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FÖRORD 

Det rationella handlandet har länge framstått 

som ett ideal i den västerländska kulturtraditio

nen. Detta kommer bl a till uttryck i en strävan 
efter att fatta beslut på grundval av fullständig 
information. Vår oförmåga att förverkliga detta 
ligger till grund för kritik av sådana teorier, 
som t ex antar att konsumenten har fullständig 
information om priser och kvalitéer. När det gäl

ler vetenskaplig och teknisk verksamhet eftersträ
vas också en sådan rationalitet i den meningen att 
man så långt det är möjligt tar del av och bygger 
vidare på tidigare forskningsresultat. 

Dagens forskare befinner sig ofta i en situation 
som liknar konsumentens. Informationstillväxten 
speglar inte bara ökat vetande, utan också ökad o-
säkerhet om vad som är känt och vad som inte är 
känt. Drömmen om universalmaskinen som kan tala om 

detta för oss ligger då nära till hands. 

Datorbaserade litteratursökningssystem finns nu 
tillgängliga inom de flesta ämnesområden. I vilken 
mån kan de hjälpa oss, vilka nackdelar och problem 
är förknippade med deras användning och hur kan så
dan teknik studeras och analyseras? I denna skrift 
behandlas sådana frågor i korthet och vi presenterar 
resultat från två fallstudier av datorbaserad litte
ratursökning i Sverige. 

Undersökningarna har genomförts i nära samarbete med 
Informations och dokumentationscentralen(IDC) vid 

Kungl Tekniska Högskolan samt Medicinska informations-
centralen(MIC) vid Karolinska Institutet. Särskilt 

vill vi tacka Roland Hjerppe(IDC) och Gunvor Svartz-
Malmberg(MIC) för deras hjälp och uppmuntran. 
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1 

INTRODUKTION 

Inledning 

Kommunikation mellan forskare måste baseras på en bety

dande mängd gemensam kunskap, så att man inte behöver 
börja om från ämnets begynnelse varje gång. En nyckel 
till denna gemensamma kunskap är tillgång till publice
rade forskningsresultat, teorier, metoder och modeller. 

Att känna till litteraturen har länge varit en dygd i 
vetenskaplig verksamhet. Uttalanden som "en genomgång av 
litteraturen på området visar . eller "litteraturen 
innehåller inte någon forskning om x utan är ensid igt 
inriktad på y" förutsätter en god överblick över litte
raturen. Möjligheterna att leva upp till denna dygd är 
idag begränsade. Mängden publikationer och pågående forsk
ning överstiger ofta den enskilde forskarens resurser att 
ta del av in formation, värdera den och sedan sakligt över

blicka kanske tusentals dokument. 

För att öka möjligheterna till överblick blev abstrakttid
skriften ett försök till tidig lösning av sådana problem. 
Genom att sammanfatta och dela upp informationen under 

olika rubriker och specialområden frigjordes sannolikt 
mycket tid samtidigt som överblick och specialisering un
derlättades. Så småningom blev antalet indelningar allt 
fler och allt svårare att hålla isär, samtidigt som de 
större bibliografiska verkens omfång gjort större manu
ella sökningar tidsödande och svåra. Undersökningar av 
forskares och teknikers informationsvanor har visat att 
bibliografiska hjälpmedel används ganska sällan och av 
få individer. Många känner också dåligt till vilka bib
liografier som finns och principerna för deras användning. 
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I denna situation uppstod datorbaserad litteratursökning. 
Till skillnad från det begränsade intresset för manuell 
litteratursökning i bibliografier, har dessa i maskinläs
bar form snabbt spritts över världen. Enligt Christian 
(1978) uppgick antalet maskinläsbara bibliografi ska data
baser till 81 stycken år 1973 och i början av 1978 fanns 
mer än 36 0. 

Vid sidan av ett tilltagande informationsöverflöd och en 
mycket snabb utveckling av datateknik underlättades in
förandet av datorbaserade litteratursökningar också av 
att det bibliografiska grundmaterialet redan fanns till
gängligt samt att tryckning av bibliografierna kunde för
enklas med datorers hjälp. Snabbt sjunkande kostnader för 
datorutrustning och förbättrad teleteknik är också vik
tiga komponenter i denna utveckling. 

Några för- och nackdelar 

Ur den enskilde specialistens synvinkel erbjuder datorba

serad litteratursökning vissa fördelar i förhållande till 
manuella metoder. För det första kan man nämna rationali
seringsvinster i form av tids- och kostnadsbesparingar. 

För det andra möjliggör datorbaserade metoder mångdubb
lad kapacitet både när det gäller att täcka in stora in
formationsmängder och att snabbt göra informationen till
gänglig. För det tredje tillåter de datorbaserade sökme
toderna en mer komplex och individuellt anpassad sökstra-
tegi än dess manuella motsvarighet. 

Till datorbaserade informationssystems nackdelar kan nan 

bl a räkna att de är avgiftsbelagda till skillnad från 
annan biblioteksservice. En datorbaserad litteratursök

ning utförd i Sverige kostar idag någonstans omkring 
500 kr/söktimme, men många sökningar kan klaras av på 

betydligt kortare tid. Här kan man invända att all bi b-
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lioteksservice medför kostnader och att skillnaden mellan 
manuella och maskinella sökningar snarare ligger i finan

sieringsform, Man kan tom antaga att datorbaserade me
toder ibland är ekonomiskt fördelaktiga om man tar hänsyn 
till samtliga kostnader. 

De faktorer som främst torde begränsa datorbaserade lit

teratursystems användning är å ena sidan bristande kun
skaper om och ibland rädsla för datateknik. Â andra sidan 
begränsas utnyttjandet av att det är svårt, tidsödande 
och kanske dyrbart att få tag på de dokument som de er
hållna referenserna hänvisar till. Den obalans som f n 
råder mellan sökteknik och dokumentanskaffning är en av 
den vetenskapliga och tekniska informationsspridningens 
flaskhalsar. 

En annan farhåga inför datorteknikens ökade användning i 
samband med informationsspridning är den bristande kon
trollen över den snabba utvecklingen av antalet databaser 
och centraliseringen till större databasleverantörer eller 
databashållare. 

" Da t a ba s i ndu s t r i n " 

Den s k databasindustrin kan sägas omfatta tre slag av or

ganisationer. Databasproducenter, som samlar in och klas
sificerar information samt framställer de datorläsbara 
bibliografierna, är vanligen icke-vinstdrivande organisa
tioner knutna till tekniska och vetenskapliga föreningar, 
statliga myndigheter, forskningsinstitut etc. 

Databashållaren (leverantören eller distributören) är 

oftare ett kommersiellt företag. Dessa företag prenume
rerar på de databaser som erbjuds av producenterna och 

erbjuder i sin tur dem till användare, som kan vara sprid
da över stora delar av världen. De största databasleve

rantörerna är Lockheed Information Systems och System 
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Development Corporation som var för sig erbjuder bortåt 

hundratalet databaser via stora - över telefonnäten upp-
ringbara - datorer placerade i Californien. 

Den tredje typen av organisationer är användarna, som 
oftast består av större universitets- eller högskole

bibliotek , industribibliotek och speciella informations
centraler. Dessa organisationer har kontrakt med data-
bashållarna och erbjuder i sin tur litteratursökningar 

till enskilda personer, forskare eller tekniker. I Tabell 
1 ges några exempel på databaser, deras producenter och 
leverantörer inom några större ämnesområden. 

Hall (1979) har lyckats identifiera 23 stycken leverantö
rer för datorbaserade litteraturtjänster. Några få av dessa 
dominerar utbudet av databaser och har därmed en betydande 
kontroll över tillgången till det samlade vetandet och ut-
nyttjandet härav. Farorna med stora och dominerande data-
bashållare framstår som speciellt påtaglig vid ett ensi

digt beroende av dessa och i händelse av internationella 
kriser och konflikter. Alternativet till centralisering är 
dubblering av vissa databaser. Detta kan komma att under

lättas genom att kostnaderna för databearbetning tenderar 
att sjunka. 

Utvecklingen av datorbaserade system är fortfarande i sin 
början. Litteratursökningen med dator blev på 1960- och 
1970-talet vanligt i form av s k SDI-tjänster (Selektiv 
Delgivning av nformation), där i förväg bestämda sökord 
regelbundet matchas mot en eller flera aktuella bibliogra
fiska databaser. Sedan har on-line-tekniken kommit i cen
trum. Användaren kan då stå i direktkontakt med datorn och 
i dialog med denna utforma sin sökstrategi och genomföra 
sökningen. Resultatet kan bli tillgängligt omedelbart. 
Denna utveckling har skett parallellt med att datatermina
ler blivit vanliga också för andra moment i forskningsar
bete. Atherton och Cristian (1977) finner också att man i 

vissa fall kan göra en on-line-sökning betydligt billigare 
än en motsvarande s k batch-sökning. 
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Tabell 1 Databaser, deras producenter och leverantörer -
några exempel. Källa: Hall 1979 

Ämne/databas Producent Leverantör 

Humaniora 

MLA (Modern Lan- Modern Language 
guage Association) Association of Ame

rica, New York,USA 
Art Bibliogra
phies Modern 

Samhällsvetenskap 

Social Scisearch 
Citation Index 

ERIC, Educational 
Resources Informa
tion Center 
Sociological 
Abstracts 

Clio Press,Oxford, 
England 

Institute for Scien
tific Information, 
Philadelphia,USA 

DIALOG 

DIALOG 

DIALOG 

BRS 
National Institute of DIALOG 
Education,Washington BRS 
DC,USA ORBIT 
Sociological Abstracts DIALOG 
Inc.,San-Diego,USA (BRS) 

Naturvetenskap/Medicin 

Chemical Abstracts Chemical Abstracts 
Condensates 

BIOSIS Previews 

MEDLINE 

Teknik  
INSPEC 

METADEX 

BYGGDOK 

Tvärvetenskap 

ENVIROLINE 

Comprehens ive 
Dissertation Ab
stracts 

Service,Columbus,USA 

Biosciences Informa
tion service of Bio
logical Abstracts, 
Philidelphia,USA 
National Library of 
Medic in,Betsheda,USA 

Institution of Elec
trical Engineers, 
London,England 
American Society for 
Metals,Metals Park, 
USA 
Institutet för Bygg-
dokumentation,Sthlm, 
Sverige 

Environment Informa
tion Center, 
New York,USA 

University Microfilms 
Int,Ann Arbor,USA 

DIALOG 
BRS,ESA/IRS, 
INFO-LINE,ORBIT... 
DIALOG,ESA/IRS 
BRS,INFO-LINE 
ORBIT . . . 

BLAISE, 
MIC , NLM, BRS , DIMDI 

ESA/IRS 

DIALOG,ESA/IRS 

SCANNET 

DIALOG, ES A/I ?.S , 
ORBIT 

DIALOG,BRS,0R3IT 



6 

Möjliga tillämpningsområden 

När man talar om forskningspolitik och behovet av att främ

ja forskning och utveckling har frågor om informationstill
gång sällan berörts. Informationsförsörjning kan ses både 
som en basresurs för forskning och som ett forskningspoli-
tiskt styrinstrument. För båda dessa verksamheter kan till
gången till och utnyttjandet av bibliografiska databaser 
ha en speciell betydelse. 

Behovet av att relativt snabbt och på ett enkelt sätt få 

till stånd internationella kunskapsöversikter är speciellt 
viktigt för de experter som har till uppgift att peka på 
nya viktiga områden och att fördela forskningsresurser. 

Via datorbaserade söksystem kan ett basmaterial för kun
skapsöversikter och specialbibliografier tas fram mycket 
snabbt. 

En mycket stor del av det forskningsarbete som bedrivs vid 
universitet och högskolor sker inom ramen för forskarut
bildning. Handledarresurserna kan många gånger vara begrän
sade i och med att antalet handledartjänster inte alltid 
ökar i samma omfattning som antalet forskarstuderande. 
Den tilltagande specialiseringen av forskningsarbetet gör 
det svårt att finna handledarresurser inom landet och fram

förallt vid en enskild studieort eller institution. I början 
av forskarkarriären kan därför tillgången till internati
onell facklitteratur vara av avgörande betydelse och därvid 
kan datorbaserade sökmetoder vara ett viktigt hjälpmedel. 
De äldre och etablerade forskarna kan däremot antas redan 
ha skaffat sig en god överblick av sina specialområden, 
bl a som en följd av bättre informella kontaktmöjligheter 
och mer välutvecklade informationsvanor. 

Databaser kan användas för kvantitativa beskrivningar av 

utvecklingen inom vetenskapliga och tekniska områden. 
Framförallt har man utvecklat metoder för citeringsanalys 
med vars hjälp man kan utföra tämligen avancerade analyser 
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av forskningsområdens kognitiva uppbyggnad. Hjerppe (1978) 

har gjort en sammanställning av olika slag av bibliomet-

riska tekniker, varav en del har sin direkta tillämpning 
i biblioteksmiljön och andra i planering av forskningsverk
samhet, Vetenskapssociologer, idéhistoriker och andra som 

bedriver forskning om forskning kan finna ett rikt material 
i de bibliografiska databaserna (Se t ex Persson 1979). 
Detta och möjligheterna att få fram faktaunderlag för forsk

ningsplanering har gjort bibliometriska studier till ett 
snabbt expanderande fält. 

För att förverkliga en god informationsservice för forsk
ning och utvecklingsverksamhet torde det vara nödvändigt 
att ha en fortgående kompetensuppbyggnad för att kunna ut
veckla och använda datorbaserade informationssystem. 
Det finns också starka skäl att dels komplettera inter
nationella databaser med svenskt material och att även ut
veckla inhemska databaser. Sådant arbete sker redan i viss 
utsträckning, men bör uppmärksammas särskilt mot bakgrund 

av de från många håll uttalade ambitionerna att ha en avan
cerad forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. 

Utvärdering av datorbaserade litteraturtjänster 

Ett problem i bibliotekssammanhang är att man ofta saknar 
adekvata mått på användarnas utbyte av olika tjänster. 
Införandet av nya tekniska hjälpmedel aktualiserar ytter

ligare denna problematik. Detta har lett till olika försök 
att mäta och analysera informationstjänsters värde. Dator
baserade litteraturtjänster har i en rad fall underkastats 
utvärderingar. 

Utvärderingarna kan göras från olika utgångspunkter och in

riktas på tekniska prestanda, ekonomiska bedömningar eller 
olika användargrupper och deras utbyte av systemet. 

I Sverige har utvärderingar med tonvikt på ett användar
perspektiv genomförts inom några ämnesområden (Persson och 

Höglund, 1975; Höglund, Persson och SVartz-Malmberg, 1976? 

Höglund och Persson,- 1977). 
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Man kan skilja på litteratursökningar som sker direkt av 
användaren och sådana som sker med hjälp av en mellanhand 
(dokumentalist). Det senare torde vara vanligast, men ofta 
kan slutanvändaren vara närvarande vid sökningen. Princi
perna för genomförandet kan enkelt beskrivas som att man 

från en frågeställning väljer ut termer och kombinationer 
av termer som matchas mot innehållet i databasen (data
baserna) . Resultatet kan sedan erhållas antingen direkt 

wvid terminalen (on-line) eller skrivas ut vid centraldatorn 
(off-line) och för att sedan postas till användaren 
(Figur 1). 

SÖKSTRATEGI 

FRÅGE
FORMULERING 

INFORMA
TIONSBEHOV 

VÄRDERING I 

SÖKNING 

VÄRDERING 
AV RESULTAT 

ANSKAFFNING 
AV DOKUMENT 

LÄSNING 

Figur 1 Informationssökningsprocessen 

Med utgångspunkt från ett informationsbehov formuleras en 
sökfråga som innebär att användaren så klart och koncist 
som möjligt beskriver sitt problem. Redan här uppstår ofta 
problem, då många kanske inte så lätt kan avgränsa proble
met eller göra det på ett begripligt och i förhållande till 
databasens innehåll relevant sätt. I detta läge måste också 
fattas beslut om vilka databaser som bör avsökas, vilken 

omfattning sökningen skall ha, vilka sökord som skall an

vändas m m. Till sökstrategin kan man också räkna utform

ning av olika kombinationer av sökbegrepp, vilket dels bör 
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göras för att motsvara frågeställningen och dels med hän
syn till databasens innehåll. Vid s k SDI-sökningar fast
ställs sökstrategin på förhand i form av en sökprofil, 

som inte kan ändras förrän i efterhand. Vid on-linesök-
ningar är möjligheterna till ändringar betydligt större, 
men även här krävs planering bl a för att nedbringa själva 
sökkostnaden. 

Ur användarens synpunkt fortsätter processen med värdering 
av de erhållna referenserna, anskaffning och läsning av 
dokument samt värdering av denna information i förhållande 
till informationsbehovet. Den erhållna informationen kan 
i sin tur ge upphov till nya behov och frågor. 

Som framgår av denna beskrivning blir slutresultatet av en 
sådan sökprocess bara delvis beroende av databasernas inne
håll, uppbyggnad och sökmöjligheter. Förutsättningarna för 
ett lyckat resultat bestäms lika mycket av användarens 
frågeformulering, av dokumentalistens skicklighet, av eko
nomiska begränsningar samt av möjligheterna att anskaffa 

litteraturen. Dessa till sökprocessen direkt knutna för
hållanden påverkas i sin tur av en mängd omgivande fakto
rer av social och institutionell karaktär. Det kan gälla 
själva ämnesområdets intellektuella uppbyggnad, fördel
ningen av forskningsresurser, tillgång till biblioteksser
vice, motiv och värderingar. 

I en utvärderingsstudie måste några aspekter väljas ut för 
närmare analys. I de flesta utvärderingsstudier med inrikt
ning på användarna har tyngdpunkten legat på att ganska 
ingående försöka mäta användarnas värdering av hur rele
vanta de erhållna referenserna är i förhållande till fråge
ställningen. Allt eftersom har dock behovet av mer ingående 
analyser av även en mängd andra aspekter uppmärksammats. 
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Två svenska fallstudier 

Vi skall i det följande presentera resultat från två sven

ska fallstudier. Den första avser introduktionen av en 
datorbaserad SDI-tjänst för samhällsvetare, medan den and
ra gäller användningen av MEDLINE - ett on-linesystem för 
medicin och närliggande ämnesområden. 

I del II sammanfattas resultatet från undersökningen i an
slutning till introduktionen av Social Science Citation 
Index som underlag för löpande litteraturbevakning för 
svenska samhällsvetare. Framställningen bygger på en ut
förligare rapport (Persson och Höglund, 1975). Inlednings
vis presenteras en generell utvärderingsmodell, som ut
vecklades inom projektet och som styrt datainsamling och 
analys. I denna undersökning täcks därför flertalet faser 
i informationssökningsprocessen. Resultaten visar att de 

faktorer som påverkar informationsutbytet och användarnas 
tillfredsställelse med sökningarna är deras egen kunskap 
om hur söksystemet fungerar, frågeställningarnas klarhet 
och fullständighet/ det arbete som läggs ned på utformning 
av sökprofiler samt överensstämmelsen mellan frågeställning 
och databasens innehåll. 

Utvärderingen skedde efter en kort försöksperiod på 13 
veckor. Förutom denna begränsning var tjänstens karaktär 
av löpande bevakning anpassad efter de aktualitetskrav som 
ställs inom naturvetenskap och teknik. Detta innebar att 
man varje vecka kunde få referenser till rykande färska 
tidskriftsartiklar inom det egna specialområdet. Behovet 
av aktualitet syntes emellertid vara begränsat bland sam
hällsvetare. Sannolikt skulle de flesta i stället före
dragit den tillbakablickande sökmöjlighet som senare 
on-linetjänster gjort möjligt. 

I del III återges resultat av en undersökning bland använ
dare av MEDLINE-tjänster i Sverige. MEDLINE-systemet är 

ett system som tidigt introducerats och efter en lång tid 

av gratis eller (nu) subventionerade sökningar nått en stor 
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utbredning. Analysen i del III bygger på ett material som 
insamlats via Medicinska informationscentralen (MIC) och 

avser i första hand brukarnas värdering och utbyte av sök
resultaten. Bland MEDLINE-användarna finner man förutom 
forskande och praktiskt verksamma medicinare också använ
dare inom läkemedelsindustrin, en rad icke-medicinska uni
vers i tets ämnen m m. Av drygt 30 000 värderade litteratur
referenser som levererats under undersökningsperioden, vär
derades ca 3/4 av användarna. Det visade sig att omkring 
var tredje referens bedömdes som relevant av frågeställa
ren och ca 60 procent av alla sökningar bedömdes av använ

darna ha stor eller mycket stor betydelse för användarnas 
arbete, dvs för forskning eller praktik. 

MEDLINE-systemet erbjuder vissa specifika sökmöjligheter 

genom en fast, hierarkisk ämnesklassifikation. Användningen 
av denna förutsätter ämneskunskap och man har också på ett 
tidigt stadium satsat på utbildning och höga kvalifikations
krav. Sålunda har dokumentalisterna här ofta läkarutbildning 
som grund. Det visar sig också att det Medicinska forsknings
rådet liksom många användare lägger stor vikt vid littera
tursökning och stora resurser har också avsatts för detta. 
Härtill har sannolikt möjligheterna att använda söksystemet 
i medicinsk praktik för diagnoser och liknande bidragit. 

Att göra rättvisa jämförelser mellan de två ovannämnda 
informationstjänsterna är svårt. Det handlar både om vitt 
skilda användargrupper, skilda system och helt olika re
sursinsatser. De båda följande studierna bör ses som en 
form av teknikvärdering, där syftet dels varit att få en 
allmän bedömning av informationssystemens prestanda, dels 
att peka på väsentliga faktorer som påverkar användarnas 
utbyte. Undersökningarna utgör exempel på utvärderingar 
av en specifik ny kommunikationsteknologi, som bl a fått 
förnyad aktualitet i samband med dagens diskussioner om 

nya media som teledata och text-tv. 
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EVALUATION OF A COMPUTERIZED INFORMATION 

RETRIEVAL SERVICE FOR SOCIAL SCIENTISTS 

OLLE PERSSON AND LARS HÖGLUND 

ABSTRACT 

Computer-based information retrieval systems are now 
available in a number of fields in science and technology 
as well as in social science and humanities. This report 
presents some results from an evaluation study of the in
troduction of a computerized information service for Swe
dish social scientists. The information service was based 
on the Social Science Citation Index (SSCI) and was desig
ned as a current awareness service with selective disse
mination of information according to individual search 
profiles (SDI). The evaluation study covers a short trial 
period in 1973 when the Library at the Royal Institute of 
Technology offered the service free-of-charge to swedish 
social scientists. 

A general model for evaluation of information retrieval 
systems is outlined in the report. A main feature of this 
model is that it allows the treatment of the IR-system as 
a process and makes it possible to identify causes of 
system performance in each phase of the IR-process. 
The evaluation study reveals that one of the most crucial 
factors affecting system performance are user knowledge 
about IR-functions, clarity and completeness of queries, 
degree of profiling activity and correspondence between 
user1s field of interest and coverage of the data-base. 
Various means of improving the service are suggested. 

This article is based on a larger report which has been 
published in Stockholm Papers in Library and Information 
Science, TRITA-LIB-6003, and in Research Reports from the 
Department of Sociology, University of Umeå No 29 
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I EVALUATING INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 
15 

Computer-based information retrieval systems are now 
available in a numer of fields in science and technology. 
During the last few years some databases covering social 
sciences have also been designed and made available in 
several countries. It is commonly recognized that social 
scientists often lack appropriate means for finding refe
rences in comparison with those means available to scien
tists (Line 1969) . However, it is also obvious that scientists 
and social scientists differ from each other in their pre
ferences regarding information channels (Garvey et al 1S7.1) . 
Social scientists rely more on monographs than scientists, 
who make more use of journals. This implies that social 
scientists rely more on older documents, and thus have less 
demand for current awareness. Considering these facts it was 
especially interesting to evaluate the reactions of Swedish 
social scientists towards a computer-based current awareness 
service based on SSCI (Social Science Citation Index). 

The SSCI service was administered by the Library at the Royal 
Institute of Technology in Stockholm. The service was intro
duced free of charge during a thirteen week test period in 
order to get some impressions of the possibilities of 
computerized information retrieval for the social sciences. 

The major advantage of computerized information retrieval is 
its capacity to select items of information from a large 
stock according to specific information needs. The aim of 
an evaluation of an IR-system then is principally to study 

how well this selection process is carried out. The IR-
process involves several steps or phases which have to be 
passed through in order to reach the final retrieval of 

references. To be of practical value, the evaluation study 

should try to detect the causes of system performance in 
each phase. This is, therefore, the approach chosen in this 

evaluation study. 
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Evaluation of information retrieval systems is an analytical 

procedure having fundamentally three purposes (Lancaster 1968):-

(1) To determine how well the system is satisfying user 
requirements, 

(2) to determine sources of system failure, and 
(3) to determine how these failures may best be remedied. 

In order to make such an evaluation we have to start by 
identifying those strategic phases in the IR-process that 
are crucial for its performance. An IR-system can be seen 
as a process that begins with the first contact between 
user and system and continues with repeated outputs and user 
evaluations. In each phase several aspects of evaluative 
interest can be studied. For each phase we may select goals, 
the achievement of which is important. Then these goals must 
be transformed into measurable variables or criteria. If these 
criteria are not met (to a greater or lesser degree) we can 
define instances where the system failed. 

In this article we shall initially discuss some general 
problems involved in the evaluation of IR-systems. Then we 
shall describe different phases of the IR-process and select 
the appropriate goals with their corresponding criteria. At 
the same time assumptions about how these criteria or vari

ables are affected by other variables will be presented. 

Introduction: The system is introduced to a population of 
potential users. The special qualities of the 
system are presented and users are asked to 
participate. Users that accept the invitation 
constitute the system's user population. 

The general aim of an experimental iR-service is to estimate 
its ultimate value for a group of potential users. This is 
partly a matter of selecting an appropriate group of users 

to whom the service is introduced. 

In order to arrive at an adequate definition of a potential 
user group we must have some idea about the structure of the 
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scientific field that the IR-system is mainly directed 

towards. For example, in what organisations do we find 
persons who are engaged in social science research and 
will be interested in keeping up-to-date with current 
research in this field? One of our criteria will be as 
follows: Was the IR-system introduced to all the relevant 
persons? If there are potential users of the service who 
were never defined as such there is always the risk of 
testing the IR-system for only a limited group, thus 
narrowing our chances of estimating its ultimate value 
for social scientists in general. 

An adequate definition of relevant potential users also 
implies that we know to what extent users aimed at using 
the service for instrumental purposes. If, for example, 
the user's decision to participate is based on anomalous 
interests, his evaluation of the IR-service will not be 
based on the satisfaction of information needs in the 
instrumental sense. It is primarily the current awareness 
function of the IR-system that is to be evaluated and not 
its expressive functions in terms of a technical venture 
etc. If the users' motives for participating involve such 
aberrant interests, then the definition of potential users 
is not adequate. Naturally, we want to have users that 
really intend to use the service in their daily work. 

Another aspect or importance in the introductory phase is 
whether users possess enough knowledge of system functions 
to be able to make adequate queries or to initiate profile 
changes. It is important to establish some interaction 
competence so that users can utilize the system optimally. 
Often there is initially a great need for user feedback so 
that search profiles can be improved. When profiles are 
running well, the need for user-system interaction is less. 
What we want to know here, in terms of criteria, is the 
amount of knowledge about system functions that users 
possess (knowledge about search strategies, profile logic 
etc.). 
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Query formulation: Users state their special area of interest 
for which information is needed. This is 
usually made in terms of relatively short 
verbal descriptions. Lists of references 
and periodicals that users consider to be 
of special interest are often enclosed. 

It is of importance for the whole IR-process how well in
formation needs are defined in the form of explicit queries. 
Firstly, the decriptions of a user1s special interest area 
ought to contain the concepts or language commonly used 
by researchers in the area in order to ensure an adequate 
correspondence between the query and the international 
research literature. 

Secondly, when queries are translated into profiles, it is 
important that the queries are so distinct semantically 
that the risks of misunderstanding are minimized. In this 
respect, some general demands regarding queries can be 
stated: They ought to contain a short and distinct description 
of the special interest are^, a certain minimum of search 
terms. References and journal titles can also be enclosed 
in order to allow documentalists to study these as a comple
ment to the information given in the queries. 

Profiling: After receiving a user query, a documentalist 
will construct a secondary representation of the 
query in the form of a search profile. Ideally, 
profiling also involves checking the query/ 
profile correspondence by asking users. 

Profiling can be defined as the operative activity needed 
to get a secondary representation of queries into profiles. 
This activity mainly consists of discovering relevant search 
terms and combining these with a search logic. Profiling can 
be seen as an interpretative task. Consequently the general 
criteria for evaluating the profiling phase revolves around 
whether the correspondence between the meaning of queries 
and the profiles is adequate. 
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Th.e amount of effort expended on profiling is determined 

by several factors. The degree of clarity and completeness 

of the queries is basic for the construction of adequate 
profiles. If the degree of clarity is low, documentalists 
themselves often have to find a more specific definition 
of the users' interest areas and also to look up relevant 
search terms. Here the competence of the documentalists 
in the subject field of the query is a strategic factor. 
Resources in terms of money and time are also a great im
portance. The intermediary link between user and system 
that documentalists constitute can be excluded if users 
construct the profiles by themselves. This will, however, 
make advanced user education necessary. 

Output and 
user evaluation: Users receive printed lists of references. 

Users evaluate the references according 
to relevance. User evaluation of system 
output is a necessary condition for 
improvement of search profiles. 

The output of an IR-system has traditionally been evaluated 
in terms of the amount of information retrieved (output), 
the degree of relevance in output (precision) and the degree 
to which relevant information in the data-base has been 
retrieved (recall). These criteria tell us the degree to 
which the system has succeeeded in the selection of infor
mation. 

System output is directly affected by two main factors. The 
search profile determines what information to select and 
the data-base what to select from. In terms of information 
processing the profile can be seen as a filter by means of 
which stimuli are selected. The data-base with its references 

constitutes the stimuli that are to be filtered. The interplay 
between profile and data-base results in system output. 

For the user the value of an IR-system is estimated in terms 
of how well it satisfies his information needs. It is the 
end product of the interaction with the IR-system that is of 
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primary importance for the user. He is, of course, more 

interested in what he gets from using the system than how 

he gets it. The normal criteria used are precision and 
recall. In this study we supplemented these with user 

satisfaction, which gives us a more complete indication 
of the system's overall performance. 

User evaluation can also be extended to include the courses 
of action the retrieved information initiates. What effect 
has the IR-service on the users1 current awareness of 
research? Have users1 information gathering habits changed 
as a result of the IR-service? Have users integrated the 
information received into their daily work? 

To sum up, the model outlined in this section has an 
advantage in that it allows us to treat the IR-system as 
a process. The aim of this model is to make it possible 
to identify causes behind system performance, not just to 
measure whether or not all went well. 

In order to identify such causes, the evaluation should be 
centered on different phases of the IR-process (Introduction 
- Query formulation - Profiling-System output and user eva
luation - and Termination). In each phase there are some 
variables or criteria that are crucial for the IR-process. 
These criteria correspond to the specific goals of each 
phase. When the empirical results are compared with the 
goals, we can determine the degree of goal achievement. 

When this is done, we can deal with three kinds of causes. 
Firstly, there are all the factors internal to and specific 
for each phase. Secondly, there are external factors, those 
not directly involved in the IR-process, that can affect the 
performance of each phase. Thirdly, the performance of each 

phase is affected by the performance of previous phases. 
Ideally, the evaluation study should take all three kinds 
of causes into consideration in order to determine their 
relative effects on the overall system performance. 
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The general evaluation model can be summarized by fig 1. 

Fig 1 A General Evaluation Model for Computerized 
IR-processes 
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II DESIGN OF THE EVALUATION STUDY 
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The service which was offered to about 1 100 social scientists 
and some earlier customers of the IDC, elicited about 600 
acceptances in total, not all of whom participated for the 
whole test period. In order to get a test group which was 
homogenous in this respect, the population for the study 
was defined as those users who participated from the first 
week of the test period, which 497 users did. This population 
was composed of 95 per cent social scientists at the univer
sities. 

During the whole test period each reference list was followed 
by an evaluation form. The users were asked to evaluate each 
references according to a six-grade scale. During the test 
period 26 766 references were evaluated. Since some users 
did not participate from the beginning of the test period 
their evaluations are excluded from the analysis. In total 
about 60 per cent of the references sent out were evaluated. 
It is hard to estimate in terms of representativity the 

precision rate for the non-evaluated references. The non-
responses partly seem to be the result of exhaustion among 
users, which led to incomplete evaluation over the 13-week 

period. The number of users that made evaluations corresponds 
to a response rate of 74 per cent. 

The main survey was sent to all users participating in the 
test. The overall response rate was about 67 per cent (355 
out of 497 users answered the questionnaire). 

From search statistics the number of printed retrieved refe
rences for each user was noted (output). 

In order to obtain data regarding profile characteristics, 
182 profiles were systematically sampled. This subsample 
represents 37 per cent of the profiles run initially. Each 

profile was described in terms of various attributes. 

A subsample of 7 2 queries was also analysed and described 

according to a few characteristics. 
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The general purpose of the SSCI-project was to determine 
the value of a computer-based current awareness service 
for Swedish social scientists. Before the service was 
offered it was concluded that the majority of social 
scientists whose activities imply a need for current 

awareness of scientific information are located in the 
universities. There are, of course, some research institutes 
with qualified social research that could have been con
sidered. However, to reach these groups would have made 
a more detailed survey necessary. Thus, the time and money 
available dictated that the universities should be chosen 
as the first test group. Later this group could be extended 
to special institutes and practitioners. 

The SSCI can be seen as a formal source covering periodicals, 
and therefore researchers and teachers should gain most 
benefit from it. According to this reasoning, the potential 
user population was defined as: 

"all researchers and teachers of social science in 
Swedish universities (i.e.) in Umeå, Uppsala, Stockholm, 
Lund, Gothenburg and Linköping'1. 

This population received an offer of the service, free of 
charge by personal letter. The acceptance rate was fairly 

similar at all universities. 
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Pig 2 Percentage of Users at the Six Universities. 

Gothen- Stock- Upp- Lin-
Lund burg holm sala Umeå köping 

36% 36% 31% 32% 28% 36% 31% 32% 28% 28% 24% 36% 31% 32% 28% 

Total (360) (326) (345) (265) (194) (79) 
number 
employed 
(according 
to university 
catalogues) 

If we look at the distribution of SSCI-users according to 
discipline (Table 1) we can see that there is a good repre
sentation of users from each discipline. The only discipline 
that is somewhat underrepresented is political economy. 
Political economists represents 4.2 per cent of the SSCI-
users and 11.7 per cent of the potential users who received 
the offer. 



Table 1 Distribution of SSCI-users by Discipline and 
Distribution of Potential Users by Discipline. 

Business 
Administr 68 
Political 
Economy 20 
Sociology 74 
Psychology 68 
Pedagogics 52 
Economic 
History 14 
Cultural 
Geography 37 
Political 
Science 28 
Other 105 
Outside the 
university 24 
Unknown 7 

497 

SSCI-users Potential users/Offered 
Number Per cent Number Per cent 

13.7 114 9.8 

4.0 135 11.6 
14.9 173 14.9 
13.7 149 12.9 
10.5 135 11.6 

2.8 44 3.8 

7.4 98 8.5 

5.6 93 8.0 
21.1 218 18.9 

4.8 
1.5 

100.0 1.159 100.0 

Looking at the SSCI-users as regards their relevance as 
a test group, we can say that the user population represents 
a good coverage of Swedish social scientists as to geographical 
location and discipline. 

A computer-based current "awareness service has to be seen as 

a radically new way of retrieving scientific information, 
especially for social scientists in Sweden. The innovative 
character of the SSCI is shown simply by the fact that only 
15 per cent of the users had come into contact with any 
computer-based information service. This implies that users 
initially knew little about the aims and functions of the 
SSCI-service. This put a heavy obligation on the managers 
of the system to inform the users about the concept of a 
computerized information service. During the implementation 

of the system, it is important to have close contact with 
users in order to inform them about how they should change 

their profiles if their searches achieve poor results, how 
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to retrieve original documents etc. If users do not possess 

this competence, there is always a risk that they will not 
initiate profile changes if so needed and will therefore 

make full use of the possibilities of the system. 

In order to inform the users about the aims and functions 
of computerized information retrieval the IDC-personnel 
held working seminars at the universities. At these seminars 
the users had the opportunity to discuss their first profile 
version with the documentalists and to suggest modifications. 
In general, only 35 percent of the users population parti
cipated in the working seminars. To evaluate the effect of 
participation in working seminars, Table 2 should be studied. 

Table 2 Two indicator# of user knowledge of system 
functions by participation in working seminars. 

"Do you consider you have enough knowledge about the 
various search possibilities that exist in order to 
suggest how your profile should be changed?M 

Answer Participators Non-participators 

Yes 61 44 
No 39 56 

(72) (252) 

"Do you feel that you have got enough information about 
the SDI-service to understand its function?" 

Answer Participators Non-participators 

Yes 88 74 
No 12 26 

(76) (255) 

From Table 2, it is obvious that participation in working 
seminars generally had a positive effect on user knowledge 
of system functions. Another result is also interesting -

only about 50 per cent of the users knew how to change 
their profiles by their own initiative. There is obviously 
a great lack of knowledge among users which may have a 
negative effect on their disposition to initiate profile 

changes if necessary. 
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When users accepted the invitation to participate, they 
also submitted a short description of their special interest 
area. Profiles were then constructed on the basis of these 
descriptions. To form a basis for profile construction, 
queries ought in principle to fulfil the following criteria: 

- Clarity: A necessary condition is that the description 
of interest area is clear enough to be comprehensible. 
In order to be comprehensible a query ought to contain: 

a) at least some words which can be utilized as search 
terms and 

b) at least one sentence describing the logical relationship 
between these words 

c) a list of relevant references and 
d) a fuller description of the interest area. 

- Correspondence with data-base : There must be at least some 
correspondence between the interest area described and the 
content of the data-base. This implies not only a corre
spondence between interest area and data-base but also 
between the types of documents asked for and those 
available. 

These criteria must be fulfilled to some degree if there is 
to be at least a theoretical possibility of constructing an 
adequate profile representation of queries. In practice, 

because of the limited resources that are available, a more 
than minimal fulfillment of the criteria is necessary if 
service demand and available resources are to be balanced. 
In the case of this SDI-service, where the number of received 
queries was extremely high and resources for profile con
struction quite limited, the importance of query formulation 

is emphasized. 
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Nearly 50 per cent of user queries did not contain a single 

search term. This implies that the documentalists had to 

discover search terms themselves using term frequency lists, 
thesauri and other aids for profile construction. Considering 
the vast number of queries that had to be dealt with in this 
way, it is obvious that a great burden was placed on the 

IDC: 

Table 3 Percentage Distribution of Search-terms and Number 
of Sentences in User Queries. 

Number of Number of 
search terms Percentage sentences Percentage 

None 49 None 14 

1-2 10 1 32 

3-4 12 2 29 

5-6 7 3 18 

7-9 22 4- 7 

100 100 

(72) (72) 

Furthermore, the number of sentences in the queries was 
generally low. About 75 per cent contained between none 
and two sentences. Sentences in queries are important in 
describing the logical relationship between search terms. 
If the number of sentences is limited, the documentalists 
have to make their own personal interpretations which 
easily will result in deviations from the intended meaning 

of a user. 

The fact that this SSCI-service was mainly used for title 

services makes it necessary to use a greater number of 
search terras than is necessary with other search methods. 
This is emphasized even further by the somewhat loose 
terminology of social science which implies that a great 
variety of concepts are used to describe similar phenomena. 
Many search-terms are thus necessary to compensate for the 

lack of consistency in terminology and title labeling. 



Profile construction can be considerably facilitated if 
the queries are supplemented by extra information, for 

example, lists of references and fuller descriptions of 
interest areas. Only about 6 per cent of the users had 
enclosed lists of references and 6 per cent also gave a 
fuller description of their interest areas. 

Part of the evaluation aim was to see if the data-base 
coverage corresponded to the information needs of the 
users in terms of their subject fields. In studying the 
correspondence between queries and data-base, the operative 
activities of the IDC are excluded. Queries with a low 
correspondence to the data-base have, of course, little 
chance of gaining anything from the service. 

In order to get some measure of correspondence, we classi
fied a subsample of user queries according to the broad 
subject areas which are used in the list of journals 
covered in SSCI. Comparing the number of queries with the 
number of journals in the corresponding subject area, we 
obtained the following result (Table 4). 

Table 4 Correspondence Between User Queries and Number of 
Journals Covered in Query Subject Area. 

Number of journals covered Number of queries (cumulative 
in subject area percentage distribution) 

- 10 5.6 
11 - 20 9.8 
21 - 30 12.6 
31 - 50 30.8 
51 - 65 47 .5 
66 - 95 

LO r-rr 

96 - 100.0 N = 72 

About 50 per cent of the queries studied correspond to 

subject areas with more than 95 journals covered in SSCI. 
This indicates that the database has an information 



capacity of relevance for the user group. The measure used 

above is however rather crude and results in an overesti-

mation of the number of relevant journals for each query 

since most queries concern a limited part of the broad 
subject areas. 
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V PROFILING 

Profiling activity can be defined as the activity expended 
on profile construction and as profiling modification. At 
the most general level profiling activity can be measured 

in terms of the number of profile versions that were made. 

Table 5 Percentage Distribution of Number of Profile 
Versions. 

Number of profile Percentage of 
versions profiles 

Of the 182 profiles studied, about 70 per cent were modified 
(about 45 per cent were modified three or more times). This 
means that documentalists had to modify nearly every profile 
at least once. 

The main aspect of profiling that is of evaluative interest 
is how well documentalists succeeded in translating queries 
into profiles in terms of meaning. Such correspondence is 
a highly qualitative matter, hard to measure directly. To 
do so, we would have had to make a special investigation, 
analysing and comparing the content of profiles and queries. 
Än easier way was to include a question in the main survey 
and thus obtain the user's idea of how well his profile 
corresponded to his query. In an earlier study query-profile 
match has been estimated by comparing the number of positive 
and negative concepts in query/profile, seeing whether 
concept expansion in profiles broadens or narrows the field 
covered by queries and whether the search logic parallels 

query logic (UKCIS 1974). 

1 
2 

3 
4 
5 or more 

27.5 
28.0 

20 .3 
13.2 
11.0 
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Table 6 Question; "Do you consider that the documentalists 

at the IDC received enough information about your 
special interest area in order to be able to make 
an adequate representation of your search profile?" 

Answer 

Yes 44.6 per cent 
No 55.4 per cent (N= 316) 

Even though nearly every profile was modified, 55 per cent 
of the users felt that their profiles failed in some way 
to correspond to their queries. The main conclusion from 
these results is that the need for profiling is much greater 

than the figures in Table 5 might indicate. This may be only 
a question of more resources for profiling, but all these 
figures obviously demonstrate the need for documentalists 
with a high degree of compentence in social science. 

On the other hand, it is also obvious that the profile/query 
correspondence could be improved if users themselves knew 
the principles of profiling. Then the need for documenta
lists qualified in the social sciences would be reduced, 
since the users' own competence could be utilized. 
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Table 7 shows for the 13-week period the number of profiles 
that received output, the number of total retrieved refe
rences and mean references per profile, for every week. 

Table 7 Number of Profiles with Output, Number of Retrieved 
References, and Mean Output per Profile for 13 weeks. 

Number of Number of Total number Utilization Mean output 
profiles references retrieved percentage per profile 
with out- on the references with output 

Week put tape 

1 370 1293 3.771 292 10 .20 
2 357 1090 3.338 306 9 .35 
3 362 1187 3.401 286 9.40 
4 315 524 1.514 289 3.81 
5 284 513 1.231 240 4.33 
6 361 1130 3.262 289 10.14 
7 352 1162 3.005 258 8.54 
8 393 1654 5.719 346 14.55 
9 402 2039 5.050 248 12.56 
10 298 915 1.806 197 6.16 
11 377 1368 3.301 241 8.76 
12 364 1331 3.310 249 9.09 
13 289 1656 4.499 272 15.57 
Total number of retrieved references = 43.207 
Mean number of profiles with output/week = 348 
Mean number of retrieved references/week = 3.324 
Mean number of output per profile/week = 7.04 (base 472) 

Looking at the number of retrieved references during the 
period, we can note fairly large fluctuations. This 
fluctuation depends to a large extent on data-base perio

dicity. This can be seen in the utilization percentage 
which varies much less. 

The mean number of output per profile was about 7 references 
per week despite the fact that five per cent of the profiles 
never received any output. 
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Another aspect of interest as regard system output is its 

regularity over a period of time. In Table 8 we can see 
that 34 per cent of the users received output every week, 

27 per cent 10-12 times, 14 per cent 7-9 times, 10 per 
cent 4-6 times, 10 per cent 1-3 times and 5 per cent 
never. 

Table 8 Distribution of Profiles by Number of Received 
Reference Lists (output) * 

Number of received Number of 
reference lists profiles Percentage 

None 25 5 
1 - 3 48 10 
4 - 6  5 2  1 0  
7 - 9  6 8  1 4  
10 - 12 134 27 
13 170 34 

497 100 

The measure used in Table 8 can also be said to indicate 
fluctuations in data-base coverage. About 30 per cent of 
the profiles received output every other week. It is of 
importance to note the fluctuations in the data-base in 
order to determine the necessary number of searches that 

has to be run in order to test the relevance of the data
base for special interest areas. 

During the 13-week period the users had to evaluate con
tinuously the received references according to a six-category 
scale. About 60 per cent of the references retrieved were 
evaluated in this manner (Table 9). 
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Number of 
references Percentage 

Of immediate interest 4 917 19 .8 
Of interest, but already known 709 2 .9 
Of secondary interest 7 504 30 .2 

Undecided, since citation 
is not clear enough 1 564 6 .2 

Not of interest, in connection 
with my described interest area. 
Irrelevant 10 046 40 .4 
Of no interest, as my interest 
area has changed since I described 
it to you 110 0 .4 

24 850 100.0 

This user evaluation can be interpreted with varying rigidity. 
We can say that out of 24 850 references there were 19.8 per 
cent that were relevant. If we add the number of references 
already read we can say that the presision rate was 22.7 

per cent. If references of secondary interest are also added 
precision is 52.9 per cent. This result can be compared with 
the results from user evaluation of other data-bases at the 
IDC. During the period 1967-1969 the corresponding precision 
percentages were 25.1, 31.9 and 62.4 respectively for a total 
number of 36 000 references evaluated. 

The IR-process can be described as a stepwise selection of 
information. Using this approach, we can summarize the IR-
process by estimating the mean number of selected references 
in each step. (Fig 3). 



Fig 3 The Stepwise Selection of references in the 
IR-process. 
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Mean output 

Mean number 
of rei ref 

Mean number 
retr in orig 

Mean number 
retr i orig 

Mean number 
utilized 

x= 86,94 

x= 17.91 

x= 6.13 

x= 5.45 

x= 2.47 

In the first selection step 80 per cent of the retrieved 
references were sorted out as irrelevant. In the next step 
only a third of the relevant references were retrieved in 
their original form. This indicates a restrictive attitude 
towards immediate retrieval of original documents. However, 
as to information availability about 50 per cent of the 
users had some difficulties in retrieving original documents. 

In the main survey we posed some questions regarding users1 

overall evaluations of the received references. 

Table 10 Users' Overall Satisfaction With the SSCI 

Percentage 

Very useful 3.9 
Useful 27.2 
Fairly useful 33.2 
Of little value 27.5 
Completely useless 8.1 

100.0 (334) 
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About 65 per cent felt that they had some benefit from 

using the SSCI and only 8 per cent were clearly negative. 

This overall measure of system performance also has clear 
relations to other performance measures used in this study 

(Table 11). 

Table 11 SSCI Usefulness in Relation to Output, Precision 
and Number of Relevant References. 

Mean 
SSCI usefulness: output 

Mean 
precision 

Number of relevant 
references 

Low 
Medium 

High 

72.0 
101.9 
102.1 

19.1 
25.0 
35.5 

4.3 
12.4 
23.9 
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One important question that remains to be answered is in 

what way do different phases interact with each other 

during the IR-process. It would, for example, be of inte
rest to know to what extent user knowledge of system 
functions affects the profiling activity in terms of 
profile/query correspondence, and the relationship between 
profile/query correspondence and user satisfaction. Since 
the IR-process has a logical time order between the diffe
rent phases, we can theoretically propose a causal model 
that describes the inter-relations between different 
phases in the following way: 

Introduction^ Query formulation^ Prof iling ̂  System 
performance 

This highly simplified causal model implies that the intro
duction phase affects the query formulation phase, that 

query formulation will have an effect on profiling, and 
that profiling will have an effect on system performance. 
This model is of course not empirically testable in this _ 
general form. In order to test a model that describes the 
inter-relations between phases of the IR-profess, we have 
to have more explicit definitions of the criteria involved 
and to connect the criteria into testable hypotheses. 

To begin with, we have to identify the main components of 
the process. The IR-process can be devided into two main 
parts. The introduction, query formulation, and profiling 
phases have as their ultimate goal an adequate representa
tion of the user's special interest area in the form of 
search profiles. This part involved the participation of 
two main components of an IR-system: users and documenta-
lists. The end product of user/documentalist co-operation 
is search profiles. 

The second part consists of the mechanized retrieval of 

references from the data-base. The main components involved 
here are search profiles and the data-base, the interaction 

of which leads to system performance. (See Fig 4) 
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Fig 4 Interaction Between Components of the IR-process 

User 

Documentalist ; O 
Search Data
profile < base 

System 
performance 

Starting with this preliminary sketch of the inter
relation between components of the IR-process, we can 
define the relations at an empirical level using the 
variables or criteria we have studied in the previous 
sections. 

The first opportunity for interaction between users and 
documentalists occurred at the working seminars. The aim 
of these seminars was twofold. Firstly, users were taught 
the principles of computerized IR-service in order to give 
them some degree of interaction compentence. Secondly, 
working seminars gave users an opportunity to discuss the 
first profile version with documentalists and to modify 
the profiles if necessary. If these two aims were achieved, 
the working seminars were assumed to have a positive effect 
on profile/query correspondence. 

Another factor that is of importance for profile/query 

correspondence is the amount of activity documentalists 
expended on profiling. A rough measure of documentalist 
activity is the number of profile versions. However, the 
number of profile versions is also affected by initiatives 
from the users. These user initiatives are of two kinds, 
those made during the working seminars and those made after. 

Looking at this first main part for the IR-process, the 
main question to be answered is: What is the relative 
importance of user interaction competence and profiling 
activity for profile/query correspondence? In order to 
estimate the relative importance of these variables, we 
used a multivariate method developed by Coleman(1964) . This 

method makes it possible to estimate the relationship 
between two variables while controlling for the influence 
of other variables. 
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As a measure of users' interaction competence, we used 
the following item from the survey: 

"Do you feel that you have enough information about 
the SDI-service to be able to understand its 
function?" 

Profile-query correspondence was indirectly measured by 
the following item: 

"Do you consider that the documentalists at the IDC 
received enough information about your special 
interest area to be able to make an adequate 
representation of your search profile?" 

Profiling activity is measured by the number of profile 
versions. Fig 5 shows that users1 knowledge about system 
functions has a greater relative importance for profile/ 
query correspondence than the number of profile versions. 

Fig 5 The Relative Effects of User Knowledge about IR-
system Functions and Number of Profile Versions 
Towards Profile/Query Correspondence. 

User knowledge 
about system 
functions .17 

Profile/query 
correspondence 

.10 T 

Number of profile 
versions 

In the second part of the IR-process the interaction 
between search profile and data-base determines system 
performance. In this analysis we used the same item for 
profile/query correspondence as above. One aspect of the 
data-base that is crucial for system performance is users' 
subject area in relation to data-base coverage. Since 

subject area is closely correlated to coverage, we used 
subject area to indicate the journal coverage in SSCI 
(i.e. by using the dichotomy behavioural scientists 
- not behavioural scientists). Finally, system performance 
is measured by users' overall estimation of SSCI usefulness. 
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In order to estimate the relative importance of profile/ 

query correspondence and subject area for system per

formance, we used the same multivariate method. Fig 6 
shows that both variables have an effect on system 
performance, but subject area has a somewhat greater 
relative importance (that is, the effect of being a 
behavioural scientist). 

Fig 6 The Relative Effects of Subject Area and Profile/ 
Query Correspondence Towards SSCI Usefulness. 

Profile/query 
correspondence .17 

Subject area 

* SSCI usefulness 
.22^^ 

The models presented in Fig 5 and 6 may be brought together 
to illustrate the inter-relationships between different 
criteria of the IR-process. Although not all empirical 
indicators used fully cover the theoretical variables, 
we propose the model in Fig 7 as a general model covering 

major influences on system performance. 

Fig 7 Major Influences on System Performance 

User interaction 
competence 

+• 

Profile/query ^ System 
correspondence performance 

Documentalists ++ 
profiling activity Data-base 

coverage 

If this preliminary model holds true, it allows us to 
make assumptions regarding the effects of various practical 

actions for improving the service. Profile/query correspon
dence should be improved if users interaction competence 
is improved. This seems to be of greater importance for 
profile/query correspondence than the raising of more 



42 

resources for profiling activity. This does not imply 

that resources for profiling are unnecessary; it merely 
indicates that user interaction competence is a more 
strategic factor, of greater relative importance. System 
performance cannot merely be improved by improving profile/ 

query correspondence. Improvement of data-base coverage 
is of at least equal importance. 

The models outlined in this section are, however, preli
minary due to the fact that thè quality of data used is 
limited. With a complete data collection for all phases 
of the IR-process, it would also have been possible to 
estimate the relative importance of each specific phase 
for performance. This is not possible here since query 

and profiling data particularly are incomplete. 
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VIII SUMMARY AND CONCLUSIONS 

The evaluation study described contains a great number of 

results which indicate cources of practical action that 
would improve the service. 

Introduction 

The introduction phase is crucial for system performance. 
Here, the user group is determined, the first contact is 
established, the limits for correspondence between data

base and user information needs are set, and a base for 
the following phases is made. 

The evaluation study shoved the vital role user knowledge 
about IR-processes has on system performance, but the im
portance of a thorough knowledge about users' information 

needs and uses has also been underlined. 

Improvement of the introduction phase should consequently 
be based on increasing user knowledge about IR-system 
functions as well as augmenting the knowledge among the 
information service providers of the information needs 
and uses of the users. 

Query formulation 

The SSCI-service could be improved by a combination of 
detailed requirements in the query forms, broader social 

science experience of documentalists, and means of channels 
for closer contact between users and the IDC. 

Profiling 

Increased resources for profiling and profile modification 
should improve system performance. The profiles in this 
title search system should be constructed with a greater 
number of search terms. 
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Data-base coverage 

The coverage of the data-base had a clear impact on system 

performance, but this impact is difficult to study in 
isolation because of the interaction with many other 
variables that are associated with discipline matters. 
The coverage of the data-base should allow a substantial 
increase in the number of satisfied users in many areas 

of study in the social sciences. 

System performance 

Each reference list received should ideally contain a 
maximum number of relevant references. In order to make 
this more probable, an increase in output is desirable 
at equal or better precision. This could be achieved by 
more infrequent mailing since a need for speed is not 
predominant in the social sciences. 

Generally, the performance of the SSCI is somewhat lower 
than the performance of other data-bases run at the IDC. 
However, taking the improvements suggested earlier into 
consideration, the performance of the SSCI-service could 
obviously be upgraded. 

Is there a need for computer-based information retrieval 
in the social sciences? The need for such services seems 
probable since social scientists, in general, lack effective 
means for searching the literature. This was indicated by 

the large number of initial requests for the service. It 
is also obvious that a small country like Sweden, where 
only about one per cent of the world's total research 
activities are performed, must be highly dependent on 
international research literature for keeping up with 
scientific developments and new techniques. In this 
context the effects of introducing a new current awareness 
service cannot be evaluated only from a consideration of 
the delivery of references to social science researchers. 

The value of scientific information is determined in 
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research practice and ideally becomes manifest in raised 

cumulativity and better research results. Other possible 

effects of introducing a new literature service are that 
it might change the information seeking patterns and the 
level of current awareness among the users. Although 
effects of this kind are difficult to detect during a 
short period of time, we have tried to obtain some indi
cations of such effect by posing retrospective questions 

immediately after the 13-week test period. 

SSCI was designed as a current awareness service. Then, 
if SSCI is of general value for social science, the users 
knowledge of current research should improve. As Table 12 
indicates a majority of the users felt that they had 
experienced at least some improvement of their knowledge 
about current research in their subject field. 

Table 12 Question: "Do you think you have gained a better 
knowledge about the current research within your 
subject field through the SDI-service?" 

The service based on SSCI obviously had some positive 
effects on the current awareness among users during the 

relatively short test period. 

In measuring the general effects of SSCI usage, we also 

asked the users whether they had changed their reading 
habits as a result of SSCI-usage (Table 13). 

Per cent 
Much better 
Better 
Slightly better 
Unchanged 

2.7 
13 .0 
44 .0 
40.3 
(330) 
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Table 13 Changes in Reading Journals. Per cent. 

Increased reading 15.7 
Unchanged reading 83.7 
Decreased 0.6 

(327) 

SSCI-usage thus seems to have stimulated the reading of 
social science journals among about 15 per cent of the 
users. We could not find any corresponding decrease in 
the utilization of other information sources such as 
books. 

Another effect of the use of SSCI might be that users are 
stimulated to read articles from journals not previously 
used. Table 14 shows that almost every user became 
acquainted with new journals in his area of interest. 

Table 14 Question: "Have you become aquainted with journals 
of interest to you that you did not know of pre
viously ?" 

Number of journals Per cent 

None 0.6 
1 - 2  4 1 . 4  
3 - 4  2 7 . 7  
5 - 1 0  2 1 . 7  
11 - 1.9 

(314) 

Summing up this evaluation study, we can conclude that the 

potential value of a computerized IR-service based on SSCI 
has been demonstrated in practice in spite of the problems 
encountered during a short introductory test period. 
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RETROSPEKTIVA SÖKNINGAR I MEDLINE 

BRU KARKATEGORIER OCH SÖKRESULTAT 

LARS HÖGLUND, OLLE PERSSON OCH 

GUNVOR SVARTZ-MALMBERG 

REFERAT 

MEDLARS var ett av de första datorbaserade systemen för 
litteratursökning som kunde erbjudas för praktiskt bruk 
inom det medicinska fältet. MEDLINE, som är benämningen 
på MEDLARS-on-line, introducerades i Sverige 1971. 
I denna studie analyserades 839 MEDLINE-sökningar från 
åren 1973 och 1974. Flertalet användare visade sig vara 
medicinare (läkare eller medicine studerande). övriga 
användare var knutna till akademiska institutioner, läke
medelsindustri m m. Mer än 50 procent arbetade vid uni
versitetskliniker eller kliniska institutioner och 10 pro
cent var verksamma vid prekliniska institutioner. 

Av totalt 32 584 referenser värderades ca 76 procent av 
användarna. Det genomsnittliga antalet referenser som 
erhölls vid en sökning var 39. Av dessa bedömdes 33 pro
cent som relevanta (precision). Omkring 60 procent av 
alla sökningar bedömdes ha mycket stor eller stor bety
delse för användarens arbete/verksamhet. Ingen signifikant 
skillnad i resultatet av sökningarna kunde påvisas mellan 
de där kunden var närvarande vid söktillfället och där 
dokumentalisten arbetade på egen hand. Emellertid var 
antalet sökningar med noll relevanta referenser färre i 
de fall kunden varit närvarande under sökningen. 

Denna undersökning har tidigare publicerats i Medicinska 
informationscentralens rapportserie: MIC-TR-001, dec 1976 
Karolinska Institutet, Stockholm 
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I INTRODUKTION 

Bakgrund 

MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) 
var ett av de första datorbaserade systemen för litteratur
sökning som kunde erbjudas för praktiskt bruk.National 
Library of Medicine (NLM) i USA hade erfarenhet av fram
ställning av stora bibliografiska kataloger sedan slutet 

av 1870-talet. När man på 1960-talet övergick till ett da-
torbaserat system kunde bl a utgivningen av den tryckta 

Index Medicus effektiviseras och det blev möjligt att söka 

i registren med hjälp av dator. 

I två avseenden följde man principer som skiljer sig från 

de flesta dåtida litteratursökningssystem: man utgick från 
början ifrån att databanken borde medge retrospektiva sök

ningar över flera årsperioder och man byggde upp programmet 
kring en föreskriven vokabulär med tillhörande regelsamling. 

Indexering för inmatning i databanken tillgår så, att var
je referens åsätts ett antal deskriptorer ur den föreskrivna 

vokabulären. MEDLARS regelsystem är relativt detaljrikt och 

det fordras särskild utbildning för att bli MEDLARS-dokumen-
talist. Dokumentalisten måste ha medicinska eller naturveten

skapliga grundkunskaper både för att indexera och för att 

kunna korrekt överföra en sökfråga till MEDLARS-språk. 

Den föreskrivna vokabulären har en rad fördelar. Frågeställa
ren behöver inte bekymra sig om synonymer, olika stavning 
eller olika förkortningar av ett begrepp eller stavfel vid 
inmatningen. Datorn kontrollerar att referensens deskriptor-
lista endast innehåller rätt stavade MEDLARS-deskriptorer. 

Vidare finns vokabulären utgiven i en hierarkiskt ordnad för
teckning, som gör det möjligt att söka på olika nivåer. Så 

t ex kan man i fallet diabetes antingen söka på termen DIABETES 

MELLITUS ensam eller på denna term och alla underordnade be

grepp som blodkärlsförändrinqeir eller njurskador vid diabetes 

etc. 

Emellertid har den föreskrivna vokabulären en viss tröghet: 
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nya begrepp, nya metoder och - i medicinska sammanhang 
speciellt viktigt - nya läkemedelssubstanser hinner inte 

snabbt nog införlivas i vokabulären. Därför har sedan år 

1974 sökning på ord i titel och i referat införts som 
ytterligare sökmöjligheter. 

Under 1960-talet kunde man endast avsöka MEDLARS via sats

vis bearbetning, både för retrospektiva sökningar odi för löpande 
litteraturbevakning. Är 1971 introducerades MEDLINE, vilket 
är benämningen på MEDLARS -on-LINE. MEDLINE möjliggör sökning 
i en helt interaktiv dialog, dvs frågeställaren får omedel
bart svar på terminalen rörande det antal referenser som en 
viss sökfråga ger och hur dessa ser ut. Frågeställaren kan 
med ledning av svaret modifiera sin frågeställning. Littera
turförteckningen kan beställas eller skrivas ut när man 
har kommit fram till optimal frågeformulering, I Fig 1 ges 

ett exempel på hur man prövar sig fram genom att ta ut prov 

på referenser direkt på terminalen. Det framgår dessutom att 
man vid sökning om patologiska tillstånd i MEDLARS skall 

söka under respektive sjukdoms namn och inte på t ex mot
svarande organ. 

Fig 1 Interaktiv sökning i MEDLINE. Modifiering av sök-
formulering med hjälp av information från terminalen 

Antal referenser 
i databanken 

BRAIN 11 557 
STEREOTAXIC TECHNICS 1 176 
DRAIN AND STEREOTAXIC TECHNICS 160 

Artikeltitlar: "Brain areas controlling thermoregulatory grooming, 
prone extension, locomotion, and tail vasodilation in rats" 
"Topographic analysis of areas of negative and positive reinforcement 
in the central grey matter of the rat" 

Sökformulering nr 2 : 
Sökord : 
BRAIN NEOPLASMS 
STEREOTAXIC TECHNICS 
BRAIN NEOPLASMS AND STEREOTAXIC TECHNICS 

Artikeltitel: "Stereotaxic treatment of intracranial tumors including 
an initial experience with cryosurgery for pinealomas" 

Fig 1 och Tab 1-6 är hämtade från Svartz-Malmberg. Täkartidnlngen 1975 

Sökformulering nr 1: 
Sökord : 

Antal referenser 
1 databanken 

2 *437 
1 176 

22  
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Frågeställaren söker i Fig 1 litteratur oro användning av 
stereotaktiska instrument vid diagnostik av förändringar 

i hjärnan. Han börjar med att söka på kombinationen BRAIN 
och STEREOTAXIC TECHNICS. Det visar sig då att denna kom

bination huvudsakligen leder in på artiklar som handlar om 
påverkan av beteende med hjälp av elektrisk stimulering. 
Om han i stället för BRAIN använder BRAIN NEOPLASMS•följer 

han den ovannämnda regeln och får referenser som bättre 

motsvarar vad frågeställaren åsyftade. 

Om man är osäker på vilka termer som skall användas ger 

MEDLINE möjligheten att söka på ett känt författarnamn 

inom området och terminalen kan skriva ut en referens till 
denna författare med en lista över alla indexeringstermer. 
Dessa kan sedan användas för fortsatt sökning. 

Mediine-undersökningen 

Under två perioder om vardera en månad linder 1973 och 1974 
genomfördes datainsamlingen för en utvärdering av MEDLINE-
tjänsten. Syftet med undersökningen var dels att ta reda på 

vilka användarkategorier som utnyttjade MEDLINE, dels att 

se hur dessa bedömde sökresultaten. I studien deltog alla 

vid undersökningstillfället verksamma svenska terminalsta

tioner. MEDLINE-systemet togs i bruk 1972. Eftersom antalet 

anknutna terminaler successivt ökat ingår vissa terminaler 

endast i den andra undersökningsperioden(Tabell 1). 

Tabell 1. Terminalstationer och antal sökningar vid de 
två undersökningstillfällena 1973 och 1974 

Antal sökningar 
Terminalstation 1973-03-15- 1974-03-11-

-04-14 -04-11 

Universitet och sjukhus: 

BMDC (nuvarande MIC) 
Karolinska institutets 
bibliotek 
Huddinge sjukhus 
Göteborg 
Linköping 
Lund 
Uppsala 

146 136 
61 74 
37 39 
36 48 
18 30 
- 62 
- 71 
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Läkemedelsindustrier 

Astra 
Kabi 
Pharmacia 

17 
11 
18 

14 
14 
7 

TOTALT 344 495 Surrma:839 

Under de två undersökningsperioderna användes MEDLINE ute
slutande för retrospektiva sökningar. Databanken bestod 
av referenser till artiklar i medicinska tidskrifter införda 
i databanken 1971 eller senare. Antalet indexerade tid
skrifter var omkring 1100 av dem som ansetts viktigast bland 
Index Medicus totalt ca 2300 tidskrifter. Under båda perio
derna kunde man uteslutande söka med hjälp av den föreskriv
na vokabulären. Sökning på ord i titeln tillkom i Sverige 
först år 1975 och därför ingår inte detta i denna studie. 

Undersökningen genomfördes som en totalundersökning under 

de två enmånadsperioderna. Datainsamlingen skedde i samband 
med sökningarna. För en närmare metodologisk diskussion, se 

Appendix I. 

Vilka har utnyttjat MEDLINE? 

Bland dem som utnyttjat MEDLINE överväger som väntat läkare 
och medicinstuderande(Tabell 2). Av uppgifterna om användarnas 

arbetsplatser framgår också att över hälften av alla användare 
- oberoende av yrkesutbildning - var verksamma vid sjukhuskli
niker eller kliniska institutioner, t ex kliniska centralla
boratorier. En relativt liten del av användarna kommer från 
teoretiska institutioner, men en viss ökning mellan den första 

och den andra undersökningsperioden kan noteras(Tabell 3) 

Tabell 2. MEDLINE-användarnas yrkesutbildning 

Typ av utbildning 
1973-03-13-

-04-14 
1974-03-11-

-04-11 

Medicinsk 
Odontologisk 
Veterinärmedicinsk 
Naturvetenskaplig 
Farmacevtisk 
Beteendevetenskaplig 
Teknisk 
Informatiker 
Annan 
Ingen uppgift 

204 
4 
0 
31 
28 
7 
13 
4 
25 
28 

323 
15 
4 
54 
43 
18 
10 
0 
21 

/ 

TOTALT 344 495 
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Tabell 3. MEDLINE-användarnas arbetsplatser 

X , 1973-03-13- 1974-03-11-Arbetsplats 

Medicinskt-teoretiska 
-uq-ii 

institutioner 35 10,2% 63 12,7% 
Kliniker och kliniska 
institutioner 184 53,5% 262 52,9% 
Läkemedelsindustri 53 15,4% 69 13,9% 
övriga 72 20,9% 101 20,4% 

Tarftl'T 344 100,0% 495 99/9% 

Den snabba omloppstiden för en MEDLINE-sökning - från 

beställning av sökningen till leverans av litteraturför
teckningen - motsvarar på ett mycket bättre sätt kraven 

fran den kliftiskt verksamma läkaren än vad den betydligt 
långsammare MEDLARS-sökningen i satsvis bearbetning kunde 
gora. Sökningar i satsvis bearbetning kunde också ibland 
resultera i en sådan mängd referenser att denna tedde sig 
omöjlig att ta sig igenom på den begränsade tid som sjuk
husläkaren kan lägga ner på litteraturstudier. I dialog

sökningen får man däremot upplysning om antalet referenser 
via terminalen och kan avgränsa sökningen så att resultatet 
far ett rimligt omfång. 

En relativt liten andel av användarna kommer från teoretiska 

institutioner. I någon mån kan detta bero på missuppfattningen 
att MEDLINE - så som föregångaren AIM-TWX - skulle ha ett 
tidskriftsbestånd speciellt avpassat för frågor av kliniskt 

intresse. Den som ägnar sig åt forskning på heltid kan avsätta 
relativt mer tid åt litteraturstudier för sitt projekt och 

finner kanske inte retrospektiva sökningar behövliga. Det har 
emellertid visat sig att denna kategori av användare i ökande 
utsträckning börjat utnyttja MEDLINE t ex när det gäller att 

skriva översiktsartiklar, förbereda symposier eller konferenser 
och framförallt när den egna forskningen nått fram till ett 
stadium när det är nödvändigt att ge sig in på nya metoder 
eller skaffa sig kunskaper på nya ämnesområden. 

Som tidigare nämnts har MEDLINE-systemet byggts upp för att 

anvandarna själva skall kunna söka litteratur vid terminalen 
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och inte behöva gå via en mellanhand - den specialutbildade 

dokumentalisten. Dokumentalisterna skulle då mera komma att 

fungera som rådgivare, handledare och undervisare. Användaren 

skulle ställa hela sin sakkunskap i direktförbindelse med 
den information som databanken kan erbjuda. Emellertid kommer 

nog alltid en andel av sökfrågorna att överlämnas till dokumen
talisterna , företrädesvis på grund av användarnas brist på 
tid för terminalarbete. Många har också än så länge en känsla 
av främlingskap inför att direkt samarbeta med en dator. 
Detta slag av spärr kommer emellertid sannolikt att bli allt 
ovanligare ju mer datorterminalerna finner insteg i de dagliga 
rutinerna på arbetsplatser och undervisningsanstalter. 

Eftersom MEDLINE tidigare har varit tillgänglig endast tio 
timmar i veckan har terminalstationerna måst planera terminal
utnyttjandet på rationellaste sätt. Mycket har således sam

verkat till att det huvudsakligen varit dokumentalisterna 

som arbetat vid terminalerna, antingen med frågor som mot

tagits per post eller telefon, eller med frågor som formulerats 
i samråd med en samtidigt närvarande frågeställare(Tabell 4). 

Tabell 4. Av vem utfördes litteratursökningarna vid 

MEDLINE-terminalen? 

1973-03-15- 1974-03-11-
-04-14 -04-11 

Dokumentalist på grundval 
av brev eller telefonsamtal 243 70,6% 399 68,5% 

Dokumentalist i närvaro 
av frågeställaren 91 26,4% 151 30,5% 

Frågeställaren ensam 10 2,9% 5 1,0% 

TOTALT 344 99,9% 495 100,0% 

Mot bakgrund av denna beskrivning av vilka som utnyttjat 
MEDLINE presenterar vi i det följande en analys av vilket 

utbyte brukarna haft av sina litteratursökningar via MEDLINE. 
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Under senare år har antalet datorbaserade system ökat 

snabbt. Samtidigt har intresset för utvärdering av dessa 
system ökat. Syftet med sådana utvärderingar kan bl a 

vara att undersöka i vilken utsträckning systemet till
fredsställer brukarnas informationsbehov, vilka faktorer 

som påverkar sökresultaten och i vilken mån man kan för
bättra brukarnas utbyte av informationssystemet. 

I stort sett kan man urskilja tre perspektiv från vilka 
en utvärdering kan ske: 

(1) från brukarens synpunkt 
(2) från operativ synpunkt och 
(3) från administrativ/ekonomisk synpunkt 

Från brukarens synpunkt koncentreras utvärderingen kring i 
vilken utsträckning systemet tillfredsställt dennes infor

mationsbehov. Brukaren är inte primärt intresserad av 

systemets operativa funktioner, utan av dess slutprodukt. 

Från operativ och administrativ synpunkt är man dessutom 

intresserad av systemets ekonomiska och operativa effek

tivitet, dvs hur man på olika sätt och till olika kost

nader kan tillfredsställa olika målgruppers informations
behov . 

I den här aktuella undersökningen ligger tonvikten på 
en beskrivning och analys av brukarnas utbyte av MEDLINE-
sy s teme t-

Traditionellt har man vid studier av datorbaserade infor
mationssystem använt följande mått för att uppskatta in

formationssystemets förmåga att besvara brukarnas frågor: 

(1) Output - antal återvunna referenser 

(2) Precision - antal relevanta referenser dividerat 
med output 

(3) Recall - antal relevanta referenser dividerat 
med antalet relevanta referenser i 
databasen. 



57 

Ofta har man inte resurser för att uppskatta systemets 
recall, då detta kräver att man för varje fråga måste 

söka bestämma hur många relevanta referenser databasen 
innehåller. Man får då nöja sig med antalet relevanta 
referenser som en indikation på utbytet av sökningen. 
De nämnda måtten mäter olika aspekter på informations
systemets återvinningsförmåga. Som ett sammanfattande 

mått på brukarnas utbyte av systemet kan max*..«använda 
brukarnas egen subjektiva bedömning av utbytet. 

En söknings slutgiltiga värde för brukaren är naturligt

vis beroende av i vilken utsträckning den erhållna infor
mationen är till nytta i brukarens verksamhet. Det är 

därför ofta av intresse att mäta i vilken mån primärdoku

ment anskaffats, lästs och varit till hjälp vid olika typer 
av problemlösning. I andra typer av brukarundersökningar 

har man funnit att informationsutnyttjande ofta är positivt 
relaterat till olika mått på produktivitet • antal publiserade 

artiklar, patent( Holland, 1972, Höglund-Persson 1975 , Pelz & 
Andrews, 1966, Allen, 1966). 

Nedan redovisas utfallet av MEDLINE-sökningar från 1973 
och 1974 med hjälp av ovannämnda mått. 

Antalet återvunna referenser(output) 

Medelvärdet på output ligger förhållandevis högt. Av Fig 2 

framgår att ett stort antal av sökningarna gett en output 
på mer än 40 referenser. Medelvärdet (=39 referenser) kan 
jämföras med en amerikansk MEDLINE-studie som redovisar en 
output på i genomsnitt 25 referenser(Tagliacozzo, 1975). 

Output kan vid on-line-sökningar lätt modifieras i enlig
het med en bedömning av hur mycket material som är rimligt 
att återvinna med hänsyn till brukarens tid och möjligheter 

att behandla informationen. I detta fall tyder resultaten 

på att man accepterat en relativt hög output. Emellertid 

finns bland de 839 sökningarna också 61 som gett högst 2 
referenser. 
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Fig 2 Frekvensfördelning för output 

300 -

1 :  i l i   
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

OUTPUT 

Precision 

För att få ett mått på sökningarnas precision ombads 
brukarna att värdera erhållna referenser enligt en 
femgradig skala(Tabell 5 ). 

Tabell5 Intressevärdering av erhållna referenser. Procent 

1973 1974 + Medelvärde/sökning 

Utomordentligt 
intressant 11,4 • 14,1 13,2 4,6 ref. 

Intressant 20,0 20,4 20,3 7,1 n 
Av visst intresse 20,2 19,8 20,0 6,9 n 

Mindre intressant 22,5 21, 7 22,0 7,7 tt 

Helt ointressant 25,9 23,9 24,6 8,5 H 

Antal bedömda ref. 8 976 15 831 24 852 
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Precisionen, andelen relevanta referenser av antalet er

hållna, är 33,5 procent om man slår samman de två översta 

klasserna i Tabell 5. Skillnaden mellan 1973 och 1974 är 
liten och tyder på en obetydlig precisionsökning. Dessa 

siffror kan jämföras med erfarenheterna från KTHB: s SDI-

service, där man för åren 1967-1969 uppskattade precisionen 
till omkring 32 procent (Gluchowicz, 197 3). MEDLINE-resul
tatet skiljer sig inte påtagligt från denna nivå. Jämförel

sen är dock inte helt adekvat då det rör sig om helt olika 
typer av sökningar. Skalorna är dessutom något olika. Dialog
sökningen tycks emellertid ge goda möjligheter att nå en 
lämplig precision och en lämplig output. 

Tabell 5 ger underlag för en beskrivning av en genomsnitt
lig sökning. I genomsnitt erhölls ca 40 referenser. Av 
dessa var ca 5 st utomordentligt intressanta, 8 st intres
santa, 8 av visst intresse och återstående 19 mindre in
tressanta eller helt ointressanta. 

Referensernas betydelse för olika verksamheter 

Brukarna ombads även att skatta betydelsen av de erhållna 

referenserna för tre olika verksamhetsformer: forskning, 
diagnos/terapi och undervisning (Tabell 6). 

Tabell 6 Erhållna referensers betydelse för olika 
verksamheter.Procent 

Betydelse för: 
Diagnos/ 

Forskning terapi Undervisning Tot 

Av utomordentlig 
betydelse 26,j 15,1 16,9 22^0 

Av stor betydelse 41,6 32,9 35,1 38,4 
Av viss betydelse 24,7 34,6 24,7 27,0 
Av ringa betydelse 3,9 7,3 9,1 5,6 
Av ingen betydelse 3,3 10;1 14t3 7/0 

Antal bedömningar 457 179 154 790 ̂  

1) I ett antal fall har de erhållna referensernas betydelse bedömts 
för två eller tre verksamheter. Antalet sökningar där någon bety-
delsebedcraning över huvud taget gjorts var 582. 
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Det framgår att MEDLINE i första hand bedömts vara värde

full för forskning. Detta sammanhänger rimligen med att 

flertalet frågor berör forskningsproblem. Närmare 60 procent 
av de gjorda bedömningarna avser forskningsverksamhet. 

Givet detta bedöms betydelsen av de erhållna referenserna 
vara klart större för forskningsverksamhet än för diagnos 

och undervisning. Av samtliga 790 bedömningar faller ca 60 

procent på stor eller utomordentligt stor betydelse för de 
tre verksamhetstyperna tillsammans. Av dessa positiva bedöm

ningar avser 65 procent forskning, 18 procent diagnos och 
17 procent undervisning. Detta bör givetvis inte tas som 
intäkt för att MEDLINE skulle sakna värde för praktiska 
syften. Tvärtom visar det sig att i de fall där betydelsen 

för diagnosändamål bedömts har sökningen i mer än 3/4 av 

fallen varit av värde för brukaren. 
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Målsättningen med utvärderingar av datorbaserade system 

är naturligtvis även att så långt det är möjligt söka 

orsaker till variationer i brukarnas utbyte av tjänsten. 
Den här aktuella undersökningen innehåller ett mindre an
tal variabler som kan användas för sådana analyser. I 
detta avsnitt skall vi studera några av dessa variablers 
samband med brukarnas utbyte av tjänsten. 

Först måste vi välja ett lämpligt sammanfattande mått 

på brukarnas utbyte av MEDLINE. Ovan har flera sådana 
mått presenterats. I Tabell 7 kan vi se hur de olika måtten 

samvarierar. 

Tabell 7 Korrelationsmatris för olika mått på 

informationssystemets prestanda 
(Spearmans rangkorrelationskoefficient,-l£rs^l) 

1. 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 
Betydelse för 

1. -forskning -,05 -,03 ,26 ,00 ,37 ,29 

2. -diagnos/ terapi ,21 -,02 ,13 ,04 ,05 

3. -undervisning ,11 ,00 ,12 ,13 

4. Output -,28 ,54 ,66 

5. Precision ,13 ,17 

6. Antal utomordentligt intressanta referenser ,54 

7. Antal intressanta referenser 

Om vi väljer brukarnas bedömning av erhållna referensers 

betydelse för olika verksamheter som ett sammanfattande 
mått på utbytet av MEDLINE finner vi att detta är positivt 
relaterat till antalet intressanta och utomordentligt 

intressanta referenser. Däremot är dessa mått inte så en
tydigt relaterade till output eller precision. Här kan 

också noteras att betydelsen för diagnos är svagt relaterad 

till de övriga måtten på systemets prestanda. Betydelse för 
diagnos är det enda mått som inte har ett starkt positivt 
samband med antalet intressanta referenser. Detta kan samman
hänga med att det ofta kan vara tillräckligt med en relevant 
referens vid diagnos t. i sko problem. 

Korrelat LonsmaLrisen ovan visar vidare de Joijiska relationerna 



mellan output, precision och antal relevanta referenser. 
Output sammanhänger som bekant med antalet relevanta refe

renser - ju större output, desto större chans att få med 

relevant material. Â andra sidan är output negativt korre
lerat med precision - ju större output, desto större risk 

att få med irrelevant material. Precisionen har ett svagt 
positivt samband med antalet relevanta referenser. 

Brukarkarakteristika och utbyte 

I det tillgängliga materialet finns möjlighet att skilja 

mellan brukargrupper med olika utbildning, arbetsplats och 

ämnesinriktning i frågeställningarna. Utbildning indikerar 
kompetensområde, arbetsplats avspeglar bl a skillnader i 
grad av forsknings-/tillämpningsinriktning medan frågeställ
ningens ämnesområde skiljer mellan olika ämnesinriktning av 
informationsbehovet. Dessa variabler kompletterar därför 
varandra som indikatorer på inriktningen i brukarnas infor
mationsbehov. Däremot är variationen i materialet begränsad 
och ger små möjligheter till att bestämma omfattningen eller 

intensiteten i informationsbehovet liksom brukarnas resurser 

för och värderingar av informationsutnyttjande i allmänhet. 

Tabell 8 Erhållna referensers betydelse och brukarens 

utbildning 

Brukarens Procentandelen^ Antalet Medelvärdet2\ 
utbildning "betydelsefulla" bedcmnningar relev. ref, 

Medicin 
Odontologi 
Naturvetenskap 
Farmacevtisk 
Psykologi/Pedagogik 
Teknologi 
övrigt 

1) Procentandelen "betydelsefulla" anger andelen sökningar där 
erhållna referenser angetts vara av stor eller utarordentligt 
stor betydelse för forskning, diagnos eller undervisning. 

2) Relevanta referenser är de referenser san bedemts vara utanordentligt 
intressanta eller intressanta, inom parentes anges antalet relevans-
bedömda sökningar. 

63 358 13,4 (427) 
64 14 10,1 ( 17) 
57 70 9,6 ( 79) 
62 55 8,9 ( 69) 
48 21 17,4 ( 24) 
33 15 8,3 ( 20) 
33 3-9 8,2 ( 47) 
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Av Tabell B framgår att brukare med medicinsk orientering 

(medicin, odontologi, farmacevtisk utbildning) tillmäter 

de erhållna referenserna stor eller utomordentligt stor 
betydelse i cirka 60 procent av fallen. Brukare med icke 

medicinsk utbildning har haft något mindre utbyte av MEDLINE « 
Lägst ligger teknologer och övriga. Av intresse att notera 

är att även beteendevetare fått relativt bra resultat. 

Tabell 9 Erhållna referensers betydelse och brukarens 
arbetsplats 

Brukarens 
arbetsplats 

Procentandelen^ Antalet Medelvärdets* 
"betydelsefulla*1 bedömningar relev. ref» 

Universitet 
eller högskola: 

- Medicinskt-teore-
tisk institution 

- Klinisk institution 
(undervisningsklinik) 

- Icke medicinsk insti
tution 

Icke universitet 
eller högskola: 

~ Sjukhus 

- Läkemedelsindustri 
- Annan arbetsplats 

66 

63 

57 

48 

52 
53 

101 

216 

42 

74 

91 

43 

10,8(113) 

13,0(263) 

13,4(48) 

12,9(90) 
8,3(119) 
7,8(60) 

1) se not föregående tabell, 2)se not föregående tabell 

Av ovanstående tabell kan vi se att brukare som är verk
samma vid akademiska institutioner genomgående fått ett 
något bättre utbyte av MEDLINE. Detta kan sammanhänga med 
att de i databasen ingående referenserna något oftare är 
av teoretisk än praktisk relevans. Det kan också samman
hänga med att akademiska forskare formulerar sina frågor 
i riktning mot publiseringsint.ensiva områden. Läkemedels
industrins något lägre utbyte beror rimligtvis på att denna 
MEDLINE-vers ion inte tillåter sökningar på specifika sub
stanser i den utsträckning som man skulle behöva. Skillnaden 

mellan akademiskt och praktiskt verksamma brukare är bl a 

att akademiker oftare kan använda de erhållna referenserna 
i saraband med publisering vilket borde öka antalet referen

ser som upplevs vara relevanta. 
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Tabell 10 Erhållna referensers betydelse och frågans 
ämnesområde 

Frågans Procentandelen1"' Antal Medelvärdet 
ämnesområde "betydelsefulla" tyvV^nn. relev. ref. 2) 

Medicin(teoretisk) 62 

Medicin(klinisk) 59 

Psykologi,pedagogik 54 

Läkemedelsforskning 57 

Miljövård,-gifter, 
livsmedelshygien 46 

övrigt 59 

1) se föregående tabeller 2) se föregående ior 

När det gäller frågans ämnesområde ligger som i föregående 

tabeller medicin förhållandevis högt. Läkemedelsforskning 
och miljöfrågor har ett något lägre utbyte än övriga, även 
om skillnaderna är små. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utbytet med av

seende på referensernas betydelse för brukarnas verksamhet 
genomgående ligger högt och är något större bland brukare 
med medicinsk och teoretisk inriktning. 

Sökarbetets utformning och utbyte 

En förutsättning för en lyckad sökning är ett visst mått 
av samspel mellan brukare och dokumentalist. Härvidlag 
spelar brukarens kunskap om sökmöjligheter mm ofta stor 

roll för en adekvat frågeformulering(Persson-Höglund,1975). 
Man skulle därför kunna förvänta sig att brukarens aktiva 
medverkan vid en on-line-sökning skulle ge särskilt goda 

mojligheter till en god representation av frågeställningen 
och därmed ett bättre utbyte från sökningen. De studerade 
MEDLINE-sökningarna ger dock inte stöd för*antagandet att 
brukarens närvaro skulle ha någon påtaglig betydelse. 

Majoriteten av sökningarna (582 st)har gjorts av dokumentalist. 
I 24 2 fall gjordes sökningen av brukare och dokumentalist 
gemensamt. I några få fall (15 st) stod brukaren ensam för 
sökningen(Tabell 11). 

134 12,1(162) 

300 11,8(366) 
24 17,5(25) 
76 9,7(96) 

13 
10,4(20) 

34 11.8(401 
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Tabell 11 Erhållna referensers betydelse och sökarbetets 
utformning 

Sökarbetets Procentandelen ̂  Medelvärdet 
utformning "betydelsefulla" relev. ref. 2> 

Dokumentalist 57 11,5(216) och brukare 57 11,5(216) 

Dokumentalist 61 11,8(481) 
Brukare 63 10,2(15) 

1),2) se not till Tabell 8, sid 13 

Dessa resultat kan tolkas så, att de frågeställningar som 
dokumentalisterna arbetat med varit tillräckligt väl for
mulerade för att göra brukarens närvaro i stort sett onödig. 

Resultatet kan då bl a vara en effekt av att brukarnas 
närvaro styrts av frågans komplexitet eller svårighetsgrad. 
En mer slumpmässig närvaro skulle därför kunnat ge andra 
resultat. Här sammanhänger resultatet också med dokumenta
listernas kompetens inom databasens ämnesområden. Med mindre 

välutbildade och kompetenta dokumentalister skulle förmod
ligen brukarens närvaro få större betydelse. 

Analys av sökningar med 0 relevanta referenser 

En speciell teknik vid utvärdering av informationssystem 
är att specialstudera misslyckade sökningar(failure analysis). 
"Failures" kan definieras på olika sätt. Lancaster(1968) skil
jer mellan precisions- och recallmisslyckanden. En låg preci
sion är kanske mindre allvarlig än en låg recall som innebär 
att man helt missar väsentlig information. 

Lancaster skiljer mellan tre typer av orsaker till miss
lyckanden knutna till själva sökarbetet: 

(1) fel som beror på inadekvata termer eller 
felaktig söklogik 

(2) fel som sammanhänger med hur pass brett eller 
snävt man söker (felaktig sökstrategi) 

(3) recallfel som beror på att man inte utnyttjat 
alla möjligheter att återvinna den relevanta 
litteraturen. 
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Ytterligare orsaker kan vara knutna till brister i index-
ering, datorprocessen eller samspelet mellan brukare och 
system. 

Då misslyckade sökningar kan hänföras till en stor mängd 
olika faktorer krävs naturligtvis att man har tillgång till 
ett brett dataunderlag för att genomföra en tillfredsställande 
analys. Med utgångspunkt från denna undersökning kan en sådan 

analys endast utföras på ett fåtal variabler. Detta begränsar 

våra möjligheter att finna orsaker till misslyckanden, men 
ger oss möjlighet att lokalisera grupper med en högre fel
procent än andra. 

I nedanstående tabell har misslyckade sökningar definierats 
vara de som inte gett någon relevant referens. 

Tabell 12 Misslyckade sökningar och brukarkarakteristika 

Utbildning " failures" n Arbetsplats ' "failures'1 n 

Medicin 
procent 

9 427 Universitet el procent 
Medicin 427 högskola: 
Odontologi 23 17 -Medic inskt-teore-
Naturvetenskap 13 79 tisk inst 7 113 
Farmacevtisk 17 69 -Klinisk inst 9 263 
Psykologi/Pedag . 4 24 -Icke med inst 6 48 
Teknologi 20 20 Icke universitet 
övrigt 21 47 el högskola: 

Frågans ämnesomr. 

Medicin(teor) 10 162 
Medicin(klin) 10 366 
Psykologi/Pedag. 0 25 
Läkemedelsforskn. 23 96 
Milj övård,-g i fter, 
livsmedelshygien 15 20 
övrigt 23 40 

16 

22 
23 

-Sjukhus 
-Läkemedelsindustri 
-Annan arbetsplats 

Sökarbetet 
utfört av: 
Dokumentalist/brukare 7 

Dokumentalist 14 
Brukare 26 

90 
119 
60 

216 

481 
15 
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Från Tabell 12 ser vi att andelen misslyckade sökningar 

är högre bland brukare med en mer tillämpad eller prak

tisk inriktning. När det gäller utbildning skiljer sig 

medicinare från övriga genom att ha en lägre felprocent. 

Läkemedelsforskning och miljöfrågor har en klart högre 
felprocent än medicin och beteendevetenskap. Akademiska 

arbetsplatser har en betydligt lägre felprocent än icke
akademiska. Av intresse att notera är att andelen miss

lyckade sökningar är lägre då brukaren närvarit än då 
dokumentalisten eller brukaren ensam stått för sökningen. 
Det antagande om att brukarens närvaro skulle ha betydelse 
för sökresultatet som tidigare ställdes får här stöd. Man 
kan tolka detta som att brukarens närvaro minimerar risken 
för missförstånd och användning av inadekvata termer som 

kan leda till misslyckade sökningar. 

Vad som här kallas misslyckade sökningar avser enbart det 

faktum att frågeställaren inte fått någon relevant referens. 
I många fall kan detta givetvis vara ett korrekt och till
fredsställande resultat då databasen inte innehåller någon 

relevant referens om det aktuella problemet. I de flesta 

fall torde dock en misslyckad sökning indikera en bristande 
sökprocess. 
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IV DISKUSSION 
Slutsatser 

De resultat som här presenterats från en undersökning av MEDLINE-
sökningar i Sverige ger en bild av vilka personer som utnyttjat 
MEDLINE-systemet och vilket utbyte detta gett dem. 

Det allmänna intrycket är att utbytet av MEDLINE-systemet är 
relativt gott bland flertalet av brukarna. En majoritet av sök
ningarna bedömdes vara av stor eller utomordentligt stor betydelse 
för brukarnas verksamhet. När utbytet av sökningarna relaterades 

till olika brukarkarakteristika fann vi att utbytet var något 
högre bland brukare med medicinsk utbildningsbakgrund och brukare 

verksamma i akademiska miljöer. Emellertid bör framhållas att även 
resultaten för brukare i icke-akademiska miljöer har varit till
fredsställande. Detta gäller även brukare med icke-medicinsk bak

grund, vilkas frågeställningar kan förmodas sämre överensstämma 

med MEDLINE-databasens medicinska inriktning. 

Mot bakgrund av att man via MEDLINE-tjänsten lyckats både nå ut 

till och tillfredsställa brukare inom bland annat beteende- och 

naturvetenskap aktualiseras frågan om hur MEDLINE-tjänstens po
tentiella kundkrets skall bestämmas. Hur stor del av marknaden 
kan man för närvarande antaga att MEDLINE-tjänsten betjänar? De 
resultat som här redovisats ger antydningar om att man kan för

vänta sig finna ett betydligt antal potentiella brukare utanför 

den medicinska kundkretsen. Under förutsättning av att den po
tentiella kundkretsen är betydligt större än nuvarande kundkrets, 
är det nödvändigt att finna lämpliga vägar att på bästa sätt till

fredsställa de nya informationsbehov som en vidgad kundkrets 
skulle ge upphov till. 

Undersökningen ger också ett visst underlag för en diskussion 
av MEDLINE-tjänstens operativa funktion. En central problematik 
är här i vilken utsträckning on-linesökningar kräver brukarens 
fysiska närvaro för att ett lyckat sökresultat skall erhållas. 
De data vi presenterat ger en indikation på att brukarens närvaro 

inte är av avgörande betydelse för sökningarnas kvalitet. I vissa 
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fall, när frågeställningarna är komplexa och svårdefinierade, 
kan brukarens närvaro förhindra feltolkningar och missförstånd. 

Det har i många utvärderingar av datorbaserade litteratursök
ningssystem framhållits att samspelet mellan brukare och doku
mentalist är av central betydelse. Våra resultat visar på att 

en "face-to-face"-kommunikation inte är en nödvändig förutsätt
ning för ett lyckat resultat. Samtidigt kan man antaga att be
hovet av intensiva kundkontakter är mindre om dokumentalisternas 
ämneskompetens och erfarenhet är hög. 

Felkällor 

När det gäller utvärderingar av datorbaserade litteratursöknings
system gäller allmänt att det inte existerar något enstaka, enkelt 

mått för att mäta systemets serviceförmåga. De traditionella måt
ten, output,, precision, recall, mäter olika aspekter på systemets 

återvinningsförmåga. För att kringgå dessa mätproblem har vi i 

undersökningen kompletterat dessa mått med brukarnas skattning 

av sökresultatets betydelse för olika verksamheter: forskning, 

diagnos och terapi eller undervisning. Emellertid visade det sig 
att brukarna inte alltid besvarade denna fråga. 

En särskild bortfallsanalys har därför gjorts på just denna fråga 

(Se Appendix I) . Resultatet av denna analys visar att svarsbort
fallet är jämnt fördelat bland de olika brukarkategorierna. Detta 
innebär att svarsbortfallet inte i någon nämnvärd omfattning på

verkat de resultat som presenterats. 

Bortfallet när det gäller intressevärdering av referenser är 
jämförelsevis litet (hela 75% av samtliga erhållna referenser 
värderades). Tagliacozzo (1973) erhöll i en liknande studie 66% 

svarsfrekvens. 

I samband med den analys av "misslyckade" sökningar som presen
terats bör än en gång framhållas att sökningar som resulterat i 

0 relevanta referenser inte nödvändigtvis behöver betraktas som 
misslyckanden. Att man inte återvunnit någon relevant referens 

kan, under förutsättning av att sökningen i andra avseenden är 
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sakkunnigt genomförd vara en värdefull information, I vår under
sökning visar det sig att O-relevantsökningar mera sällan upp

träder, när brukare och dokumentalist tillsammans arbetat vid 
terminalen. Detta skulle tyda på att åtminstone en del av 0-
relevantsökningarna är verkliga misslyckanden, vilka i många 

fall kan tänkas ha berott på att brukaren vid brev- eller tele
fonbeställning inte kunnat klargöra frågans innehåll för doku-
mentalisten. 

Perspektiv på fortsatt utvärdering av MEDLINE 

Denna utvärdering av MEDLINE är den första svenska studien hit
tills. Vi har fått en relativt god allmän uppfattning om den 
svenska MEDLINE-tjänstens målgrupper och i vilken utsträckning 
dessa erhållit ett positivt utbyte av sökningarna. Uppläggningen 
av denna utvärderingsstudie har gjorts i syfte att få en "tempe-

raturmätning" på MEDLINE-1jänstens serviceförmåga gentemot olika 
brukargrupper. För att finna praktiska anvisningar om en tjänst 

av detta slag skall kunna förbättras krävs en mer omfattande och 

detaljerad undersökning av de olika faserna i sökprocessen, från 

den första kontakten mellan dokumentalist och brukare till utnytt

jandet av de erhållna referenserna. Genom att utvärderingen täcker 
de olika faserna är det möjligt att lokalisera och analysera 

brister i sökprocessen (Persson & Höglund 1975). 

Förutom studier av själva sökprocessen kan ytterligare perspek
tiv på utvärderingar nämnas. Som tidigare nämnts kan utvärde
ringar ske från operativ och administrativ synpunkt. Studier 
av de olika faserna i sökprocessen är av framför allt operativt 
intresse. Ur administrativ synpunkt är man dessutom intresserad 
av en mer övergripande ekonomisk utvärdering där systemets kost
nader kan ställas i relation till dess totala utbyte. Hit kan 
också räknas analyser av potentiella brukargrupper för systemet 
och av olika marknadsföringsstrategier. 

En speciellt intressant fråga ur marknadsföringssynpunkt är vilka 
effekter en avqi f tsbeläggni nq kan ge på bl a efterfråga n och ser
vicekrav. 
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Sedan MEDLINE-1jänsten introducerats i Sverige har successiva 

förbättringar genomförts. Efter den här studerade perioden märks 

framför allt införandet av sökning på ord i titel och referat 
samt en utökning av antalet tidskrifter som refereras i data
basen från ca 1 100 till ca 3 500. Av särskilt intresse blir 
att jämföra kommande utvärderingar med de resultat som erhållits 
i denna studie. 
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APPENDIX I : METOD, SVARSFREKVENSER OCH BORTFALLSANALYS 

MEDLINE-studiens uppläggning 

Urval: Undersökningen genomfördes under följande två en-
månadersperioder: 

1. 1973-03-13 till 1973-04-14 

2. 1974-03-11 till 1974-04-11 
Vid båda dessa undersökningsperioder ingick samtliga 

svenska MEDLINE-terminaler som var i bruk vid under
sökningstillfället, 8 respektive 10 terminalstationer. 
Samtliga sökningar vid dessa terminalstationer ingår 
i undersökningsgruppen (totalundersökning). 

Datainsamling: För varje sökning användes två blanketter. 

"ï . Den ena blanketten ifylldes av respektive 

dokumentalist("blankett för sökfråga"). Här ingår bl a 

uppgifter om brukarens/beställarens utbildning, 
arbetsplats, sökningens utformning samt sökfrågans 
ämnesområde. 

Den andra blanketten ifylldes av brukaren("bedömning 
av sökresultat") där denne fick bedöma de erhållna 
referensernas relevansgrad enligt en fem-gradig skala. 

Dessutom bedömdes referensernas betydelse för olika 
verksamhetstyper. 

Svarsfrekvens och bortfall 

Under de två undersökningsperioderna genomfördes totalt 839 

(344 resp 495) sökningar vid terminalstationerna. För 
den första blanketten("blankett för sökfråga") erhölls 
uppgifter för samtliga sökningar, eftersom denna blankett 
ifylldes direkt av dokumentalisterna. Ett visst .s k 

internbortfall kan förekomma. Exempelvis saknas upp
gift om brukarens utbildning i 35 fall av totalt 839(4/2%). 

När det gäller bedömningen av sökresultat var svarsfrek
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vensen lägre, eftersom denna besvarades av brukarna efter 

genomgång av sökresultat och erhållna artikelreferenser. 

Totalt levererades under de två perioderna 32.584 referen

ser. Av dessa bedömdes 24.852 st (76%). Svarsfrekvensen 
kan också uttryckas i andelen relevansbedömda sökningar. 

Av 839 sökningar bedömdes 712 sökningar. Emellertid var 

84 av dessa 712 relevansbedömningar ofullständiga i och 
med att antalet bedömda referenser avvek med 6 eller fler 
från antalet delgivna referenser. Antalet evaluerade refe

renser blir då 23.812 om de 84 ofullständiga bedömningarna 
räknas bort. 

Den andra bedömningen av referensernas betydelse för olika 
verksamhetstyper utfördes i 582 fall (69% svarsfrekvens). 

Bortfallsanalys 

Bortfallet i denna undersökning kan betraktas som rela
tivt litet och borde inte nämnvärt begränsa giltigheten 

av de slutsatser som presenterats i denna rapport. Emeller
tid kan det vara av intresse att närmare undersöka om ten

densen till att inte bedöma sökresultatet sammanhänger med 

några av de faktorer som vi här studerat. Vad vi här vill 

få reda på är om bortfallsgruppen skiljer sig i väsentliga 

avseenden från svarandegruppen. 

I de följande tabellerna redovisas svarsbenägenheten på 
frågan om referensernas betydelse för olika verksamheter 
mot olika bakgrundsvariabler. 
Som framgår av dessa tabeller är svarsbenägenheten relativt 
hög och jämn i de olika grupperna. Universitet och högskolor 

har dock en något högre svarsfrekvens än övriga arbetsplat
ser. Detta innebär att de icke-akademiska brukarnas utbyte 
kan vara något överskattat i Tab 9 sid 14. Detta kan dock 
maximalt motsvara någon eller några procentenheter och 

förändrar inte de slutsatser som dragits. 
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Tabell A Svarsbenägenhet och utbildning vid bedömning av 
referensers betydelse för olika verksamheter 

Andel bedömda 
Utbildning sökninga r 

Medicin 68% 
n 

(527) 

Odontologi 73% ( 19) 

Naturvetenskap 82% ( 85) 

Farmacevtisk 77% ( 71) 

Psykologi/Pedagogik 84% ( 25) 

Teknologi 65% ( 23) 

övrigt 72% 
saknas 

( 54) 
( 35) 

TOTALT 69% (839) 

n=antalet sökningar 

Tabell B Svarsbenägenhet och arbetsplats vid bedömning av 
referensers betydelse för olika verksamheter 

Andel bedömda 
Arbetsplats sökningar 

Universitet el högskola: n 

-Medicinskt -teoretisk 
institution 

71% (142) 

-Klinisk institution 
(undervisningsklinik) 

68% (319) 

-Icke medicinsk insti
tution 

79% ( 53.) 

Icke universitet el högskola: 
-Sjukhus 70% (105) 

-Läkemedelsindustri 75% (121) 

-Annan arbetsplats 55% 
saknas 

( 78) 
( 21) 

TOTALT 69% (839) 

Tabell C Svarsbenägenhet och frågans ämnesområde vid 
bedömning av referensers betydelse för olika verk-
samheter Andel bedömda . 

Frågans ämnesområde sökningar 
Medicin(teoretisk) 69% (193) 

Medicin(klinisk) 68% (442) 

Psykologi/Pedagogik 92% ( 26) 

Läkemedelsforskning 76% (100) 
Miljövård,-gifter, 54% ( 24) 
livsmedelshygicn 

( 24) 

övrigt 69% ( 49) 
saknas ( 5) 

TOTALT 69% (839) 
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