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Abstract: The purpose of this thesis is to evaluate three search engines 

with regard to retrieval effectiveness of information specific 
to Swedish users. Coverage and the precision in result 
descriptions are also examined. The three selected search 
engines are Google, MSN Search and Svesök. 30 queries 
were tested against the search engines and the first 20 result 
descriptions and results were judged for relevancy. 
Relevancy was judged by a binary scale. Micro- and Macro-
precision were used to measure the retrieval effectiveness of 
the search engines. The number of duplicate and inactive 
links for each search engine was recorded. Precision in result 
descriptions was used to measure the accuracy of the links. 
That is if a link was judged as relevant/not relevant it should 
ideally lead to a relevant page/not relevant page. Coverage 
was measured by calculating the total amount of retrieved 
hits for each search engine. The results show that Google 
reached the highest precision values. The results also show 
that about half of the links judged as relevant did not lead to 
relevant pages. That Google also had the best coverage. The 
conclusions I draw in this paper is that Google is the best 
choice of search engine for searching and finding relevant 
information specific to Swedish users. Global search engines 
are better at finding this information than local ones.  
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1. Inledning 

Internet har växt explosionsartat under de 10 senaste åren och består nu av flera 
miljarder sidor. För att sålla bland denna enorma informationsmängd och hjälpa 
användaren att hitta det han/hon letar efter har webbaserade söktjänster utvecklats.  
De första webbaserade söktjänsterna dök upp i mitten på -90 talet. I dagsläget finns det 
tusentals söktjänster. En typ av söktjänster kallas sökmotorer. Sökmotorer kan delas in i 
tre övergripande kategorier: globala sökmotorer, lokala sökmotorer och specialiserade 
sökmotorer. Globala sökmotorer täcker hela webben medan lokala sökmotorer bara 
täcker en geografiskt specifik del av webben. Specialiserade sökmotorer täcker en 
ämnesspecifik del av webben. I den här uppsatsen gör jag en utvärdering av två globala 
och en lokal sökmotor. 
 

1.1 Problemställning 

Presterar lokala söktjänster bättre än globala söktjänster vid sökning efter geografiskt 
specifik information? Lokala söktjänster är specialiserade på ett visst geografiskt 
område, men betyder det att de har en fördel gentemot globala söktjänster vid sökningar 
efter information om detta geografiska område? Man kan föra argumentet att en lokal 
söktjänst specialiserad på ett visst geografiskt område kommer att täcka in en större del 
av webben som handlar om detta område och därmed vara bättre än en global sökmotor 
på att återvinna relevant information om området. I den här uppsatsen undersöker jag 
om det kan finnas någon sanning i detta argument vad gäller Sverige. 

1.1.2 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att jämföra återvinningseffektiviteten hos tre sökmotorer: 
Google, MSN Search och Svesök med avseende på sökning efter information om 
Sverige och ämnen relaterade till Sverige. Vidare ämnar jag jämföra sökmotorerna ur 
några andra aspekter. Det gäller precisionen i länkbeskrivningarna och täckningen hos 
sökmotorerna. 

1.1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag undersöker i uppsatsen är: 
 

 
1. Är Svesök i egenskap av lokal svensk sökmotor bättre än globala sökmotorer, 

som Google och MSN Search, på att återvinna relevant information om Sverige 
och ämnen relaterade till Sverige? Om inte, vilken sökmotor presterar i så fall 
bäst? 
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2. Hur är precisionen i länkbeskrivningarna? 
• Hur tydliga är länkbeskrivningarna? 
• I vilken utsträckning leder länkar som ser ut att vara relevanta till sidor 

som inte är relevanta? 
• I vilken utsträckning missar man relevanta sidor genom att bara följa 

länkar som ser ut att vara relevanta? 
 

 
3. Vilken sökmotor har störst täckning av den svenska delen av webben? 

 
 

1.2 Definitioner 

Global Sökmotor: En sökmotor som har för avsikt att indexera hela webben. Globala 
sökmotorer är ofta internationella och deras webbplatser finns i många landsspecifika 
versioner. Sökfrågorna matchas dock mot samma globala databas och dessa 
landsspecifika versioner kan därför inte betraktas som lokala sökmotorer.  
 
Lokal Sökmotor: En sökmotor som har för avsikt att indexera en geografiskt begränsad 
del av webben, t.ex. den svenska delen av webben eller den tyska delen av webben. 
Företaget eller institutionen som driver sökmotorn är lokalt baserade och sökteknologin 
är lokalt utvecklad.  
 
Sökfråga: Ett informationsbehov omformulerat i systemspråk. Kallas query på 
engelska. 
 
Webbplats: Webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller 
information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare. (Svenska 
datatermgruppen, 2005). 
 
Webbsida: Mängd information som man når via webben utan att behöva gå vidare via 
en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla 
bilden. (Svenska datatermgruppen, 2005). 
 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 ges en kort bakgrund där ”information retrieval” (IR), utvärderingar av IR-
system samt IR på webben tas upp. IR förklaras och de tre klassiska IR-modellerna tas 
upp. Cranfield-experimenten och TREC-konferenserna beskrivs kort och en diskussion 
förs om precision och recall. Olika typer av webbaserade söktjänster redogörs för. 
 
I kapitel 3 presenteras tidigare forskning. Sju undersökningar från 2003-2004 
presenteras utförligt och en sammanställning av dem görs för att visa hur de relaterar till 
min undersökning.   
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I kapitel 4 presenteras metoden. Här redogör jag för val av sökmotorer och hur 
informationsbehoven definierats och sökfrågorna formulerats. Mått som används i 
undersökningen för att jämföra återvinningeffektiviteten och täckningen beskrivs.  
 
I kapitel 5 presenteras resultaten av undersökningen. De presenteras i form av diagram 
och tabeller.  
 
I kapitel 6 diskuterar jag dessa resultat och vad de kan betyda. Jag försöker även 
förklara vad skillnader mellan sökmotorerna beror på. 
 
I kapitel 7 presenteras en sammanfattning av uppsatsen som helhet. Den återger kort allt 
som gjorts i undersökningen, från syfte och frågeställningar till resultat.  
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2. Bakgrund  

2.1 Information Retrieval 

Information Retrieval (IR) är en central del av ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det kan definieras som representationen, lagringen, 
organisationen av och tillgången till information ( Baeza-Yates & Ricardo-
Ribeiro,1999, s.1). Ett IR-system har, som namnet anger, till uppgift att återvinna 
information. Systemet består av olika komponenter som samarbetar för att uppnå detta 
mål. Bibliografiska representationer av dokumenten (eller dokumenten själva om det är 
en fulltext-databas) har lagrats och organiserats i systemets databas för att underlätta 
snabb återvinning. En användare formulerar ett informationsbehov i form av en 
sökfråga via systemets gränssnitt. Sökfrågan matchas mot databasen och informationen 
som systemet anser vara relevant för sökfrågan återvinns till användaren (det kan vara 
representationer av dokument eller dokumenten själva). Detta kallas för IR-processen. 
(Chowdhury, 1999, s.1-3). 
 
IR-modeller 
IR-system är baserade på modeller. De styr hur systemet avgör vad som är relevant och 
inte relevant. Det finns tre klassiska IR-modeller: den booelska modellen, 
vektormodellen och den probabilistiska modellen. Den booelska modellen är baserad på 
boolesk algebra. Modellen är enkel och lätt att förstå sig på. Men en av dess nackdela r 
är att den bedömer ett dokument antingen som relevant eller inte relevant. Den tar inte 
hänsyn till dokument som är delvis relevanta, vilket försämrar dess 
återvinningseffektivitet. Vektormodellen är baserad på vektoralgebra. Fördelen med den 
modellen är att den till skillnad från den Booelska även tar hänsyn till delvis relevanta 
dokument, vilket förbättrar återvinningseffektiviteten. Den probabilistiska modellen är 
baserad på sannolikhetslära. Fördelen med den modellen är att den rankar dokumenten 
efter hur sannolikt det är att de matchar sökfrågan. Alternativa varianter av dessa tre 
modeller har utvecklats som t.ex. Extended boolean model, Generalized vector space 
model och Inference network model. (Baeza-Yates & Ricardo-Ribeiro,1999, s.25-49). 
 
 

2.2 Utvärderingar av IR-system 

Den första redovisade utvärderingen av IR-system ägde rum 1953. En av de 
utvärderingar som haft störst betydelse är Cranfield-experimenten som genomfördes 
mellan 1958 och 1978. (Chowdury, 1999, s.215). 1966 identifierade Cleverdon, 
forskningsledaren för Cranfield-experimenten, sex mått för att utvärdera IR-system: 
”recall”, ”precision”, ”time lag”, ”effort”, ”form of presentation” och ”coverage of the 
collection” (Ibid., s.203). Recall och precision är de viktigaste måtten för att utvärdera 
återvinningseffektiviteten hos IR-system och introducerades i samband med Cranfield-
experimenten (Ibid., s.218). Men Cranfield- experimenten använde sig av mycket små 
testkollektioner och kritik har framförts mot detta. Kritiker har hyst stort tvivel om att 
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resultat av utvärderingar av små databaser även kan gälla för stora databaser. Som svar 
på denna kritik anordnades 1991 en årlig konferens, Text REtrieval Conference 
(TREC), där utvärderings experiment genomfördes på en mycket större testkollektion. 
(Large, 2001, s.283). Syftet med TREC har varit att stödja forskningen inom IR genom 
att skapa en stor testkollektion och en plats där forskarna kan presentera och diskutera 
sina resultat (Chowdhury, 1999, s.229-230). Nedan redogör jag kort för måtten Recall 
och Precision. De övriga måtten går jag inte närmare in på då de inte är relevanta för 
den här uppsatsen.  
   
Recall och Precision 
Recall är ett mått på hur effektivt ett system är på att återvinna alla dokument som är 
relevanta för en sökfråga. Det beräknas som antalet relevanta återvunna dokument 
dividerat med antalet relevanta dokument som finns i databasen. Det innebär att om 
varje dokument i databasen återvanns vid en sökning skulle man få 100 % recall, 
eftersom alla dokument relevanta för sökfrågan återvunnits. Problemet är bara att man 
får med alla irrelevanta dokument samtidigt, vilket är opraktiskt. Som ett parallellt mått 
till recall finns därför måttet precision. Precision mäter hur träffsäker sökningen är dvs. i 
hur hög grad systemet återvinner dokument som är relevanta för en sökfråga och sållar 
bort dokumenten i databasen som inte är det. Precision beräknas som antalet relevanta 
återvunna dokument dividerat med det totala antalet återvunna dokument i sökningen. 
(Ibid., s.205, Large, 2001, s.279-280). 
 
Ett perfekt IR-system har 100 % recall och 100 % precision på sökningar efter 
dokument i dess databas. Men i realiteten har det ena måttet en tendens att gå ner när 
det andra går upp. Hög recall uppnås genom att återvinna fler relevanta dokument. Men 
i och med att mängden av återvunna dokument blir större ökar sannolikheten för att få 
med irrelevanta sådana. Detta leder till att precisionen i sökningen försämras. Försök 
har emellertid gjorts för att kombinera recall och precision i ett enda mått. (Ibid., s.205-
207). 
 
Kritik har framförts mot både recall och precisionmåtten. Enligt kritikerna kan de inte 
på ett objektivt sätt mäta ett IR-systems återvinningseffektivitet eftersom de bygger på 
relevansbedömningar som är subjektiva. Dessutom är relevans något föränderligt. Vad 
som är relevant för en användare i början av en sökprocess kanske inte är det vid en 
senare tidpunkt i processen. Det kan t.ex. bero på att fokus för sökningen kan ha ändrats 
på grund av information som erhållits under processens gång. Kritik som riktats 
specifikt mot Recallmåttet är att det bygger på antagandet att man vill återvinna så 
många relevanta dokument som möjligt. Det är inte alltid en användare är ute efter att 
återvinna alla dokument som behandlar ett visst ämne, kanske vill man bara ha några få 
för att bilda sig en uppfattning om ämnet. Ett annat exempel på kritik är att recall är 
mycket svårt att mäta i allt annat än små experimentella databaser, eftersom det är svårt 
att veta hur många relevanta dokument för en given sökfråga som finns i databasen. 
Denna kritik är särskilt befogad då det gäller Internet. (Large, 2001, s.282-285). 
Precision är det mått som passar bäst för att utvärdera webbaserade söktjänster, då det är 
svårt att använda recall. 
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2.3 IR på webben 

2.3.1 Webbaserade söktjänster 

När man söker efter information på webben sker det främst med hjälp av söktjänster. 
Enligt en källa använder 85 % av Internetanvändarna söktjänster för att hitta den 
information de söker (Kobayashi & Takeda, 2000, s.146). Det finns i princip tre olika 
typer av söktjänster: sökmotorer, webbkataloger och metasöktjänster. De har alla sina 
fördelar och nackdelar. Nedan diskuterar jag varje typ mera utförligt. 
 
Sökmotorer 
Vid sökning efter information på en sökmotor skriver man in sin sökfråga i sökfältet 
och klickar på sökknappen. Sökmotorn matchar termerna i sökfrågan mot dess databas 
och återvinner de webbsidor där termerna förekommer. Sidorna rankas efter hur 
relevanta de anses vara för sökfrågan. Även om alla sökmotorer eftersträvar samma mål 
- att återvinna sidor som är relevanta för en given sökfråga och ranka dem - så har de 
olika sätt att genomföra det på. Detta kan leda till att man får väldigt olika resultat på 
samma sökfråga vid sökning på flera sökmotorer. (Chowdhury & Chowdhury, 2001, 
s.15).  
 
En sökmotor består av tre delar: en robot, ett index och sökmotorns mjukvara och 
gränssnitt ( Ibid., s.16).  
 
Robotar 
Webben består av miljarder webbsidor. För att skaffa sig information om dessa 
använder sökmotorer sig av program som kallas för robotar. Dessa robotar ”färdas” över 
webben, letar upp och läser av sidor och följer länkar som leder till nya sidor. Sedan 
skickas informationen tillbaka till sökmotorns databas där den används för att skapa 
index över webbsidorna. Hur avläsningen av webbsidorna går till skiftar från robot till 
robot. Vissa tittar på titeln, undertitlar och de vanligaste förekommande orden i texten. 
Andra läser av vartenda ord på de sidor de hittar. Roboten återvänder med jämna 
mellanrum till alla de sidor den har läst av för att se om de har uppdaterats. När en 
webbsida förändras upptäcker roboten det, information om förändringarna skickas 
tillbaka till databasen och indexet uppdateras. ( Ibid., s.16-17, Large, 2001,s.136). 
 
Index 
När roboten indexerat en sida skickas den tillbaka databasen och lagras i det inverterade 
indexet. Indexet sorterar alla termer i alfabetisk ordning. Det listar i vilka dokument 
som termerna förekommer och även var i dokumenten de förekommer. I vissa fall 
sorteras stoppord bort för att återvinningen av dokument ska gå smidigare. (Sherman & 
Price, 2001, s.29-30). 
 
 Mjukvara  
När en sökfråga ställs till sökmotorn via gränssnittet är det mjukvaran som söker 
igenom databasens index, återvinner och rankar de sidor där termerna i sökfrågan 
förekommer. Sökmotorer har olika sätt att ranka sidorna på.  Det är en annan av 
förklaringarna till att man inte får samma resultat när man söker samma sökfråga på 
flera sökmotorer. (Chowdhury & Chowdhury, 2001,s.18).  
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Sökmotorer passar bra till att göra uttömmande sökningar på ett ämne eftersom de ofta 
har väldigt stora index med tillgång till flera miljarder sidor. En nackdel man får väldigt 
många träffar på varje sökning och att det inte finns någon kvalitetskontroll av de sidor 
som de återvinner. (Sherman & Price, 2001, s.36). 
 
Webbkataloger 
Webbkataloger är samlingar av länkar till webbsidor som oftast sammanställts av 
människor. De är hie rarkiskt uppbyggda i kategorier och underkategorier där 
webbsidorna sorteras efter ämne. Tanken med webbkataloger är att man ska ”browsa” 
sig igenom kategorier och underkategorier för att hitta den information man söker. 
(Ibid., s.22). Vissa webbkataloger erbjuder även möjligheten att göra sökningar på 
webben, som en sökmotor, t.ex. Yahoo (Yahoo). Webbkataloger passar bra till att söka 
efter information på breda, övergripande ämnen då man kan leta sig fram genom 
kategorier och underkategorier inom valda ämnen. En nackdel med webbkataloger är att 
de är små jämfört med många söktjänster och passar inte för sökning efter information 
på ett mer specifikt ämne. Exempel på webbkataloger är Yahoo och Open Directory. 
(Sherman & Price, 2001, s.23, Baeza-Yates & Ricardo-Ribeiro, 1999, s.386).   
 
 Metasöktjänster 
Till skillnad från sökmotorer och webbkataloger skapar inte metasöktjänster sina egna 
samlingar av webbsidor utan skickar sökfrågor till flera söktjänster samtidigt och samlar 
resultaten på en sida (Sherman, 2005). En fördel med Metasöktjänster är alltså att man 
kan söka på flera söktjänster samtidigt. Teoretiskt sett borde det på så sätt vara 
effektivare att söka information på Internet med metasöktjänster, då det finns lite 
överlappning mellan söktjänster och man genom att söka på flera täcker in en större del 
av webben. En nackdel är att metasöktjänsterna inte kan skicka avancerade sökfrågor 
till söktjänsterna. I praktiken får man nödvändigtvis inte större täckning då man söker 
på metasöktjänster eftersom även om man får miljontals träffar kan man/orkar man bara 
undersöka en begränsad mängd av dessa. Exempel på metasöktjänster är Metacrawler 
och Dogpile. (Sherman & Price, 2001, s.44-46).  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Introduktion 

Webbaserade söktjänster såg dagens ljus 1994. De första utvärderingarna av dessa 
söktjänster dök upp mellan 1995 och 1996. Utvärderarna var oftast bibliotekarier eller 
forskare inom data- och informationsvetenskap. De använde sig av traditionella mått 
som precision, response time och database coverage för att mäta söktjänsternas 
prestationsförmåga. Recall användes inte då det ansågs svårt att använda på internets 
unika sökmiljö. Sökfrågorna konstruerades i regel av utvärderarna själva och varierade 
mellan 1 till 7 till antalet. Sökningar och relevansbedömningar utfördes även av 
utvärderarna själva. Även om dessa utvärderingar gav vissa insikter om testandet och 
användandet av söktjänster, saknades ett användarperspektiv som inbegrep riktiga 
användare med riktiga informationsbehov. (Su, 2003, s.1176).  
 
Mellan 1997 och 2000 gjordes utvärderingar genomförda med en striktare metod som 
innefattade bl.a. statistiska analyser och där sökfrågor baserade på autentiska 
informationsbehov användes. Traditionella mått som precision användes fortfarande, 
men nya mått som ”relative recall” tillkom. Antalet sökfrågor vid studierna var större än 
förut och togs från riktiga användares informationsbehov och frågor som ställts till 
referensdisken vid bibliotek. Relevansbedömningarna gjordes i större utsträckning av 
andra än utvärderarna. (Ibid., 2003, s.1180).  
 
Nedan redogör jag för sju utvärderingar av söktjänster från 2003 och 2004. I stort sett 
genomfördes de på samma sätt som utvärderingarna under perioden 1997-2000 men två 
nyheter är utvärdering med hjälp av automatiska metoder och test av stabiliteten. De 
valdes för att de var de senaste publicerade studierna jag kunde hitta. Jag ville ge en bild 
av hur den senaste forskningen på detta område (utvärderingar av söktjänster) såg ut och 
förankra min egen undersökning däri. 
 
3.2 Think local, search global? Comparing search 
engines for searching geographically specific 
information (Smith, Alaistair G., 2003, Online information review, s.102-109). 
 
Syfte 
Söktjänster har i dagens samhälle blivit oundgängliga verktyg för att söka information 
på Internet. Det finns flera olika typer av söktjänster. Söker man information om ett 
speciellt geografiskt område kan man välja att använda lokala sökmotorer, som täcker 
ett specifikt område, eller globala motorer, som har som målsättning att täcka in hela 
webben. I artikeln redogör Alaistair G Smith för en studie där globala och lokala 
söktjänster jämfördes med avseende på deras möjlighet att återvinna relevant 
information om Nya Zeeland. Studiens syfte var främst att undersöka vilka söktjänster - 
lokala eller globala - som presterade bäst vid sökning efter information om Nya 
Zeeland.  
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Metod 
Tio sökfrågor som på ett eller annat sätt handlade om Nya Zeeland söktes på: 
  

• fyra globala sökmotorer: AlltheWEB/FAST, Google, Hotbot och 
Altavista 

• tre lokala sökmotorer: SearchNZ, SearchNow och NZexplorer   
 

• tre metasöktjänster: Excite,Vivismo och Surfwax 
 

 
De globala sökmotorerna och metasöktjänsterna i undersökningen valdes för att de var 
populära bland Internet-användare och för att de presterat relativt bra i testsökningar. De 
lokala sökmotorerna valdes för att de var de enda som var tillgängliga vid tillfället. 
Sökfrågor hämtades från en lokal australiens isk sökmotor, OZSearch. De anpassades 
därefter till Nya Zeeländska förhållanden. Sökmotorernas funktionalitet utnyttjades till 
fullo så att bästa möjliga sökning kunde genomföras. Det innebar att sökningen inte såg 
likadan på alla systemen. Sökningarna begränsades inte till.nz domänen, utom i de fall 
då de förmodades återvinna de mest relevanta resultaten genom att göra så.  
 
De första 20 träffarna för varje sökning undersöktes. Relevansbedömningarna utfördes 
av artikelförfattaren. En binär relevansdefinition användes. En sida räknades som 
relevant om den relevanta informationen fanns på den indexerade sidan. Länkar på 
sidan som eventuellt kunde leda till en relevant sida räknades inte. Spegelsidor och 
dubbletter räknades som inte relevanta. För att mäta återvinningseffektiviteten hos 
sökmotorerna användes relative recall. Som ett led i studien genomfördes 40 sökningar 
på enstaka ord begränsade till.nz domänen för att se om de lokala sökmotorerna hade 
större täckning av denna domän än de globala. 
 
Resultat 
Resultaten av studien visar att: 
 

• Google, AltaVista och AlltheWeb gav högre recall än den bäst 
presterande lokala sökmotorn, Search NZ  

 
• Search NZ och AlltheWeb hade störst täckning av.nz domänen  

 
• Överlappningen sökmotorerna emellan var liten. Bara 1 % av de 

relevanta sidorna återvanns av alla 10 sökmotorerna medan 46 % av de 
relevanta sidorna återvanns av en sökmotor. 

 
De slutsatser som kan dras av studien är enligt artikelförfattaren att lokala sökmotorer, i 
alla fall i Nya Zeelands fall, inte är bättre än globala sökmotorer på att söka efter 
geografiskt specifik information. Anmärkningsvärt var dock att ingen sökmotor gav 
högre än 42 % recall. Detta kombinerat med den låga graden av överlappning mellan 
sökmotorerna tyder på att fler än en sökmotor behövs för att en sökning ska bli 
uttömmande.  
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3.3 Online IR system evaluation : online databases 
versus web search engines  (Xie, Hong I., 2004, Online information 
review, s.211-219).  
 
Syfte 
Direktanslutna databassystem och webbaserade söktjänster är besläktade. 
Databassystem som Dialog och Lexis-Nexis är  föregångare till söktjänsterna. 
Databassystemen har i allt högre grad börjat etablera sig på webben. Söktjänsterna 
återvinner inte längre bara webbsidor, utan kan även söka efter olika filformat, bilder 
och ljudfiler. Hong (Iris) Xie jämför i den här studien dessa två IR-system ur ett 
användarperspektiv. De tre frågeställningar som undersökningen söker besvara är: 
 

• Vilken typ av IR-system ger högst precision? Vilken typ av webbaserad 
söktjänst ger högst precision? 

• Vad är fördelarna med att använda webbkataloger, sökmotorer, 
metasöktjänster, specialiserade söktjänster och direktanslutna databaser? 

• Vilka problem finns det med att använda dessa tjänster? 
 

 
Metod 
21 studenter vana vid att söka information med hjälp av webbkataloger och sökmotorer 
men utan någon tidigare erfarenhet med direktanslutna databaser deltog i studien. De 
ombads att formulera en sökfråga på ett hälso-relaterat ämne och en fråga som hade 
med företagsverksamhet att göra. De skulle sedan genomföra sökningarna på:  
 

• Ett övergripande databassystem, Dialog( hälsa) 
• En specialiserad databas, Factiva (företagsverksamhet) 
• En webbkatalog, Yahoo 
• En sökmotor, Google  
• En metasöktjänst, Metacrawler  
• En specialiserad söktjänst som de själv fick välja 

 
 
De första 20 träffarna för varje sökning och söktjänst/databas undersöktes och 
relevansbedömdes av studenterna. Studien bestod av två delar, en kvantitativ och en 
kvalitativ. I den kvantitativa delen beräknades precision för att mäta 
återvinningseffektiviteten hos varje IR-system. I den kvalitativa delen fördes öppna 
samtal mellan artikelförfattaren och studenterna om fördelar och nackdelar med att 
använda sig av övergripande databaser, specialiserade databaser, webbkataloger, 
sökmotorer, metasöktjänster och specialiserade söktjänster. 
 
Resultat 
Resultaten av studien för den kvantitativa delen visar att det var svårt att avgöra om 
direktanslutna databaser eller webbaserade söktjänster gav högst precision. Google gav 
visserligen högst genomsnittlig precision på båda sökfrågorna, 65 % respektive 57 %, 
men Factiva gav högre genomsnittlig precision än Yahoo och Metacrawler på sökfrågan 
om företagsverksamhet (Factiva 55 %, Yahoo, 50 % och Metacrawler, 47 %). Dialog 
gav sämst precision, 49 % i command-mode och 51 % i guide mode. En del av 
förklaringen till att Dialog gav lägst precision var enligt artikelförfattaren att 
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studenterna var ovana vid att använda databasen. Studien visar att Google är den bäst 
presterande av de webbaserade söktjänsterna, givet förutsättningarna för studien. 
 
Resultaten av den kvalitativa studien sammanfattas i tabell 1.  
 
Tabell 1: Sammanfattning av undersökningsresultaten för den kvalitativa delen av 
undersökningen där testpanelen fick ange fördelar och nackdelar med varje söktjänst. 

 Fördelar Nackdelar 
Direktanslutna 
övergripande 
databassystem 
(Dialog) 

Att man fick välja vilka databaser man 
skulle söka i, vilket var till stor hjälp när 
man letade efter specialiserad 
information och att man kunde få väldigt 
precisa resultat. 

Att man måste komma ihåg de 
kommandoord som används i Dialog.  
 
Att man måste läsa igenom bluesheets 
innan man kan bestämma sig för 
vilken/vilka databaser man ska söka för 
att få svar på sin sökfråga. 

   
Direktanslutna 
specialiserade 
databaser 
(Factiva) 

Att de var lätta att använda med en 
intuitiv design och gav användaren 
många möjligheter att påverka 
sökningen. 

Att de bara kunde återvinna information 
inom ett specialiserat område 

 Att man kunde få unik information.  
Webbkataloger 
(Yahoo) 

Att man kunde browsa sig fram genom 
kategorierna om man inte visste var 
man skulle påbörja sökningen eller om 
man inte kände sig säker på ett ämne. 

Att om ett ämne kan tänkas finnas under 
fler än en kategori så vet man inte vilken 
man ska välja 

  Att det kan vara svårt att veta vilken 
kategori som bäst ger svar på en sökfråga 

  Att det är svårt att hitta information på 
smala, specifika ämnen. 
 

Sökmotorer 
(Google) 

Att de var lätta att använda och att det 
gick snabbt att hitta relevanta resultat. 

Att man fick irrelevanta resultat. 
 

 Att de återvann en stor mängd 
dokument och att chansen på så sätt 
ökade relevanta dokument på 
användarnas sökfrågor. 

 

Metasöktjänster 
(Metacrawler) 

Att man kunde söka på flera olika 
sökmotorer samtidigt och täcka in en 
större del av webben. 

Att man fick dubbletter och att 
sökresultaten var inkonsistenta från en 
sökning till en annan på samma sökord. 
 

Special-söktjänster Att man fick mer relevanta resultat än 
vid sökning på de allmänna 
söktjänsterna. 

Att de var svåra att hitta. 
 

 
  
 
Studien visade, enligt artikelförfattaren, att design av gränssnitt, återvinningseffektivitet 
och täckning var avgörande komponenter i skapandet av IR-system. 
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3.4 Relevance rankings: pay for perfomance search 
engines in the hotseat  (Goh & Ang, 2003, Online information review, 
s.87-93). 
  
Syfte 
Sökmotorer har traditionellt sett varit ett hjälpmedel för användare att sålla bland den 
stora mängd information som finns på webben. Resultaten av sökningar har sorterats 
efter hur relevanta de är för en sökfråga. Men på senare tid har flera sökmotorer avvikit 
från denna modell och inriktat sig på mer kommersiellt gångbara metoder. De kallas för 
pfp (pay for performance) söktjänster och rankar sökresultaten efter hur mycket pengar 
som webbsidorna betalat för termerna i sökfrågan. Det gör att resultaten på en sökning i 
dessa söktjänster är jämförbara med annonser. Men kan dessa söktjänster i så fall ge 
relevanta svar på användarnas informationsbehov? För att undersöka detta har Dion H. 
Goh och Rebecca P. Ang genomfört en studie där de jämför återvinningseffektiviteten 
mellan pfp söktjänster och traditionella sökmotorer.  
 
Metod 
I studien ställdes 45 breda sökfrågor till två sökmotorer: Google (traditionell sökmotor) 
och Overture (pfp). Sökmotorerna valdes för att de var de populäraste inom sina 
respektive kategorier. Sökfrågorna baserades på tävlingsprogrammet ”vem vill bli 
miljonär” och täckte ämnen som språk, historia, vetenskap, litteratur, underhållning, 
geografi, djur och sport. 45 frågor valdes ut från olika vem vill bli miljonär-webbsidor 
och omformulerades till sökfrågor. De bestod bara av söktermer och såg likadana ut för 
båda sökmotorerna. Alla sökningar på var och en av sökmotorerna skedde under ett 
enstaka tillfälle för att undvika att eventuella förändringar i deras index påverkade 
undersökningsresultatet. De första 10 träffarna för varje sökning och sökmotor 
undersöktes. Valet av just de 10 första träffarna berodde enligt författarna på dels att det 
återspeglar många användares beteende på webben och dels för att de i en tidigare 
studie fastslagit att de mest relevanta träffarna ofta finns bland de tio första 
webbsidorna. Relevansbedömningen gjordes av en utvärderare som hade det korrekta 
svaret på varje fråga och som med hjälp av det bedömde relevansen hos webbsidorna. 
En treskalig relevansbedömning användes i studien:  
 

• Relevant: sidan gav ett fullständigt svar på sökfrågan. 
• Delvis relevant: sidan gav inte något fullständigt svar på sökfrågan men 

länkade till en sida som gjorde det. 
• Irrelevant: sidan gav inte något svar på sökfrågan och länkade inte till 

någon sida som gjorde det. 
 

 ·  
Som ett mått för att bedöma sökmotorernas återvinningseffektivitet användes precision. 
Två definitioner av relevans användes för att beräkna precisionen: 
 

• Strikt, där endast sidor som fått bedömningen ” relevant” ansågs vara 
relevanta och 

• Mild, där både sidor som fått bedömningen ”relevant” och ”delvis 
relevant” ansågs vara relevanta  
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Resultat 
Resultaten av studien visar att med strikt relevansdefinition gav Google 71 % och  
Overture 50 % genomsnittlig precision. Med mild relevansdefinition gav Google 76 % 
och Overture 56 % genomsnittlig precision. 

 
Detta tyder på att Googles återvinningseffektivitet är bättre än Overtures. Det gjordes 
också en analys av hur de relevanta webbsidorna fördelade sig över resultatlistan. 
Resultatlistan delades upp i två delar, 1-5 och 6-10 och analyserades ur båda 
relevansdefinitionerna. Utfallet av analysen redovisas i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2: Andel relevanta sidor (%)  

 Google Overture 
strikt relevansdefinition, 1-5 i resultatlistan 78 54 

strikt relevansdefinition, 6-10 i resultatlistan 64 42 

mild relevansdefinition, 1-5 i resultatlistan 90 62 

mild relevansdefinition, 6-10 i resultatlistan 72 48 
 
 
 
Resultaten visar att för båda sökmotorerna fördelade sig en större andel av de relevanta 
dokumenten bland de fem första träffarna. Slutsatserna som artikelförfattarna drar av 
studien är att pfp-söktjänster ger skeva svar på användarnas informationsbehov eftersom 
de rankar resultaten efter hur mycket ägare till webbsidor betalat in för termer i 
sökfrågan och inte efter hur relevanta webbsidornas innehåll anses vara för sökfrågan. 
 
 

 3.5 Evaluation of three german search engines: 
Altavista.de, Google.de and Lycos.de (Griesbaum, Joachim, 2004, 
Information research). 
 
Syfte 
Vanligtvis använder man sig bara av en eller två söktjänster när man söker efter 
information på nätet. Just nu är Google den populäraste och mest använda söktjänsten 
på webben. Men är verkligen Google bättre än sina konkurrenter och i så fall hur 
mycket bättre? Går det att mäta? För att ta reda på det jämför Joachim Griesbaum i 
studie Google och några av dess konkurrenter med avseende på återvinningseffektivitet.   
 
 
Metod 
I studien användes Tague-Sutcliffes mall för utvecklandet av en testmiljö och 
genomförandet av IR-experiment.  50 slumpmässigt utvalda sökfrågor från QualiGO´s 
logfil och Ask Jeeves.com top searches-tjänst användes i studien. Sökfrågorna ställdes 
till tre sökmotorer: Google.de, Lycos.de och Altavista.de. 

 
Sökmotorerna valdes bland annat för att de var populära bland användare och 
internationellt kända. 29 oberoende deltagare gjorde bedömningar av relevansen på de 
20 första träffarna per sökning och sökmotor.    
 
Relevansbedömningar gjordes både för resultaten, alltså webbsidornas innehåll, och 
länkarna till dessa webbsidor. Vanligtvis relevansbedöms antingen länkarna till sidorna 
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eller sidorna själva i utvärderingar av webbaserade söktjänster. Men i den här studien 
valde artikelförfattaren alltså att relevansbedöma båda. Länkarna till webbsidorna på 
resultatlistan är det första användaren ser och bara de länkar som ser ut att vara 
relevanta kommer att bli utvalda för närmare undersökning. Om de länkar som ser ut att 
vara relevanta leder till sidor med relevant innehåll så är det bra. Men om de inte gör det 
så får användaren irrelevant information. Om icke-relevanta länkar visar sig leda till 
relevanta sidor går användaren miste om relevanta träffar. Det är därför viktigt att 
relevansbedöma både länkarna till sidorna och sidorna själva.   
 
För dokumenten gällde en relevansbedömning med tre kategorier:  
 

• relevant  
• länk till relevant sida 
• icke-relevant sida  

 
   
För länkarna gällde en binär relevansbedömning: 
 

• Ser ut att vara relevant, jag skulle klicka på den här länken. 
• Ser inte ut att vara relevant, jag skulle inte klicka på den här länken. 

 
  
Precision användes som mått för att mäta sökmotorernas återvinningseffektivitet. Vid 
beräkningen av precisionen lades antalet relevanta sidor och antalet länkar till relevanta 
sidor ihop till ett. Två varianter av precision beräknades: Mikro-precision (”Micro 
precision) och Makro-precision (”Macro precision”). En beskrivning av hur måtten 
beräknas ges i avsnitt 4.5 
 
För att se hur stor täckning av webben varje söktjänst hade beräknades det totala antalet 
återvunna sidor för varje söktjänst. Beräkningen gick till så att man summerade det 
totala antalet återvunna sidor för varje sökfråga, alltså inte bara de första 20 träffarna, 
hos varje söktjänst. För att se hur ofta en söktjänst kunde visa sig vara någorlunda 
användbar för att ge svar på informationsbehov mättes hur många gånger den kunde ge 
åtminstone en relevant träff på en sökfråga. 
 
 
Resultat 
Resultaten av studien visar att Google återvinner flest relevanta dokument och ger bäst 
genomsnittlig precision på alla nivåer förutom den andra DCV-nivån där Lycos 
presterar bättre. Google ger också bäst makro-precision, dvs. bäst precision för varje 
enskild sökfråga. 
  
Google återvann flest relevanta sidor både vad gäller sidor som är direkt relevanta och 
länkar till relevanta sidor. Totalt sett återvann Google 591 relevanta sidor medan Lycos 
kom på andra plats med 530 och Altavista sist med 510. När det gäller länkar fick 
Google också bäst resultat, 590 länkar såg ut att vara relevanta. Lycos kom på andra 
plats med 517 och Altavista kom på sista plats där bara 457 länkar såg ut att vara 
relevanta. Medan antalet länkar som såg ut att vara relevanta stämde någorlunda väl 
överens med antalet sidor som bedömts som relevanta hos Google och Lycos fanns det 
en 5 % skillnad mellan resultaten för sidor och länkar hos Altavista. Artikelförfattaren 
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menar denna skillnad delvis kan förklaras genom att relevansbedömningen av länkarna 
och sidorna gjordes av olika personer. 
 
Google gav bäst mikroprecision, dvs. bäst genomsnittlig precision. 80 % på första 
DCV-nivån, 63, 8 % för den tionde DCV-nivån och 59,1 % på den tjugonde DCV-
nivån. Faktum var att Google gav bäst mikro-precision för varje DCV-nivå förutom den 
andra där Lycos presterade bättre. På andra plats kom Lycos som gav en genomsnittlig 
precision på 74 % på första nivån, 59,6 % på den tionde nivån och 53 % på den 
tjugonde DCV-nivån. Altavista kom på sista plats och gav en genomsnittlig precision på 
66 % på första DCV-nivån, 55,8 % på den tionde DCV-nivån och 50,9 % på den 
tjugonde DCV-nivån. 
 
Google gav även bäst makro-precision, dvs. bäst precision för varje enskild sökfråga.  
Lycos kom på andra plats och Altavista sist.  Både Google och Lycos gav åtminstone en 
relevant träff på varje sökfråga. Men Altavista misslyckades med att ge något relevant 
svar på två sökfrågor. Lycos visade sig ha störst täckning med i genomsnitt 368,000 
träffar per sökfråga, därefter följde Google med i genomsnit t 242,000 träffar per 
sökfråga och sist kom Altavista med i genomsnitt 239,000 träffar per sökfråga. 
 
Sammantaget visar resultaten från studien att Google är den sökmotor som har bäst 
återvinningseffektivitet. För att få reda på om skillnaderna i resultat mellan 
sökmotorerna är statistiskt signifikanta gjordes ett teckentest. Det visar att skillnaderna 
mellan Google och Altavista är statistiskt signifikanta. Testet visar också att 
skillnaderna mellan Google och Lycos och Lycos och Altavista inte är statistiskt 
signifikanta. En slutsats man kan dra av studien är att Lycos kan ses som ett alternativ 
till Google. 
 
 

3.6 New measurements for search engine evaluation 
proposed and tested  (Vaughan, Liwen, 2004,Information management and 
processing, s.677-691). 
 
Syfte  
I och med webbens enorma tillväxt har webbaserade söktjänster utvecklats i rask takt, 
men utvärderingarna av dessa söktjänster har inte hängt med i utvecklingen. Man 
använder sig fortfarande av de traditionella måtten recall och precision för att mäta 
återvinningseffektiviteten, trots att de är svåra att använda vid utvärderingar av 
webbaserade söktjänster på grund av webbens unika dynamiska natur. I den här artikeln 
föreslår Liwen Vaughan två nya mått baserade på kontinuerlig rankning som alternativ 
till precision och recall. Tre nya mått föreslås även för att mäta sökmotorernas stabilitet. 
En undersökning genomfördes för att testa dessa mått. 
 
Metod 
Fyra sökfrågor söktes som handlade om universitet i Ontario och Toronto söktes på tre 
sökmotorer: Google, Altavista och Teoma.   
  
Google valdes för att den var den största sökmotorn vid undersökningstillfället. 
Altavista valdes för att den var en av de äldsta sökmotorerna. Teoma valdes för dess 
unika rankningsalgoritm, subject-specific popularity. De första 10 webbsidorna från 
varje sökmotor och för varje sökfråga sparades ihop i en fil. De relevansbedömdes och 
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rankades sedan av 24 studenter. Relevansbedömningen var kontinuerlig där det 
bestämdes vilken som var den mest relevanta sidan ned till vilken som var den minst 
relevanta sidan. Studenterna var uppdelade i fyra grupper som tog hand om en sökfråga 
var. Slutligen jämfördes hur väl de olika sökmotorernas rankningar av resultaten på 
sökfrågorna stämde överens med den rankning studenterna gjort.  
 
Två nya mått för att mäta återvinningseffektiviteten hos en sökmotor användes i 
studien: ”Quality of result ranking” och “Ability to retrieve top ranked pages”. 

 
Quality of result ranking mäter korrelationen mellan sökmotorns rankning av 
dokumenten och en människas rankning av samma dokument. Ju högre Spearman´s 
rank-order korrelationskoefficient är, i ju högre grad överstämmer sökmotorns och den 
mänskliga rankningen och desto effektivare är sökmotorn på att återvinna relevanta 
dokument. Quality of result ranking är ett substitut för precision.  
 
Ability to retrieve top ranked pages beräknas som andelen topprankade sidor som 
sökmotorn återvinner. Beräkningen på detta mått går till på så sätt att en sökfråga söks 
på varje sökmotor, de första 10 sidorna från varje sökning sparas ihop i en fil. Sedan 
rankas samma sidor av en människa efter hur relevanta de är för sökfrågan.  
Vaughan antar att 25 % av de lägst rankade sidorna i filen är irrelevanta, då det inte är 
osannolikt att sökmotorerna återvinner irrelevanta sidor men att de kommer att rankas 
lågt i den mänskliga relevansbedömningen. Därmed kommer 75 % av de högst rankade 
sidorna i filen att vara relevanta.  Sedan beräknas procentsatsen för de relevanta sidorna 
från varje enskild sökmotor. Detta mått är en modifierad version av recall.  
    
Tre nya mått användes i studien för att mäta stabiliteten hos sökmotorerna:  
 

• “The stability of the number of pages retrieved” 
• “The number of pages among the top 20 retrieved pages that remain the 

same in two consecutive tests over a short time period”. 
• “The number of pages among the top 20 retrieved pages that remain in 

the same ranking order in two consecutive tests over a short time 
period”. 

 
Varje sökfråga söktes på var och en av sökmotorerna en gång i veckan under en 10-
veckors period. Vid varje tillfälle noterades antalet återvunna sidor. De 20 första 
träffarna jämfördes med de från det tidigare tillfället för att se om de återvunna sidorna 
var samma och om rankningen av sidorna var samma. 
 
Resultat 
Resultatet av studien visar att Google var bäst på att återvinna relevanta dokument. Den 
gav högst värde på Quality of result ranking, i genomsnitt ett korrelationsvärde på 0,72, 
vilket är betydligt bättre än vad de andra sökmotorerna fick. På andra plats kom 
Altavista med ett genomsnittligt korrelationsvärde på 0,49 och sist kom Teoma med ett 
genomsnittligt korrelationsvärde på 0,19.   
 
Google återvann även störst andel av de relevanta dokumenten. Den gav högst värde på 
Ability to retrieve top ranked pages. Google återvann i genomsnitt 91,9% av de 
relevanta sidorna när 75 % av de högst rankade sidorna i filen räknades som relevanta  
och 92 % när de 50 % högst rankade sidorna i filen räknades som relevanta. Altavista 
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kom på andra plats med ett genomsnitt på 82,5% respektive 83,2% och Teoma kom 
återigen sist med ett genomsnitt på 74,3% respektive 70,7%. 
    
Resultaten av stabilitetstestet visar att Google ständigt återvann mer sidor än de andra 
sökmotorerna och visade sig vara mycket stabil under undersökningsperioden. Den hade 
flest sidor som var samma för en särskild sökfråga under en en-veckas-period, i 
genomsnitt 19,7 av 20. Den hade även flest sidor som befann sig i ungefär samma 
position i rankningsordningen under en en-veckas-period, i genomsnitt 19,3 av 20. 
Teoma kom på andra plats, dess stabilitet var inte lika god som Googles men bättre än 
Altavistas. Den hade i genomsnitt 18,4 sidor som var samma under en en-veckas-period 
och i genomsnitt 18,1 sidor som befann sig i ungefär samma position i 
rankningsordningen under en en-veckas-period. Altavista var inte lika stabil som de 
andra sökmotorerna då den under vecka 7 återvann dubbelt så många sidor för alla 
sökfrågor som veckan innan. Den hade i genomsnitt 17,9 som var samma under en en-
veckas-period och i genomsnitt 16,8 sidor som befann sig i ungefär samma position i 
rankningsordningen under en en-veckas-period. 
 
 

3.7 Automatic performance evaluation of search 
engines (Can, Fazli, Nuray, Rabia & Sevdik, Ayisigi B., 2004, Information 
management and processing, s.495-514). 
 
Syfte 
Utvärderingar av webbaserade söktjänster är relativt kostsamma eftersom de kräver att 
relevansbedömningarna görs av människor. Fazli Can, Rabia Nuray och Ayisigi B. 
Sevdik introducerar en ny metod för att utvärdera söktjänster på automatisk väg 
(AWSEEM). I den här artikeln redogör de för en undersökning där de jämför en 
mänsklig utvärdering av söktjänster och en utvärdering av samma söktjänster 
genomförd med AWSEEM. Därefter försöker de genom statistisk analys visa att 
AWSEEM producerar lika goda resultat som en mänsklig utvärdering av söktjänster och 
kan användas istället. 
 
Metod  
17 studenter och 2 professorer blev ombedda att formulera sökfrågor av sina 
informationsbehov. 25 sökfrågor formulerades vilka handlade om datavetenskap, 
utbildning, internet, musik, växter och resor. De söktes på 8 sökmotorer: 
 

• AlltheWeb 
• Altavista 
• Hotbot 
• Infoseek 
• Lycos 
• MSN 
• Netscape 
• Yahoo 
 

       
Vid den mänskliga utvärderingen undersöktes de första 20 träffarna och bedömdes 
enligt en binär relevansdefinition. 
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Vid den automatiska utvärderingen sparades de 200 första sidorna från varje sökmotor 
för varje sökning ihop i en fil. Inaktiva länkar och dubbletter sorteras bort. Sidorna 
rankas efter hur väl de matchar sökfrågornas informationsbehov. Den automatiska 
utvärderingen använder sig av vektormodellen för matchning mellan sida-
informationsbehov och rankning av sidorna.  Sedan undersöker AWSEEM de 20 första 
sidorna från varje sökmotor och de relevansbedöms efter om de förekommer bland 50 
resp.100 högst rankade sidorna i filen. 
 
För att mäta sökmotorernas återvinningseffektivitet användes relative recall och 
precision. 
 
 
Resultat 
Resultatet av studien visar att båda metoderna kommer fram till liknande resultat vid 
beräkning av recall. Altavista och Yahoo har högst Recall medan Netscape får lägst. 
Vid beräkningen av precision är resultaten inte lika överstämmande. Vid den mänskliga 
utvärderingen gav Altavista, Yahoo och Lycos högst precision. Med AWSEEM för de 
50 högst rankade sidorna gav Yahoo, MSN, Altavista och Lycos högst precision. Med 
båda metoderna ger Netscape lägst precision. Precision och Recall beräknades även för 
de 100 första rankade sidorna hos AWSEEM. Då kom man fram till liknande resultat 
med båda metoderna, Altavista och Yahoo presterade bäst medan Netscape presterade 
sämst.    
 
Ett antal statistiska test gjordes i studien för att försöka visa på att AWSEEM kan 
producera lika goda resultat vid utvärdering av söktjänster som de gjorda av människor. 
Vid det första testet användes Spearman´s rank correlation method och visade på att det 
fanns en hög samstämmighet mellan resultaten från den mänskliga utvärderingen och 
den från AWSEEM. Vid det andra testet användes Pearsons r correlation och det visade 
att samstämmigheten i resultat mellan de båda metoderna var statistiskt signifikant. Ett 
sista test gjordes där Tukeys highest significant differences(HSD) användes som visade 
att båda metoderna var överens vilka sökmotorer som var bäst och vilka som var sämst. 
En slutsats som kan dras av studien är att är att AWSEEM kan utvärdera söktjänster lika 
bra som människor och kan vara ett värdefullt hjälpmedel då det sparar tid och pengar. 
 
 

 3.8 Evaluating web search result rankings (Eliopoulos, 
Demetrios & Gotlieb, Calvin, 2003, Online, s.42-48).  
 
Syfte 
Webben består i dag av många miljoner sidor och för många Internetanvändare är 
webbaserade söktjänster det enda sättet att navigera bland denna enorma mängd 
information. Det är därför mycket viktigt att utvärdera dessa så att användarna vet vilka 
som är bra och vilka som är dåliga på att hitta information. Eftersom med söktjänster 
som är dåliga på att hitta information kan användare gå miste om relevanta sidor på 
webben. Det är dock problematiskt att använda de traditionella måtten, recall och 
precision, för att utvärdera söktjänster på webben. Nya metoder behövs. I stud ien tog 
Demetrios Eliopoulos och Calvin Gotlieb ett annorlunda angreppssätt till att utvärdera 
söktjänster. De ville undersöka hur en utvärdering av rankningen av sidorna såg ut 
jämfört med resultaten från en likadan utvärdering tre år tidigare. Var rankningen av 
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sidorna densamma eller hade den förändrats. Med rankning av sidorna avser författarna 
de webbaserade söktjänsternas förmåga att ranka relevanta sidor högt upp i 
rankningslistorna. Frågeställningar som studien sökte besvara var: 
 

• Är rankningen av sidorna detsamma som för tre år sedan? 
• Skulle rankningen av sidorna påverkas av användarens sökbeteende? 
 

 
Metod 
Den här studien baserade sig på en undersökning av Courtois och Berry som gjordes tre 
år tidigare. Samma 12 sökfrågor användes som handlade om ekonomi, politik, 
psykologi, historia, filosofi, konst, byggmaterial, biblioteks- och informationsvetenskap, 
musik och medicin. Sökfrågorna ställdes till 5 sökmotorer:   
 

• Altavista 
• Excite 
• Google 
• Lycos 
• Yahoo  
 

     
Valet av söktjänster motiverades med att de var populära hos Internet-användarna och 
så pass viktiga att en utvärdering av söktjänster måste inkludera dem. Två sökomgångar 
genomfördes, en där de 20 första träffarna undersöktes och en där de 100 första 
träffarna undersöktes. Tre relevanskriterier för att bedöma sidornas relevans hade 
utnyttjats i den tidigare studien och användes även här. De var: 
 

• ”All terms”, förekommer alla termer i sökfrågan åtminstone en gång 
någonstans på sidan? 

• ”Proximity”, förekommer alla termer i sökfrågan som en fras på sidan? 
  
• ”Location”, förekommer alla termer i sökfrågan åtminstone en gång i 

sidans titel, i rubriknivåerna 1-6 eller  i metataggarna?  
 
Minst ett av dessa ovanstående villkor måste vara uppfyllt för att en sida skulle 
bedömas som relevant. Sidorna bedömdes enligt en binär relevansdefinition, antingen 
var en sida relevant eller så var det inte relevant. Sidor som gav ett felmeddelande av 
typen ”error 404” och inaktiva länkar bedömdes som inte relevanta eftersom de inte 
kunde undersökas närmare.  Återvinningseffektiviteten beräknades enligt följande. Först 
identifierades det första och det sista relevanta sidan i träfflistan. Därefter fastställdes 
antalet sidor som inte var relevanta sidor som fanns mellan den första och den sista 
relevanta sidan. Detta antal dividerades med det totala antalet sidor mellan första och 
sista relevanta sidan. Denna kvot multiplicerades med 100. Det resultat man fick drogs 
sedan av från 100.  
 
Artikelförfattarna ger ett exempel på hur denna beräkning gick till: På en sökfråga 
återvann Yahoo den sista relevanta sidan vid position 91 och den första vid position 1. 
Mellan dessa fanns 13 sidor som inte var relevanta. 13 dividerades med 91 och 
multiplicerades med 100, vilket gav ett värde på 14,2 %. Detta värde drogs bort från 
100 och man fick det slutgiltiga värdet på 85,8%.   För att kunna undersöka hur 
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rankningen av resultaten påverkas av olika sökbeteenden gjordes frassökningar både 
med och utan citationstecken. Alla sökningar i studien gjordes med 4 variationer: vanlig 
sökning(första 20 träffarna), booelsk sökning(första 20 träffarna), utökad vanlig 
sökning(första 100 träffarna) och utökad booelsk sökning(första 100 träffarna). 
 
 
Resultat 
Resultaten av studien visar att Rankningen av sidorna var bättre än för tre år sedan och 
att rankningen av sidorna förbättrades om man använde citationstecken. 
 
Artikelförfattarna ser två orsaker till att studien gav bättre resultat än den tidigare 
studien. Ett, antalet sidor på webben har ökat och det är därför rimligt att anta att även 
antalet sidor som innehåller termerna i sökfrågorna som användes i den här studien har 
blivit fler. Två, sökmotorerna själva har utvecklats och blivit bättre än de som fanns 
tillgängliga vid den tidigare undersökningen. Användandet av citationstecken vid 
frassökningar visade sig påverka rankningen av sidorna i positiv riktning.   
 

3.9 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av de undersökningstekniska aspekterna på de studier som 
redovisats i kapitel 3. Sökmotorer och studiernas resultat tas inte med. Syftet med denna 
sammanfattning är att visa hur min undersökning förhåller sig till de senaste 
utvärderingarna av söktjänster. De sökmotorer som ingått i studierna var inte av intresse 
att ta med i tabellen då jag baserat valet av sökmotorer i min uppsats på andra grunder 
än att de ingått i tidigare studier.  
 
Tabell 3: Sammanställning av undersökningstekniska data för de sju studierna. 

 DCV 
Antal 
frågor Relevansbedöm. Mått 

Smith 20 10 Binär Relative recall 
Xie 20 2 Binär Precision 
Goh & Ang 10 45 Flergradig Precision 

Griesbaum 20 50 Binär 

Precision, Number of answered 
quest, Number of retrieved 
items 

Vaughan 10 4 Kontinuerlig 

Quality of result ranking, Ability 
to retrieve top ranked pages, 
Stability 

Can, Nuray & 
Sevdik 20 25 Binär Relative recall, Precision 
Eliopoulous & 
Gotlieb 20 12 Binär All terms, Proximity, Location 
 
Två olika DCV-nivåer används i studierna, 10 och 20. DCV 20 används i störst 
utsträckning och förekommer i 5 av de 7 studierna. Jag använder mig även av denna 
nivå i min undersökning.  
 
Antalet frågor varierar stort. Antalet varierar mellan 2 och 50. I min undersökning 
använder jag mig av 30 frågor. Det tycks mig som ett lagom antal frågor, inte för lite så 



 

 
 
 21 
 

det blir svårt att dra generella slutsatser av resultaten och inte för mycket så att 
arbetsbördan blir för stor för att genomföra undersökningen inom den givna tidsramen. 
 
I studierna förekommer tre olika typer av relevansbedömningar, binär, flergradig och 
kontinuerlig. Binära relevansbedömningar är vanligast förekommande och används i 5 
av de 7 studierna. Jag använder mig också av en binär relevansbedömning i min 
undersökning. 
 
Måtten som används för att mäta sökmotorernas återvinningseffektivitet och prestanda 
varierar. Vissa studier använder traditionella mått som ”relative recall” och ”precision” 
medan andra använder sig av nya mått som ”quality of result ranking” och ”ability to 
retrieve top ranked pages”. Precision används i störst utsträckning. I min undersökning 
använder jag mig av precision men också antal återvunna sidor (”number of retrieved 
items”). 
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4. Metod 

I den här undersökningen jämförs tre sökmotorer (Google, MSN Search och Svesök) 
med avseende på återvinningseffektivitet vid sökning efter information om Sverige eller 
ämnen relaterade till Sverige.  
 
De första 20 träffarna från varje sökmotor och för varje sökfråga relevansbedöms. Top 
20 Mikro och Makro-precision beräknas. Precision i länkbeskrivningarna beräknas. Det 
totala antalet återvunna sidor (inte bara de 20 första) räknas ut. Min metod är kvantitativ 
och bygger till stor del på Griesbaums studie.  Undersökningen genomfördes i slutet av 
mars och början på april 2005. Nedan redogör jag närmare för min metod och diskuterar 
de metodologiska val jag gjort.  
 

4.1 Val av söktjänster 

Det fanns flera anledningar till att jag valde att ta med Google, MSN Search och Svesök 
i undersökningen. Google för att den är den populäraste och största söktjänsten som 
finns på webben just nu. MSN Search valdes för att den genomgått betydande 
förändringar och nu söker konkurrera med Google om att vara den populäraste och 
största söktjänsten på marknaden. Svesök för att den var en svensk sökmotor. Mitt 
huvudsyfte var att se om en lokal sökmotor ger bättre återvinningseffektivitet vid 
sökning av information om Sverige eller ämnen relaterade till Sverige än en global 
sökmotor. Nedan presenteras var och en av söktjänsterna översiktligt. 
 

4.1.1 Google 

Allmänt 
Sökmotorn Google utvecklades av två Stanforddoktorander, Larry Page och Sergey 
Brin 1998. Med ett index på ca: 8 miljarder webbsidor är det den största webbaserade 
söktjänsten just nu (Google). 
 
 Att ordet Google nära nog blivit synonymt med att söka information på internet är ett 
tecken på att den är en av de mest populära söktjänsterna på webben ( Hein, 2004, s.6). 
En förklaring till Googles framgång är dess PageRank-teknologi. Den går ut på att 
länkarna analyseras och man på så sätt avgör vilka som är de viktigaste sidorna för en 
sökfråga. Ju mer sidor som länkar till en given sida desto viktigare anses den vara och ju 
högre upp i resultatlistan hamnar den. (Ibid.).  
 
Sökmöjligheter  
I Google kan booelska operatorer som AND,OR och NOT användas för att begränsa 
eller bredda en sökning. AND placeras dock ut automatiskt mellan söktermerna så det 
behöver inte skrivas in i sökfältet. Frassökningar kan göras genom att innesluta orden i 
citationstecken. Sökningar kan begränsas till särskilda domäner, till särskilda 
webbplatser eller till särskilda språk. Vidare kan man begränsa sin sökning genom att 
bara söka efter sidor som länkar till en viss sida eller bara söka efter sidor som liknar 
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varandra. Slutligen så kan Google inte bara återvinna webbsidor, utan det finns även 
möjlighet att söka efter bilder, usenet-grupper, nyhetsartiklar och särskilda filtyper. 
(Ibid.).  
  

4.1.2 MSN Search 

Allmänt 
MSN Search baserade sig tidigare på andra söktjänsters sökresultat (Sullivan, 2004). 
Men nu har Microsoft utvecklat en egen sökmotor. MSN Search har ett index på c:a 5 
miljarder sidor. Den har en robot, MSNbot, som letar upp och samlar in sidor genom att 
följa länkar från en webbplats till en annan. Sidorna ” skickas” därefter tillbaka till 
databasen där de läggs till indexet. MSN Search́ s algoritmer rankar sidorna i 
resultatlistan främst efter hur många andra sidor som länkar till en given sida och 
mängden på sidans innehåll. En sida hamnar i regel högre upp i resultatlistan ju fler 
sidor som länkar till den och ju större mängd innehåll den har. (MSN Search). 
  
Sökmöjligheter  
Booelska operatorer som AND, OR och NOT kan användas för att begränsa och bredda 
sökningen. AND placeras dock ut automatiskt mellan söktermerna så det behöver inte 
skrivas in i sökfältet. Frassökningar kan göras genom att innesluta söktermerna i 
citationstecken. Sökverktyget ger användaren möjlighet att precisera och effektivisera 
sin sökning. Exempelvis kan man begränsa sökningen till särskilda domäner eller till ett 
visst språk och välja att bara söka efter sidor som länkar en viss webbsida eller bara 
söka efter information på en viss webbplats. Search Builder tillåter dessutom 
användaren att prioritera hur sökresultaten ska presenteras och rankas. Slutligen kan 
MSN Search i likhet med Google  söka efter bilder, särskilda filtyper och nyhetsartiklar. 
(Ibid.). 
        

4.1.3 Svesök 

Allmänt 
Sökmotorn Svesök utvecklades av Kungliga Biblioteket (KB). En robot, som är en del 
av kulturarw3-projektet, indexerar allt den hittar på domänen.se. Den letar även efter 
svenska webbsidor på domänerna .com, .org, .net och .nu som indexeras när de 
återfinns. (Svesök). Kulturarw3-projektet går ut på att samla in allt elektroniskt material 
på svenska. Insamlingen sker med hjälp av ovan nämnda robot (KB). Svesök använder 
sig av det som kulturarvsprojektet samlat in som råmaterial för sin sökmotor 
(Arvidsson, 2005).  Svesök har ett index på ca: 11 miljoner webbsidor (Pöykiö, 2005).  
 
 
Sökmöjligheter  
Booelska operatorer som AND, OR och NOT kan användas för att begränsa eller 
bredda sökningen. AND placeras dock ut automatiskt mellan söktermerna så det 
behöver inte skrivas in i sökfältet. Frassökningar kan göras genom att innesluta orden i 
citationstecken. Närhetsoperatorer, trunkeringar och maskeringar kan användas för att 
förbättra sökningen. Slutligen kan man begränsa sin sökning till ett visst språk, till en 
viss filtyp eller till en viss resurs. (Svesök). 
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4.2 Sökfrågor 

För att få tag på sökfrågor att använda i undersökningen använde jag mig av ett 
tillvägagångssätt som bestod av tre steg: 1) anskaffandet av sökfrågor från eniro.se, 2) 
återskapandet av de underliggande informationsbehoven och slutligen 3)skapandet av 
nya sökfrågor baserade på informationsbehoven. De nya frågorna var anpassade till 
sökmotorerna i undersökningen. 
 
1) Vanligtvis har man ett informationsbehov som man formulerar i en sökfråga. I det 
här fallet gjorde jag tvärtom, dvs. först anskaffades sökfrågor och sedan försökte jag 
bedöma vilka informationsbehov som låg till grund för dessa.  30 sökfrågor användes 
som hämtades från Eniro.se. Jag valde bara sökfrågor som bestod av två eller flera ord 
då det var lättare att lista ut de underliggande informationsbehoven. Anledningen till 
detta angreppssätt var att jag inte ville använda mig av mina egna informationsbehov 
och sökfrågor då de kunde bli alltför subjektiva och påverka undersökningen. Dessutom 
ville jag att sökfrågorna i någon mån skulle bygga på riktiga användares 
informationsbehov.   
 
2) Efter att 30 sökfrågor valts ut försökte jag rekonstruera informationsbehoven bakom 
varje fråga. Detta var ganska svårt eftersom det kan finnas ett flertal potentiella 
informationsbehov som en given sökfråga kan vara baserad på. Men i och med att jag 
bara använde mig av sökfrågor bestående av två eller fler termer blev det lättare att 
identifiera de underliggande informationsbehoven. 
   
3) I det sista steget formulerades nya sökfrågor som var anpassade till sökmotorerna i 
undersökningen. Detta gjordes för att jag var osäker på hur bra de ursprungliga 
sökfrågorna skulle fungera i undersökningen, då de innehöll stoppord och liknande.  
 
Därefter ställdes varje sökfråga till var och en av sökmotorerna. Jag använde mig av de 
svenska versionerna av Google och MSN Search och valde att bara få sidor på svenska.  
 
Alla sökningar genomfördes i standard sökfältet och inga avancerade operatorer 
användes. Detta gjordes för att återspegla sökbeteenden hos Internetanvändare och en 
studie har visat att de i väldigt liten utsträckning använder sig av booelska operatorer 
(Jansen, Spink & Saracevic, 2000, s.218). Här kan det vara bra att säga att studien ifråga 
undersöker sökbeteenden hos Excite-användare och i den här uppsatsen gör jag 
antagandet att deras sökbeteenden inte skiljer sig nämnvärt från de som användare av 
andra sökmotorer uppvisar. 
 

4.3 Val av DCV-nivå 

De första 20 träffarna för varje sökmotor och sökfråga undersöktes. Valet att titta på just 
de 20 första träffarna var inte helt självklart. Även om majoriteten av studierna ovan i 
avsnittet tidigare forskning använde sig av denna DCV-nivå, så finns det goda argument 
för att istället använda sig av en DCV-nivå på 10. Dion H. Goh och Rebecca P. Ang 
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menar att många Internetanvändare bara undersöker de första 10 träffarna och att 
resultat från en tidigare studie tyder på att sidor med relevant innehåll ofta finns bland 
de 10 första träffarna (Goh &Ang, 2003, s.90). Jag har valt att undersöka de första 20 
första träffarna i den här studien. Detta för att en majoritet av de studier jag tagit del av 
har använt sig av den DCV-nivån. 
 

4.4 Relevanskriterier 

Relevansbedömningen av länkarna till sidorna och sidornas innehåll gjorde jag själv. 
Som visats i avsnittet om tidigare forskning görs relevansbedömningen vid många 
utvärderingar av webbaserade söktjänster av utomstående, t.ex. studenter. Detta för att 
relevansbedömningarna ska vara så representativa fö r Internetanvändare som möjligt 
(Griesbaum, 2004). Jag hade varken tid eller möjlighet till att göra detta, men är 
medveten om att det kan uppfattas som en brist i undersökningen.  
 
Relevans är ett omdiskuterat begrepp och det skulle kunna diskuteras utförligt. Men i 
den här uppsatsen nöjer jag mig med att säga att jag använder mig av relevanskriterier 
för att bedöma hur väl en sida ger svar på ett givet informationsbehov. Jag använder 
mig av två olika typer av relevanskriterier. En för att bedöma hur relevanta länkarna till 
sidorna är och en för att bedöma relevansen för sidornas innehåll. 
 
En majoritet av utvärderingarna av webbaserade söktjänster nöjer sig med att antingen 
relevansbedöma länkarna till sidorna eller sidornas innehåll. Men varför göra båda 
delarna? Griesenbaum menar att internetanvändare avgör vilka sidor som är värda en 
närmare titt med hjälp av länkarna. Bara de som ser ut att vara relevanta kommer att ha 
en chans att undersökas närmare. Om de länkar som ser ut att vara relevanta också leder 
till sidor med relevant innehåll är det inget problem. Men om de inte gör det, då kan 
användare komma att slösa mycket tid på följa länkar som ser ut att vara relevanta men 
som inte leder till sidor med relevant innehåll. I värsta fall kan de gå miste om sidor 
med relevant innehåll om länkbeskrivningarna är felaktiga. (Griesenbaum, 2004). Det är 
därför viktigt att relevansbedöma både länkarna till sidorna och sidornas innehåll i en 
utvärdering.  
 
Som en länk definierar jag i den här uppsatsen all den information en sökmotor ger om 
en webbsida. Ett exempel på vad jag menar visas nedan: 
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Relevanskriterier för länkarna är: 
 

• Ser ut att vara relevant, jag skulle klicka på den här länken 
• Ser inte ut att vara relevant, jag skulle inte klicka på den här länken 

 
 
Relevanskriterier för sidornas innehåll är: 

  
Relevansbedömningen av sidorna är binär, antingen bedöms den som relevant eller så 
bedöms den som inte relevant. För att en sida ska bedömas som relevant krävs det att 
den ger ett fullständigt svar på sökfrågan, dvs att dess innehåll  handlar om det ämne 
frågan behandlar samt att informationen finns på den sidan som länken på resultatlistan 
leder till.  
 
Eftersom webben är uppbyggd på en hyperlänk-struktur och det är mycket möjligt att 
användare kan hitta vad dom söker genom att följa länkar, har jag även bedömt sidor 
som inte är relevanta i sig men som har en länk till en relevant sida som relevant. I dessa 
fall har endast länkar i ett led räknats. I relevansbedömningarna av sidorna har inte 
gjorts någon åtskillnad om sidan var relevant i sig eller hade en länk till en relevant. De 
bedömdes som lika värdefulla i undersökningen. 
 
Dubbletter och sidor som ger olika typer av felmeddelanden samt sidor som är 
irrelevanta är bara till hinder för användaren och ger inte svar på dennes 
informationsbehov. De bedömdes som inte relevanta i den här undersökningen. Med 
dubbletter menas sidor som är identiska till sitt innehåll. Med felmeddelanden menas 
alla typer av fel som gör att man inte kan få upp sidan genom att följa länken på 
resultatlistan. I undersökningen förekom främst 404-felmeddelanden. Med irrelevanta 
sidor menas sidor som inte handlar om det ämne sökfrågorna behandlar.    
 

Länk till 
liknande sidor. 

Titel 
Länk till 
webbsidan 

Länkbeskrivning  
Består oftast av ett 
utdrag från sidan.  
 
Det är med hjälp 
av denna som jag 
relevansbedömer 
länkarna i den här 
undersökningen 

Under den här länken 
visas hur webbsidan 
såg ut när den senast 
indexerades av 
sökmotorns robot 

Här anges en siffra 
på hur stor text -
portionen av 
webbsidan är. 

Datum 
Det senaste tillfället 
sökmotorns robot 
indexerade 
webbsidan.   
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Relevansbedömningen gick till på följande sätt: för varje sökfråga och sökmotor 
undersöktes de första 20 träffarna på resultatlistan och länkarna relevansbedömdes. 
Sedan undersöktes de 20 webbsidornas innehåll och relevansbedömdes. Svaren från 
båda relevansbedömningarna skrevs ned och sparades. 
 

4.5 Effektivitetsmått 

Recall och precision är de traditionella måtten för att mäta ett IR systems 
återvinningseffektivitet. Recall används inte i den här undersökningen eftersom det är 
problematiskt att använda i utvärderingar av webbaserade söktjänster. Det finns även 
problem med att använda precision, främst för att den baseras på subjektiva 
relevansbedömningar. Men då det är mindre problematiskt att använda precision och 
flertalet studier i den tidigare forskningen använt sig av detta mått för att mäta 
återvinningseffektiviteten gör även jag det. Jag har valt att använda mig av top 20 
precision i undersökningen, dvs. precisionen för de första 20 träffarna.  
 
 
Två typer av Top 20 precision används i undersökningen: 
 

• Top 20 mikro-precision 
• Top 20 makro-precision 
 

 
Mikro-precision är den genomsnittliga precisionen för alla sökfrågor. I den här 
undersökningen beräknar jag den genomsnittliga precisionen för varje DCV-nivå, 1-20, 
så att man kan se vilken spridning de relevanta sidorna har på resultatlistan. Man kan då 
se hur många relevanta dokument som finns vid DCV-nivå 1-5, 6-10 osv. och på så sätt 
se hur effektiv en sökmotor är på att ranka de relevanta sidorna högt i resultatlistan. Om 
man bara beräknade mikro-precisionen vid DCV-nivå 20 i resultatlistan hade detta inte 
varit möjligt. (Griesbaum, 2004). 
 
Makro-precision är  precisionen för varje enskild sökfråga. Enligt Griesbaum behöver 
en sökmotor som återvinner fler relevanta sidor än sina konkurrenter totalt sett i en 
utvärdering inte nödvändigtvis vara den som även ger bäst svar på alla sökfrågor. (Ibid., 
2004). Det är därför nödvändigt att beräkna makro-precisionen för att se vilken 
sökmotor som besvarade varje enskild sökfråga bäst. 
 
I det följande beskrivs hur mikro- och makro-precision beräknats i undersökningen. 
 
 
Mikro-precision 
Ett exempel: om 24 av de 30 frågorna har ett relevant dokument på första plats blir den 
genomsnittliga precisionen dvs för DCV-nivå 1 lika med 24/30 = 0,8 dvs  80%. Den 
genomsnittliga precis ionen beräknas för de andra DCV-nivåerna på samma sätt.  
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Ett genomsnitt av den genomsnittliga precisionen räknades även ut som ett mått på hur 
effektiv en sökmotor var på att återvinna relevanta sidor under hela sökningen. Ett 
hypotetiskt exempel som visar hur beräkningen gick till visas här:  
 
( DCV1 : 0,8 + DCV2: 0,77 + DCV3: 0,75 + DCV4: 0,7 + DCV5: 0,69 + DCV6: 0,68 + 
DCV7: 0,67 + DCV8: 0,66 + DCV9: 0,65 + DCV10: 0,64 + DCV11: 0,6 + DCV12: 
0,57 + DCV13: 0,55 + DCV14: 0,53 + DCV15: 0,51 + DCV16: 0,49 + DCV17: 0,47 + 
DCV18: 0,45 + DCV19: 0,42 + DCV20: 0,4) = 12 
 
12/20= 0,6 dvs. 60% 
 
 I det här fallet skulle en sökmotor i genomsnitt ge en precision på 60 % under hela 
sökningen. 
 
 
Makro-precision 
Det kan vara bra att ge ett hypotetiskt exempel på hur Makro-precisionen beräknades. I 
den här undersökningen beräknades den genomsnittliga precisionen för varje sökfråga, 
vilket är lite annorlunda än en traditionell beräkning av precision. Säg att man på en 
fråga återvann 7 relevanta dokument av 20 och att de relevanta dokumenten fanns på 
platserna 1-4, 8, 11 och 15. Då går uträkningen till på följande sätt:  
 
(1 /1 + 2 /2  + 3/3  + 4/4 + 4/5 + 4/6 + 4/7 + 5/8 + 5/9 + 5/10 + 6/11 + 6/12 + 6/13 + 
6/14 + 7/15 + 7/16 + 7/17 + 7/18 + 7/19 + 7/20) = 12,6 
 
12,6/20= 0,63 dvs. 63 %  
 
Samma fråga med en traditionell beräkning av precision skulle ge 7/20= 0,35 dvs. 35%. 
Detta mått tar inte hänsyn var i resultatlistan de relevanta sidorna finns. 
 
Top 20 makro-precisionen för denna fråga skulle alltså bli 63 %. Fördelen med denna 
beräkning av precision jämfört med en traditionell beräkning av precision är att den här 
tar ställning var i resultatlistan de relevanta sidorna finns.  
Om de relevanta sidorna skulle finnas högt uppe i resultatlistan skulle precisionen bli 
högre än om de fanns långt ner i resultatlistan. Man kan ta samma exempel igen och 
förutsätta att de relevanta sidorna fanns långt ner i resultatlistan, på platserna 8, 11, 15, 
16, 18-20. Då skulle det se ut så här:  
 
(0/1 + 0/2 + 0/3 + 0/4 + 0/5 + 0/6 + 0/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10 + 2/11 + 2/12 + 2/13 + 2/14 + 
3/15 + 4/16 + 4/17 + 5/18 + 6/19 + 7/20) =  2,61 
 
2,61/20= 0,13 dvs. 13%. 
 
Som nämnts ovan skulle samma fråga med en traditionell beräkning av precision ge 
7/20= 0,35 dvs. 35%. Detta mått tar inte hänsyn var i resultatlistan de relevanta sidorna 
finns.  
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4.6 Precisionen i länkbeskrivningarna 

Många användare följer inte alla de länkar han/hon får upp på träfflistan. Oftast tittar 
man bara igenom de första 10-20 träffarna och gör en snabb bedömning av vilka länkar 
som ser lovande ut, d v s verkar visa till sidor som är relevanta. Ett sådant 
användarbeteende betyder att länkbeskrivningarnas ”kvalitet” (tydlighet) blir en faktor 
som påverkar effektiviteten i användningen. Hur tydligt en länk beskriver relevansen 
hos den sida den leder till är en egenskap som jag valt att kalla ”precision i 
länkbeskrivningen”. Nedan beskriver jag det mått jag använt för egenskapen.  
 
 En relevansbedömning (min subjektiva bedömning) har gjorts av både länkar och sidor 
för de 20 första redovisade länkarna (”top 20”). Om vi först relevansbedömer de 20 
länkarna - och därefter de sidor de länkar till - för var och en av de 30 sökfrågorna kan 
vi få följande resultat: 
 
Tabell 4: Antal relevanta/irrelevanta länkar/sidor  

  Sidan är relevant  
   ja nej Totalt 

ja a b a+b Länken 
verkar relevant nej c d c+d 
 Totalt a+c b+d n 

 
”a”, ”b”, ”c” och ”d” är antalet länkar. a+b+c+d = n = totala antalet undersökta länkar 
(600 per sökmotor). 

 
”a” är antalet länkar som bedöms som relevanta och som visar till en relevant 
sida.  

”b” är antalet länkar som bedöms som relevanta och som visar till en irrelevant 
sida.  

”c” är antalet länkar som bedöms som ej relevanta och som visar till en relevant 
sida.  

”d” är antalet länkar som bedöms som ej relevanta och som visar till en irrelevant 
sida.  

 (a + d) är de fall där länkarna visar rätt, antingen till en relevant sida (a) eller till 
en irrelevant sida (d).  

(b + c) är de fall där länkarna visar fel, antingen till en irrelevant sida (b) eller till 
en relevant sida (d).  

 
Som mått på precisionen i länkbeskrivningarna har jag konstruerat följande mått: 
 

 Ptot = (a+d)/n  
 
dvs. andelen länkar som ”visar rätt” i den meningen att länken verkar relevant 
(irrelevant) när sidan bakom är relevant (irrelevant).  
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Ur tabellen ovan har jag också valt att beräkna några mått som mäter de ”fel” man gör 
om man bara följer upp de länkar som bedöms relevanta: 
 
 

Firrel  = b/(a+b) Andel sidor som ligger bakom länkar som bedömts 
som relevanta som visar sig vara irrelevanta. Det är 
de sidor man besöker ”i onödan” när man följer de 
länkar i listan som man bedömer som relevanta. 
 

Frel  = c/(a+c) Andel av de relevanta sidorna som ligger bakom 
länkar som bedömts som irrelevanta. Det är de sidor 
som man missar om man bara följer de länkar i listan 
som man bedömer som relevanta. 

 
Dessa felmått visar två aspekter på precisionen (eller snarare bristen på precision). Om 
precisionen är perfekt (dvs 100 %) är både ”b” och ”c” lika med noll och då är de båda 
felmåtten lika med 0 %. Omvänt, om precisionen är 0 % så blir felmåtten 100%. 
 

4.7 Täckning 

Det är viktigt för användare att veta vilken täckning en sökmotor har då de ska söka 
efter information. En söktjänst med ett stort index kan täcka in en större del av webben 
än en med ett mindre index och kan återvinna sidor (såväl relevanta som inte relevanta) 
som den förra inte har tillgång till. 
 
Antalet återvunna sidor är ett mått som används för att mäta hur stor del av webben en 
sökmotor täcker jämfört med andra sökmotorer och ger en indikation på hur stort index 
den har (Griesbaum., 2004). Tanken är att desto fler sidor en sökmotor återvinner på ett 
givet antal sökfrågor desto större täckning har den av de ämnen frågorna behandlar.  
Antalet återvunna sidor beräknas som det totala antalet sidor en söktjänst återvinner för 
alla sökfrågor, alltså inte bara de första 20 träffarna. Det finns emellertid en brist med 
det här måttet. Ingen hänsyn tas till hur många av sidorna som är dubbletter eller 
onåbara pga av inaktiva länkar. Jag är medveten om denna brist, men tycker ändå att det 
här måttet är ett bra sätt att mäta täckningen av den svenska delen av webben på. 
 
 
Det totala antalet sidor som återvunnits för alla sökfrågor beräknades för var och en av 
sökmotorerna. I den här undersökningen jämförs det totala antalet sidor som varje 
sökmotor återvinner för att ta reda på vilken som har den största täckningen av den 
svenska delen av webben. 
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5. Resultat 

De frågeställningar jag har velat få svar är: 
 
1) Återvinningseffektiviteten. Är Svesök i egenskap av lokal svensk sökmotor bättre 

än globala sökmotorer, som Google och MSN Search, på att återvinna relevant 
information om Sverige och ämnen relaterade till Sverige? Om inte, vilken 
sökmotor presterar i så fall bäst?  

 
2) Precisionen i länkbeskrivningarna.  

• Hur tydliga är länkbeskrivningarna?  
• I vilken utsträckning leder länkar som ser ut att vara relevanta till sidor som inte 

är relevanta? 
• I vilken utsträckning missar man relevanta sidor om man bara följer länkar som 

ser relevanta ut? 
 
3) Vilken sökmotor har störst täckning av den svenska delen av webben? 
 
 
Nedan presenterar jag de resultat jag kommit fram till i undersökningen.  
 

5.1 Återvinningseffektivitet: Mikro- och Makro Precision  

Dubbletter och felmeddelanden 
I Diagram 1 visas det antal dubbletter och felmeddelanden som dök upp i 
undersökningen för varje sökmotor. Av felmeddelandena utgjordes majoriteten av 404- 
meddelanden. ”Domain name not known”, ”finns inte i index” och ”connection 
refused”-meddelanden stöttes även på men förekom inte alls lika ofta. Google fick det 
minsta antalet dubbletter och felmeddelanden med 4 respektive 7. MSN hade 15 
dubbletter och 9 felmeddelanden. Sist kom Svesök med 22 dubbletter och hela 220 
felmeddelanden!  
 
Alla sökmotorerna i undersökningen fick relativt få dubbletter. I Googles fall rör det sig 
om 0,7 % av de undersökta sidorna som var dubbletter, för MSN var det 2,5 % av de 
undersökta sidorna som var dubbletter och slutligen för Svesök var 4 % av de 
undersökta sidorna dubbletter.  
 
Google och MSN Search fick relativt få felmeddelanden. 1,2 % respektive 1,5 % av de 
undersökta sidorna för dessa sökmotorer utgjordes av felmeddelanden. Det tyder på att 
deras index uppdateras regelbundet och att de inaktiva länkarna i stor utsträckning tas 
bort. För Svesök ser bilden lite annorlunda ut. 39 % av de undersökta sidorna utgjordes 
av felmeddelanden. Det tyder på att dess index inte uppdateras särskilt ofta. Detta kan 
man nog säga med viss säkerhet har påverkat Svesöks prestation i undersökningen i 
negativ riktning. 
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Diagram 1: Dubletter och felmeddelanden. Det här diagrammet visar det antal dubletter och 
felmeddelanden som varje sökmotor fick i undersökningen. 
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Diagram 2: Dubletter och felmeddelanden (%). Det här diagrammet visar den andel av de 
återvunna sidorna som utgjordes av dubletter och felmeddelanden för varje sökmotor. 
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Relevanta sidor 
Google återvinner det största antalet relevanta sidor jämfört med de andra sökmotorerna 
(diagram 3). 
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Diagram 3: Antal relevanta sidor. Diagrammet visar det antal relevanta sidor som varje sökmotor 
återvunnit i undersökningen. 
 
I diagram 4 (nedan) visas andelen relevanta sidor som varje sökmotor återvann i 
undersökningen. 30% av sidorna som Google återvann var relevanta, 19% av sidorna 
som MSN search återvann var relevanta och 11 % av sidorna som Svesök återvann var 
relevanta. Det tycks därmed som om Google totalt sett var bäst på att återvinna 
relevanta sidor i undersökningen.  
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Diagram 4: Andel relevanta sidor (%). I det här diagrammet visas andelen relevanta sidor som 
varje sökmotor återvann i undersökningen. 
 
 
Mikro-precision 
Diagram 5 visar att Google även ger högst genomsnittlig precision på alla DCV-nivåer 
från 1-20. MSN kommer på andra plats och ger högre genomsnittlig precision än 
Svesök på alla DCV-nivåer från 1-20. Svesök kommer sist och ger lägst precision på 
alla DCV-nivåer från 1-20.  
 
Diagram 5 visar att Google har den högsta mikro-precisionen. Andelen relevanta sidor 
på DCV-nivå 1 var 63 %. På DCV-nivå 10 har den sjunkit till 36 % och på nivå 20 är 
den nere i 30 %. MSN ger i genomsnitt en precision på 27 % på DCV-nivå 1 och 38 % 
på DCV-nivå 2. Denna relativt stora skillnad ser uppseendeväckande ut men den kan 
förmodligen hänföras till slumpmässig variation beroende på det ganska lilla urvalet. På 
DCV-nivå 10 till och med 20 följer MSN Search samma utveckling som Google men 
med en precision som ligger c:a 10 procentenheter lägre än Google.  Svesök ger dålig 
precision över alla DCV-nivåer. 
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Diagram 5: Mikro-precision. I det här diagrammet visas den genomsnittliga precisionen över alla 
DCV-nivåer från 1-20 
 
 
I tabell 5 har ett enkelt genomsnitt av den genomsnittliga precisionen vid varje DCV-
nivå beräknats. Den visar i genomsnitt hur effektiva sökmotorerna är på att återvinna 
relevant information under hela sökningen, från den första återvunna sidan till den 
tjugonde. Samma mönster som iakttogs ovan framträder även här, Google ger högst 
genomsnittlig precision, den är avsevärt högre än precisionen hos MSN Search. Svesök 
i sin tur har en precision som är långt under precisionen hos MSN Search.  
 
 

Tabell 5: Genomsnittet av den genomsnittliga precisionen (%) 

Sökmotorer 

Genomsnittet 
av den 
genomsnittliga 
precisionen 

Google 40 
MSN 26 
Svesök 12 

 
 
Makro-precision 
Vid jämförelse kan en sökmotor ge störst andel relevanta sidor totalt över alla frågor 
men ser man till hur motorerna presterar fråga för fråga kan det ge en annan bild. 
Precisionen per fråga visas i Diagrammen 6 och 7.  
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Diagram 6: Makro-precision. I det här diagrammet visas  precisionen för de enskilda frågorna. 
 
 
Diagram 6 visar precisionen för de enskilda frågorna och Diagram 7 nedan visar hur 
många frågor var och en av sökmotorerna svarade bäst, näst bäst och sämst på. Dia-
grammet visar att Google svarade bäst på majoriteten av frågorna, 25 och näst bäst på 3. 
Google svarade inte sämst på någon av frågorna. MSN svarade näst bäst på majoriteten 
av frågorna, 19 och bäst på 4. Svesök svarade sämst på majoriteten av frågorna (14 st), 
näst bäst på 4 och bäst på 1. Den kunde inte ge något relevant resultat på 11 frågor. 
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Diagram 7: Besvarade frågor. Vilken sökmotor/sökmotorer gav bäst svar på de enskilda frågorna 
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Resultatet av denna del av undersökningen visar att Google även var bäst på att ge 
relevanta svar på de enskilda frågorna. MSN kom på andra plats och Svesök kom sist. 
Att Svesök inte kunde ge något relevant svar på så många frågor kan bero på mängden 
av sidor som var oåtkomliga. 
 

5.2 Precisionen i länkbeskrivningarna 

I avsnitt 4.6 finns en beskrivning av hur måtten på precision har räknats fram. Om vi 
undersöker de 20 länkarna - och de sidor de länkar till - för var och en av de 30 
sökfrågorna kan vi få följande resultat: 
 
 
 
Tabell 6: Antal relevanta/irrelevanta länkar  

  Sidan är relevant  
   ja nej Totalt 

ja a b a+b Länken 
verkar relevant nej c d c+d 
 Totalt a+c b+d n 

 
a, b, c och d är antalet länkar och där a+b+c+d = n. 
 
Ett mått på precisionen i länkbeskrivningarna är: 
 

 Ptot = (a+d)/n  
 
Jag beräknar också två felmått: 
 
 

Firrel  = b/(a+b) Andel sidor som ligger bakom länkar som bedömts 
som relevanta som visar sig vara irrelevanta. Det är 
de sidor man besöker ”i onödan” när man följer de 
länkar i listan som man bedömer som relevanta. 
 

Frel  = c/(a+c) Andel av de relevanta sidorna som ligger bakom 
länkar som klassificerats som irrelevanta. Det är de 
sidor som man missar om man bara följer de länkar i 
listan som man bedömer som relevanta. 

 
 
Tabellerna nedan visar resultaten av undersökningen. För varje sökmotor visas en 
fyrfältstabell enligt ovan för antalet träffar. 
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Tabell 7: Antal relevanta/irrelevanta länkar  

Google, antal  Sidan är relevant  
    ja nej  totalt 

ja 142 120 262 Länken 
verkar relevant nej 37 301 338 
  totalt 179 421 600 

 
 
Ptot = 142 + 301/600  = 74 % (Tre fjärdedelar av länkarna visar rätt). 
 
Firrel  = 120/262 = 46 %      (Nästan hälften av de länkar som bedöms som relevanta 

visar sig gå till irrelevanta sidor). 
 
Frel  = 37/179 = 21 %  (Man missar vart femte relevant dokument om man bara 

undersöker de länkar som ser verkar vara relevanta).  
 
Tabell 8: Antal relevanta/irrelevanta länkar  

MSN Search, antal  Sidan är relevant  
    ja nej  totalt 

ja 85 130 215 Länken 
verkar relevant nej 29 356 385 
  totalt 114 486 600 

 
 
Ptot = 85 + 356/600  = 73 % (Tre fjärdedelar av länkarna visar rätt). 
 
Firrel  = 130/215 = 61 %  (Mer än hälften av de länkar som bedöms som relevanta 

visar sig gå till irrelevanta sidor). 
 
Frel  = 29/114 = 25% (Man missar vart fjärde relevant dokument om man bara 

undersöker de länkar som ser verkar vara relevanta).  
 
 
Tabell 9: Antal relevanta/irrelevanta länkar  

Svesök, antal  Sidan är relevant  
    ja nej  totalt 

ja 51 38 89 Länken 
verkar relevant nej 12 462 474 
  totalt 63 500 563 

 
 
Ptot = 51 + 462/563  = 91 % (Nio av tio länkar visar rätt). 
 
Firrel  = 38/89 = 43 %   (Nästan hälften av de länkar som bedöms som relevanta 

visar sig gå till irrelevanta sidor). 
 
Frel  = 12/63 = 19 %  (Man missar vart femte relevant dokument om man bara 

undersöker de länkar som ser verkar vara relevanta).  
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Tabellen nedan sammanfattar resultaten.  
 
Tabell 10:  Sammanfattning av resultaten 
 
Sökmotor Precisionen i 

länkbeskriv-
ningarna. 
 (P) 

Andel sidor 
som ligger 
bakom länkar 
som bedömts 
som relevanta 
som visar sig 
vara 
irrelevanta.  

Andel av de 
relevanta 
sidorna som 
ligger bakom 
länkar som 
bedömts som 
irrelevanta 

Google 74 % 46 % 21 % 
MSN Search 73 % 61 % 25 % 
Svesök 91 % 43 % 19 % 
 
 
För Google leder 46 % av de länkar som bedömts som relevanta inte till en relevant 
sida. För MSN Search och Svesök är motsvarande siffror 61 % respektive 43 %. 
Undersökningen visar alltså att grovt sett hälften av alla länkar som bedömts som 
relevanta inte leder till relevanta sidor. Om vi kan generalisera dessa resultat betyder det 
att webbanvändare som söker efter information om Sverige på dessa sökmotorer skulle 
ödsla en hel del tid på att klicka och följa länkar som ser relevanta ut men som inte ger 
några relevanta sidor.  
 
19 – 25 % av de relevanta sidorna skulle förbli oupptäckta om man bara följer de länkar 
i listan som bedöms som relevanta. Det är en avsevärd andel, man kan tjäna på att även 
följa de länkar som inte ser relevanta ut. Frågan är dock bara hur effektivt det är i 
längden? 
 

5.3 Täckning 

Diagram 8 (nedan) visar att Google fick det största totala antalet träffar i 
undersökningen, 1175 000. MSN search fick 602 000 och Svesök bara 58 000. Google 
fick 573 000 resp. 1117 000 fler träffar än MSN search och Svesök. Det tycks därmed 
som om Google förfogar över ett större index och har en avsevärt större täckning av den 
svenska delen av webben än de andra sökmotorerna i undersökningen. Men de ovan 
nämnda siffrorna säger ingenting om hur många träffar sökmotorerna fick på varje 
sökfråga. Hade Google störst totalt antal träffar på alla sökfrågor eller åtminstone en 
majoritet av dem? Uppträder ett annat mönster om man tittar på de enskilda sökfrågorna 
istället för den totala summan? I diagram 9 (nedan) visas det antal sökfrågor resp. 
sökmotor hade störst antal träffar på. Google hade störst totalt antal träffar på 19 av 
frågorna, en majoritet. MSN search hade störst totalt antal träffar på 11 av sökfrågorna 
och Svesök hade inte störst antal träffar på någon av sökfrågorna. Google hade alltså 
störst totalt antal träffar på en majoritet av sökfrågorna och mönstret som iakttagits ovan 
tycks återkomma när man tittar på de enskilda sökfrågorna. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten visar att Google har ett större index och 
en större täckning av den svenska delen av webben.   
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Totala antalet träffar (tusental)
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Diagram 8: Totala antalet träffar (tusental). I det här diagrammet visas det totala antalet träffar 
för alla sökfrågor. 
  

Antal sökfrågor där resp. sökmotor har störst 
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Diagram 9: Antal sökfrågor där resp. sökmotor har störst antal träffar. I det här diagrammet visas 
det antal sökfrågor en sökmotor hade störst antal träffar på. 
 
 



 

 
 
 41 
 

 

6. Slutsats och diskussion 

Återvinningseffektiviteten. 
Den första frågan jag ställde mig i undersökningen gällde återvinningseffektiviteten. Är 
Svesök i egenskap av lokal svensk sökmotor bättre än globala sökmotorer, som Google 
och MSN Search, på att återvinna relevant information om Sverige och ämnen 
relaterade till Sverige?  
 
Resultaten visar att Svesök inte är bättre än globala sökmotorer på att återvinna relevant 
information om Sverige och ämnen relaterade till Sverige. Den är faktiskt sämre. 
Svesök ger sämre genomsnittlig precision än de andra sökmotorerna i undersökningen 
och svarar sämst på flest av sökfrågorna. Till stor del beror Svesöks dåliga prestation i 
undersökningen på att den ger så många felmeddelanden. 39 % av sidorna i 
undersökningen var otillgängliga för Svesök på grund av felmeddelanden. Detta tyder 
på dåligt underhåll av databasen. 
 
Google var bäst på att återvinna relevant information om Sverige och ämnen relaterade 
till Sverige. Den gav klart högst genomsnittlig precision på varje DCV-nivå från 1-20 
och svarade bäst på flest av sökfrågorna samt fick minst antal obesvarade frågor. Den 
svarade inte sämst på någon av sökfrågorna. Detta resultat stämmer väl överens med de 
andra studier som presenterades i kapitel 3.  
 
MSN Search kom på andra plats. Den gav näst bäst precision och svarade näst bäst på 
flest av sökfrågorna. Det är lite uppseendeväckande att MSN Search gav så pass mycket 
lägre precision som den nu gjorde. MSN har satsat stora resurser på att utveckla sin 
sökmotor. Men det är svårt att ge någon bra förklaring till varför detta skedde.  
 
Resultaten av undersökningen tyder på att globala sökmotorer är mer effektiva än lokala 
på att återvinna geografiskt specifik information och argumentet som fördes i början av 
uppsatsen stämmer inte. Resultaten av min undersökning, även om de bara gäller 
svenska förhållanden, har visst stöd i den tidigare forskningen. Smith har (se sektion 
3.2) gjort en liknande undersökning där globala och lokala sökmotorer jämförs med 
avseende på hur effektiva de är på att återvinna information om Nya Zeeland. 
Resultaten av hans undersökning visar också att globala sökmotorer var mer effektiva 
än lokala på att återvinna relevant information. 
 
Precision i länkbeskrivningarna.  
Den andra frågan i undersökningen gällde precisionen i länkbeskrivningarna och bestod 
av tre delfrågor:   
 
Hur tydliga är länkbeskrivningarna? Om användaren använder strategin att bedöma 
länkarna efter relevans och sedan följa upp bara de länkar som verkar leda till relevanta 
sidor, vad innebär det för effektiviteten?  Den användare som använder 
länkbeskrivningarna i träfflistan för att leta sig fram till de relevanta sidorna verkar 
klara sig ganska bra. Min undersökning visar att andelen länkar som ”visar rätt” är c:a 
tre fjärdedelar för Google och MSN Search och hela 91 % för Svesök (tabell 10).  Med 
”visa rätt” menar jag att relevansbedömningen av länken stämmer överens med 
relevansbedömningen av den bakomliggande sidan. Det finns flera skäl till att en länk 
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inte ”visar rätt”. Bedömningen är naturligtvis subjektiv, i den här undersökningen är det 
min subjektiva bedömning som gäller. Det kan också vara så att länkbeskrivningarna 
kan vara tagna från ”frame”-sidan och inte från själva webbsidan så att de ger en 
felaktig bild av sidans innehåll. Dessutom har det hänt i undersökningen att en länk 
visat sig vara relevant, men när man följt den har man inte kunnat bedöma sidan som 
relevant då det varit nödvändigt att följa länkar i flera led för att hitta den relevanta 
informationen.  
 
Andelen länkar som visar rätt är hög för alla sökmotorerna men man bör tänka på att en 
stor del av de länkar som visar rätt visar till irrelevanta sidor. Om vi koncentrerar oss på 
de länkar som ser ut att leda till relevanta sidor hur är då situationen? 
 
Hur ofta leder länkar som ser ut att vara relevanta till sidor som inte är relevanta? Den 
användare som använder länkbeskrivningarna får ödsla viss tid ”på villospår”. Mellan 
43 % (Svesök) och 61 % (MSN Search) av de länkar som bedömts som relevanta leder 
till irrelevanta sidor (tabell 10). Undersökningen visar alltså att grovt sett hälften av alla 
länkar som bedömts som relevanta inte leder till relevanta sidor. Om vi kan generalisera 
dessa resultat betyder det att webbanvändare som söker efter information om Sverige på 
dessa sökmotorer skulle ödsla en hel del tid på att klicka och följa länkar som ser 
relevanta ut men som inte ger några relevanta sidor.  
 
Hur ofta missar man relevanta sidor om man bara följer länkar som ser relevanta ut? 
Min undersökning visar att andelen av de relevanta sidorna bakom länkarna i listan som 
missas på detta sätt är ganska stor, andelen är 21 % för Google, 25 % för MSN Search 
och 19 % för Svesök (Tabell 10). Det här betyder, om vi återigen kan generalisera 
resultaten av min undersökning, att webbanvändare som söker information om Sverige 
på de här sökmotorerna kommer att missa en betydande del av de relevanta sidorna 
genom att bara klicka på och följa länkar som ser relevanta ut. 
Sammantaget ser det alltså ut som man både ödslar avsevärd tid på irrelevant 
information och missar relevanta sidor om man följer bedömningen baserad på 
länkarnas beskrivningar och enbart går vidare till sidor som ser relevanta ut.  
 
 
Täckning 
Den tredje frågan jag ställde mig i undersökningen gällde täckningen. Vilken sökmotor 
har den största täckningen av den svenska delen av webben? 
 
Undersökningen visar att Google har bäst täckning av den svenska delen av webben. 
Man skulle kunna argumentera att Svesök i egenskap av lokal svensk sökmotor 
specialiserar sig på att indexera sidor med svenskt innehåll och skulle därför ha bättre 
täckning av den svenska delen av webben än globala sökmotorer. Men det visade sig 
inte vara fallet. Min undersökning visar tvärtom att Svesök hade sämst täckning av den 
svenska delen av webben. Förklaringen till detta tror jag kan ligga i att alla tre 
sökmotorer som undersöks indexerar sidor med svenskt innehåll och att både Google 
och MSN Search har mycket större index än Svesök. Den eventuella fördel som Svesök 
skulle ha haft i egenskap av lokal sökmotor försvinner därmed och eftersom den inte har 
lika stort index som globala sökmotorer har kan den inte täcka in en lika stor del av den 
svenska delen av webben. 
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Ett stort index är dock inte alltid av avgörande betydelse för om man ska få bra resultat 
på en sökning. När de gäller populära sökfrågor, vilka många i den här undersökningen 
är, så kan till och med indexets storlek vara av underordnad betydelse. Då är nog 
rankningsalgoritmer viktigare för att få ett bra resultat på en sökning. På vissa frågor 
kan dock indexets storlek ha betydelse. Ett litet index ger oftare resultatet inga relevanta 
träffar (obesvarade frågor). Google har det största indexet och den får minst obesvarade 
frågor. MSN Search har det näst största indexet och den får näst minst obesvarade 
frågor. Svesök har det minsta indexet och får flest obesvarade frågor. Så för att försäkra 
sig om att få relevanta resultat kan det även vara värt att köra sina sökfrågor på en 
sökmotor som har ett stort index. 
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7. Sammanfattning 

Huvudsyftet med uppsatsen är att jämföra återvinningseffektiviteten hos tre sökmotorer: 
Google, MSN Search och Svesök med avseende på sökning efter information om 
Sverige och ämnen relaterade till Sverige. Vidare ämnar jag jämföra sökmotorerna ur 
några andra aspekter. Det gäller precisionen i länkbeskrivningarna och täckningen hos 
sökmotorerna. 
 
De frågor jag vill få svar på i den här uppsatsen är: 

1. Är Svesök i egenskap av lokal svensk sökmotor bättre än globala sökmotorer, 
som Google och MSN Search, på att återvinna relevant information om Sverige och 
ämnen relaterade till Sverige? Om inte, vilken sökmotor presterar i så fall bäst? 

 
2. Hur är precisionen i länkbeskrivningarna?  

• Hur tydliga är länkbeskrivningarna? 
• I vilken utsträckning leder länkar som ser ut att vara relevanta till sidor 

som inte är relevanta? 
• I vilken utsträckning missar man relevanta sidor om man bara följer 

länkar som ser relevanta ut? 
 

 
3.Vilken sökmotor har störst täckning av den svenska delen av webben? 

 
 
Uppsatsens brödtext inleds med ett kapitel som förklarar hur ett IR-system fungerar och 
vilka delar det består av. Jag redogör för IR-processen och ger en beskrivning av de tre 
klassiska IR-modellerna. Jag visar även på skillnaden mellan interna och direktanslutna 
IR-system. 
 
En kortfattad beskrivning av utvärderingar av IR-system görs. Jag tar upp Cranfield-
experimenten och TREC-konferenserna. En diskussion förs sedan om måtten Recall och 
Precision. Jag kommer fram till att Precision är bäst att använda vid utvärdering av 
webbaserade söktjänster. 
 
En redogörelse för tre typer av söktjänster presenteras. De tre typerna är sökmotorer, 
webbkataloger och metasöktjänster. Jag beskriver hur de fungerar och vilka för och 
nackdelar varje typ av söktjänst har. 
 
I kapitel 3 redogör jag för 7 tidigare utvärderingar av webbaserade söktjänster. De 
valdes ut främst för att de var relativt nya. Redogörelsen fokuserade på syftet med 
utvärderingarna, val av metod och de resultat utvärderingarna kom fram till. I en tabell 
visar jag sedan hur dessa utvärderingar relaterar till min egen undersökning. 
 
I kapitel 4 redogör jag för min metod och hur undersökningen har genomförts. Först 
berättar jag hur valet av söktjänster gått till. Varför de ingår i min undersökning. Sedan 
presenteras de tre sökmotorerna mer utförligt. 
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30 frågor ställs till sökmotorerna. Jag beskriver hur informationsbehoven anskaffas och 
hur sökfrågorna formuleras. Alla sökningar genomförs i standard sökfältet och inga 
avancerade operatorer används. De 20 första länkarna och sidorna relevansbedöms. Jag 
gör själv alla relevansbedömningar och påpekar att det kan uppfattas som en brist i 
undersökningen. 
 
Två olika relevanskriterier används för att relevansbedöma länkar och sidor. Båda 
baserar sig på en binär skala. Antingen är länken/sidan relevant eller så är den inte det. 
Dubbletter och sidor som gav ett felmeddelande bedömdes automatiskt som inte 
relevanta.  
 
Efter att sidorna relevansbedömts beräknades den genomsnittliga precisionen. Jag ger 
exempel på hur denna beräkning går till i texten. Efter att länkarna relevansbedömts 
beräknas precisionen i länkbeskrivningarna. Även två felmått beräknas. Jag beskriver i 
tabellform hur dessa beräkningar gjorts.  
 
Täckningen beräknades som den totala summan av alla träffar en sökmotor fick på alla 
sökfrågor. 
 
I kapitel 5 presenteras resultaten i diagram och tabeller.  Resultaten visar att Google var 
bäst på att återvinna relevant sidor vid sökning efter information om Sverige eller 
ämnen relaterade till Sverige (1:a frågeställningen). Skillnaden mellan MSN Search som 
kom på andra plats var rätt stor. På sista plats kom Svesök, som var klart sämst på att 
återvinna relevanta sidor. Svesök fick även flest dubbletter och sidor med 
felmeddelanden. Resultaten av min undersökning visar att globala sökmotorer är mer 
effektiva än lokala sökmotorer.   
 
Resultaten visade att Svesök gav den bästa precisionen i länkbeskrivningarna (2:a 
frågeställningen). Resultaten visade även att man kan missa relevanta sidor genom att 
bara följa länkar som ser ut att vara relevanta och att i cirka 40 % av fallen leder länkar 
som ser ut att vara relevanta till sidor som inte är relevanta.  
 
Resultaten visade att Google hade bäst täckning. MSN search kom på andra plats och 
Svesök kom sist (3:e frågeställningen). 
 
I kapitel 6 för jag en diskussion om resultaten av min undersökning. Jag försöker 
förklara vad de kan betyda och vad skillnader mellan sökmotorerna kan bero på.  
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Bilaga 

 Informationsbehov och Sökfrågor 

 Informationsbehov Sökfråga 

1. Information om alla regenter i sverige på 1600-talet.  regenter sverige 
2. Information om kartor över sverige. sverigekarta 
3. Information om hotell i stockholm. hotell stockholm 

4. 

Information om var man kan få aromterapi behandling i 
stockholm. 

aromaterapi behandling 
stockholm 

5. 

Information om var i sverige det finns tillfällen för att jaga 
& fiska. ”jakt&fiske” 

6. Information om innebandyklubbar i dorotea. innebandy dorotea 
7. Information om det allsvenska fotbollslaget ifk Göteborg.  fotboll ”ifk göteborg” 
8. Information om göteborgs film festival. göteborg filmfestival 
9. Information om fotbollklubben Djurgårdens IF´s historia. ”djurgårdens if” historia 
10. Information om massageutbildningar i sverige. ”massageutbildning” sverige 

11. 

Information om priser på bussresor mellan göteborg-
stockholm. 

priser bussresor ”göteborg-
stockholm”  

12. Information om kloster i sverige under medeltiden. kloster sverige medeltiden 
13. Information om den svenska sångartisten björn afzelius. ”björn afzelius” 
14. Information om vandrarhem i eskilstuna. vandrarhem eskilstuna 
15. Information om restauranger i Karlstad. restauranger karlstad 
16. Information om stugor på Öland som är till uthyrning. stugor öland ”till uthyrning” 
17. Information om museer i stockholm.  museer stockholm 
18. Information om onoffbutiker i Uppsala. onoff uppsala 

19. 

Information om kurser och program som ges vid umeå 
universitet. 

”kurser och program” ”umeå 
universitet” 

20. Information om ishockeylaget Luleå hockey.  ”luleå hockey” 
21. Information om kvällskurser i Västerås. kvällskurser västerås 
22. Information om fotobutiker i västerås. fotobutiker västerås 
23. Information om Östergötlands museum. ”östergötlands museum” 
24. Information om Botkyrka kommun.  botkyrka kommun 

25. 

Information om sångaren/konstnären/författaren Ulf 
Lundell.  ”ulf lundell” 

26. Information om filmen men inte om boken. ”populärmusik från Vittula” 
27. Information om museer i göteborg. museer göteborg 
28. Information om nöjesparken gröna lund.  gröna lund 
29. Information om revyartisten povel ramel. ”povel ramel” 

30. 

Information om svenska konstnärer som var verksamma i 
på 1920-talet. ” svenska konstnärer” 

 


