine tools; this polysemy is regrettable and shows the 
deficiencies of the terminology of linguistics.”4

 
Rey menar att man också använder ordet ”vokabulär” när man syftar på ett 

område inom ett helt ordförråd, och som är knuten till en viss praxis. Enligt 
Nationalencyklopedins definition av vokabulär är det när man pratar om 
naturliga språk summan av alla ord som själva språket består av. Ett naturligt 
språk är ett sådant som talas eller skrivs av människor, i motsats till t.ex. ett 
dataspråk. Vokabulär är också de ord en person behärskar inom detta språk. 5 I 
den här uppsatsen kommer begreppet ”vokabulär” också att omfatta dess 
egenskap av personlig företeelse. 

 
  
1.4.2. Det domänanalytiska perspektivet 
 
Birger Hjørland skrev sin avhandling från 1993, Emnerepresæntation og 

Informationsøgnig, att han har funnit fyra olika traditioner under 1990-talet i 
hur vi organiserar kunskap:  

 
* Den universella idealistiska principen, där man utgår från att det går att 

på ett statiskt sätt klassificera all kunskap i ett schema, så som UDK, eller i 
Deweys schema.  

 

                                                 
3 Buckland, Buckland, Michael.  ’’Vocabulary as a central concept in Library and  
Information Science”, 1999.  
4 Rey, 1995. s 27-28. 
5 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 040622. 

 7

http://www.ne.se/


* Den dokumentorienterade, eller automatiska principen, som till skillnad 
från den första medger att kunskap är föränderlig och obeständig, och att 
klassificeringen får ständigt anpassa sig efter detta.  

 
* Den användarorienterade principen, som utgår från att det inte finns ett 

”färdigt” sätt att beskriva ett dokuments innehåll, utan många. Man strävar 
efter att skapa interaktiva och flexibla system som kan omformulera och 
integrera användarens egen terminologi in i systemet. 

 
* Den domänanpassade principen, som går ut på att man måste anpassa 

systemet till grupper istället för individer. Dessa grupper betraktas som sociala 
kontexter, som delar sin upplevelse av kunskap och kunskapsbehov.  

 
Vidare säger Hjørland att det bästa sättet att förstå information är att 

studera de olika kunskapsdomäner som tanke- eller diskursgemenskap. 
Kunskapsorganisation, informationssystem, språk- och 
kommunikationsformer, samt andra relevanta kriterier för 
informationsvetenskapen avspeglar arbetet av dessa gemenskaper, eller 
grupper.  

 
Databaser blir allt mer och accessvänlig i takt med utvecklingen i 

informations- och kommunikationsteknologin. För inte så länge sedan fanns 
inte samma möjlighet att via en accessmekanism från fjärran kunna sitta och 
söka i flera databaser hemma i persondatorn. När manskulle söka i MEDLARS 
(numera medline) på 1960-talet gick det till så att man fick skicka ett brev med 
dokumentönskemål, eller gå och träffa personalen som skötte databasen i 
MEDLARS-centret och be de personligen söka i databasen, eller så fick man 
träffa en specialiserad bibliotekarie för att denne skulle skicka en ansökan 
vidare till centret.6  Användaren fick efter flera dagars väntan ett brev med en 
träfflista. Interaktionen sker nu direkt med datorn, därför forskar man bl.a. om 
interaktionen mellan användaren och systemet. Man forskar därför om språk 
inte bara med utgångspunkt från kognitivismen, utan också från s.k. 
subdomains inom flera områden som exempelvis datalingvistik och automatisk 
översättning för att effektivisera tillämpningen av automatiska tekniker. Inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap berör sådan forskning både den 

                                                 
6 Borlund, 2000. s. 51. 
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användarorienterade principen och den domänanpassade principen att 
organisera kunskap.  

 
 
1.4.3. Miljövetenskap 
 
Arbete med klimatpolitisk forskning hör hemma inom Miljövetenskapen, 

men också inom andra samhällsvetenskapliga ämnen så som Ekonomi, Juridik, 
Statskunskap, m.fl. Miljövetenskap 7 är den sammanfattande benämningen 
på den vetenskapliga basen för beskrivning och förklaring av miljöproblem 
samt för förslag till åtgärder för att undvika eller eliminera dem. 
Miljövetenskap omfattar kunskapen om den störda eller "sjuka" naturen med 
den friska naturen som referens. Centrala forskningsområden är föroreningars 
uppkomst, deras omvandling och spridning i luft, vatten och mark samt deras 
påverkan på individer, ekosystem, byggnader och kulturföremål.  

 
Medan förståelsen av miljöproblemen kräver naturvetenskapliga och 

medicinska kunskaper kräver problemens praktiska lösning också kunskaper 
inom t.ex. teknik, stadsplanering och samhällsvetenskap. Miljövetenskap 
fordrar därför vetenskapligt samarbete mellan forskare eller forskargrupper 
från skilda discipliner. Miljövetenskap är synnerligen en tvärvetenskaplig 
företeelse. Andra forskningsområden inom de samhällsvetenskapliga fälten är 
bl.a. miljöekonomi, livscykelanalys, miljörätt, renare teknologi, ekologiskt 
byggande och avfallsforskning.  

 
 
1.4.4. Bibliografiska databaser 
 
”Databas” kan definieras som ” mängd av data, ordnade i ett eller flera 

dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst 
databehandlingssystem”.8 Bibliografiska databaser är sådana som innehåller 
strukturerad information som omfattar en bibliografisk post (record key), 
bibliografisk data så som författare, titel och dokumentkälla, referat (eller 
abstract på engelska), dvs. en kortfattad beskrivning av innehållet i ett 
dokument (ofta uppgjord enligt särskilda regler), samt indexeringstermer eller 
                                                 
7 Definition enligt Nationalencyklopedin. 
8 NE online, september 2004. 
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klassifikationskoder (subject indicators). I fulltextdatabaser är dessutom själva 
texten i artiklar eller annat material åtkomlig. 

 
Databasindustrin omfattar de kommersiella, statliga eller icke-

vinstprofilerade organisationer som producerar databaserna, gör dessa 
databaser åtkomliga, samt sköter marknadsföringen av dessa. I allmänhet 
skapar databasproducenterna en produkt som de sedan licensierar till 
databasförsäljare. Producenterna designar databasstrukturen, skapar de 
bibliografiska posterna, skapar referat eller redigerar det ursprungliga referatet 
från författaren själv, indexerar, samt uppdaterar informationen. 
Databasförsäljarna å andra sidan skapar mjukvaran och monterar databasen 
genom att skapa s.k. ”inverted files”9. De sköter också marknadsföringen samt 
tillhandhåller service och undervisning på klientnivå. 

 
Vokabulären i databasindexeringen, dvs. deskriptorer eller nyckelord och 

koder, beror i stor utsträckning på vilket ämnesfält eller användargrupp 
databasen är ämnad till. En deskriptor är en term eller ordkombination som kan 
användas som indexeringsterm. En Indexeringsterm är en standardiserad term 
eller ordkombination som beskriver en aspekt av ett dokuments innehåll. Hos 
de flesta databaserna räknar man in indexeringstermer i ett beskrivningsfält, 
vanligen från en specifik tesaurus.  

 
 
1.4.5. Att återvinna information 
 
Återvinning av information skiljer sig från återvinning av data i att vid 

återvinning av information ingår det ett bedömningsmoment av relevansen hos 
det återvunna materialet. Den grundläggande funktionen hos ett IR-system är 
alltså att genom den kunna söka via enstaka termer eller fraser, eller Booleska 
kombinationer av dessa, för att sedan få fram en uppsättning dokument eller 
dokumentsurrogat för manipulering, presentation, och slutligen bedömning 
från användarens sida. 

 
De element som innefattas av informationsåtervinningsprocessen är bl.a.: 

Uppgiften som genomförs, dokumentrepresentationen och 

                                                 
9 Inverted files: En textindex som består av en vokabulärlista och en lista med varje terms förekomst. 
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återvinningsmodellen. Dessa är så att säga ”handlingen”, ”objektet” för 
handlingen och ”sättet” på vilket systemet handlar. 

 
• UPPGIFTEN SOM SYSTEMET GENOMFÖR, dvs. återvinning eller 

browsing.  
Vid återvinning hämtar systemet på ett systematiskt sätt både semantisk 
och syntaktisk information från själva dokumentet eller dess surrogat, för 
att jämföra med användarens formulerade intressen. Vid browsing tar man 
sig tid att utforska dokumenten för hand, ungefär som när man ”bläddrar” i 
en bok. Användaren är mest intresserad av att utforska samlingen i 
databasen än att satisfiera ett visst informationsbehov. 
 
• DOKUMENTREPRESENTATIONEN. På grund av historiska grunder 
representeras ofta dokument i en samling av en uppsättning 
indexeringstermer eller nyckelord. Dessa termer kan ha tillägnas av en 
person eller kan ha dragits maskinellt från själva textinnehållet.  

 
• ÅTERVINNINGSMODELLEN. De tre klassiska återvinningsmodeller 
är den Booleska modellen, den vektorbaserade modellen och den 
probabilistiska modellen. Inom de klassiska modellerna representeras 
dokumentet av en uppsättning indexeringstermer. Den mest förekommande 
återvinningsmodellen är och har varit den Booleska modellen.  
 
 
1.4.6. Att evalvera IR-system 
 
Effektivitet hos ett IR-system mäts i samband med evalvering. Det finns 

två perspektiv att utvärdera effektiviteten hos ett IR-system: med utgång från 
systemet eller från användaren. Systemperspektivet grundar sig på 
aggregatfunktioner, medan användarperspektivet tar grundar sig på 
interaktionen mellan människan och systemet, bl.a. på hur mycket tid och 
arbete det tar för denna att hitta relevant information, och på användarens 
upplevelser. Användarperspektivet för utvärdering av IR-system fokuserar i en 
bredare mening på hur användare, återvinningsmekanismen och databasen 
samspelar vid återvinnande av information. Den har av tradition riktat sig mot 
utveckling och utbyggande av användarorienterade tesaurusar och 
klassifikationssystem. Ett domänanpassat perspektiv att evalvera IR-system 
lyser med sin frånvaro. 
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Gerald Kowalski har ett bra exempel på hur det kan vara missvisande att 

inte inse skillnaden mellan dessa perspektiv: Man har 150 studenter som går på 
6 kurser. 3 av dessa kurser har en lista på 5 studenter vardera, medan de andra 
3 kurserna har 45. Från systemets perspektiv är det ett snitt på 25 elever per 
kurs och lärare, vilket låter bra. För 10 procent av studenterna (15 studenter) är 
snittet 10 elever per lärare. Resterande 90 procent får nöja sig med större 
klasser och 45 elever per lärare. Dessa elever skulle ha något att invända mot 
en person som stirrar sig blind på hela systemets snitt, dvs. 25 elever/lärare och 
hävdar att de borde ha tillräckligt utrymme för personlig kontakt med läraren. 
De upplever inte saken på samma sätt. 10

 
Med utgångspunkt från systemet så används de allmänt förekommande 

kriterierna Relevance, Precision, och Recall (av Benito kallad 
”återvinningsgrad”), som mått på effektivitet (på engelska effectivity).  
Relevansen är dock i verkligheten varken ett subjektivt eller ett binärt begrepp 
med värdena relevant/icke- relevant. Det finns grader av relevans och den 
beror också på sökarens omdöme. Därför är inte Recall och Precision helt 
objektiva: De bär med sig alltid ett subjektivt inslag i och med att en människa 
måste bedöma relevansen i dokumentet. Med utgångspunkt från användaren 
använder man andra mått som återger mänskliga bedömningar så som 
”förväntad effektivitet”, eller ”nyhetsbringande förmåga”. Några av dessa mått 
är Coverage Ratio, Novelty Ratio, Relative Recall, recall Effort, och Expected 
Search Length. 11  

 
 
1.5. Tidigare forskning 
 
Undersökning av effektivitet hos IR-system har historiskt sett gjorts genom 

bl.a. evalvering. De första evalveringarna av IR-system kan dateras tillbaka till 
mitten av 1950-talet med två separata men liknande tester från respektive USA 
och Storbritannien: Uni-term testerna för Armed Services Technical 
Information Agency (ASTIA), och Cranfield-testet.  

 

                                                 
3 K owalski, 2003. s. 261. 
11 Baeza, et al.  
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Cranfield-testet och påföljande Cranfield I och II blev förebild för senare 
också systembaserade tester såsom den på MEDLARS, SMART-testerna och 
TREC-konferenserna på 1990-talet. Cranfield-modellen utgör en empirisk 
tradition inom utvecklingen och testandet av IR-system. Modellen går ut på att 
experimentera med sökningar över mindre textsamlingar och räkna ut precision 
och recall. Dessa experiment kallas ofta för ”black box experiment”,12 eftersom 
man observerar ingångs- och utgångsdata över ett begränsat underlag och i 
kontrollerad miljö. Metoderna har dock utvecklats och man har gått ifrån att 
testa i enbart laboratoriemiljö. I TREC-testerna användes bl.a. teknikerna 
routing, som innebär att man kör samma frågor över roterande textunderlag, 
och ad hoc queries. Uppgiften ad hoc innebär att textunderlaget förblir 
detsamma, men det är frågorna som roterar. Arbetet fördelades bland en skara 
medarbetare, den s.k. pooling method.  

 
Mindre har till synes gjorts om vokabulär med hänsyn till domänaspektet. 

Där har jag tagit notis av Metadata Research Program i School of Information 
and Management Systems, University of California (Berkeley). Ett av deras 
forskningsområden är just subdomäner och vokabulär, på engelska subdomain 
vocabularies. Deras arbete går ut på att skapa ”lexikon” som skulle hjälpa 
sökare från olika domäner att omvandla deras språk till en sökingång med 
termer som stämmer bättre överens med de i indexeringen eller 
klassificeringen. De har också undersökt tanken med flerfaldig indexering 
inom en och samma organisationssystem. Likaså har de genom experiment 
med bl.a. INSPEC-databasen undersökt hur stora skillnader det blir när man 
söker i utifrån olika kunskapsdomäner. INSPEC innehåller bibliografiska 
referenser från tidskrifter och konferenspublikationer inom de tekniska 
grundvetenskaperna. 

 
En annan studie som berör domänspecifika kunskaper är Steven Shutes och 

Philip J, Smiths Knowledge Based Search Tactics 1993. Den går ut på att 
jämföra två intermediära användares (informationsspecialister) 
informationssökningsstrategier. Den ena specialisten hade ämnesspecifika 
kunskaper i kemi, som var då ämnet i fråga, men inte den andra 
informationsspecialisten. En målsättning var att undersöka intermediära 

                                                 
12 Borlid, 2000. s. 49. 
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sökares strategier med artificiell utformning av ett intermediärt system som 
syfte. 

 
Litteratur om evalvering av IR-system från ett domänanalytiskt perspektiv 

är närmast obefintlig.  
 
 
1.6. Källmaterial  
 
Det finns gott om litteratur som beskriver IR-system och metoder att 

utvärdera effektivitet både från ett systemorienterat och diverse 
användarorienterade synsätt. Jag har utgått från Pia Borlids avhandling från 
2002 som referenskälla till tidigare forskning.  

 
Birger Hjørland är en känd teoretiker inom Biblioteks- och 

Informationsvetenskap och inom den domänanalytiska forskningen, och är min 
huvudkälla när det gäller metodologi. Metadata Research program har 
producerat fram en del artiklar och tekniska rapporter av intresse för den här 
uppsatsen. Michael Bucklands Vocabulary as a central concept in Library and 
Information Science, 1999, handlar t.ex. om vikten av vokabulär, framförallt I 
elektroniska sökfunktioner. Steven Shutes och, Philip J, Smiths studie från 
1993, Knowledge Based Search Tactics, har också varit inspirerande. 

 
När det gäller informationsåtervinningssystem i allmänhet så utgår jag från 

Både Gerald Kowalskis Information Storage and Retrieval Systems, 2003; 
samt Baeza et als Modern Information Retrieval, 1999. Dessa böcker är 
skrivna i pedagogiskt syfte: den är tänkta till för studerande i bl.a. Biblioteks- 
och Informationsvetenskap. Vetskap om indexering hämtar jag från Miguel 
Benitos Kunskapsorganisation från 2001.  

 
När det gäller den språkliga aspekten av uppsatsen har jag tagit del av 

Clare Kramschs Language and Culture (1998), samt John Swales Genre 
Analysis (1990). Terminologiforskning upplever jag som splittrad, i den 
mening att terminologi har till synes inte riktigt status som egen 
forskningsgren. Dessutom finns det en stor del litteratur på originalspråk som 
inte översätts till engelska. Jag har tagit del av sammanställningen 
Terminology: Applications in interdisciplinary communication som Helmi 
Sonnenveld, och Kurt Loening har gjort, sam av Alain Reys Essays on 
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Terminology från 1995. Vidare förlitar jag mig på diverse artiklar som belyser 
de frågor som uppstår under arbetets gång. 
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2. DET DOMÄNANALYTISKA 
PERSPEKTIVET 

 
 
De två paradigm som har drivit IR-forskningen är antingen det fysiska 

paradigmet, eller systemperspektivet, eller det kognitiva, som också kan kallas 
för användarperspektivet.13 Den första representeras bäst av Cranfieldstudierna. 
Det fysiska fokuserar på artefakter, medan det kognitiva på människor. I det 
fysiska paradigmet är inte användarna direkt helt bortglömda, dock 
manipulerbara i samband med experimenten och därmed inte centrala.   

 
I motsats till det tidigare enbart positiviska synsättet börjar det växa en 

skara forskare som angriper problemen inom IR med diverse former av 
kvalitativ metodik, t ex hermeneutik, sense-making och det sociokulturella 
perspektivet, Detta innebär bl.a. induktiv, icke-reduktionistisk, holistisk 
forskning, som fokuserar sig på processer (så som interaktion under en 
sökningssession) snarare än statiska attribut hos själva processen (så som 
användarens eller systemets egenskaper).  Man kan komma att använda sig av 
flera kompletterande metoder i en studie, och datainsamlingen sker på så sätt 
att man ”kodifierar” och klassificerar egenskaper in i kategorier av egenskaper. 

 
Enligt Hjørland behövs det att man inom Informationsvetenskap forskar 

om hur domänspecifik terminologi uppstår, eftersom det enbart mekaniska 
synsättet man har haft i forskningen inte är hållbart. Man måste se på IR i 
helheten då kunskap blir till, inte enbart som ett "match" mellan en fråge- och 
en dokumentrepresentation. Mänsklig kunskap uppstår framför allt som resultat 
av mänskligt samarbete och kommunikation. Förståelse över 
kunskapsstrukturer hos individer kan enbart nås utifrån en kollektiv analys av 
språkanvändarna. Likaså måste man ställa informationsbehovet hos individen 
både mot dennes kognitiva tillstånd och mot det kollektiva kunskapstillståndet 
inom ett visst kunskapsfält. 

 
Hjørland använder sig av något han kallar för "metodologisk kollektivism". 

I en sådan metodologi studerar man kunskapsdomäner, språk och 
domänspecifik kognition hos individer. Det här skulle vara ett alternativ till att 

                                                 
13 Fidel, 1993. s 234. 
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studera informationssökningsbeteende hos individer: att man studerar 
kunskapsdomäner och deras informationsstrukturer, terminologi, 
kunskapsrepresentation, kommunikationsmönster. Därför går jag senare i 
uppsatsen vidare in till vissa av dessa aspekter och de för min undersökning 
relevanta definitioner. 

 
 
2.1. Språklig teori  
 
Ludwig Wittgenstein hann under sitt liv utforma två semantiska teorier: 

”the picture theory” or ”theory of games”. Enligt Hjørland medför ett 
antagande av den tidige Wittgensteins semantiska teori, the Picture Theory, 
att14:  

 
• Meningen hos sökord är densamma oavsett område. 
• Meningen hos sökord är densamma oavsett placering eller kontexten 

hos ett dokument, eller dokumentrepresentant. 
• Meningen hos sökord är densamma oavsett vetenskaplig 

domän/diskurs. 
• IR är i huvudsak en fråga om kvantitativa/statistiska förhållanden 

mellan uppsättningar av sökord. Dessa kan köras i algoritmbaserade 
dataprogram.  

• IR är en neutral eller värderingsfri aktivitet. Det finns inom IR 
objektiva måttskriterier för effektivitet, dvs ”recall” och ”precision”. 

 
Dessa antagandet har varit gällande den systemorienterade IR-forskningen. 

Hjørland menar att han inte skulle vilja enbart förkasta dessa (och därtill flera) 
principer, utan att vill få förståelse för begränsningen hos den här synen. Han 
menar att man har inom Informationsvetenskap varit mest intresserad av 
standardisering av terminologi och man har därför haft en underförstådd 
läggning för semantiska teorier så som ”the picture theory”. Sådana teorier 
underlättar för en mekanisk manipulation av IR-systemen. Informationsvetare 
har varit mer eller mindre ”ingenjörer” som söker mer eller mindre ”tekniska 
lösningar” för de problem som uppstår vid utformningen av IR-system, utan att 
begrunda för en mer teoretisk förståelse av underliggande fenomen. 

                                                 
14 Hjørland, 1998. s 18. 
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Hjørland ser dessutom ett problem för IR så väl som för hela 

Informationsvetenskapen i att man enligt honom är fången mellan objektivism 
eller subjektivism. Till exempel fokuserar ett kognitiv subjektivistiskt synsätt 
på strukturer hos människor, medan ett objektivistiskt sätt fokuserar på 
artefakter eller kunskapsrepresentering av olika slag. Enligt Hjørland borde den 
bäst lämpade semantiska teorin vara av sociokognitivt eller sociolingvistiskt 
slag, snarare än enbart kognitivt eller lingvistiskt. Detta därför att ”mening” 
hos språktermer bildas i ett samspel mellan individ och grupper. Begrepp har 
alltså något som kallas ”historical depth”, alltså en historisk bakgrund15. På så 
sätt är också vetenskapliga artiklar sociala konstruktioner, liksom det som 
argumenteras i dem.  

 
Inom lingvistik kommer ordet ”domän” upp främst i samband med code 

switching (skifte av dialekt hos en och samma individ beroende på 
sammanhanget) eller flerspråklighet. Studier av terminologi förs också inom 
LSP (Language for Specific Purposes). Hjørland säger som tidigare nämnt att 
det bästa sättet att förstå information är att studera de olika kunskapsdomäner 
som tanke- eller diskursgemenskap.  

 
 
2.2. Kunskapsdomäner som diskursgemenskap 
  
En diskursgemenskap (Discourse Community) kan definieras som en 

samhällsgrupp som har i stort sett gemensamma allmänt kända målsättningar 
och avsikter i sin användning av både skriftligt och muntligt språk.16 
Medlemmarna rekryteras in via träning, inte genom födsel. Kännetecknande 
för en sådan diskursgemenskap är: att de har gemensamma mål, gemensamma 
kommunikationsmekanismer, att de använder sig av en eller flera specifika 
genrer i vidareföring av de gemensamma målen, att de delar "lexis", och att 
antalet tillhörande medlemmar måste fylla vissa krav för att kunna räknas in 
som medlemmar, så som en vis expertis. En diskursgemenskap kan variera från 
en frimärkesamlarförening till en akademisk gren. En genre kan definieras så 

                                                 
15 Hjørland, 1998. s 23. 
16 Kramsch, 127.  
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som en socialt godkänt typ av kommunikativ händelse som kan vara muntlig så 
som en intervju, eller skriftlig så som en novell, eller vetenskaplig artikel. 17

 
Diskursgemenskap delar alltså ”lexis”, dvs terminologi, eller som 

Nationalencyklopedin säger: ”ett förråd av facktermer”.18 På ett personligt plan 
har varje medlem av diskursgemenskapen en viss vokabulär under det 
gemensamma ”lexis”. Hur stort vokabulären är beror på personens 
kunskapsgrad. Enligt Susan Bonzi varierar terminologin stort intellektuella 
discipliner emellan (vilka kan betraktas som diskursgemenskap), inte bara i 
orden att använda utan också på andra sätt, t ex genom användning eller inte av 
bildspråk.   

 
 
2.3. Kunskapsdomäners Informationsmönster 
 
2.3.1. Terminologi 
 
Under vetenskaplig forskning dyker det vanligen upp nya begrepp som 

fordrar ett eget namn för att på så sätt kunna hålla fast begreppet i sig. Naturligt 
språk är lämpligt när det gäller att uttrycka grundläggande begrepp som man på 
något sätt relaterar till erfarenhet. Högre abstraktionsbegrepp kan fordra 
matematisk representation för en fullständig förklaring. Den största för 
terminologiska problem inom den vetenskapliga kommunikationen är enligt 
Fred Riggs en bristande vilja att införa neologismer, nya fraser, eller 
akronymer som kan otvetydigt identifiera ett nytt begrepp. ”Terminologi” 
betyder dels ett förråd av facktermer, dels läran om begrepp och termer och 
deras relationer, s.k. terminologilära. Det arbete som baseras på 
terminologiläran och som resulterar i ett visst urval av facktermer, 
sammanställda i t.ex. en ordlista, kallas terminologiarbete. Målet för sådant 
arbete är att möjliggöra en entydig och effektiv kommunikation fackmän 
emellan, både inom en bransch och mellan olika branscher.  

 
Kännetecknande för t ex samhällsvetenskaperna är att man istället för nya 

termer brukar tilldela metaforisk mening till gamla ord, vilket leder till 

                                                 
17 Kramsch, 127. 
18 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 040623. 
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polysemi19. Riggs påpekar också att oftast är det lättare att hålla i minnet de 
metaforiska formerna än själva neologismerna. Texter inom kemi innehåller 
termer som benämner bl.a. kemikalier, kemiska processer, kemikaliernas roll i 
dessa processer (t ex reagens, katalysator, m fl.), men också ”låneord” från 
andra vetenskaper (t ex osmos, elektron, isotop). Säreget för kemi är dess 
systematiska nomenklatur. Inom medicin använder man också en egen 
nomenklatur i samband med t.ex. namngivning av sjukdomar, ofta med 
ursprung i Latin (t.ex. amaurosis fugax, paraplegi, arterioskleros, m.fl.).  

 
Termer kan delas in enligt följande:20  
* Termer som skapas i samband med begreppsdefinitioner i de ”hårda” 

vetenskaperna, samt termer och nomenklaturer som identifierar relevanta 
kännetecken av verkligheten enligt naturvetenskaperna. Dessa är alla produkter 
av mentala processer som ägt rum inom ett fåtal vidanvända språk, och som 
hämtar mening från två döda språk: Latin och Grekiska. Sådana termer 
tenderar att bli internationella, om inte tvärspråkiga och tvärkulturella.  

 
* Specifika, tekniska termer som har haft en viss tillämpning inom en viss 

krets, en viss kultur, inom ett språk eller en liten språkgrupp.  
 
* Historik. Det finns ett antal sektorer där namngivningen av begrepp 

sker inom de sociala normerna för institutioner med en historiskt ordnande roll 
och som har utifrån den rollen likaså format, eller snarare ”fossiliserat” 
termerna. Sådana områden kan vara t.ex. juridik och religion.  

 
Termer kan delas in efter många andra principer. Inom Bibliotek- och 

Informationsvetenskap brukar de delas in i klassificeringsscheman, tesaurusar 
eller ämnesordslistor (subject headings).  

 
 
2.3.2. Sökstrategier 
 
Sökaren är den personen som utför sökningen. Denne sökaren kan vara den 

personen som faktiskt har ett informationsbehov, ofta kallad slutanvändaren, 
eller en intermediär sådan. En intermediär sökare är oftast en bibliotekarie eller 
                                                 
19 Se Sonnenveld, sid 195.  
20 Rey, 1995. s 88. 
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informationsspecialist som tolkar slutanvändarens önskemål och ”omvandlar” 
dessa till det språket i informationssystemet som gås igenom. Steven Shute och 
Philip Smith genomförde en studie där de jämförde två intermediära 
användares (informationsspecialister) informationssökningsstrategier, den ena 
med och den andra utan ämnesspecifika kunskaper i kemi. Ämnesspecifik 
kunskap inkluderar saker som terminologi och kännedom om speciella resurser 
så som tesaurusar eller lexikon.21

 
Shute och Smith nämner två sorters expertis i samband med ämnesspecifik 

informationssökning: Ämnesberoende och ämnesoberoende. Idealet enligt de 
är en kombination av dessa för bästa sökresultat. I deras studie håller de sig en 
teori de kallar för ”conceptual framework” och som rör en intermediär 
användare, dvs. en informationsspecialist som är annan är slutanvändaren. 
Enligt den har denna intermediära användare en kunskapsgrund som tar form i 
stereotypiska teman, eller ”ramar” (frames). Minnet arbetar alltså med en 
färdig semantisk referensmall mot vilken man ställer den av slutanvändaren 
formulerade sökfrågan. På så sätt aktiverar man de fält i nätet, eller 
stereotypiska teman som man anser relevanta för slutanvändarens behov, och 
förslag till nya sökord poppar ut. En sökfråga som ”removal of sulfur 
compounds from wastewater using filtration” delas först in i kemikalier 
(sulfur compounds), medium (wastewater) och process (removal by filtration). 
Den här indelningen hjälper till att strategiskt söka efter besläktade eller 
alternativa sökorder. Senare identifieras t ex. ”sulfur compounds” i fältet 
POLLUTANTS (förorening). Detta genererar en (boolesk) sökingång som kan 
se ut så här: 

 
(WASTEWATER# OR WASTE(W)WATER#) AND SULFUR? AND (FILTER? OR 

FILTRAT?). 
 
Den har tolkats som: 
 
PPOOLLLLUUTTEEDD  MMEEDDIIUUMM  ------  PPOOLLLLUUTTAANNTT------RREEMMOOVVIINNGG  PPRROOCCEESSSS

                                                

  
 
Resultatet av den här studien styrker att en stor komponent av 

informationsexperters prestation ligger i deras ämnesspecifika 

 
21 Se Shute et al, 1993. 
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kunskapsbakgrund, vid sidan av expertisen i informationssökning i 
bibliografiska databassystem, som är ämnesoberoende. Den ämnesspecifika 
kunskapsbakgrunden är till hjälp när de genererar eller omformulerar sökfrågor 
(query expansion).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22



 
 
 
3. MILJÖVETENSKAP, TERMINOLOGI,        

DISKURS 
 
 
3.1. Miljövetenskaplig terminologi 
 
Terminologin i miljövetenskapliga artiklar är en blandning av terminologi 

från naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna. Man kan därför förväntas 
att t.ex. kemiska, biologiska eller medicinska begrepp står vid sidan av 
samhällsvetenskapliga begrepp. Sådan terminologi bär drag från 
samhällsvetenskaplig terminologi, som t.ex. metaforiska termer, jämte 
fastställd nomenklatur. Catherine Resche presenterar i en artikel från 2000 en 
representationsmodell för sådan terminologi som är gemensam för flera 
vetenskaper, under namnet ”interface terminology”22. Interface terminology 
definieras som: ”…a set of terms resulting from the interconnection of 
disciplines which are not normally perceived as contiguous”. Enligt denna 
modell skulle en karta over miljövetenskapens olika gränssnitt (interfaces) se 
ut så här: 

 
 
 Fig.1. Angränsande områden. 

  

 
 

Sociologi 

Medicin 
Ekonomi 

Kemi 

Juridik Miljövetenskap 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Resche, 2000. s. 629. 
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I artikeln presenterar Resche resultaten från en studie baserad på korpus, 
där man har studerat miljöekonomisk terminologi med ESP-användare som 
målgrupp23. En korpus är en samling text som är ger underlag för 
språkundersökningar. Hon presenterar en begreppskarta över miljöekonomi, 
utifrån den för studien insamlade textkorpusen, och som ger en bild av hur 
vissa områden inom miljövetenskap kan vara grupperade:24  

 
 
 

Growth, consumption, 
living standards, 
sustainable development 

Manufacturing, farming, 
logging, fishing, 
industrialisation, output, 
trade

Degradation, 
depletion, 
pollution 

Valuation, cost-
benefit analysis

Externalities, 
game theory, 
uncertainty 
risk

Natural resources, 
natural capital, 
land, air, water, 
factors of 
production 

Resource limitation, 
preservation, resource 
management, 
allocation of scarce 
resources 

Green taxes, fines, 
tradable emission permits 

Noxius emissions, 
leakage, oil spills, 
waste, ladfills 

Climate change, 
greenhouse gases, 
global warming, 
ozone depletion, 
acid rain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Begreppskarta över ”Environmental Science” 

 

 

 

 I schemat kan man se att ”klimatfrågor´” står representerade som ”climate 
change”, i ett område tillsammans med andra begrepp som ”växthusgaser”, 
”global uppvärmning”, ”ozonförbrukning”, och ”försurning”. Detta alltså är en 
samling miljöproblem vars förståelse kräver naturvetenskapliga kunskaper 
medan deras praktiska lösning kräver kunskaper inom samhällsvetenskap och 
teknik. Därför kan man förvänta sig att artiklarna i databasen kan komma att 
fokusera på åtminstone någon av dessa aspekter, däribland den politiska.  

 

                                                 
23 English for Special Purposes. I det här fallet översättare, tolkar, språkteknologer, språklärare och 
studenter, m.fl. 
24 Resche, 2000. s. 640. 
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3.2. Den miljöpolitiska diskursen 
 
Som sagt omfattar miljövetenskap kunskapen om den störda eller "sjuka" 

naturen med den friska naturen som referens, samt att problemens praktiska 
lösning kräver kunskaper inom t.ex. teknik, stadsplanering och 
samhällsvetenskap. Viktiga beslutsfattandet ligger i området för politik. Det 
finns svårigheter med att definiera en miljöpolitisk eller energipolitisk diskurs, 
men man kan dock säga i allmänhet att den sociala och politiska diskursen har 
inom det demokratiska samhället varit av den kontroversiella, polariserade 
karaktären. Det innebär att dess aktörer är bestämda och förespråkare för 
någonting, att man antingen för eller emot något.   

 
I en essä med titel ”How to save the earth. The greening of Instrumental 

Discourse” analyserar M. Jimmie Killingsworth och Jacqueline S. Palmer 
ideologiska och sociopolitiska undertoner i litteratur om miljöfrågor som till 
synes är enbart ”teknisk”. De placerar den här sortens diskurs inom området för 
något som kallas för ”instrumental discourse”, där dokument blir medel för 
förespråkande. De dokument som rör globala frågor tenderar att betona vikten 
av en framtid ”hållbar utveckling”, av teknologi som främjar en sådan, och av 
att stoppa den pågående miljöutvecklingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



 
 
4. IR, INFORMATIONSÅTERVINNING. 

 
 
4.1. Den Booleska återvinningsmodellen 
 
Den mest elementära ”query” (av Benito kallad sökfråga) som kan 

formuleras i samband med återvinning av text är ett ord, under premissen att 
texter består utav följder av ord. En ”query” är en sammansättning av sökord 
som formuleringen för ett informationsbehov. ”Ett ord” definieras eller 
begränsas beroende på vad återvinningsmodellen klarar av. Enklast definieras 
ett ord som en hopsamling bokstäver som separeras av blanksteg eller på annat 
sätt. De enklaste ”queries” består av enbart ett ord, men vissa begrepp kan 
bestå av två eller fler ord. Vissa system tillåter sökning i fraser.  

 
Den Booleska modellen är den äldsta och fortfarande mest använda 

återvinningsmodell. Den grundar sig att indexeringstermer är antingen 
närvarande eller frånvarande, därav de binära kriterierna ”relevant” och ”icke-
relevant”. Booleska ”queries” har en syntaktisk struktur som består av atomer, 
dvs. nyckelord, och operatorer25. Den Booleska modellen är algebrabaserad, 
och syntaxen i formuleringar liknar därför den i aritmetiska uttryck. De mest 
använda Booleska operatorerna är  

 
OR:  Där (e1 OR e2) väljer alla dokument som satisfierar e1 eller e2. 
AND: Där (e1 AND e2) väljer alla dokument som satisfierar e1 och e2. 
BUT: Där (e1 BUT e2) väljer alla dokument som satisfierar e1 men inte e2. 
 
Den klassiska Booleska logiken använder operatorn NOT. (not e2) väljer 

alla övriga dokument som inte satisfierar e2, och ingen ”skärning” mellan e1 
och e2 sker. Operatorn BUT begränsar textkorpusen till | e1|, dvs. ”enbart e1”. 
Booleska ”queries” är problematiska av flera orsaker, bl.a. av att användare 
finner dess logik motsägelsefull. Många användare associerar operatorerna 
AND och OR med den engelska vardagssemantiken, och inte med den logik de 
står för. T ex kan ”cats och dogs” innebära dokument som handlar om katter 

                                                 
25 Se Baeza et al. Sid 102. 
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och dokument som handlar om hundar snarare än dokument som handlar om 
båda. Den Booleska operatorn AND kräver att båda termer är närvarande. De 
flesta användare är inte heller vana att använda andra sätt att specificera 
syntaxen, med t ex parenteser. Därför har designers av webbaserade 
sökmotorer sedan en tid tillbaka infört alternativa mekanismer för definition av 
sökingång, som t ex. val av kombination av sökorden med inkludering av ”alla 
ord” (alla termer i förening) genom närhetsoperatorer (proximity operators), 
eller ”något av orden” (alla termer åtskiljda).  

 
Fördelen med den Booleska modellen är den rena formalismen och 

enkelheten bakom varje formulering. En annan fördel är att rankningen sker 
snabbt och enkelt. Nackdelen med ”rena” Booleska system är att det inte sker 
någon gradering av relevans, och träfflistan presenteras vanligen i kronologisk 
ordning. Man har löst detta genom att ranka dokument med t ex. statistiska 
algoritmer som tilldelar grader av probabilitet att ett visst objekt matchar 
söksträngen (s.k. ”fuzzy search”, som baseras på ”fuzzy logic”). Användaren 
ges möjlighet att påpeka termernas vikt inom själva söksträngen innan 
systemet sätter igång med att söka. En sådan modell som tar hänsyn till varje 
ords frekvens i texten, dvs. antalet gånger det förekommer, och tillger ”vikt” 
därefter är den s.k. Vektormodellen.  

 
En annan nackdel då man inte ger en viss ”vikt” åt varje term så som i t ex. 

Vektormodellen är att alldeles för många eller alldeles för få dokument kan 
återvinnas. Enligt Baeza et.al. är den Booleska modellen i verkligheten snarare 
än modell för återvinning av data istället för Information, eftersom den inte 
möjliggör en djupare relevansgradering. 
 

 
4.2. ATT EVALVERA IR-SYSTEM 
 
 
4.2.1. Evalvering 
 
Evalvering av IR-system syftar vanligen på en rad verksamheter som 

provkörs över en samling data med ett visst syfte. Syftet kan svara på vissa 
frågor om t ex kvalitet, eller att ge underlag för administrativa beslut. Av 
tradition har termen också inneburit evalvering av tekniska system så som 
sökmotorer, så som i Cranfield-testerna.  
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TREC-testerna är i själva verket en serie konferenser (Text Retrieval 

Conference, TREC) över ett kontinuerligt testarbete som fördelats över ett 
antal medarbetare och ett antal samlingar texter. Den första konferensen hölls i 
november 1992, och de har hållits på reguljär basis ända sedan dess. 
Testsamlingen består av dokumenten, de formulerade informationsönskemålen, 
också kallade ”topics”, och en uppsättning relevanta dokument som undersökts 
för varje topic. Andra beståndsdelar i testuppsättingen är vilka arbetsuppgifter, 
eller tasks, som IR-systemet får, vilka metoder man använder då man 
omvandlar informationsönskemålen från naturligt språk till queries (som kan 
vara t ex i Booleskt form, eller annat), evalveringsmått, m.fl. 

 
Fig 3. Exempel på topic i TREC-samlingen26

 
<top> 
<num> Number 168 
<titel> Topic: Financing AMTRAK 
<desc> Description:  
A document will address the role of the Federal Government in financing the 

operation of the National Railroad Transportation Corporation (AMTRAK). 
<narr> Narrative: A relevant document must provide information on the 

government’s responsibility to make AMTRAK an economically viable entity. It could 
also discuss the privatization of AMTRAK as an alternative to continuing government 
subsidies. Documents comparing government subsidies given to air and bus 
transportation with those provided to AMTRAK would also be relevant. 

</top> 
 
I Current Status of the Evaluation of Information Retrieval  redogör 

Kagolovsky och Moehr för det läget inom evalvering av IR-system år 2003. Ett 
paradigmskifte inom IR-evalvering är på väg enligt Kagolovsky och Moehr, i 
och med att en kognitiv, användarorienterad, beteendeinriktad syn vinner 
terräng. Forskare har börjat inse den holistiska och dynamiska karaktären hos 
informationsåtervinning. Man börjar föreslå kvalitativa jämte kvantitativa 
metoder för en mer omfattande evalvering, i motsats till enbart kvantitativa. 
Sådana infallsvinklar kan vara att undersöka användarnas informationsbehov, 

                                                 
26 Baeza-yates, 1996. s 91. 
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bedömning av användarnas förmåga att söka och tillämpa specifik information, 
att bevaka användarnas interaktion med ett givet system, m fl.  

 
 
4.2.2. Effektivitet 
 
Det finns flera sätt att evalvera effektivitet beroende på vilken 

utgångspunkt man har. Här följer några exempel27: 
• Outcome eller  Performance,  om man utgår från att undersöka det 

resultat man får, eller den processen genom vilken man har fått resultat. 
Vanliga mått i evalvering av performance är tid och plats (på engelska 
time och space), recall och precision 

• Macroevaluation eller Microevaluation, beroende på om man vill 
undersöka hela systemet och dess nytta som helhet, eller på om man vill 
bedöma vilken effekt olika systemkomponenter har på prestationen hos 
helheten. Den första är särskilt outcome-orienterad. 

 
Man kan evalvera effektivitet på flera sätt, med utgångspunkt från 
användarvänlighet, eller t ex kostnadseffektivitet I drift eller teknik. I 
evalvering av effektivitet ingår begrepp så som kostnader, tid, kvalitet, och 
mätning av parametrarna Recall och Precision. Effektivitet är liksom relevans 
ett relativt begrepp. I den här uppsatsen är tanken att mäta effektivitet med 
utgångspunkt från två olika strategiers prestationer.  

 
 
4.2.3. Relevans 
 
En analytisk granskning av relevansbegreppet från 1975 är början på en 

diskussion som fortsatte in på 1990-talet28. Generellt sett håller man med om 
att: 

  
• Relevans är ett multidimensionellt kognitivt begrepp vars mening beror 

i stor utsträckning på användarens informationsuppfattningsförmåga 
och informationsbehov. 

                                                 
27 Kagolovsky, Moehr, 2003. s 411. 
28 Se Mizzaro, 1998. 
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• Relevans är ett dynamiskt begrepp som beror på användarens 
kvalitetsomdöme och uppfattning om förhållandet mellan information 
och informationsbehovet vid en viss tidpunkt. 

• Relevans är ett komplex men systematiskt och mätbart begrepp när den 
betraktas från användarens perspektiv.  

  
En översikt av litteraturen om relevans visar att begreppet kan delas in i 

flera sorters kategorier och nivåer, detta pga. relevansens flerdimensionella 
natur. Borlund, liksom andra (Saracevic, Swanson och Harter, se Borlund 
20003, 914) skiljer mellan två huvudsakliga sorters relevans: Objektiv, eller 
systemorienterad, och subjektiv, eller användarbaserad. Som sagt så kan man 
fråga sig huruvida den systembaserade relevansen verkligen kan vara objektiv, 
då i systembaserade tester så som i Cranfield-testerna alltid funnits ett inslag av 
mänsklig bedömning.  Idag råder stor enighet om att relevans av "aboutness" är 
huvudkriteriet vid relevansbedömning.  

 
 I min studie anknyter jag till T. Saracevics "topical-like relevance", som 

associeras med "aboutness", och som Borlund kallar "intellectual topicality". 
"Aboutness" motsvarar ett "ämne" (topic), dvs. en intellektuell uppskattning av 
hur ett informationsobjekt motsvarar det ämnesfältet som beskrivits i 
informationsefterfrågan. Den här typen av relevans är inte helt grundad på 
huruvida en "query" och en dokumentrepresentation matchar varandra, så som 
det varit i de systemorienterade evalveringarna. Den medför att en person, vare 
sig användaren själv eller någon annan, gör en bedömning av relevans. 

 
 
4.2.4. Evalveringsmått 
 
Av tradition har man länge använt sig av måtten Precision och Recall. 

Formlerna för dessa är:29

 
Precision = Antalet relevanta återvunna dokument
                    Antalet återvunna dokument  
 
 

                                                 
29 Kowalski, 2003. s. 262. 
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Recall  =  Antalet relevanta återvunna dokument
                Antalet möjligen relevanta dokument  
 
 
Recall och Precision grundar sig på antagandet att den uppsättning 

relevanta dokument en sökfråga leder till är densamma oavsett användare. 
Alltså, att IR-systemet satisfierar någon sorts ”universell användare”, vilket 
utesluter subjektiva bedömningar. Det här tankesättet hör till evalvering ur 
systemets perspektiv. Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att ta reda för det 
totala antalet relevanta dokument för varje sökfråga som finns i databasen är 
det lämpligare att använda Relative Recall för mätning: 

 
Relative Recall =   Antal återvunna relevanta dokument             x 100 
                                 Totala antalet dokument i poolen av relevanta dokument 

 

Relative Recall är ett mått som används vid stratifiering av databasens 
innehåll. Stratifiering innebär att man undersöker databasen genom ett flertal 
uppsättningar som fås fram genom olika sökstrategier. Ett exempel kan vara30:  

 
Teknik X  ger {M,N,O}  
Teknik Y ger {M,N}  
Teknik Z ger {M,N,P}  
Där hela relevanta uppsättningen blir {M,N,O,P}.  
 
Relative Recall ger möjlighet att härleda förhållanden mellan dessa 

sökningstekniker. Det kan däremot inte ges ett statistiskt representativt värde 
gentemot hela databasamlingen, då ”hela” Recall-värdet kan skilja sig från 
värdet för Relative Recall. Det kan t.ex. vara teoretiskt sett större, vilket 
illustreras av följande hypotetiska resultat: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 See Frické, sid 414. 
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Tabell 1. Hypotetiska resultat. 

 
Försök I II III IV V 

Strategi A 2 2 2 2 1 
Strategi B  1 1 1 1 2 
Rel Rec A 100% 100% 100% 100% 50% 
Rel Rec B 50% 50% 50% 50% 100% 
Totalt relevanta 
I databasen 1000 1000 1000 1000 2 

Recall A 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 50% 
Recall B 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 100% 

 
Därav att: 
 
* Medel Recall för A (10,16%)   är mindre än   Medel Recall för B ( 

20,08%). 
* Medel Relative Recall för A (90%)  är större än Medel Relative Recall 

för B (60%). 
 
 
4.3. Undersökningsprofil 
 
Språket i form av söksträngar är en formulering som görs med utifrån en 

personlig vokabulär, som i sin tur är en del av en diskursgemenskaps kollektiva 
ordförråd, eller lexis. Den bibliografiska posten och dokumentreferatet 
representerar ett helt dokument. Språket I referatet berörs av vokabulären från 
flera personer, åtminstone från författaren eller författarna, och de redigerare 
som har gjort eventuella tillägg eller ändringar. Dessa två olika varianter av 
söksträngar är två olika strategier utifrån domänerna ”miljövetenskap” och 
”biblioteks- och informationsvetenskap”. Undersökningen i den här uppsatsen 
är av det användarorienterade slaget, men satt i en domänanalytisk kontext. Det 
är en mätning av effektiviteten hos två domänspecifika sökningsstrategier. 
Relevansen att bedöma är av typen ”topical-like”, och det görs enligt pooling-
metoden i TREC-testerna.  
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5. UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

 
 

5.1. IDS (Internet Database Service), från CSA 
(Cambridge Scientific Abstracts) 

 
CSA (Cambridge Scientific Abstracts) är ett företag som har publicerat 

abstracts och index över vetenskapliga och tekniska publikationer i över 30 år. 
Numera är de en av de största leverantörerna av vetenskapliga databaserna i 
den akademiska sfären. CSA är baserad i Bethesda, Maryland (USA), men har 
kontor i Hongkong, Frankrike och Storbrittanien. Deras databaser kan nås via 
Internet Database Service (IDS), med vars sökmotor man kan få tillgång till ett 
stort antal referensdatabaser via Internet. IDS erbjuder bl.a. enkla och 
avancerade sökningar, tesaurussökning, en bred uppsättning sökinställningar, 
sökhistorik, "search alerts", funktioner för sparande och mejlande av poster, 
länkar till lokala beståndskataloger, m fl. Sökmotorn tillåter också de 
alternativa mekanismerna för definition av sökingång jag nämner i avsnitt 3.1., 
dvs. val av kombination av sökorden med inkludering av ”alla ord” och ”något 
av orden”.  

 
Ämnesmässigt presenteras databaserna i följande breda indelning: 
 

Aerospace Sciences 
Agricultural Sciences 

Aquatic Sciences 
Arts and Humanities 

Biological and Medical 
Sciences 

Computer Technology 
Earth and Environmental 

Sciences 

Engineering Specialties 
Management, Marketing and   

Economics 
Materials Science 
Social Sciences 

Technology Research 
SAGE full-text collections 

 
För granskning av posterna räknar CSA med en lång lista redaktörer, 

ämnesvist. Dessa redaktörer kan ibland redigera om författarens referat före 
publicering av posten, vilket förstås påverkar språkvalet. För mina 
undersökningsfrågor har jag valt databasen Environmental Science and 
Pollution Management, som faller under rubriken Earth and Environmental 
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Sciences. Samma databas kan hittas under fler än en rubrik, t.ex. hittas Lisa 
både under Art and Humanities och Computer Technology.   

 
 
5.2. Databasen 

 
 
Environmental Sciences and Pollution Management Database innehåller 

ett flertal databaser med bibliografiska poster om miljövårdens kärnområden. 
Under juni 2004 innehöll databasen 1 687 700 poster. ESPM är en 
förhållandevis stor databas, men ändå mindre än t.ex. ETDEWEBB (Energy 
Technology Data Exchange) med sina 3 400 000 poster. Posterna hänvisar till 
vetenskapliga artiklar, proceedings, rapporter, monografier, böcker och 
regeringsskrifter. Ämnena att täcka är bl.a. bakteriologi, toxiska effekter hos 
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kemikalier, läkemedel och andra ämnen, ekologi, ekoturism, energiresurser, 
miljöförstöring, mänsklig populationsdynamik, vattenrelaterade frågor. 
ESPMD kan ses som en tvärveteskaplig databas. Databasen som helhet 
uppdateras månadsvis med ca 6000 nya poster. Varje deldatabas uppdateras för 
sig. Användaren kan välja mellan flera tillgängliga tesaurusar: ASFA 
Thesaurus (från Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts), Life Sciences 
Thesaurus, Pollution Thesaurus, Taxonomic Terms, och Water Resources 
Thesaurus. De fyra nuvarande redigerarna för Earth and Environmental 
Sciences (augusti 2004) har alla minst en examen i Biologi, Business and 
Management, Marine Affairs, Ekonomi, Mikrobiologi.  

 
Environmental Sciences & Pollution Management Database består i sin tur 

följande databaser:  
 
Agricultural & Environmental Biotechnology Abstracts 
ASFA 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality 
Bacteriology: Microbiology Abstracts Section B 
Ecology Abstracts 
EIS: Digests of Environmental Impact Statements 
Environmental Engineering Abstracts 
Health & Safety Science Abstracts 
Human Population & Natural Resource Management 
Industrial and Applied Microbiology: Microbiology Abstracts Section A 
Pollution Abstracts 
Risk Abstracts 
Toxicology Abstracts 
Water Resources Abstracts 
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6. UNDERSÖKNING 
 
 
6.1. Bakgrund 
 
Det domänanalytiska angreppssättet omfattar diverse former av kvalitativ 

metodik samt flera kompletterande metoder i en studie. Datainsamlingen sker 
på så sätt att man ”kodifierar” och klassificerar egenskaper in i kategorier av 
egenskaper. Därför presenterar jag det insamlade undersökningsmaterialet 
utifrån flera fokusar. 

 
 
6.1.1. Förberedelser 
 
Jag har blivit försedd med ”topics” i form av frågor från en högutbildad 

individ med kännedom om energifrågor (anställd vid STEM, Statens 
Energimyndighet). Denna person, Johan, fick instruktioner om att på svenska 
formulera informationsbehov om ett tema han hade arbetat med nyligen och på 
att bifoga en kort meritförteckning. Han fick exempel av mig på hur frågorna 
kunde se ut genom att visa honom frågor från mitt eget ämne, dvs. Biblioteks- 
och Informationsvetenskap. Kriterierna för frågorna var att dessa skulle 
innehålla två eller fler särskiljande, ”domänspecifika” ord. Johan fick gärna 
lägga till de motsvarande engelska termerna inom parentes. Målet för 
dokumentskaffandet var att sammanställa material för ett föredrag Johan skulle 
hålla. Kontakten med Johan skedde huvudsakligen per telefon och via e-post. 
Följande är bakgrunden för de två involverade personerna i den här studien: 

 
Johans bakgrund 

*  Fil Dr i Sociologi  

 * Fil Mag i Samhällsvetenskap (Sociologi, Statsvetenskap, Nationalekonomi)  

  *Officersexamen vid I 14 

*Anställd vid: Statens Energimyndighet 

* Omfång: Heltid 

  * Arbetsområde: Internationellt samarbete och klimatpolitik, FN:s klimatkonvention 

och klimatpolitisk forskning 
 
Lilias Bakgrund 

Fil.Mag. i Musikvetenskap so huvudämne. 
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Därtill Engelska och Lingvistik. 

Mag. Studerande, Biblioteks- och 

Informationsvetenskap. 

Anställd: Uppsala Tolkarna AB 

Omfång: Uppdragsbasis 

Arbetsområde: Spanska 

 
6.1.2. Topics 
 
Johans frågor ser ut så här: 

1. Hitta dokument som handlar om utsläppshandel (emissions trading) . i 
allmänhet.  

2. Hitta dokument som handlar om de flexibla mekanismerna i 
Kyotoprotokollet (flexible mechanisms of the Kyoto Protocol)  

3. Hitta dokument som handlar om anpassningsåtgärder (adaption 
measures) för att motverka effekter av klimatförändringen  

4. Hitta dokument som beskriver bakgrunden till de tre Riokonventionerna  

5. Hitta dokument som förklarar utsläppshandel med pristak (emissions 
trading / safety valves)  

 
Inom parentes har han angivit den engelska terminologin. Jag slog upp 

orden för eventuell brittisk eller amerikansk stavning i NE:s 
översättningsmotorn. Sedan härledde jag ”queries”, eller söksträngar, och 
relevanskriterier utifrån Johans frågor utan att ha en riktig uppfattning om vad 
nyckelbegreppen egentligen innebar. Jag gjorde det dock efter ett planlagt 
tillvägagångssätt. Jag undersökte terminologin inför framställning av listan för 
strategi a. Därefter kontaktade jag Johan för klargörande av begrepp och 
relevanskriterier, och på så sätt kunna konstruera en andra lista. På så sätt fick 
jag fram två sökstrategier: en utifrån på förutsättningarna för domän a 
(klimatpolitisk forskning) och en utifrån förutsättningar för en annan ”icke-
domän a” som jag kallar för domän b.  
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6.1.3. Framställning av listor 
 
Tillvägagångssättet för framtagning av alternativ sökord var: uppdelning 

av flerordsbegrepp, framtagning av synonymer eller alternativa begrepp, samt 
utelämnande av ord hos flerordsbegrepp. I listan för strategi b använder jag 
Johans termer och gjorde dessa mindre exakta eller ofullständiga, för att 
representera de missuppfattningar eller ofullständigheter en person utan den 
bakomliggande kontexten kan föra med sig. Lista för strategi a är Johans egna 
termer, plus en viss utökning som jag kunde utvinna från hans klargöranden. 
Listan för strategi a representerar begrepp som är kända av hans gemenskap, 
men som andra utifrån kanske inte behärskar eller helt förstår den kontexten i 
vilken de brukar förekomma.  

 
Jag har i och med detta gjort en egen variant av Shute och Smith:s 

undersökning31 med både ämneskunniga och icke ämneskunniga intermediära 
sökare (bibliotekarier) som skulle ge studerande förslag på sökingångar. Jag är 
i jämförelse en ”icke ämneskunnig intermediär” sökare, eftersom jag inte är 
bekant med energifrågor. Under processen med att formulera sökingångarna 
och terminologiundersökning fick jag trots allt en inblick i de sammanhang i 
vilket begreppen förekom. Jag fann också hjälp i flera uppslagsverk. För slutlig 
fastställande av relevanskriterierna tog jag kontakt med Johan. 

 
 
6.1.4. Inställningar 
 
Sökmotorn ställdes in på följande sätt vid söktillfället: 
 
• Sök bara tidskriftsartiklar. 
• Ingen begränsning beträffande årtal eller språk. 
• Sök bara i referattexten (abstracts). 
• Sök frasen exakt som angivet (exact phrase). 
• Sortera efter relevansrankning. 
• Visa citation och referat. 
 

                                                 
31 Se sida 
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Att söka i efter enbart referattexten medför att det är författarens och i 
vissa fall också redigerarens språk med vilken man befattar sig. Referatet 
representerar hela innehållet i texterna. Tillkommande sökstrategier är 
trunkering samt enbart gemener.  

 
 
6.1.5. Queries 
 
För varje ”topic” konstruerade jag alltså två sökingångar, en med den 

domänspecifika vokabulären (a), och en med den mindre domänspecifika 
vokabulären (b). De resulterande listorna med sökord och relevanskriterier såg 
ut så här32: 

 
Fråga 1. “Emissions trading” I egenskap av “flexible mechanism” inom 

Kyotoprotokollet. 
a. Q: AB=(emission* trad*) 
Antal träffar: 174.   Antal relevanta: 26. 
b. Q: AB=emission* and trad* 
Antal träffar: 985. Antal relevanta: 3. 
 
Fråga 2. De flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet, dvs. ”emissions 

trading”, ”Clean Development Mechanism” och ”Joint Implementation”.  
a. Q: AB=(flexible mechanism*) and (kyoto protocol) 

        Antal träffar: 8,   antal relevanta: 5 
b. Q: AB=mechanism* and (kyoto protocol) 

Antal träffar: 116 , antal relevanta: 15. 
 

Fråga 3. Adaption measures, i allmänhet. 
a. Q: AB=adapt* and ((climat* chang*) or weather) 

Antal träffa: 782,   antal relevanta: 11. 
b. Query: AB=adapt* and climat* and chang* 

Antal träffar: 776,   antal relevanta: 19. 
 
Fråga 4. De tre Riokonventionerna, som heter Biodiversity Convention, 

Desertification Convention, och Climate Change Convention. Artikeln bör 
beskriva åtminstone en av dessa tre.  

                                                 
32 F står för ”sökfråga”. 
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a. Q: AB=UNCED or (rio convent*) 
Antal träffar: 126,    antal relevanta: 9. 

b. Q: AB=(rio convent*) or (rio conferenc*) 
Antal träffar: 31,    antal relevanta: 4.  
 

Fråga 5. ”Safety Valve” i egenskap av pristak vid handel med utsläpp. 
a. Q: AB=emission* and (safety valve) 

Antal träffar: 1,    antal relevanta: 1. 
b. Q: AB=(emission* trad*) and (ceiling* or (safety valve)) 

Antal träffar: 7,    antal relevanta: 1. 
 
 
6.2. Resultat 
 
Tabell 3, 4 och 6 visar en sammanställning av resultat. Alla söktillfällen 

skedde under augustimånad 2004.  
 
Tabell 3. Relevanta träffar. 

 
 

 Ant. träffar 
a. 

Rel. a  Dok. 
Pool a 

Ant. 
träffar b. 

Rel. B Dok. I 
pool b 

F1.  174 25 100 985 3 100 
F2.  8 5 8 116 15 100 
F3. 778 12 100 776 19 100 
F4.  126 9 100 31 4 31 
F5.  1 1 1 7 1 7 

Totalt 1087 52 309 1915 42 338 
 
 
Därefter räknar jag Relative Recall enligt formeln: 
 
Relative Recall n =    Totala antalet relevanta för F1 till F5    x 100 
                                Totala antalet dokument i poolen för F1 till F5 
 
Tabell 4 visar relative Recall för varje fråga. 
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Tabell 4. Relative Recall F1-F5. 

 

 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

a  25 62,5 12 6 1 
b  3 15 19 12,9 14,3

 
 
Som jag nämnde i 3.2.4. är nackdelen med att räkna Relative Recall för 

varje fråga för sig är att det kan bli missvisande då antalet träffar blir litet så att 
poolen för beräkning av Relativ Recall blir också liten. I t ex Fråga 5a (1 träff). 
Relative Recall för 5a blir 1. Motsvarande resultat för F5b är 14,3, men i själva 
verket är antalet relevanta träffar för både F5a och F5b lika, dvs. 1. 33 I stället 
räknar jag ett medelvärde utifrån varje resultat för strategi a och strategi b: 

 
Relative Recall för a och b blir: 
 
 
RR a= (25 + 5 + 12 + 9+1 ) x 100 =  5200 = 16,83% 
                     (100x3) + 8 + 1               309 
 
RR b= (3 + 15 + 19 + 4 + 1 )x 100 = 4200=  12,43% 
                  (100x3)  + 31 + 7               338 
 
 
Relative Recall för strategi a är högre än Relative Recall för strategi b. 

Tabell 5 visar antal gemensamma och säregna relevanta poster för F1-F5. 
 
 
 
 

                                                 
33 Snart måste du kommentera här varifrån du har fått denna idé. 
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Tabell 5. Nettovärdet för totalt relevanta34

 
 
 a och b Enbart a Enbart b Totalt  
F1 1 24 2 27 
F2 4 1 11 16 
F3 1 11 18 30 
F4 1 8 3 12 
F5 1 0 0 1 
Totalt 8 44 34 86 

 
Nettovärdet 86 är det faktiska antalet relevanta träffar för hela 

undersökningen, om man tar bort dubbletter listor emellan. Fördelningen av 
egna och gemensamma träffar ser man i Tabell 6: 

 
 
Tabell 6.  Andel av nettovärdet för alla relevanta (86) 

 
 
 F1 F2 F3 F4 F5 Andel av 86 
Tot. Rel. A 25 5 12 9 1 60,57% 
Tot. Rel. B 3 15 19 4 1 48,84% 
A och b - - - -  9,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Därav att ”a och b” står för posterna som återfanns i både a och b, ”enbart a” är de poster som 

bara fanns i a, och ”enbart b” de poster som fanns bara i b. Alla poster är relevanta. 
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7. ANALYS 

 
Som sagt har datainsamlingen skett genom klassificering av egenskaper i 

en undersökningsprocess. Nu går jag över till att analysera mina studieresultat, 
samt av ovannämnda egenskaperna.  

 
 
7.1. Träfflistor 
 
I genomsnitt blev det nästan dubbelt så många träffar för strategi b än för a 

(1915 mot 1087). Trots det fanns det flest relevanta träffar i a-listorna (60,57 % 
av alla relevanta träffar). Effektiviteten mätt med Relative Recall blir högre för 
a än för b. (16,83 % mot 12,43 %). Det innebär att strategi a var mer 
framgångsrik på att återvinna relevanta dokument. Om man ser på båda 
strategiers resultat ser man ingen markant genomsnittlig skillnad i antalet 
relevanta träffar. Det avspeglas i den låga skillnaden i Relative Recall mellan a 
och b, dvs. 16,83 % mot 12,43 %. Den stora skillnaden ligger i innehållet för 
träfflistorna: I tabell 5 kan man se att a och b har väldigt få träffar gemensamt, 
enbart 8 sammanlagt. Träfflistorna är så gott som olika. Nu tittar vi närmare på 
skillnaderna i båda träfflistorna med tanke på de resulterande träffarna och 
söktermerna, och på listornas särart. Jag kommenterar också de tendenser jag 
observerade bland de irrelevanta posterna. 

 
Fråga 1 
Fråga 1a fick mest ”egna” relevanta träffar för hela undersökningen, 

Emissions trading med 24 stycken (se tabell 5 och 6). Emissions trading kan 
tolkas som ett allmänt begrepp, som på svenska motsvaras av ”handel med 
miljöutsläpp”, men det kan också sättas i ett annat sammanhang. Emissions 
trading är också namnet för en av de tre flexibla mekanismerna i 
Kyotoprotokollet, vilket jag först fick veta av Johan. Då blir emissions trading 
ett ”namn”, och det är faktiskt ett auktoriserat sådant i Library of Cogress 
Subject Headings. Men då jag delade upp begreppet í F1b försvann den 
egenskapen. Det kan vara en förklaring till den stora skillnaden i antal träffar 
mellan 1a och 1b, 24 mot 2.  

 
De flesta irrelevanta posterna i 1a hänvisade till dokument som handlade 

om bl.a. diverse program eller modeller för handel med miljöutsläpp 
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(emissions trading programs), eller licenser (emission permits). Fokusen hos 
andra artiklar var egenskaperna hos de flexibla mekanismerna som grupp (t.ex. 
marknadspotentiell) i Kyotoprotokollet, och då nämndes emissions trading 
tillsammans med övriga mekanismer. Andra teman var tekniska aspekter i 
Kyotoprotokollet/dess flexibla mekanismer, t.ex. kontrollinstrument över 
utsläpp (monitoring), och utsläpp vid vissa industrier så som t.ex. stål, eller 
specifika utsläpp så som dioxider av kol, svavel och natrium. Hos de 
irrelevanta posterna i 1b låg fokus inte bara i ovannämnda teman, utan också 
om utsläppsrelaterade frågor så som naturpåverkan, socioekonomiska 
förhållanden, och återigen kontrollmekanismer, men nu också utanför 
kontexten av Kyotoprotokollet eller dess mekanismer. I träfflistan för 1b är 
alltså dokument som handlar om ”emissions” inkluderade. 

 
Fråga 2 
Innehållet i listan för 2a återfanns nästan i sin helhet i 2b. Kvaliteten i de 

relevanta posterna i b är något högre än de i a. I den delen av b-listan som inte 
fanns i a-listan hittade jag de enda fyra artiklarna där beskrivningen av de 3 
flexibla mekanismerna var centralt för artikel. Eftersom det totala antalet 
träffar var så litet i 2a kan man dra slutsatsen att det inte fanns så många 
dokument i hela databasen där ”flexible mechanisms” och ”kyoto protocol” 
förekom tillsammans i referattexten. När man sönderdelade begreppet ”flexible 
mechanisms” steg det totala antalet träffar avsevärt från 8 till 116. Begreppet 
”Kyoto protocol” är ett auktoriserat namn för dokument från FN. ”Flexible 
mechanisms” är ett mer allmänt begrepp. 

 
Fråga 3 
I fråga 3 var kriteriet att hitta artiklar om anpassningsåtgärder till 

klimatförändring i allmänhet. I F3 är ”climate change” och ”adaption 
measures” mer allmänna begrepp inom miljövetenskap, vilket kan förklara det 
stora antalet träffar i allmänhet. I F3a var inställningen att söka ”climate 
change” som fras, men jämfört med F3b var antalet träffar mindre ändå.  
Sökfråga 3b fick med sig irrelevanta artiklar som handlade om 
anpassningsåtgärder från djur. Man fick mindre irrelevanta träffar av ten typen 
i 3a. I F3a fick man några artiklar med ett historiskt perspektiv på anpassning 
från djur eller äldre hominider, samt om metoder för prognoser av 
klimateffekter. Innehållsmässigt låg alltså F3a närmare temat än F3b, trots att 
det fanns flest antal relevanta träffar i F3b.  
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”Adaption measures” förekommer också inom kontexten för en av de tre 
flexibla mekanismerna för Kyotoprotokollet, nämligen Clean Development 
Mechanism, men ingen sådan koppling framgick av referattexten för de 
relevanta träffarna i F3a och F3b. 

 
Fråga 4 
I fråga 4 är UNCED (United Nations Conference on Environment and 

Development) det officiella namnet på Riokonferensen från 1992, och också ett 
auktoriserat sådant i LCHS. Inom konferensen tecknades flera konventioner, t 
ex klimatkonventionen, som sökfrågan avser. Man antog också 
Riodeklarationen samt ett handlingsplan vid namn Agenda 22. Kriteriet var att 
hitta dokument som beskriver bakgrunden till åtminstone en av de tre 
konventionerna. Ingen artikel i a eller b besvarade kriterierna på ett direkt sätt, 
dvs. att ingen artikel hade just de tre konventionerna som huvudtema. I a 
däremot fanns det artiklar som hade någon av konventionerna som huvudtema. 

 
Fråga 5 
I fråga 5 fanns det bara ett dokument som handlade just om ”safety valve” i 

samband med ”utsläpp”. Om man provar att enbart söka på ”safety valve” får 
man 21 träffar, och då får man poster som refererar till artiklar om 
säkerhetsventiler. Det fanns bara ett dokument i hela databasen som 
motsvarade kriterierna. F5b fick dock med sig en del ”brus” som inte kom fram 
i F5a. Safety Valve är en ”metaforisk” term, dvs. en specifik term som har haft 
en viss tillämpning inom en viss krets och tilldelats ny mening.  

 
Sammanfattning 
Vid djupare granskning av de återvunna posterna fann jag att i 3 av 5 fall 

var träffsäkerheten något bättre i a-listorna än i b-listorna. I fråga 2 var det 
tvärtom, då referatinnehållet i F2b-listan kom något närmare de formulerade 
önskemålen. I F5 var underlaget väldigt litet. Trots det kan man påpeka att F5a 
ändå gjorde bättre ifrån sig med tanke på att man fick knappt något brus i F5a, 
men däremot en hel del i F5b. Tyvärr gick det inte att undersöka om 
träffsäkerheten i de fallen med auktoriserade namn var större är i fallen med 
det metaforiska namnet ”safety valve”, då det enbart återvanns ett enda 
relevant dokument i det sistnämnda.  De återvunna posterna refererade som jag 
hade förväntat mig till de aspekter som jag nämner i 3.1., dvs. beskrivningar 
utifrån en naturvetenskaplig vinkel, tekniska lösningar, jämte 
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samhällsvetenskapliga aspekter så som marknadspolitiska eller rent 
marknadsmässiga.  

 
 
7.2. Situationen (processen) 
När man tar del av resultaten från den här uppsatsens 

undersökningsmoment måste man ha en bild av hur situationen ser ut med 

tanken på sådana faktorer som t ex. den undersökta databasens utformning och 

innehåll. Följande faktorer kan ha bidragit från ett sämre (eller bättre) 

genomförande och resultat av undersökningen: 

 

* I 5.1. nämner jag de funktionerna hos databaserna i CSA:s  sökmotor. 

Återvinningsmodellen är inte ren Boolesk då den också tillämpar andra 

operatorer så som närhetsoperatorer (proximity operators). Även om 

återvinningsmodellen inte är ren Boolesk har den multidimensionella 

karaktären i begreppet relevans fallit bort i och med att själva 

återvinningssystemets relevanstilldelning och min egen relevansbedömning har 

skett på binära grunder. Formuleringen av varje söksträng har gjorts med 

Boolesk logik, som också grundar sig på antingen närvaron eller frånvaron av 

sökorden. 

 

* Det är från början bestämt att relevanstypen att beakta i undersökningen 

skulle vara ”topical like”, dvs. att en intellektuell uppskattning görs av hur ett 

informationsobjekt motsvarar det ämnesfältet som beskrivits i 

informationsefterfrågan. Detta görs av själva slutanvändaren eller någon annan. 

Men det faktum att det är någon annan än själva slutanvändaren som gör 

relevansbedömningen påverkar förstås urvalet av relevanta referat. 

Relevansgranskningen av referaten kan i princip ha påverkats av brist på 

kunskaper i miljöfrågor/klimatpolitisk forskning som i sin tur lämnat utrymme 

för misstolkningar eller misstag. Man bör dock notera att min 

relevansgranskning skedde först efter att ha undersökt temat i fråga och skaffat 

mig en idé av sammanhanget vilket borde kompenserar bort dessa brister.  
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* I båda strategier är det jag själv som har genererat sökfrågorna. Enligt 

den kognitiva modellen som Shute och Phillips har tagit i bruk är det inte 

Johans kognitiva insats som har spelat in vid valet av sökord, utan mitt eget. 

Underlaget för valet av sökingång är dock inte min egen vokabulär, utan 

Johans. Alla referat i databasen är föremål från granskning och i vissa fall 

språklig redigering.  Därför är också redigerarnas vokabulär involverad i de fall 

redigering har skett.  

 

* Normalt sett skulle en slutanvändare omformulera eller utveckla 

söksträngen tills man är nöjd med resultatet (query expansion). En användare 

som inte är riktigt kunnig i de begrepp som söks får tillfälle att bekanta sig med 

terminologin genom granskning av posterna och upprepad sökning. Sådana 

interaktionsaspekter med informationssystemet uteblir i det här fallet. Varje 

”query” måste ses som en ”stillbild” i en sådan interaktiv process, där en 

bakomliggande begrepp driver fram individen att utifrån sin personliga 

vokabulär ange termer som motsvarar begreppet. Som sagt i 4.2.4. är relevans 

ett flerdimensionellt och dynamiskt begrepp. Resultaten i studien kan inte 

placeras i kontexten av en situationsrelaterad relevansaspekt med relevans av 

annan typ än topical-like. Undersökningen belyser enskilda termer och deras 

förekomst i databasen.  

 

* En annan interaktionsaspekt är formuleringen av de booleska 

söksträngarna. Formuleringen av Booleska söksträngar påverkas av valet av 

operatorer, eller trunkering, som påverkar termernas utseende och i sin tur 

leder till bättre eller sämre sökresultat. Den vanlige slutanvändaren är inte 

nödvändigtvis förtrogen med användning av booleska operatorer.   

 

* Man måste ha i åtanke att energipolitiska frågor kan ha varit 

underrepresenterade i databasen, dvs. att det kan ha funnits för få dokument i 

databasen som satisfierar varje fråga. Om man ser på innehållskartan för hela 

databasen i bilaga 1 så finns det en överrepresentation av naturvetenskapliga 
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rubriker. Det samhällsvetenskapliga området inom Miljövetenskap är till synes 

underrepresenterat.  

 

7.3. Vokabulär (egenskaper) 

    När det gäller valet av alternativ sökingång måste man ställa 
informationsbehovet hos individen både mot dennes kognitiva tillstånd och 
mot det kollektiva kunskapstillståndet inom ett visst kunskapsfält. Johan har en 
bakgrund som samhällsvetare, och arbetar med klimatpolitisk forskning. Jag 
hade däremot inga djupare kunskaper i klimatpolitiska frågor är de man får 
från vanlig allmänbildning från tidningsläsning eller tv-nyhetstittande. Men 
eftersom jag utgick från Johans formulerade frågor så är det beträffande a-
listan i första hand hans personliga vokabulär som har spelat in vid sökningen, 
i b-listan är det min uppfattning av hans formulerade termer i form av 
alternativa sökord. Den undersökta vokabulären i databasen är vokabulären 
från många individer utifrån flera diskursgemenskaper, både författare och 
redigerare av referat, som i sin tur är akademiskt verksamma. 
 
    Enligt den kognitiva modellen som Shute och Phillips har antagit i sin studie 
skulle Johan ha en utvecklad referensmall för generering av alternativa sökord 
eller modifiering av sökord, från sin samhällsvetenskapliga verksamhet till 
hjälp. Jag skulle å andra sidan ha en bättre referensmall när det gäller 
formulering av söksträngar användning av Booleska operatorer och andra 
strategier, med min bakgrund som studerande inom Biblioteks- och 
informationsprogrammet, men däremot luckor när det gäller energipolitiska 
frågor då jag formulerade de alternativa söksträngarna. Detta är gällande vid 
tidpunkten för formuleringen av a- och b-listorna med söktermer och 
alternativa söktermer. A- och b-listan är representativa för sådana kognitiva 
tillstånd. Detta skulle däremot inte ha gällt vid tidpunkten för granskningen av 
de återvunna relevanta posterna, då jag hade hunnit skaffa mig en djupare 
uppfattning om de nyckelbegreppen i Johans formulerade frågor. Men inga 
söktsträngar formulerades då.  
 
Undersökningen belyser hur sökordets innebörd avspeglas inte bara i mängden 
av de relevanta träffarna, men också i de typerna av irrelevanta träffar de får 
med sig. Det ursprungliga semantiska innehållet gick något förlorat då jag 
utsatte termerna genom mina strategier för framställning av nya b-sökord, så 
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att det skedde ett fjärmande från temat i de återvunna posterna. Alla teman i 
Johans angivna informationsönskemål (Rio Conference, Emissions Trading, 
Kyoto Protocol, safety valve, flexible mechanisms) hör hemma i diskursen för 
globala miljöfrågor. Representativa dokument om globala miljöfrågor tenderar 
att betona vikten av teknologi som främjar en hållbar framtid utveckling 
(sustainable development), och av att stoppa den pågående miljöutvecklingen. 
Jag upplevde det så att det var också det fokusen i den sortens brus som a-
listan förde med sig. I bruset i b-listan blev det ett större utrymme för 
dokument som skulle hamna i den naturvetenskapliga sidan av hela spektrumet 
”miljövetenskap”.  
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8. SLUTSATSER 
 

    8.1. Undersökningens teoretiska del 

    Från första undersökningsmomentet i den här uppsatsen kan man dra 
slutsatsen att det domänanalytiska perspektivet och den metodologiska 
kollektivismen som utgångspunkt leder till ett holistiskt tillvägagångssätt att 
angripa ett problem, som för min del har inneburit att jag har fått befatta mig 
från med litteratur från terminologiforskning, språkvetenskap, allmänna 
uppslagsverk, jämte biblioteks- och informationsvetenskap för att kunna få en 
övergripande blick över de kunskapsdomänerna som uppsatsen berör. För att 
alltså kunna placera termer inom kontexten för en diskursgemenskap, kunna 
förstå hur den undersökta databasen är utformad samt några av de processer 
som är inblandade vid återvinning av information i ett sådant system, och för 
att kunna förstå de av försökspersonen angivna begreppens innebörd.  
 
    En annan slutsats är att man skulle kunna inom den här metodologiska 
kollektivismen placera in evalveringsmoment vid sidan av andra 
kompletterande moment med en domänigenkänning som bakgrund, istället för 
att föra in det domänanalytiska tänkandet vid planering och designing av IR-
evalvering, som var min allra första tanke inför arbetet med uppsatsen.  
 
    En tredje slutsats är att en persons vokabulär inom en viss diskursgemenskap 
beror på dennes kunskapsbakgrund. Likaså förmågan att formulera alternativa 
söktermer vid informationssökning i databaser.  

 
 
8.2. Undersökningens praktiska del 

    Strategi a, dvs. den som direkt baserades på de angivna frågorna från 
försökspersonen Johan, fick bättre resultat än strategi b, både kvalitetsmässigt 
och kvantitetsmässigt. Effektiviteten mätt med Relative Recall blev högre för a 
än för b. (16,83 % mot 12,43 %). Det innebär att strategi a var mer 
framgångsrik på att återvinna relevanta dokument.  En slutsats jag kan dra är 
att skillnaderna i vokabulärer i den här studien inte medförde så stora 
kvantitativa olikheter vid sökning, men däremot kvalitativa sådana med tanke 
på närhet till de formulerade informationsönskemålen.   
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    Generellt sett kom strategi a närmare önskemålen än strategi b, men inte i 
den mening att den var markant framgångsrik: Varken siffrorna för Relative 
Recall eller en närmare granskning av de relevanta posterna bekräftar detta. 
Strategi a var med framgångsrik i den mening att den förde med sig mindre 
brus, samt att brusposterna hade en tendens att referera till teman som ligger 
innanför terminologigränssnittet för den samhällsvetenskapliga sidan av 
Miljövetenskap (se 3.1.). B-strategi hade en större tendens att bringa fram brus 
som relaterade till motsvarande naturvetenskapliga terminologigränssnittet. 
 
     De undersökningsresultat som jag analyserar i 6.2. visar att strategi a, som 
på ett direkt sätt utgår ifrån Johans vokabulär i motsats till strategi b, stämmer 
bättre överens med vokabulären i databasens referat, både vid mätningsresultat 
och resultat av djupare granskning av de icke-relevanta posterna. En ”bättre” 
vokabulär drar till sig mindre brus och fokusering ligger kvar på 
intresseområdet ur vilken informationsönskemålen formulerades. En förbättrad 
kapacitet att formulerar söksträngar inkluderar kunskap i formulering av 
Booleska sökord, vid sidan av domänspecifika kunskaper.  
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9. SAMMANFATTNING 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att ur ett domänanalytiskt perspektiv 
undersöka hur olika vokabulärer inom ett IR-system spelar in vid effektiviteten 
i samband med sökning. Jag har undersökt databasen Evironmental Sciences 
and Pollution Management från CSA. Jag har anknutit till en metodologi som 
Birger Hjørland kallar för "metodologisk kollektivism”, enligt vilken man 
utgår från gruppers kunskapsdomäner istället för individer samt 
kompletterande undersökningsmetoder. Till den metodologin hör också till att 
jag har använt kompletterande undersökningsmetoder. Jag har också tagit del 
av Hjørlands kritik mot Ludwig Wittgensteins tidiga semantiska teori: ”the 
picture theory”. Jag har utgått från att språket i form av söksträngar är en 
formulering som görs med utifrån en personlig vokabulär, som i sin tur är en 
del av en diskursgemenskaps kollektiva ordförråd, s.k. lexis.  

 
En person som är verskam i energipolitiska frågor har försett mig med 

frågor som varit grund för två sökstrategier: en strategi a som direkt baserades 
på vokabulären i frågan, och en ofullständig variant b. Jag har granskat de 
resulterande träfflistor och funnit att effektiviteten mätt med Relative Recall 
blev högre för strategi a än för b. Det innebär att strategi a var mer 
framgångsrik på att återvinna relevanta dokument.  En slutsats från den här 
studien är att skillnaderna i vokabulär i det undersökta underlaget inte 
medförde så stora kvantitativa olikheter vid sökning, men däremot kvalitativa 
sådana, framförallt i den sortens brus de förde med sig. 

 
Arbete med klimatpolitisk forskning hör hemma inom Miljövetenskapen. 

På ett tvärvetenskapligt sätt beskriver man inom Miljövetenskap olika 
miljöproblem samt ger förslag till åtgärder för att undvika eller eliminera dem. 
Terminologin inom miljövetenskapliga artiklar är gemensam från flera 
vetenskaper, bl.a. från naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna, det är 
alltså en s.k. ”gränssnittsterminologi”.  
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Bilaga 1 
 
Karta över innehållet i ESPM 
 
Environmental Sciences & Pollution Management Database består i sin tur 

följande databaser:  
 
Agricultural & Environmental Biotechnology Abstracts 

• Amino acids  

• Biochemical applications in water treatment, Pollution and 
industrial hygiene  

• Biopesticides  

• Bioremediation in oil and chemical spills  

• Breeding techniques  

• Carbohydrates  

• Cell culture  

• Cytokines  

• Enzymes and cofactors  

• Fermentation  

• Genetic engineering  

• Good production and tests  

• Immobilization  

• New product approval  

• Non-polluting industrial lubricants  

• Organic acids  

• Patents  

• Peptide hormones and other peptides  

• Proteins  

• Soil microorganisms  
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• Transgenic plants and animals  

• Treatment and disposal of waste and sewage  

• Vaccines  

 
ASFA 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality 

• Aquatic Pollution:  

• Methods and Instruments  

• Characteristics, Behavior, and Fate  

• Effects on Organisms  

• Prevention and Control  

• Environmental Quality:  

• Environmental Changes, Mechanical and Natural  

• Protective Measures and Control  

• Conservation, Wildlife Management,and Recreation  

• Public Health, Medicines, and Dangerous Organisms  

 
 
Bacteriology: Microbiology Abstracts Section B 

• Aggressins and toxins  

• Animal bacteriology  

• Antibacterial agents  

• Antibiosis  

• Antibiotics  

• Cell structure and function  

• Culture  

• Ecology and distribution  

• Genetics and evolution  

• Human bacteriology  

• Identification  

• Immunology  
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• Invetebrate bacteriology  

• Methodology  

• Microbial symbiosis  

• Plasmids  

• Predation  

• Taxonomy  

• Typing  

 
 
Ecology Abstracts 
  

• Algae/lichens  

• Animals  

• Annelids  

• Aquatic ecosystems  

• Arachnids  

• Arid zones  

• Birds  

• Brackish water  

• Bryophytes/pteridophytes  

• Coastal ecosystems  

• Conifers  

• Conservation  

• Control  

• Crustaceans  

• Ecosyst em studies  

• Fungi  

• Grasses  

• Grasslands  

• High altitude environments  
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• Human ecology  

• Insects  

• Legumes  

• Mammals  

• Management  

• Microorganisms  

• Molluscs  

• Nematodes  

• Paleo-ecology  

• Plants  

• Pollution studies  

• Reptiles  

• River basins  

• Soil  

• Taiga/tundra  

• Terrestrial ecosystems  

• Vertebrates  

• Wetlands  

• Woodlands  

 
EIS: Digests of Environmental Impact Statements 

• Air Transportation  

• Defense Programs  

• Energy  

• Hazardous Substances  

• Land Use  

• Parks, Refuges, and Forests  

• Research and Development  

• Roads and Railroads  
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• Urban and Social Programs  

• Water  

 
Environmental Engineering Abstracts 

• Agricultural equipment and methods  

• Arctic and tropical engineering  

• Coastal engineering  

• Environmental impact and protection  

• Hazardous materials  

• Heat exchangers  

• Hydroelectric power  

• Internal combustion engines  

• Mines and quarry equipment  

• Nuclear power plants  

• Pipes and pipelines  

• Sources and control of air pollution  

• Steam power  

• Thermoelectric energy  

• Tidal and wind power  

• Treatment of sewage and industrial wastes  

• Turbines  

• Water analysis and treatment techniques  

 
Health & Safety Science Abstracts 

• Occupational Safety and Health  

• Transportation  

• Environmental and Ecology  

• Food and Drugs  

• Pesticides  

• Natural Disasters, Civil Defense, and Emergency Management  
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• Fire Safety  

• Radiation Safety, and Electrical Safety  

• Consumer and Recreation Safety  

• Ergonomics, and Human Factors  

• Diseases, Injuries and Trauma  

• Epidemology and Public Health  

• Medical Safety  

• Toxicology  

• Civil and Structural Engineering  

 
 
Human Population & Natural Resource Management 

• Human population dynamics  

• Demography  

• Population - Environment Relations  

• Population Statistics  

• Poplulation Policy  

• Ecotourism  

• Sustainable Living  

• Sustainable Consumption  

• Environmental Awareness  

• Environmental Education  

 
Industrial and Applied Microbiology: Microbiology Abstracts Section 

A 
   

• Fermentation  

• Microbial Degradation  

• Food Microbiology  

• Microbial Toxins  
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• Plant Diseases  

• Post-Harvest Decay  

• Plant Protection  

• Forestry  

• Soil Microorganisms  

• Mineral Microbiology  

• Protection of Materials  

• Hydrocarbons  

• Microbial Resistance  

• Antimicrobial Agents  

 
Pollution Abstracts 

• Air Pollution  

• Marine Pollution  

• Freshwater Pollution  

• Sewage and Wastewater Treatment  

• Waste Management  

• Land Pollution  

• Toxicology and Health  

• Noise  

• Radiation  

• Environmental Action  

Risk Abstracts 

• Review Article  

• General: Models, Forecasting  

• Technological Risks  

• Natural Hazards  

• Biological Risks  

• Environmental Risks  

 63



• Medical and Environmental Health  

• Economics, Organization  

• Industrial and Labor  

• Policy and Planning  

• Sociological Factors  

• Psychological Aspects 

 
Toxicology Abstracts 

• Pharmaceuticals  

• Food, Additives, and Contaminants  

• Agro-chemicals  

• Cosmetics, Toiletries, and Household Products  

• Industrial Chemicals  

• Metals  

• Toxins and Other Natural Substances  

• Social Poisons and Drug Abuse  

• Polycyclic Hydrocarbons  

• Nitrosamines and Related Compounds  

• Radiation and Radioactive Materials  

• Methodology  

• Legislation and Recommended Standards 

 
Water Resources Abstracts 

• Groundwater  

• Lakes  

• Estuaries  

• Erosion and sedimentation  

• Water supply and conservation  

• Desalination  

• Water yield improvement  
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• Water quantity management and control  

• Watershed protection  

• Water quality management  

• Water resources planning  

• Water law  

• Engineering works and hydraulics  
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