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SAMMANFATTNING 
 
Söktjänsten på Gula Sidorna innefattar sökningar på produkter, varor och tjänster och 
där görs tusentals sökningar varje dag. Enligt Eniro finns en del problem med 
söktjänsten och syftet med studien är att fastställa vilka dessa problem är och om 
systemet med språkteknologiska metoder kan förbättra träffarnas relevans, omfattning 
och rankning. 
 
Studiens huvudsakliga frågeställning är om det är möjligt att med språkteknologiska 
metoder förbättra sökningen på Gula Sidorna med avseende på träffarnas relevans och 
täckning samt rankning av dessa träffar, och vilka språkteknologiska metoder som i så 
fall mest höjer systemets kvalitet utifrån användningssynpunkt, inom ramarna för 
företagets intressen.  
 
Genom lingvistisk analys av en månads sökordssökningar på 
www.gulasidorna.eniro.se identifierades sju olika problemtyper utifrån hur väl 
träffarna matchade sökfrasens syntax och semantik. Med bakgrund i systemets 
existerande struktur och den typ av data som finns lagrad togs ett antal lösningsförslag 
fram utifrån teorier om språkteknologiska metoder i informationssökningssystem. Sju 
kortsiktiga och fem långsiktiga lösningar presenterades och dess effekter på 
prestationen vid en eventuell implementering diskuterades. 
 
Med nämnda förbättringsförslag som grund gavs förslag på hur rankningssystemet för 
Gula Sidorna skulle kunna förbättras. 
 
Slutsatser som kan dras utifrån resultaten är att de kortsiktiga lösningarna vid 
implementering bör kunna lösa drygt hälften av de identifierade problemen. Dock 
krävs vidare studier för att säkerställa att de långsiktiga lösningarna inte orsakar fler 
problem än de löser. 
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1 INLEDNING 
 
Sökningar på internet och mot databaser blir alltmer en del av vår vardag. Eftersom 
söktid och precision är viktiga faktorer i ett informationssökningssystem, och vår 
uppfattning av en söktjänst är kritisk för fortsatt användning, ligger det i företagens 
intresse att skapa tjänster som i högsta grad fungerar i enlighet med användarnas 
förväntningar.  
 
Att utifrån en sökfras avgöra vilka träffar en användare är intresserad av är med dagens 
teknik möjligt, men kräver en hel del av systemet. Enklare regelbaserade system som 
inte innefattar språkteknologiska metoder kan ge relativt bra resultat vid många 
sökningar men modellering av språk med hjälp av lingvistisk analys på morfologisk, 
syntaktisk, semantisk och i vissa fall pragmatisk nivå blir en allt vanligare metod för 
att förbättra söktjänsternas prestation. 
 
Eniro är ett nordiskt företag och omfattar ett antal produkter och tjänster som 
exempelvis 118 118, Din Del, Passagen, BilWeb och Gula Sidorna. Den svenska 
sökmotorn involverar fem olika sökkällor: 
  

• ”Webbsök”: Här skickas sökningen vidare till Google som ger ut träffar från 
internet.   

• ”Privatpersoner”: Under denna flik kan användaren söka på namn eller 
telefonnummer (på personer som valt att finnas med i telefonkatalogen).  

• ”Gula Sidorna”: Här sker sökning på produkter, varor och tjänster (även 
företagsnamn då denna källa är sammanslagen med Rosa Sidorna där företagen 
listas efter namn). (www.gulasidorna.eniro.se) 

• ”Kartor”: Denna flik innehåller kartor över Sverige där sökning kan göras på 
geografiskt område (byar, städer, gatunamn, berg, osv.) eller platser som 
”Drottningholms slott”.  

• ”Köp & Sälj”: Den senaste sökkällan, där privatpersoner och företag kan lägga 
in gratisannonser för att köpa eller sälja begagnade eller nya varor.  

 
Den vanligaste typen av sökningar på Eniros hemsida (www.eniro.se) är sökningar på 
produkter, varor och tjänster, så kallade Gula sökningar. Fokus i denna studie ligger 
därför på Gula Sidorna och de problem med sökningar som finns där. Dock kommer 
även sökningar på företagsnamn, s.k. Rosa sökningar, att hanteras översiktligt då 
söklogiken för Gula sökningar även innefattar sökningar på företagsnamn. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med studien är att undersöka om ett informationssökningssystem som 
bygger på kataloguppgifter kan förbättras med språkteknologiska metoder, och i så fall 
vilka metoder som mest höjer systemets kvalitet utifrån användningssynpunkt, inom 
ramarna för företagets intressen. 
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Målet är att genom analys av sökfraser från Gula Sidorna bättre kunna prioritera valet 
av träffar samt sekundärt att bättre ranka dessa träffar utifrån relevans och sålla bort 
irrelevanta träffar. För användaren ska detta innebära att de resultat som presenteras är 
tillräckligt bra för att han eller hon inte ska behöva skriva in en ny sökfras för att nå 
den information som önskas. 
 
Eniro vill kunna välja och rangordna träffar bättre utifrån vad användaren söker. 
Exempel på sökningar som systemet bör klara är:  

• Om sökfrasen innehåller en specifik produkt/varumärke ska en lista på 
företagsannonser där produkten/varumärket säljs visas. 

• Om användaren söker en italiensk restaurang med parkering ska en lista på 
restauranger som uppfyller detta krav visas, osv. 

 
Användarens sökfras bör tolkas på mycket hög nivå och ge träffar från alla relevanta 
annonser. Användaren ska kunna skriva in precis hur många sökord eller hur långa 
sökfraser som helst, utan att använda hela meningar. Eventuellt kan olika nivåer eller 
lager användas där sökningen avgränsas genom att användaren väljer avsett 
träffområde vid tvetydiga ord eller kombinationer av ord.  
 
De frågeställningar som ska besvaras är följande: 
 

• Är det möjligt att genom lingvistiska analyser av sökfrasens syntaktiska och 
semantiska innebörd avgöra vilka träffar som är mest relevanta givet en 
användares sökfras? 

• Vilken eller vilka språkteknologiska metoder är mest lämpliga att användas för 
att uppnå en förbättring av söktjänsten i fråga? 

 
 

1.2 Bakgrund till avgränsningar och metod 
Det system som studeras bygger på en databasliknande struktur där data lagrats som 
fristående ord, till skillnad från de flesta informationssökningssystem där 
informationen finns lagrad som hela dokument. Istället för att använda sökord för att 
söka information i löpande text, används sökorden i denna tjänst för att söka i en 
databas av enskilda ord och endast i mindre utsträckning fritext som kan bestå av hela 
meningar. 
 
Detta innebär att många språkteknologiska metoder blir svåra att applicera på detta 
system eftersom de ofta utgår ifrån data i form av sammanhållna texter. Exempel på 
svårigheter är brist på ledtrådar i form av syntaktiska strukturer, eftersom varken 
lagrade data eller sökfraser innehåller hela meningar, och försämrad effektivitet för 
vissa statistiska metoder på grund av små mängder data (jämfört med hela texter). 
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1.3 Avgränsningar 
Studien begränsas till analys av sökfraser utifrån lingvistisk synpunkt, inte utifrån vad 
en specifik användare har för avsikt med en viss sökfras. Inte heller 
gränssnittsaspekterna av söktjänsten innefattas i denna studie.  
 
De sökfraser som är intressanta är korta kontextuella fraser eller relaterade sökord, 
som exempelvis ”Frisör kvällsöppet Odenplan”. Sökfraser som innehåller hela 
meningar anses inte vara intressanta.  
 
Fokus ligger på vad som är möjligt med det system som finns idag och främst vilka 
metoder som finns utvecklade på svenska, men även tekniker och metoder som kan 
tänkas finnas under utveckling och på andra språk inbegrips i studien.   
 
 

1.4 Metod 
Ett testmaterial på 476 sökfraser från Gula Sidorna togs fram och sökresultaten 
bedömdes utifrån ett antal kriterier. De sökfraser vars sökresultat inte uppfyllde kraven 
för relevans och tillräcklighet sammanställdes till ett antal problemtyper. Varje 
problemtyp analyserades vidare kvalitativt med avseende på de lingvistiska särdrag 
som medfört problem för att därefter kunna avgöra vilka av de språkteknologiska 
metoder (beskrivna i kapitel 4) som bäst skulle lösa respektive problemtyp.  
 
De språkteknologiska metoderna analyserades slutligen kvalitativt med syftet att 
avgöra vilken eller vilka metoder som skulle kunna appliceras på det existerande 
systemet för att öka precision och täckning för träffarna. Lösningsförslagen byggde på 
frekvenserna för respektive problemtyp och var endast en indikation om hur en 
implementation av respektive lösning skulle kunna förbättra systemets prestation. 
 
Med nämnda förbättringsförslag som grund gavs förslag på hur rankningssystemet för 
Gula Sidorna skulle kunna förbättras. 
 
 

1.5 Källor 
Studien baseras på teorier från vetenskapliga artiklar och böcker relaterade till 
informationssökning och språkteknologi. Fakta om Gula Sidorna, systemets funktioner 
och bakomliggande teknik har hämtats från samtal och diskussioner med anställda på 
Eniro.  
 
 

1.6 Typografiska konventioner 
[sökfras] har använts för att visa på en faktisk sökfras som användare har skrivit in. 
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1.7 Rapportens struktur 
Teorier om informationssökning och språkteknologiska metoder presenteras 
inledningsvis (kap. 2-4). En beskrivning av Eniros informationssökningssystem ges 
(kap.5) och dess främsta problem presenteras (kap. 6-7). Ett antal metoder föreslås 
därefter som lösning på dessa problem (kap. 8-9). Lösningarna diskuteras slutligen 
med förslag på fortsatt utveckling (kap.10-11).  
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2 BAKGRUND TILL INFORMATIONSSÖKNING 
 
Det blir allt vanligare med informationssökning mot databaser eller internet. Sedan 
internets inträde i vardagslivet i början av 1990-talet har informationssökning gått från 
att vara ett område som begränsades till bibliotekarier och andra informationsexperter, 
till ett område där vem som helst med tillgång till en dator och uppkoppling bör kunna 
ställa frågor till ett system och få ut önskad information. (Baeza-Yates et al., 1999) 
 
Många av oss använder sökfunktioner flera gånger om dagen, både privat och inom 
arbetet. Problem som alla har upplevt är att systemet inte levererar de träffar som 
förväntas, givet en viss sökfras eller sökord. I dagens informationssökningssystem är 
naturligt språk regel snarare än undantag och trenden går mot allt friare sökspråk, till 
och med hela frågebesvarande system. Datorer kan inte förstå allt, utan i stort sett bara 
det vi lyckas beskriva i tydliga regler (Jurafsky et al., 2000). Det är i denna 
problematik kopplingen till kognitionsvetenskapens språkmodellering finns. Hur 
beskrivs vårt språk bäst i regler? Hur påverkar denna beskrivning 
informationssökningssystemets prestanda och därmed användbarhet?  
 
Informationssökning innefattar allt ifrån att söka med hela fraser i naturligt språk i en 
samling dokument, såsom på internet, till att söka i ett väldefinierat frågespråk i 
databaser (Baeza-Yates et al., 1999). Fokus i denna studie ligger på 
informationssökning med kortare sökfraser i naturligt språk mot ord i en databas. 
 
För att kunna genomföra en analys av sökfraser krävs först och främst att 
grundläggande begrepp definieras och diskuteras. Därefter måste ställning tas till 
vilken typ av analys som ska göras, utifrån de metoder och tekniker som finns 
tillgängliga idag. 
 
 

 

Figur 2.1 Beskrivning av informationssökningsprocessen. Användaren formulerar sitt 
informationsbehov i en sökfras. Sökfrasen tolkas av datahanteraren med hjälp av regler och matchas 
mot data i en databas. Träffarna rankas och presenteras i gränssnittet, där användaren väljer bästa 
träff eller formulerar en ny sökfras. Fritt från Meadow (1992). 
 
Informationssökningsprocessen (se figur 2.1) inleds enligt Meadow (1992) med ett 
informationsbehov hos användaren (se avsnitt 2.1) som formulerar en sökfras 

Informations
- 

behov 

Sökfras- 
formulering 

Sökfras- 
tolkning 

Matchning 
mot 

databas 

Träffar Val av träffar

Regler Databas
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(definieras i avsnitt 2.2). Sökfrasen tolkas sedan av systemet som matchar det mot en 
databas (se avsnitt 2.3). Ett antal träffar presenteras, eventuellt rankade (se avsnitt 2.4), 
och användaren väljer den eller de träffar som verkar mest intressanta, eller formulerar 
en ny sökfras. (Meadow, 1992) 
 
Inom informationssökning skiljer man ofta på två sätt att se problem, dels det 
människocentrerade och dels det dator- eller systemcentrerade. (Baeza-Yates et al., 
1999). Det dator- eller systemcentrerade synsättet fokuserar på uppgifter som att 
behandla användarnas sökord eller frågor på bästa sätt, samt att utveckla algoritmer för 
bättre rankning av resultaten. Det människocentrerade synsättet studerar istället 
användarnas beteende, deras behov och hur detta påverkar systemets upplägg och 
struktur. Trots att denna studie har som syfte att utveckla systemet genom att förbättra 
sökfrashanteringen och rankningssystemet, kan användarnas roll och inverkan i 
sökningen inte helt förbises. 
 
 

2.1 Användarens roll i informationssökning 
Det blir allt vanligare med naturligt språk i informationssökningssystem, vilket medför 
en del problem, dels för användaren, dels för systemet (Meadow, 1992). För 
användaren kan det ses som ett problem att naturligt språk används, eftersom vem som 
helst då antas kunna söka i informationsmaterialet eftersom inget strukturerat 
frågespråk krävs. Även om tanken bakom de flesta system är just denna, att vem som 
helst ska kunna använda dem utan en informationssökningsexpert (exempelvis en 
bibliotekarie) som mellanhand, klarar många system tyvärr inte uppgiften att tolka 
användarnas sökfraser, åtminstone inte till den grad som användaren förväntar sig 
(Ibid). Naturligt språk innebär för systemet främst problem med tvetydiga ord och 
fraser, olika sätt att uttrycka sig hos olika användare, stavfel och en obegränsad 
vokabulär (Ibid). 
 

2.1.1 Informationsbehov 
Informationssökningsprocessen inleds med att användaren saknar någon typ av 
information (Meadow 1992). När informationsbehovet uttrycks i form av en fråga 
innebär denna början på informationssökningsprocessen. Även om användaren vet 
vilken information som saknas kan det vara svårt att veta hur frågan bäst ska ställas. 
Dessutom vet användaren inte alltid vilken information som finns i materialet som 
frågan ställs mot. Det svåraste med att skriva frågor som ”lyckas” är att konstruera en 
sökfras som verkligen beskriver det aktuella informationsbehovet. Att lyckas innebär 
här att få ut önskad information, att inte få ut så mycket oönskad information och detta 
till en överkomlig kostnad. (Meadow, 1992) 
 

2.1.2 Sökstrategi 
Enligt Meadow (1992) används en eller flera av följande sökstrategier, beroende på 
vilken typ av informationsbehov användaren har. 
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• Known-item Search används när användaren vet vilken information eller till och 

med vilka specifika attributvärden han eller hon vill ha och känner igen denna 
information när den visar sig.  

• Specific-information Search är den strategi som tillämpas när användaren söker 
efter specifik information men inte nödvändigtvis vet vilka värden detta 
innebär. Informationen kan finnas på mer än ett ställe men känns troligtvis igen 
när den visas. Användaren har vid denna typ av sökning ofta en idé om hur 
sökfrasen ska formuleras, om än inte exakt.  

• General-information Search är en sökning inom ett generellt område, där 
användaren inte vet hur sökfrasen ska formuleras. Iterativ sökning kan därför 
behövas för att förfina frågan. Inte heller det förväntade svaret finns formulerat, 
det kan därför vara svårt att känna igen en bra träff.  

• Den sista typen av sökstrategi är Exploration of the database som innebär att 
användaren undersöker vad som finns i databasen (som att titta igenom någons 
bokhylla). Detta kan göras antingen genom att klicka sig fram i system där 
denna möjlighet finns, eller genom att skriva in mycket generella sökord. 
Denna typ av sökning kommer inte att behandlas vidare i denna studie, då den 
innebär en mycket enkel eller icke-existerande sökfras. För att på bästa sätt 
kunna undersöka vad som finns i en databas krävs fokus på ett bra 
användargränssnitt snarare än utveckling av sökfrasanalys. 

 
 

2.2 Sökfrasformulering 
En sökfras definieras av Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999) som en sekvens av 
enstaka sökord som alla är betydelsebärande i sökningen.  
 
Meadow ser informationssökning som en typ av kommunikation mellan användaren 
och författaren till den information som söks. I all kommunikation finns problem på 
olika nivåer. Dels är frågan hur väl orden i sökfrasen beskriver användarens 
informationsbehov, dels hur väl ordens betydelse tolkas av systemet i en sökning. 
(Ibid) 
 
Som tidigare nämnts ligger det på användaren att på bästa sätt uttrycka sitt 
informationsbehov i en sökfras. När användaren komprimerar den information han 
eller hon vill ha ut från systemet till ett antal nyckelord eller en sökfras, går mycket av 
semantiken förlorad. Ju färre sökord, desto mindre hjälp får systemet av kontextuella 
ledtrådar och desto fler tolkningsmöjligheter finns (Meadow, 1992). 
 
Av denna anledning kan det utifrån en sökfras vara svårt att avgöra vilka träffar 
användaren önskar. Att tolka en annan användares sökfras är med andra ord inte en lätt 
uppgift ens för en människa och därmed även svårt att översätta i regler som systemet 
kan hantera. Nästa steg i informationssökningsprocessen, sökfrastolkningen, ger olika 
resultat beroende på vilken informationssökningsmodell som används. 
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2.3 Sökfrastolkning och matchning mot databasen 
Tolkning av sökfrasen och matchning mot data i databasen kan ske på olika sätt med 
olika resultat. I vissa system måste orden i sökfrasen komma i följd och i samma 
ordning som i ett dokument för att ge träff, eller finnas inom ett visst avstånd från 
varandra medan det i andra system räcker om sökorden finns någonstans i ett 
dokument för att ge träff (Baeza-Yates et al., 1999). 
 
En metod innebär att systemet söker relevant information genom att leta igenom hela 
dokument. Detta är en relativt krävande teknik och dess främsta problem ligger i att 
högfrekventa ord i dokument oftast inte är betydelsebärande (Luhn, 1958). Istället för 
att söka igenom hela dokument brukar dokument därför indexeras. 
 
En indexterm är ett ord som plockats ur ett sammanhang för att sammanfatta detta 
sammanhang, i informationssökningskretsar är sammanhanget oftast ett dokument. 
Automatisk indexering innebär oftast att indextermer tas fram genom att alla 
funktionsord (som inte är betydelsebärande) tas bort ur dokumentet.  
 
Denna studie berör inte informationssökning i hela dokument utan fokuserar på 
sökning i ett databasliknande system. Att söka mot en databas med sökord skulle 
kunna liknas vid att söka mot indexerade dokument, eftersom indexorden kan antas 
förhålla sig till respektive dokument på samma sätt som sökorden i annonserna på 
Gula Sidorna förhåller sig till respektive företag. Indexeringen (i detta fall 
uppbyggnaden av sökbara ord, val av sökord och rubrikstruktur) innebär ännu en 
felkälla där information kan gå förlorad eller förvrängas. 
 
De tre klassiska informationssökningsmodellerna mest förknippade med sökning i 
indexerade dokument är den Booleska modellen (även kallad set theoretic), 
vektormodellen (även kallad algebraisk modell) och sannolikhetsmodellen (Baeza-
Yates et al., 1999).  
 

2.3.1 Booleska modellen 
Den Booleska modellen bygger på Boolesk algebra. De Booleska operatorerna och, 
eller samt utom används ofta för att specificera sökningar, men dessa kan enligt Baeza-
Yates och Ribeiro-Neto (1999) vara svåra för användaren att förstå. Frågor till 
systemet ställs som Booleska uttryck med och, eller och inte. Sökningen tar fram 
dokument eller data som exakt matchar detta uttryck och utelämnar dem som inte 
matchar, enligt principen för binära vikter.  
 
Nackdelar med denna modell är främst att användare ofta har svårigheter att uttrycka 
sig enbart i Booleska termer där ingen rankning av söktermerna används. Alla 
söktermer antas vara lika mycket värda, vilket i sig är en tolkning av användarens 
tanke med sökfrasen. I en sökning på [a och b och c] räknas de dokument som 
innehåller a och b men inte c som lika irrelevanta för användaren som ett dokument 



 

 9

där inget av sökorden förekommer. Motsvarande gäller sökningar med Booleskt eller 
där ett dokument innehållande en av flera termer räknas som lika relevant som ett 
dokument som innehåller alla söktermer. (Salton et al., 1983) 
 
En annan nackdel är att exakt matchning kan leda till att användaren får för få eller för 
många träffar. Om ett antal sökparametrar skrivs in och kopplas ihop med ett eller 
flera Booleska och, riskerar användaren att få väldigt få, om ens några, träffar. 
Används istället ett Booleskt eller, ger allt som innehåller en enda sökparameter träff, 
vilket kan vara väldigt irrelevant och ge ett enormt antal träffar.  
 
Trots detta är denna modell mycket vanlig och dess främsta fördel är dess enkelhet. 
För den Booleska modellen har två alternativa modelleringssätt utvecklats: fuzzy set 
och den utökade Booleska modelleringen. (Baeza-Yates et al., 1999) 
 

2.3.2 Fuzzy set 
Fuzzy set bygger på teorin att betydelse kan delas in i klasser med otydliga gränser, 
där medlemskap i klassen definieras med ett värde mellan 0 och 1, beroende på hur väl 
elementet passar in i klassen. De främsta skillnaderna mot den klassiska Booleska 
modellen är att de element som kombineras med Booleska operatorer inte är exakta, 
samt att termerna i sökfrasen expanderas med hjälp av en tesaur (Se avsnitt 4.4.1). 
(Baeza-Yates et al., 1999) 
 

2.3.3 Utökad Boolesk modellering 
Den utökade Booleska modelleringen grundas i skillnaden mellan Boolesk logik och 
användarnas resonemang. En sökning på termerna a och b ger med Booleskt och 
endast träff på de dokument som innehåller både a och b. Dokument som endast 
innehåller antingen a eller b räknas som totalt irrelevanta, medan detta ofta inte är 
fallet för en användare. Utökad Boolesk modellering ger förenklat sett utrymme för 
delvis matchning av sökorden samt för en viktning av sökorden genom att beräkna 
avståndet till en exakt träff. (Baeza-Yates et al., 1999) 
 
 

2.4 Metoder för rankning av träffar  
Rankning av träffarna innebär att ett mått används på hur väl varje träff uppfyller de 
kriterier som satts för att en träff ska visas. Det vanligaste är att rankningen utgår ifrån 
hur relevant en träff är givet en sökfras (Meadow, 1992). Det är då träffarnas relevans 
som är avgörande för hur högt upp i träfflistan de hamnar.  
 
För att kunna säga något om till vilken grad ett dokument är relevant för en given 
sökfras krävs att relevans definieras, vilket diskuteras vidare i avsnitt 3.2.2. 
 
Med en klassisk Boolesk informationssökningsmodell (Se avsnitt 2.3.1) sker ingen 
relevansrankning av träffarna eftersom endast de träffar som uppfyller alla kriterier 
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visas utan inbördes grad. Med modernare modeller som fuzzy set (Se avsnitt 2.3.2) 
öppnas dock möjligheterna för rankning utifrån relevans (Baeza-Yates et al., 1999). 
Ibland sätts en gräns för hur dålig en träff får vara för att ändå tas med i träfflistan, 
eller så sätts en gräns för maximalt antal träffar som ska presenteras för användaren. 
Alternativt listas alla dokument (i en mindre samling) med högst relevans överst i 
listan. Denna typ av rankning tar med i beräkning att en träff inte kan sägas vara exakt 
om inte sökfrasen är mycket väl formulerad och speglar användarens 
informationsbehov. 
 
Även utan delvis matchning av sökfrasen kan den grundläggande rankningen 
förbättras med tilläggsregler. En modell, presenterad av Fan, Luo, Wang, Xi och Fox 
(2004), innebär att ett begränsat antal dokument tagna från toppen av resultatlistan 
antas vara relevanta vid en sökning. Innehållet i dessa dokument används sedan för att 
expandera sökfrasen för att kunna visa en större mängd relevanta träffar.  
 
I de system där viktade termer används, anges termernas relativa relevans med vikter 
som beräknas varje gång den termen förekommer i dokumentet. Enligt Meadow 
(1992) är det användarna själva som väntas sätta dessa vikter, vilket kan verka 
onaturligt och alltför exakt för att kombineras med naturligt språk som inte är lika 
exakt. Dessutom kan felaktig viktning ge sämre träffar än ingen viktning alls (Ibid). 
 
En enklare variant av att ge termer en viss betydelse i dokumentet kan vara att en 
sökterm tilldelas en poäng varje gång den förekommer i dokumentet. Orden listas då 
med konnektorn eller, vilket ger lägre precision än om orden kunde ha 
sammankopplats med och-operatorer. Fördelen med detta är att det inte kräver något 
av användaren. En nackdel är att dokument inte nödvändigtvis är mer relevanta för att 
termerna förekommer oftare. (Meadow, 1992) 
 
 

2.5 Problem med informationssökning i databaser 
Generella problem vid användning av naturligt språk, är att systemet kan ha 
svårigheter bland annat att identifiera och korrigera grammatiska fel, identifiera 
inverterad betydelse och modala verb (Meadow, 1992). Kontextberoende uttryck, ord 
eller fraser som ändrar betydelse beroende på sammanhang är mycket svåra för datorer 
att hantera. Även homografer, ord som stavas likadant men har helt olika innebörd, är 
ett stort problem i allt skrivet material och därmed även i informationssökning (Ibid). 
 
Denna studie analyserar problem med informationssökning med korta sökfraser mot 
databaser av enstaka sökord. Sökning i denna typ av databaser kan, förutom 
ovannämnda problem, antas innebära svårigheter att hantera kontext överhuvudtaget 
eftersom sökorden inte lagras i sammanhängande texter utan var för sig. Även problem 
med ordklasstaggning och disambiguering av ord kan väntas finnas eftersom 
användarna inte använder hela meningar i sökfraserna. Detta innebär att vissa 
språkteknologiska metoder kan vara svåra att applicera till fullo eftersom de bygger 
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just på relation mellan ord i meningar och stora mängder av betydelsemässigt 
sammanhängande ord (se avsnitt 4.4).  
 
 

2.6 Sammanfattning 
Informationssökning handlar om att överföra ett informationsbehov till en sökfras som 
i sin tur tolkas med hjälp av ett antal regler och matchas mot en databas, oftast med en 
Boolesk modell i någon tappning. Resultaten av sökningen rankas, ofta utifrån hur 
relevanta träffarna är för användaren. Olika strategier för sökning, tolkning, matchning 
och rankning kan dock användas och innebär olika utmaningar.  
 
Det främsta problemet med sökningar med korta sökfraser mot databaser med sökord 
antas vara bristen på kontext både i sökfrasen och i databasen. 
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3 UTVÄRDERINGSMETODER FÖR 
INFORMATIONSSÖKNINGSSYSTEM 
 
De mått som finns inom informationssökning är inte precisa eller precist definierade 
(Meadow, 1992). Dock brukar utvärderingsmetoder kunna delas in i mått på prestanda 
och mått på resultat. Prestandamått beskriver vad som händer under tiden en 
användare brukar ett informationssökningssystem medan mått på resultat handlar om 
allt ifrån hur relevanta resultaten är till hur användarna uppfattar systemet i helhet. En 
annan uppdelning är mellan kvantitativa och kvalitativa mått, som används för att mäta 
både prestanda och resultat. 
 
 

3.1 Mått på informationssökningsprocessen 
Vid all utvärdering måste tydliggöras vad exakt det är som ska inkluderas i 
utvärderingen. Detta gäller även utvärdering av informationssystem där många olika 
komponenter ingår. Det finns ett oändligt antal aspekter av informationssökningen att 
utvärdera, men här presenteras några enligt Meadow (1992). 
 

3.1.1 Människan 
Om människan antas vara del av systemet (se avsnitt 2.2), blir en variabel hur bra 
användaren är på att uttrycka sitt informationsbehov i en sökfras. Denna del av 
processen är väldigt svår att utvärdera. Det som går att mäta är däremot hur 
användaren hanterar systemet, exempelvis genom att mäta genomsnittlig användartid, 
mönster i användarnas språkanvändning, vilka träffar användarna klickar på och 
liknande. 
 

3.1.2 Databasen 
En viktig aspekt att ha i åtanke är hur databasen är uppbyggd, med avseende på vilka 
data som finns lagrade och vilka som borde finnas lagrade, vilka attribut varje entitet 
har och hur detta matchar användarens uppfattning om den entiteten. 
 

3.1.3 Frågetolkning 
Den kanske vanligaste mätningen i informationssökning är hur snabbt träffar visas i en 
sökning. En annan variabel är hur bra systemet tolkar frasen, dvs. hur den överförs 
från användarens naturliga språk till ett formellt språk som kan hanteras av 
datahanteraren. Här kan även mått på eller åtminstone statistik över vilka fel som görs 
i sökfraserna i form av stavfel, syntaktiska fel och liknande räknas in. Ett ganska 
grundläggande sätt att utvärdera system är att titta på felfrekvenser, göra det så stabilt 
som möjligt genom att alla ”fel” behandlas och inte bara ger ”error”. 
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3.1.4 Datahantering 
Ännu en variabel är hur väl frasen kan matchas till dokument. Är det bara exakt 
matchning som används eller finns mer ”intelligens” i systemet? Hur bra träffar 
användaren får beror bland annat på vilken typ av informationssökningsmodell som 
används, vilka data som finns och hur rankningen av träffarna går till. Denna del av 
processen mäts ibland som resultat. Här kommer även storlek på träfflistan in, och en 
vanlig utvärderingsmetod är att undersöka vid hur lång träfflista användaren slutar att 
söka vidare och är nöjd med sökningen. (Meadow, 1992) 
 
 

3.2 Mått på resultatet av informationssökningen 
Syftet med alla informationssökningssystem är att användaren ska bli nöjd med 
sökresultatet. Användarens uppfattning om systemet kan mätas genom att de själva 
bedömer systemets övergripande resultat, och utifrån detta kan ett medelvärde räknas 
ut. Den vanligaste utvärderingsmetoden är dock olika typer av relevansmått. (Meadow, 
1992) 
 

3.2.1 Precision och täckning 
En kvantitativ metod, den allra vanligaste, för att mäta hur bra träffar ett system ger 
handlar om att jämföra träffbilden med inlagda data. Precision innebär det antal 
relevanta träffar systemet hittar i förhållande till det totala antalet träffar, dvs. hur bra 
träffar systemet ger. Täckning (eng. recall) är förhållandet mellan antal funna 
relevanta träffar och antal möjliga relevanta träffar i sökmaterialet, dvs. hur många av 
det totala antalet relevanta träffar som systemet hittar. (Jurafsky et al., 2000) 
 
Ett optimalt system har både hög precision och hög täckning, men detta är mycket 
svårt att åstadkomma och därför är det viktigt att för varje system bestämma vad som 
är viktigast – precision eller täckning. (Ibid) 
 
För att överhuvudtaget kunna beräkna precision krävs dock att begreppet ”relevans” 
definieras. För beräkningar av täckning krävs dessutom att det totala antalet relevanta 
träffar för varje sökfras är känt. 
 

3.2.2 Relevansmått  
Det finns två olika definitioner av relevans. Dels kan relevans ses som träffens närhet 
till sökfrasen, och dels kan relevans innebära hur värdefull eller användbar en träff är 
för användaren (Meadow, 1992). Närhetsmåttet brukar vara högre än värdemåttet 
eftersom träffar i de flesta fall måste vara nära sökfrasen för att ha något värde för 
användaren (Ibid). Metoder för att mäta relevans som närhet till sökfrasen 
presenterades i avsnitt 2.4. 
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Den andra typen av relevans enligt Meadows uppdelning (1992), handlar om 
användarens mål med sökfrasen på en högre nivå än just matchning av orden i 
sökfrasen mot data i sökmaterialet. Ett fåtal metoder har på senare år utvecklats för att 
försöka analysera användarens mål med sökfrasen (Broder, 2002; Daumé och Brill, 
2004; Gordon och Pathak, 1999; Hawking, Craswell, Bailey och Griffith, 2001; Jansen 
Spink, Bateman och Saracevic, 1998; Nguyen, Santos, Zhao och Wang, 2004; 
Silverstein, Henzinger, Marais och Moricz, 1999) för att på så sätt kunna förbättra 
träffarnas relevans.  
 
En användares informationsbehov, och hur väl en träff matchar detta är något som 
endast användaren själv kan besitta kunskap om. Detta faktum utnyttjas ibland i så 
kallade relevansåterkopplingssystem (eng. relevance feedback) där användaren på ett 
eller annat sätt rankar träffarna utifrån sitt informationsbehov (Baeza-Yates et al., 
1999). En variant på detta är Shen och Zhais (2005) aktiva relevansåterkoppling, som 
även används i Broder (2002). Systemet ställer då frågor till användaren om vilka 
träffar som är mest relevanta och därefter används denna information för att ranka 
dokument. I vissa fall används informationen även för att rekommendera dokument för 
användaren vid senare sökningar (Middleton et al., 2001).  
 
En annan typ av relevansåterkoppling (Nguyen et al., 2004; Daumé et al., 2004) 
innebär att sökfras och klickbeteende i resultatlistan loggas och analyseras för att 
vidareutveckla rankning. Detta ger en uppfattning om vilka träffar användaren är 
intresserad av givet en sökfras och därmed till viss del en uppfattning om användarens 
mål med sökfrasen. Problem med denna metod är dock att denna typ av loggar inte 
alltid finns tillgängliga, samt att användaren kan klicka på träffar som inte uppfyller 
den ursprungliga intentionen med sökfrasen. 
 
Enligt Gordon och Pathak (1999) har även enklare metoder använts i ett antal studier 
för att avgöra om en träff är relevant eller ej. En utsedd bedömare använder då ett antal 
loggade sökfraser och utifrån dessa bedöms träffarnas relevans enligt ett antal kriterier. 
Gordon och Pathak listar ett antal kriterier för bedömning av 
informationssökningssystem, och först på listan är vikten av att använda genuina 
sökfraser i utvärderingen (ibid). De poängterar även vikten av att användarna själva 
relevansbedömer resultatet av sökfrasen och jämför sin egen studie av sökmotorer på 
internet med ett antal andra där resultaten bedömts av författarna själva. Enligt dem 
kan en bedömare som inte själv producerat sökfrasen göra semantiska och syntaktiska 
utvärderingar av dokument och sökfraser, men kan aldrig säga något om huruvida ett 
dokument verkligen är relevant för en användare.  
 
Meadow (1992) påpekar att kontexten, dvs. vilka andra träffar som visas i relation till 
den träff som ska relevansbedömas, påverkar resultatet oerhört. En träff kan bedömas 
som ”mycket relevant” i en kontext, men i en annan där andra mer relevanta träffar 
visas, kan samma träff få mycket lägre omdöme. En mindre relevant träff kan i detta 
fall bero på användarens bristande förmåga att uttrycka sitt informationsbehov i en 
sökfras.  
 



 

 16 

Oavsett vilken av dessa definitioner som används brukar en relevansmåttskala 
användas vid utvärdering. Antingen används en binär skala där träffar kategoriseras 
som relevanta eller icke-relevanta, eller en Likert-skala, där användaren eller någon 
annan bedömare ger varje träff en av upp till sju betygsgrader mellan ”icke-relevant” 
och ”mycket relevant”. (Meadow, 1992) 
 
Det är i alla typer av relevansmätningar viktigt att tänka på vem som mäter, vilket 
system som används, vid vilken tidpunkt mätningen sker, vilka andra träffar 
bedömaren har i åtanke samtidigt samt vilken definition och skala som används vid 
mätningen (Ibid).  
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4 SPRÅKTEKNOLOGISKA METODER I 
INFORMATIONSSÖKNING 
 
I informationssökningssystem är träffsäkerheten viktig. Vad som räknas som en bra 
träff diskuterades i kapitel 3. Eftersom användare ibland skriver fel, inte vet exakt 
vilken information som finns tillgänglig att söka på eller kanske inte exakt vet hur de 
ska formulera sökfrasen, krävs en hel del av systemet för att ge bra träffar. Systemet 
bör klara av att hantera alternativa ordformer och synonymer, veta hur andra tecken än 
bokstäver ska hanteras, kunna ge stavningsförslag vid behov, samt kunna analysera 
sökordens kontext. Dessutom måste söktiden hållas inom rimliga ramar. För att 
uppfylla dessa krav används ofta ett antal språkteknologiska metoder. Detta kapitel 
beskriver de främsta problemen inom informationssökning, hela tiden med fokus på 
sökning med fraser mot databaser.  
 
Ett grundläggande problem som informationssökningssystem stöter på i sökningar 
med naturligt språk är hur den sträng av data som kommer in ska delas upp i ord (se 
avsnitt 4.1). Förutsatt att ordet existerar måste dess grundform eller stam tas fram för 
att kunna matcha inlagda data mer generellt än bara den exakta form som användaren 
valt att skriva (se avsnitt 4.2). För att kunna avgöra om ordet är intressant eller inte 
matchas det mot en lista med stoppord (se avsnitt 4.3). Om ordet inte ingår i 
stoppordlistan måste dess betydelse tas fram och finns flera betydelser måste det 
disambigueras med hjälp av kontexten (se avsnitt 4.4). Skulle det vara så att ordet i 
fråga inte existerar, krävs rättstavning för att ta fram möjliga stavningsförslag (se 
avsnitt 4.5). (Baeza-Yates et al., 1999) 
 
Ett antal olika lösningar på dessa problem presenteras och kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av problem och metoder för att lösa dessa. Många av metoderna är 
generella och används även inom andra områden av språkteknologi. 
 
 

4.1 Identifiering av ordgränser 
Den första frågan att ta ställning till är vad som ska räknas som ord och vad som 
räknas som irrelevanta tecken. Eftersom ett system inte på samma sätt som en 
människa kan avgöra vad som är ordgräns, krävs att allt specificeras i tydliga regler. 
 

4.1.1 Teckenhantering 
Informationssökningssystem tokeniserar oftast texter med hjälp av mellanslag. Det 
finns även varianter på detta som tar mer hänsyn till hur ord faktiskt ser ut med 
exempelvis bindestreck. 
 
Saker att ta ställning till är bland annat hur siffror, punkter, mellanslag och bindestreck 
ska hanteras. Enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999) är det bäst att använda en 
generell regel och behandla undantag separat. Punkter brukar tas bort helt ur sökfrasen, 
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och alla ord brukar omvandlas till att endast innehålla små bokstäver. Hantering av 
bindestreck och mellanslag kan vara speciellt känsligt i språk som svenskan eftersom 
ord som ska vara sammanskrivna ofta särskrivs, och ord som ska skrivas ihop skrivs 
med bindestreck och vice versa. 
 
 

4.2 Identifiering av ordets stam 
En användare kan skriva sina sökord i vilken form som helst, men orden i dokumentet 
eller databasen som ska sökas igenom står ofta bara i en form, vilket innebär att 
användaren endast får en del av alla möjliga träffar på sökorden. En stor del av detta 
problem går enligt vissa att lösa med hjälp av en stamavskiljningsalgoritm. I 
litteraturen finns två olika typer av stamavskiljare: lingvistiska och affixkapande. 
(Baeza-Yates et al., 1999).  
 
En ännu mer generell gruppering av ord, trunkering, innebär att alla ord som innehåller 
samma kärna ges ut som träffar, exempelvis ”bilglas”, ”bildäck”, ”bilklädsel” som 
träffar på ordet ”bil”.  
 

4.2.1 Affixkapande stamavskiljare 
Enligt Paice (1990) är det i informationssökningssystem inte så viktigt att ordstammen 
är lingvistiskt korrekt eftersom syftet med stamavskiljning är att skapa 
ekvivalensklasser genom att avgöra om ett sökord och ett lagrat ord har samma stam.  
 
Några av de vanligast förekommande stamavskiljningsalgoritmerna i 
informationssökning är Lovins stamavskiljare och Porter-algoritmen som båda bygger 
på suffixkapning (Paice, 1990). 
 
Lovins stamavskiljare från 1968 innehåller ett stort antal regler och över 200 suffix 
(Harman, 1991). I stort fungerar Lovins algoritm på samma sätt som en enkel 
pluralavskiljare, men är mycket mer komplicerad. Det längsta suffix som lämnar en 
stam på två bokstäver eller längre väljs. Denna stam kontrolleras därefter mot en lista 
med undantag som gäller just detta suffix. Om inget undantag gäller, förfinas stammen 
genom att dubbel konsonant kortas ned till enkel och liknande enligt ett antal regler. 
 
Porters stamavskiljare (Porter, 1980) bygger på ett antal omskrivningsregler och 
använder inget lexikon men ger tillräckligt tillförlitliga stammar för de flesta 
informationssökningssystem. Porteralgoritmen väljer, i fem steg, längsta möjliga 
suffix av ett sextiotal möjliga och ersätter det med stam enligt en regel (Ibid). I varje 
steg finns dessutom en lista med villkor för att ytterligare förfina algoritmen och se till 
att stammen inte blir för kort (Paice, 1990). Istället för att som Lovins stamavskiljare 
direkt ersätta hela suffixet, letar Porters algoritm efter korta suffix för att steg efter steg 
komma fram till rätt stam (Porter, 1980). Till skillnad från Lovins algoritm används 
här ingen lista med undantag, vilket innebär att oregelbundna ord ofta behandlas 
felaktigt (Ibid). Ett exempel på en regel i Porter-algoritmen beskrivs i figur 4.1.  
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Regel: (C)* ((V)+ (C)+) + (V)* 
 
Om noll eller flera konsonanter följs av en eller flera upprepningar av minst en vokal 
och minst en konsonant och denna sekvens följs av noll eller flera vokaler, så ska den 
regel med längst suffix utav följande väljas: 
 
o ational  ate 
o tional  tion 
o ation  ate 
Osv. 
Figur 4.1 En av reglerna i Porters algoritm. (Baeza-Yates et al., 1999). 
 
Paice och Husks stamavskiljare är även den iterativ och använder en lista med regler 
för borttagning eller tillägg av ändelse. Reglerna grupperas efter ändelsens sista 
bokstav, vilket gör algoritmen mycket snabb. Ett antal villkor ställs upp och beroende 
på om ändelsen är intakt eller har behandlats i ett eller flera steg, väljs olika regler. För 
att stammarna inte ska bli för korta finns två villkor som stammen kontrolleras mot 
innan algoritmen itererar vidare. Ord med mycket kort stam hanteras inte av Paice och 
Husks algoritm utan tas om hand av ett separat lexikon. (Paice, 1990) 
 
Frakes och Fox (2003) har utvecklat en metod för att mäta hur starka affixkapande 
stamavskiljare är, genom att bland annat analysera hur många av alla ord som 
stamavskiljs, hur många ord som stamavskiljs till samma stam och hur många 
bokstäver som i genomsnitt tas bort. I en jämförelse (Ibid) mellan de tre 
stamavskiljarna presenterade ovan var Porters stamavskiljare den svagaste, vilket 
innebär att den minst sannolikt tar bort för mycket av ett ord och ger ut en för kort 
stam. Dock var Porters stamavskiljare starkare än en enkel pluralavskiljare.  
 
Det är enligt Meadow (1992) svårt att hitta regler som inte leder till något problem vid 
stamavskiljning. Oregelbundna ord är ofta ett problem för stamavskiljare, då stammen 
inte ser ut som den enligt alla regler borde, givet en böjd form. De vanligaste 
ordstamsavledarna använder generella regler för att hantera de allra flesta fall och tar 
hand om undantag separat genom att applicera tilläggsregler och undantagsfall (Ibid). 
 
Homonymer innebär i lexikal semantik ord som har samma ordstam, eller form som 
förekommer i lexikon, men är semantiskt orelaterade (Jurafsky et al., 2000). Beroende 
på hur stamavskiljaren fungerar är homonymernas inverkan på sökresultatet större 
eller mindre. Om stamavskiljaren gör stammarna tillräckligt korta kommer många 
semantiskt orelaterade ord att matchas av samma stam, och det blir då ett problem att 
avgöra vilken betydelse användaren avsett, och precisionen blir låg. 
 
Även ord som är relaterade och har samma form kan vara ett problem då 
nyansskillnader ändå förekommer mellan relaterade ord och dessa skillnader kan vara 
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avgörande för vilket ord som uppfattas av användaren som korrekt och vilket som 
verkar helt irrelevant. 
 
I andra fall ställer homografer – ord som stavas lika men är semantiskt orelaterade – 
till problem. Enligt Karlsson (1994, i Hedlund et al, 2001) är hela 65% av orden i 
svenskan homografer. Då är visserligen även kortare ord (som oftare är homografer) 
som prepositioner och liknande inräknade, men siffran är trots detta högre än för 
exempelvis både finska och engelska. I detta fall hjälper det inte heller att söka på 
ordet i dess böjda form, om inte en avancerad stamavskiljare används där ett ords alla 
former kan genereras utifrån en av formerna. På detta sätt skulle ord som är 
homografer i en form men inte i andra former kunna skiljas åt. Antingen lagras bara 
stammade ord, vilket sparar plats men gör det omöjligt att söka bara på ett av orden i 
gruppen, eller så stammas orden enbart vid sökning. Ett tredje alternativ är att lagra 
både stam och ord, vilket sparar tid i sökningen. 
 

4.2.2 Lingvistiska stamavskiljare 
I litteraturen används ordet stamavskiljning oftast för att referera till affixkapning, 
även om detta i de flesta fall inte leder till ordets sanna lingvistiska ordstam och den 
resulterande stammen ofta inte är ett ord. Det finns även ett antal modeller för hur 
ordens lingvistiska stammar kan tas fram. 
 
Lemmatisering innebär att ett ord reduceras till sitt lexem, sin grundform och är enligt 
Meadow (1992) idealet eftersom den egentliga semantiska roten används. Detta kräver 
att ett lexikon med lexemets alla möjliga former används. För lemmatisering krävs 
dessutom att orden ordklasstaggats innan, och därmed disambiguerats. 
 
Xerox har tagit fram en lexikal databas för att både analysera och generera böjnings- 
och avledningsmorfologi på engelska och andra språk (Xerox, 1994 i Hull, 1996). I 
böjningsdatabasen omvandlas bland annat alla substantiv till singular, verb till infinitiv 
och alla adjektiv till positiv form. Avledningsdatabasen hittar stammar som stämmer 
både med ordets form och betydelse och avskiljer med andra ord inte alla stammar på 
samma sätt även om de ser likadana ut. Förutom suffix kapas även prefix bort och 
processen att hitta ordens stammar kan dessutom vändas till att utifrån en stam 
generera alla möjliga former (Karttunen, 1994). 
 
Enligt Hull (1996) är det främsta problemet med lingvistiska stamavskiljare (till 
skillnad från affixkapare) att de baseras enbart på lexikon och inte kan hantera ord som 
inte finns med i lexikon. Dessutom är denna metod inte skapad för 
informationssökning i första hand och det finns inga bevis för att lingvistisk 
stamavskiljning ger bättre resultat än enkla stamavskiljningsalgoritmer (Ibid). Hulls 
studie visar också på att prefixkapning inte behövs i stamavskiljningssyfte. 
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4.2.3 Faktorer som påverkar stamavskiljarnas effektivitet 
Vid långa texter är det sannolikt att ett ord förekommer i flera olika former. En 
stamavskiljare borde därför inte tillföra mycket i täckning, eftersom ordet skulle 
matchas ändå. Enligt Krovetz (1993) bör sannolikheten för en exakt träff vara direkt 
proportionerlig mot längden på texten som söks igenom. Krovetz studie visar på ett 
bättre resultat vid stamavskiljning på mycket korta texter och med korta sökfraser 
jämfört med stamavskiljning på längre texter (1993). De algoritmer som Krovetz 
testade var en Porteralgoritm, en algoritm byggd på Porters men med tillägget att 
resultatet kontrollerades mot ett lexikon för att se till att stammen verkligen finns, en 
lingvistisk stamavskiljare för böjningsmorfem och en för avledningsmorfem. Den 
sistnämnda var den som gav bäst resultat med störst ökning i täckning och bibehållen 
precision. 
 
I Harmans studie från 1991 uppnåddes ingen förbättring i täckning med någon av de 
tre stamavskiljningsalgoritmer som testades på engelsk text (Lovins, Porters och en 
enkel pluralavskiljare). Enligt Harman (1991) skulle en svagare stamavskiljare (som 
pluralavskiljaren) kunna uppfattas som bättre av användaren, medan en starkare 
algoritm såsom Porters endast bör användas när ingen annan träff hittas, även om en 
enkel trunkering möjligen skulle ge samma resultat.  
 
Det mesta i litteraturen om stamavskiljare, liksom mycket annat, baseras på det 
engelska språket. Eftersom språk är olika, kan samma metod antas ge olika resultat 
beroende på vilket språk den appliceras på. En studie på olika stamavskiljares inverkan 
på täckning i holländska gjordes av Kraaij och Pohlmann (1996). De undersökte om 
stamavskiljning överhuvudtaget är en effektiv metod för informationssökning på 
holländska och kom fram till att stamavskiljning generellt sett förbättrar täckning 
medan precisionen försämras något. En lingvistisk stamavskiljare med enbart 
böjningsmorfologi gav bättre resultat (precision och täckning) både suffixkapande 
stamavskiljare (däribland Porters stamavskiljare) och en lingvistikbaserad 
stamavskiljare för både böjnings- och avledningsmorfologi. Bäst resultat gav dock en 
lingvistisk stamavskiljare kombinerad med en analys av sammansatta ord. Den 
analyserare som användes var Vosses (1992), där ord söks igenom från höger till 
vänster och jämförs med ett lexikon för att identifiera längsta möjliga början på det 
sammansatta ordet. Detta ger i de flesta fall de två ord som utgör sammansättningen.  
 
Svenskan är, till skillnad från engelskan och i likhet med holländskan, ett språk som 
har en förhållandevis rik morfologi. Genitiv, bestämd form och genus uttrycks med 
hjälp av suffix, medan detta i engelskan istället tar sin form i hjälpverb och artiklar och 
genusformer inte används. Vissa ordstammar har på svenska en annan vokal än ordets 
böjda former, och det finns fem deklinationer för substantiv (Hedlund et al 2001). 
Suffix används även för att göra substantiv och adjektiv till verb och tvärtom. 
Dessutom används sammansatta ord ofta istället för nominalfraser, och fogemorfem 
för att sätta samman ord. Vissa betydelsebärande delar av ett sammansatt ord kommer 
fram först när ordet delats upp i sina komponenter och dess stammar tagits fram (Ibid). 
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4.2.4 Trunkering  
Trunkering är ett snabbt sätt att hitta ungefärlig rot till ett ord. Det finns främst två 
anledningar att använda trunkering. Antingen kan trunkering användas för att 
bestämma den semantiska roten till ett ord, eller för att hitta ord med liknande stavning 
(Meadow, 1992). Jokertecknet ’*’ ersätter godtyckligt antal tecken, medan ’?’ ersätter 
ett enstaka tecken. 
 
Den vanligaste formen av trunkering är högertrunkering där den högra delen, eller 
slutet på ordet ersätts av ett jokertecken för att ge träffar inte bara på det exakta ordet 
utan även på andra ord med samma början. Vänstertrunkering innebär att början av ett 
ord ersätts med jokertecken, för att på samma sätt få träffar på ord som slutar likadant. 
 
Trunkering kan vara mer eller mindre tidskrävande beroende på var i ordet 
jokertecknet används. Används det i början av ett ord krävs mer söktid eftersom fler 
ord matchar en kort början (Meadow, 1992). Exempelvis kräver ett ord som ”S*knar” 
mer söktid än ”sak*ar”. Högertrunkering är därför den minst tidskrävande varianten av 
trunkering. 
 
I vissa fall är det även relevant att använda jokertecken mitt i ett ord. 
Vänstertrunkering används då tillsammans med högertrunkering för att hitta ord som 
innehåller en viss sträng, men detta tar mycket tid. För att minska söktiden med 
vänstertrunkering kan man göra en omvänd sökning i en inverterad fil, där alla ord står 
i bokstavsordning, men räknat från slutet av ordet. En sökning på ” *artikel” blir då en 
sökning på ”lekitra* ”, alltså en högertrunkering, som kräver mindre söktid. (Meadow, 
1992)  
 
 

4.3 Stoppordlistan  
En stoppordlista är ett vanligt förekommande element i informationssökningssystem, 
både vid indexering av dokument och vid tolkning av sökfraser (Meadow, 1992). De 
används för att begränsa det antal ord som måste sökas igenom och därigenom minska 
söktiden.  
 
Stopplistor kan vara lingvistiska och innehåller då de grammatiska ord som artiklar, 
prepositioner, konjunktioner och liknande som antas vara irrelevanta för innehållet i 
texten.  
 
En annan metod för att skapa stopplistor är att utgå ifrån orden frekvens i texten, och 
skapa statistiska stopplistor som även de till stor del ofta innehåller samma 
grammatiska ord och dessutom högfrekventa ord som inte är betydelsebärande 
(Meadow, 1992). Beroende på sökdomän och användningsområde ser stoppordlistor 
olika ut. 
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4.4 Sökordets betydelse 
Semantik handlar om ordens betydelse. För att ta reda på ett ords betydelse finns ett 
antal metoder. Ofta krävs information om i vilken kontext ett ord finns för att kunna 
avgöra vilken av flera möjliga betydelser det har.  
 

4.4.1 Tesaurer och lexikon 
En tesaur lagrar ord och dess betydelse organiserat efter ämnesområden medan ett 
lexikon lagrar ord och dess former. Både lexikon och tesaurer är vanligtvis 
organiserade i alfabetisk ordning. Detta innebär att det i tesaurer förekommer ett antal 
dubbletter eftersom det finns synonyma ord (Miller et al, 1990). 
 
Ett lexikon kan för varje inlagt ord, ett lexem, innehålla dess stavning, uttal, böjningar 
och avledda former, härstamning, vilken ordklass det tillhör, ett antal definitioner och 
exempel på dess olika betydelser, samt i vissa fall även synonyma och antonyma ord. 
Många system för informationssökning använder dock mycket enklare lexikon än så. 
(Ibid) 
 
Alla informationssökningssystem behöver ett lexikon. Antingen används ett mindre 
lexikon över en begränsad domän om systemet är utvecklat bara för detta, eller så 
används ett generellt lexikon. 
 

4.4.2 Hantering av egennamn 
I vissa system används speciella lexikon för egennamn. Även mer avancerade metoder 
för egennamnsigenkänning tas upp i litteraturen (Jurafsky och Martin, 2000, Mikheev 
et al. 1999). 
 

4.4.3 Disambiguering av sökord  
Sökfraser innehåller ibland ord med flera betydelser, så kallade polysema ord. För att 
disambiguera dessa ord används inom informationssökning ofta statistiska metoder för 
att på olika sätt expandera ett ords betydelse eller sätta det i relation till andra ord. 
 
4.4.3.1 N-gram 
En mycket välbeprövad statistisk metod är användningen av ordsekvenser för att 
avgöra ett ords betydelse eller åtminstone kontext. N-gram används för att beräkna ett 
ords sannolikhet givet n-1 tidigare ord. Detta antagande, att sannolikheten för ett ord 
beror på de tidigare orden, kallas ett Markov-antagande (Jurafsky et al., 2000). 
 
Unigram är detsamma som ett ords frekvens i texten, medan bigram och längre n-gram 
beräknas utifrån hur många gånger sekvensen förekommer i texten, och blir därmed 
alltid lägre än unigramfrekvensen. 
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I de fall där ordets olika betydelser tillhör olika ordklasser kan en ordklasstaggare 
avgöra vilken av ordets betydelser som avses genom att med hjälp av n-gram beräkna 
sannolikheter för vissa sekvenser av ordklasser (Hull, 1996). Detta kräver dock att de 
ord som analyseras finns i en text eller åtminstone i en grammatiskt korrekt mening.  
 
Inom informationssökning mot databaser kan detta vara svårt att genomföra, då 
sökfrasen ofta bara består av nyckelord och inte av hela meningar och 
databaselementen inte heller är mer än enstaka ord.  
 
4.4.3.2 Samförekomstmått 
Ett annat sätt att disambiguera ord är att använda samförekomstmått för att se vilken 
av flera betydelser ett ord har, givet andra ord i dess närhet. Ett ords betydelse avgörs 
ofta av kontexten. Kontexten kan vara allt ifrån enstaka på något sätt relaterade ord till 
hela texter.  
 
Inom informationssökning finns ett antal metoder för att analysera kontext och på så 
sätt avgöra vilken av flera möjliga betydelser som avses, givet ett ord med flera 
betydelser. Den vanligaste metoden för att analysera kontexten är att beräkna 
sannolikheten för ett ords olika betydelser givet den kontext ordet står i, s.k. 
samförekomstmått (Lesk, 1986). Vanligtvis är det avståndet till det tvetydiga ordet 
som avgör vilka ord som tas med i samförekomstmåttberäkningen. Antalet ord som 
ska tas med kan varieras tills bästa resultat uppnås. Denna metod kräver en del tid och 
minne men mindre om stoppord räknas bort, vilket de oftast gör.  
 
Exempel: Homograferna tomten som i jultomten och tomten som i den bit land som 
utgör någons egendom stamavskiljs med Porteralgoritmen båda till ”tomt”. Det blir 
därmed omöjligt för systemet att avgöra om det är dokument som handlar om tomter 
och fastigheter eller de som handlar om jultomtar som användaren är ute efter. Att lista 
uppenbart relaterade ord och jämföra dessa med kontexten i sökfrasen kan i dessa fall 
lösa problemet (Lesk, 1986).  
 

4.4.4 Flerordsbegrepp 
I informationssökning är flerordsbegrepp ett problem. Om användaren söker på ett 
begrepp bestående av två substantiv, är träffar på de respektive orden inte speciellt 
intressanta utan det är frasen som helhet som önskas. För att uppnå detta krävs att 
systemet analyserar orden i kombination för att hitta flerordsbegrepp. Detta kan göras 
med hjälp av n-grammodeller där data i sökmaterialet analyseras och flerordsbegrepp i 
form av bigram och kanske även trigram tas fram.  
 
Kelledy och Smeaton (1997) presenterar en metod för att hantera generella sökord som 
förekommer i fraser genom att med hjälp av n-gram identifiera ett antal vanliga fraser 
som sedan inkluderas i lexikon. Sökningar på lexikala idiom och på flerordsbegrepp 
som att ”gå på bio” kan då lösas med hjälp av n-gram. 
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4.5 Semantisk utvidgning av sökord 
I informationssökningssammanhang kan det vara intressant att vidga ett sökord till att 
innefatta andra ord med samma betydelse, så kallad synonymexpansion. Ett annat sätt 
att expandera ett ords betydelse är att hitta relaterade ord eller begrepp på mer generell 
eller mer specifik nivå.  
 

4.5.1 Synonymhantering 
Synonymer är olika lexem med samma betydelse. För att vara synonymer krävs att det 
går att byta ut det ena lexemet mot det andra i en mening utan att betydelse eller 
acceptans förändras (Jurafsky et al., 2000). Problem med synonymer är att det finns 
väldigt få sanna synonymer, dvs. lexem som är utbytbara i alla sammanhang. Polysemi 
innebär att lexem har flera relaterade betydelser och en synonym till en av dessa 
betydelser är oftast inte en synonym till de andra betydelserna. Två polysema lexem 
som är synonyma i en mening behöver inte vara, och är troligtvis inte, synonyma i en 
annan mening.  
 
Problemet att användarna inte vet exakt vilka ord som finns lagrade i vilket 
sammanhang gör att de ofta måste söka på flera synonyma ord för att få bra träffar. 
Vissa system sköter synonymexpansion automatiskt vilket underlättar för användaren. 
Sökfrasen expanderas då genom att alla möjliga synonymer tas fram. Innan detta görs 
bör sökorden eventuellt disambigueras för att inte ge synonymer som relaterar till fel 
betydelse av sökorden. För att ytterligare minska risken för irrelevanta träffar används 
ofta viktning av synonymerna för att avgöra hur relevanta de är. (Baeza-Yates et al., 
1999) 
 
Synonymexpansion av sökord kan ge fler relevanta träffar, och därmed bättre täckning 
men sannolikt också en hel del irrelevanta träffar, vilket innebär sämre precision.  
 

4.5.2 Ontologier och taxonomier 
En ontologi är en samling av objekt tillhörande en viss domän. Den bygger på en 
konceptualisering av en viss domän och syftet med ontologin är att göra denna 
konceptualisering explicit. De flesta ontologier innehåller någon typ av taxonomi. 
 
En taxonomi är enligt Noy och Hafner (1997) en, oftast hierarkisk, trädstruktur där det 
för varje klass av objekt finns ett antal kriterier som måste uppfyllas. I trädstrukturen 
relateras objekt med underkategorier och superkategorier. Varje objekt kan ha länkar 
till flera superkategorier.  
 
Hyponymer är två lexem där det ena är en underklass till det andra. Det mer generella 
lexemet i detta par kallas hyperonym och det mer specifika lexemet kallas hyponym. 
En hyponym ärver alla egenskaper från hyperonymen men innehåller dessutom mer 
specifik information. Ett exempel på hyponymer är frukt och äpple, där äpple är 
hyponym och frukt är hyperonym. 
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4.5.3 Semantiska nät  
WordNet är ett nätbaserat lexikalt referenssystem med substantiv, adjektiv, verb och 
adverb samt dess synonymer, hyperonymer och hyponymer. Tanken bakom WordNet 
är att orden ska finnas organiserade konceptuellt istället för, som i vanliga lexikon, 
alfabetiskt. WordNet finns endast utvecklat på engelska.(Miller et al., 1990) 
 
För att kunna expandera en sökfras med synonymer och hyponymer krävs att ordens 
betydelse fastställs. Enligt Liu et al. (2005) kan WordNet användas för disambiguering 
av korta sökfraser med 90% korrekta ordbetydelsebestämningar. Även Sussna (1993) 
använder WordNet för att beräkna semantiska avstånd mellan sökord. 
 
 

4.6 Rättstavningsprogram 
Ett robust system är ett system som kan hantera fall som inte finns i reglerna, 
exempelvis att kunna hantera ett ord som inte finns i systemets lexikon. Många 
informationssökningssystem har metoder för att rättstava vanliga felstavningar, men 
till hur stor grad varierar från system till system. 
 
Användare skriver fel och ibland leder felskrivningarna till existerande ord, vilket är 
mycket svårt för system att hantera. Om felskrivningen istället leder till ett nonsensord 
är frågan hur detta ska hanteras. Ett av problemen med felstavningar är att veta om ett 
inskrivet sökord verkligen är ett ord, eller ej. (Ingels, 1997) För att avgöra om det 
handlar om en felstavning kan existerande systemvokabulär sökas igenom. Finns ordet inte 
med där antas ordet vara felstavat, förutsatt att systemet inte hanterar ändelser och böjningar som icke-
existerande ord. Det har diskuterats huruvida ett mindre lexikon skulle ge färre problem 
med felstavningar av ett vanligt ord som blir till ett rätt stavat men ovanligt ord, men 
Damerau & Mays (1989, i Jurafsky et al., 2000) fastslog att stora lexikon löser fler 
problem än de orsakar. I mer avancerade system, exempelvis med ordklasstaggad text, kan 
kontextuella ledtrådar analyseras för att avgöra om det handlar om en felstavning som lett till ett annat 
existerande ord.  
 

4.6.1 Typer av felstavningar  
Klassificering av felstavningar görs traditionellt utifrån orsaken till felstavningen och 
man skiljer då på två typer av felstavningar (Kukich, 1992). Typografiska stavfel är fel 
som beror på att fel tangent av misstag tryckts ned medan kognitiva stavfel innebär att 
felet ligger i okunskap om ordets stavning.  
 
En annan viktig distinktion är den mellan enkla och multipla felstavningar. En enkel 
felstavning innebär att någon av feltyperna ovan finns en gång i ordet medan en 
multipel felstavning innebär att flera fel förekommer i samma ord. Den vanligaste 
metoden för att jämföra likhet mellan ord är Levensteins avstånd, även kallat 
redigeringsavståndet (Baeza-Yates et al., 1999). Detta innebär det minsta antal 
ändringar som måste utföras för att ett ord ska bli till ett annat ord. (Ibid) I ett system 
kan man därför lägga in en gräns för hur många ändringssteg som ska tillåtas, dvs. i 



 

 27

vilka fall ett felstavat ord kan korrigeras och i vilka fall det ligger för långt bort 
redigeringsmässigt sett. Enligt Dameraus (1964) studie av mönster i felstavning 
handlar hela 80% av alla felstavningar (som blir icke-ord) om enkla felstavningar. 
Dessa felstavningar delas upp i fyra olika feltyper: insertion (lägga till en bokstav), 
deletion (missa en bokstav), substitution (byta ut en bokstav) och transposition (byta 
plats på två konsekutiva bokstäver). (Jurafsky et al., 2000) 
 
Det är vanligt att användare stavar rätt i början på ett ord och skriver fel senare i ordet 
(Meadow, 1992). Då kan jokertecken användas för att ersätta ett eller flera tecken som 
saknas. Eftersom trunkering innebär en relativt stor belastning för systemet har även 
andra metoder utvecklats för att hantera felstavningar. 
 

4.6.2 Segmenteringsfel 
En speciell typ av problem uppstår när ett mellanslag sätts in av misstag. Mellanslag 
tolkas oftast som ordgräns och systemet behandlar därför de olika delarna för sig, 
vilket ger ett annat resultat än om ordet skrivits ihop. Detta kallas inom naturligt-
språk-behandling för uppdelningsfel (Eng. segmentation errors), där ett ord antingen 
skrivs ihop med ett eller flera andra ord eller separeras från sin andra halva.  
 
Både ihopskrivning och särskrivning är relativt vanligt i svenskan just eftersom 
oändligt många sammansatta ord kan skapas genom att två substantiv sätts ihop. 
(Ingels, 1997). Lösning på detta är svårt, eftersom datorer ofta använder sig av 
mellanslag för att avgöra gränserna för ett ord och ett sammanskrivet ord då ses som 
en felstavning, ett icke-ord.  
 

4.6.3 N-gram 
N-grammodeller används också i rättstavningsprogram och andra applikationer där det 
felstavade ordet blir till ett annat (eng. real-word error) ord. Det är en lokal metod 
vilket innebär att endast den omedelbara kontexten används. Alla möjliga 
felstavningar av alla ord i en mening genereras och med hjälp av n-gram beräknas 
vilken kombination som är den mest sannolika. Liknande probabilistiska modeller kan 
även användas på bokstavsnivå för att kunna säga något om vilka 
bokstavskombinationer som är mest sannolika i rättstavning (Jurafsky et al., 2000).  
 

4.6.4 Fonetisk rättstavning 
Homofoner, ord som låter likadant men stavas olika skapar problem i alla typer av 
system som hanterar naturligt språk. Detta är ett särskilt stort problem i språk som 
engelska där ord som låter lika kan ha väldigt många stavningar. Problemet gäller även 
stavning av namn, främst efternamn, där samma uttal kan ha ett flertal olika 
stavningar. 
 
För att hantera denna typ av problem har en metod utvecklats som matchar ord med 
olika stavning men samma eller liknande uttal. Det mest kända exemplet på detta är 



 

 28 

Soundex, som använder koder för att beskriva fonem och sedan matchar ord med hjälp 
av dessa koder (Zobel och Dart, 1996). Inom informationssökning har denna metod 
främst fått fäste i sökningar på egennamn och andra entiteter där alternativa stavningar 
är vanligt förekommande.  
 
 

4.7 Sammanfattning 
Ett informationssökningssystem måste klara av en stor del av vårt språks alla 
egenheter för att kunna ge ut relevanta träffar. Utifrån en sökfras bör systemet bland 
annat kunna identifiera alternativa ordformer och synonymer, avgöra vad som är ett 
ord, hantera det som inte kan identifieras som ett ord, samt kunna ge olika träffar för 
samma ord i olika kontexter. För att uppfylla alla dessa krav används ofta 
språkteknologiska metoder. Till stor del handlar metoderna om att utifrån kunskap om 
ord och dess former bygga hållbara regler för ordhantering och med hjälp av statistik 
över ords frekvenser och hur ord förekommer i relation till varandra skapa modeller 
för att hantera språk.  
 
Lexikon och tesaurer är givetvis språkberoende, men även algoritmer för 
stamavskiljning och rättstavning kan behöva justeras för olika språk. Hur mycket beror 
på hur närbesläktade språken är. Vissa metoder, som exempelvis semantiska nät, finns 
ännu inte utvecklade på svenska och skulle kräva enormt stora insatser för att 
utvecklas, medan statistiska metoder som n-gram och samförekomstmått utgår direkt 
ifrån den kontext som används och därmed är enkla att använda på olika språk. 
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5 GULA SIDORNA – URSPRUNG OCH 
ANVÄNDNING1 
 
Gula Sidorna består av annonser som företag kan köpa. I annonserna ingår ett antal 
sökord. På Gula Sidorna hör varje annons till minst en rubrik av de ca 1400 rubriker 
som i grunden kommer från katalogen med samma namn. Det Rosa materialet 
däremot, ligger inte under någon rubrik utan endast under företagsnamn.  
 
Gula Sidorna utvecklades för att ges ut i katalogform med sökning utifrån ett antal 
kategorier, och även om viss modifiering har skett, har ingen helomfattande 
omstrukturering av informationen gjorts sedan Gula Sidorna lades ut på webben. En 
internetbaserad tjänst används på andra sätt än en katalog i tryckt form, men trots det 
ligger exempelvis kategoriseringen av de Gula annonserna under rubriker kvar även i 
söktjänsten på nätet. Kvarlevor från katalogerna märks även i uppdelningen mellan 
Gula och Rosa annonser, där de Rosa är de annonser som överförts från 
Företagskatalogen Rosa Sidorna där sökning sker på företagsnamn i bokstavsordning. 
Vissa företag finns bara i det Rosa materialet, andra bara i det Gula, men de flesta har 
annonser både på Rosa och Gult. Viktigt att nämna är att alla företag inte finns på Gula 
Sidorna och därför kan användaren känna till och söka på företag som inte finns i 
Eniros databas. 
 
 

5.1 Det Gula sökmaterialet 
På Gula Sidorna finns flera olika typer av data, såsom kontaktuppgifter, vilka varor 
och tjänster som företaget erbjuder, öppettider, betalningssätt osv. Allt detta ligger 
lagrat i ett databasliknande program. Varje Gul annons innehåller ett antal 
grunduppgifter som företagsnamn och telefonnummer, som båda är sökbara. Dessutom 
har många annonser en informationssida (dvs. annonsen går att klicka på från 
träffsidan) med mer eller mindre information. På denna informationssida visas de 
sökord som annonsörerna köpt.  
 
Tillsammans med säljaren bestämmer annonsören hur informationen i annonsen ska se 
ut. Det handlar förutom sökord även om annonsens grafiska utseende, vilka rubriker 
annonsören vill vara sökbar på och andra detaljer om informationen som ska visas på 
nätet. 
 
Databasen där alla sökdata data lagras är dynamisk, den förändras allt eftersom nya 
affärskrav kommer till och tas bort. Dock finns två huvudsakliga typer av annonser 
med olika struktur. 
 

                                            
1 Alla fakta om systemet och sökningar som presenteras i detta kapitel baseras på information från intervjuer 
med anställda på Eniro under perioden 2005-08-15—2005-12-30, samt på information från Eniros intranät och 
interna system. 
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5.1.1 Gamla annonser 
Förr bestod annonsörernas information av två delar, grunduppgifter som adress och 
telefonnummer som var obligatoriska, samt en fritextdel, annonsens informationssida. 
På informationssidan låg beskrivning av företaget, öppettider, produkter och liknande 
(se figur 5.1). Allt utom öppettider och adressuppgifter är sökbart i dessa annonser. 
Denna typ av data ligger till viss del kvar men är på väg ut ur systemet allt eftersom 
nya annonser säljs in.  
 

 
Figur 5.1 Exempel på gammal annons. 
 
 

5.1.2 Nya annonser 
De nyare informationssidorna innefattar 18 mallar som har en viss struktur: Ett antal 
rubriker med samma typ av information samlas under en mall. För varje rubrik finns 
ett antal relaterade sökord som annonsören får köpa, så kallade ”strukturerade sökord”.  
 
För varje mall finns ett antal olika underrubriker där annonsörerna kan välja bland 
existerande sökord (se figur 5.2). Underrubrikerna är inte sökbara men kallas för 
sökord på nivå 1 och exempel på underrubriker är ”Kök”, ”Varumärken”, ”Produkter 
och Tjänster” etc. Sökorden som ligger under dessa rubriker sägs ligga på nivå 2. 
Under underrubriken ”Varumärken” finns exempelvis sökord som Nike, Volvo, 
Findus, etc. Under ”Produkter” finns ”bilar, ”skor”, ”matvaror” etc. För vissa 
underrubriker finns dessutom ännu en nivå av sökord, nivå 3. Exempel på sökord på 
nivå 3 är olika priskategorier. 
 
 
Kök: Ex.  
o Afrikanskt  
o Bacon 
o Crossoverbuffé 
o Fastfood 
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o Hamburgare 
o Indiskt öl 
o Kalla mezarätter 
o Thailändskt 
o Varm korv 
o Vin 
 
Specialiteter/Atmosfär: Ex.  
o À la carte 
o Bowling 
o Dagens rätt 
o Drive-in 
o Glutenfritt 
o Fullständiga rättigheter 
o Julbord 
o Romantiskt 
 
Priser: Ex.  
o Avsmakningsmeny (från 100 kr, från 150 kr, från 200 kr, från 50 kr) 
o Efterrätter (från 100 kr, från 150 kr, från 200 kr, från 60 kr, från 50 kr, osv.) 
 
Betalningsalternativ : Ex.  
o American Express 
o Kontant betalning 
o Rikskuponger 
 
Lokaler: Ex.  
o Baren 
o Matsalen 
o Uteserveringen 
 
Figur 5.2 Exempel på sökord som annonsören kan välja bland för rubriken ”Restauranger”. 
 

Annonsören får endast välja sökord bland de sökord som finns listade under varje 
underrubrik. De flesta strukturerade sökorden är substantiv, oftast i plural. Det handlar 
nästan uteslutande om enskilda ord. Endast där sökordet är del av ett begrepp räknas 
två sökord som ett. I dessa fall är dock begreppets delar sökbara var för sig. I annonsen 
nedan finns exemplet ”Forbo Forshaga” som sålts som ett sökord, men är sökbart både 
på ”Forbo” och ”Forshaga”. Det finns även en underrubrik där annonsören får välja 
rubrik och sökbara sökord själv, så länge de inte använder företagsnamn som sökord, 
eftersom detta skulle kunna ge träff på fel företag.  
 
Många annonsörer är inte nöjda med det fasta urval av sökord som finns utan vill 
dessutom ha en egen beskrivning av företaget, i fritext. Denna typ av sökord kallas 
”ostrukturerade ord”, och är inte sökbara.  
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Ett exempel på en ny annons visas i figur 5.3. Företaget har under underrubriken 
”Verksamhetsbeskrivning” en beskrivning av företagets verksamhet. Dessutom finns 
de obligatoriska adressuppgifterna med. Förutom dessa två, samt öppettiderna, har 
annonsören valt att köpa sökord under underrubrikerna ”Varumärken”, ”Färg”, ”Vägg 
och tapet” samt några fria sökord. 
 

 
Figur 5.3 Exempel på ny annons. 
 
Eftersom de äldre annonserna är på väg att avvecklas ligger fokus i denna studie på 
utveckling av sökning i nya data. 
 
För rubriker och rubrikhänvisningar innebär teckenhanteringen vid lagringen av data 
att alla ord tas fram och allt som inte är bokstäver tas bort ur materialet.  
 
 

5.2 Söklogiken för Gula Sidorna 
På Gula Sidorna (www.gulasidorna.eniro.se) finns två sökfält varav det första är till 
för den rubrik, det företagsnamn eller de sökord (en produkt, varumärke eller en tjänst) 
användaren är ute efter och det andra sökfältet är för geografiskt område eller ort (se 
figur 5.4). Det finns även en möjlighet att klicka sig fram till den rubrik man som 
användare är ute efter och få upp de företag som registrerats under denna rubrik. 
Samma möjlighet att klicka sig fram i strukturen finns även för sökfältet 
”Område/ort”. Dessutom finns ett antal grupperingar av rubriker listade på förstasidan, 
där användaren kan klicka på intresseområde, exempelvis ”Hälsa och Skönhet”. 
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  Figur 5.4 Gula Sidornas förstasida. 
 
Användarna har alltså dels möjligheten att själva skriva in sökord eller den rubrik de är 
intresserade av, och dels finns rubrikerna listade för dem som föredrar att klicka sig 
fram. En kombination av dessa metoder kan även användas genom att skriva in en 
enstaka bokstav i sökfältet för rubrik/sökord. Alla rubriker som börjar på denna 
bokstav visas då. Sökningen på Gula Sidorna innefattar med andra ord flera olika 
sökvägar. Det som behandlas i denna studie är för avgränsningens skull bara de 
sökningar där användaren skriver in en sökfras i sökfältet för 
”Rubrik/Företagsnamn/Sökord”. 
 
Mer än 90% av sökningarna på Gula Sidorna är sökningar på enstaka ord (OneClick, 
2005), dock är sökningar på enstaka bokstäver, dvs. genvägen till listan med rubriken 
under den bokstaven, inkluderade i denna statistik. Sökningarna är dessutom ofta 
specificerade för ett visst geografiskt område. 
 
Söklogiken innefattar dels flödet, dvs. i vilken ordning sökningar görs, och dels 
hjälpmoduler där stavning, synonymer, ordstammar, stoppord och liknande 
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kontrolleras för att förbättra sökflödet. Olika regler och hjälpmoduler används för de 
olika typerna av data; rubriker, sökord och företagsnamn. 
 
Några hjälpmoduler är generella, såsom transparens och normalisering, och kommer in 
först i sökningen, medan andra som är mer specifika sätts in vid respektive datatyp i 
sökflödet. 
 
Transparens innebär att två eller flera sökord kan kastas om, så att en sökning på 
”Bagare Bosse” ger träff på ”Bosse Bagare”. Ordens relativa ordning påverkar alltså 
inte sökresultatet, däremot måste alla användarens sökord fortfarande finnas med för 
att ge träff. 
 

5.2.1 Normalisering 
Innan sökfrasen ska matchas mot inlagda data måste den konverteras till samma form 
som lagrade data. Syftet med normaliseringen är att se till att samma tecken räknas 
som ordgräns både i lagrade data och i den inskrivna sökfrasen, att ordets stam tas 
fram och att inga konflikter uppstår mellan små och stora bokstäver. Normaliseringen 
specificeras dessutom ytterligare, senare i processen för varje steg i 
vattenfallsmodellen där rubriker, företagsnamn och sökord har egna regler.  
 
5.2.1.1 Teckenhantering 
Normalisering i form av stamavskiljning och omskrivning av danska ø till svenska ö 
och liknande och alla bokstäver skrivs om till gemener.  
 
Som betydelsebärande tecken räknas alfabetet, 0-9, tecknen ”&”, ”$” och ”@” samt 
punkt. Ett antal tecken tas dessutom bort ur sökfrasen, exempelvis utropstecken och 
frågetecken, kolon och citationstecken. I normaliseringen omvandlas dessutom alla 
bokstäver med accent, cirkumflex och liknande till bokstav utan, och danska ø och 
andra utländska bokstäver skrivs om till svenska motsvarigheten. Parenteser och 
bindestreck hanteras enligt en speciell regel som innebär att A-B söks både 
sammanskrivet (AB) samt var för sig (A och B). 
 
5.2.1.2 Stamavskiljning  
En viktig del i normaliseringen är stamavskiljningen som används på rubriker, 
rubrikhänvisningar och sökord, inte på företagsnamn. En stamavskiljare används i 
sökningen för att lättare hitta matchande ord till användarens sökfras. Sökfrasen 
stamavskiljs och jämförs med de lagrade ordstammarna i data. I vattenfallsmodellen 
lagras data bara i stamavskild form.  
 
Ordstamsavskiljning av alla sökord sker i Typhoon Language Filter, TLF, en 
stamavskiljare som bygger på Snowballprojektets stamavskiljare (Snowball, ), i 
grunden Porters algoritm (se avsnitt 2.3.2), anpassad till svenska språket. Denna 
algoritm hanterar endast regelbundna ordböjningar och pluraländelser.  
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Snowballs stamavskiljare fungerar liksom Porters algoritm enligt ett antal regler som 
gås igenom steg för steg. Till att börja med letas regionen efter första konsonanten som 
följer efter en vokal, eller null-regionen i slutet av ordet om en sådan sekvens inte 
finns, upp. Denna region kallas R1 och används som grund i stamavskiljningen. 
 
R1 söks därefter igenom efter längsta suffix av följande: a, arna, erna, heterna, orna, 
ad, e, ade, ande, arne, are, aste, en, anden, aren, heten, ern, ar, er, heter, or, as, arnas, 
ernas, ornas, es, ades, andes, ens, arens, hetens, erns, at, andet, het, ast, och detta suffix 
tas bort. S tas bort om det föregås av en konsonant (förutom q, s, w, x, z). Om något av 
följande suffix finns i R1 tas den sista bokstaven bort: dd, gd, nn, dt, gt, kt, tt. Om lig, 
ig eller els finns i R1, ska den längsta av dessa hittas och tas bort. Löst ersätts i R1 
med lös, och fullt med full. 
 
Ett exempel som visar detta är ordet ”dagligen” där R1 är ”-ligen” eftersom g i ”dag” 
är första konsonanten efter en vokal. Först letas längsta möjliga ändelse i R1 upp, 
vilket i detta fall blir ”-en”, och kvar är då ”-lig” som tas bort. ”Dagligen” stamavskiljs 
alltså till ”dag”. 
 
5.2.1.3 Hantering av oregelbundna ord 
Eftersom stamavskiljaren inte hanterar oregelbundna ord och bara vissa ändelser och 
avledningar, finns även en lista med ord som inte innefattas av stamavskiljaren och 
därför måste läggas in manuellt. Listan innehåller ord kortare än fyra bokstäver och 
ord med oregelbundna böjningar. Detta görs inte med hjälp av lingvistiska regler, utan 
alla ord som slutar på exempelvis ”-artikel” måste läggas in separat för att kunna ge 
träff på pluralformen. I listan finns både ord i singular som pekar på ordets pluralform 
och tvärtom.  
 

5.2.2 Vattenfallsmodellen 
Sökningen på Gula Sidorna följer en utarbetad affärsmodell och sker först på exakt 
sökord, med normalisering och transparens.  
 
Om sökordet bara innehåller siffror (fler än fyra) behandlas det som ett 
telefonnummer, och en träff ges ut om telefonnumret finns lagrat i databasen. Därefter 
kollar systemet parallellt om det är ett företagsnamn, rubriknamn eller 
direkthänvisning till rubrik (se figur 5.5).  
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Figur 5.5 Vattenfallsmodellen, översikt. 
 
 

5.2.2.1 Rubriksök 
Den teckennormalisering som görs är att rubriker och hänvisningar där tecknen punkt, 
kolon, kommatecken, semikolon, bindestreck, plustecken, et, citationstecken, apostrof, 
snedstreck eller mellanslag förekommer delas upp i två ord där dessa tecken finns. 
Dessutom stamavskiljs sökfrasen för att kunna matcha lagrat data. 
 
I rubriksökningens inledande stavningskontroll jämförs det inskrivna sökordet med ett 
antal möjliga felstavningar av vissa rubriker. Denna information läggs till manuellt, så 
om det visar sig att exempelvis en vanlig felstavning av rubriken ”Restauranger” är 
[Resturanger] så läggs en pekare in för att sökningen inte ska behöva gå via fuzzy spell 
för att hitta rätt rubrik. Alla pekare för rubriker handlar om vanliga felstavningar av 
rubriknamn eller delar av rubriknamn. Exempel: [cafer]  ”caféer”, [pizerior]  
”pizzerior”, [pubbar]  “pubar”, [smörgåsafärer]  “smörgåsaffärer” 
 
För rubriker finns en stoppordlista med ord som ställer till problem vid sökning 
eftersom de blockerar träffar på rubriker som delvis består av en annan rubriktitel. 
Anledningen till denna blockering är att sökningen stannar när den hittat en exakt träff 
på rubrik, och rubriken som då innehåller det ordet, och dessutom består av fler ord, 
kommer aldrig att få några träffar, vilket annonsörerna inte skulle acceptera. Antingen 
kan det handla om en gammal rubrik som är på väg ut ur systemet, som 
”Badrumsinredningar-, renoveringar” (ersätts av ”Badrumsinredningar” respektive 
”Badrumsrenoveringar”) eller en rubrik som helt enkelt finns som en dubblett, 
exempelvis ”plastikkirurger” och ” rubriken ”Läkare med specialistkompetens 
plastikkirurgi”. 
 

Sökfras

Normalisering/transparens 

Telefon- 
nummer Rubrik Sökord

Företags-
namn 

Normalisering Normalisering Norm./Trunk./Delv. Transp. 

Fuzzy spell Träffar 

FelmeddelandeStavningsförslag 
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Om det bara finns ett sökord, får användaren antingen en direkt träff på rubrik, eller 
direkthänvisning. För att vissa vanliga sökningar ska ge mer relevanta träffar har en 
del ord och fraser som direkt refererar till en rubrik valts ut och kopplats direkt till 
respektive rubrik, med en så kallad direkthänvisning. Exempelvis leder sökningar på 
[boka bord], [servering mat], [middag] eller [äta ute] direkt till rubriken 
”Restauranger”. Detta löser kanske vissa problem med andra företag som angett t ex. 
både ”boka” och ”bord” som sökord, men ger inte speciellt relevanta träffar då alla 
restauranger visas och inte bara de som exempelvis serverar middag.  
 
 

 
Figur 5.6 Träffbild för sökordet [häst]. Direkthänvisning ger tre rubrikträffar, samtidigt som en länk 
till sökordsträffarna visas längst ned, och träffarna på företagsnamn visas till höger. 
 
I vissa fall har samma ord eller fras använts för att referera direkt till flera olika 
rubriker. Istället för att få träff direkt visas då en mellansida där användaren måste 
välja ur en lista med rubriker vilken rubrik som avsågs (se figur 5.6). Exempel på detta 
är [badrum] som pekar på ”badrumsinredningar”, ”badrumsrenoveringar” och 
”badrumsinredningar-, renoveringar”.  
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Handlar det däremot om fler än ett sökord, används mellanslaget som ett Booleskt och, 
dvs. alla sökargument måste vara sanna för att ge en träff. Samma sökflöde som 
beskrivits för det första sökordet följer då för det andra sökordet. Sökningen sker även 
här enligt vattenfallsmodellen. 
 
5.2.2.2 Företagsnamn 
Samma sökning sker sedan på företagsnamn med den skillnaden att ingen 
stamavskiljning görs och förutom transparens används även delvis transparens och 
högertrunkering. Efter normalisering jämförs det inskrivna sökordet med en lista över 
felstavningar, förkortningar och särskrivningar av företagsnamn, samt nya 
företagsnamn på gamla företag och liknande.  
 
Delvis transparens innebär att användaren inte behöver skriva in alla sökord utan får 
träff på två av tre sökord. Exempelvis på företagsnamn som ”Eniro Sverige 
Stockholm” ges träff om användaren skriver ”Sverige Eniro”. Delvis transparens gäller 
företagsnamn både under Gult  (men kommer då upp som sökordsträff) och Rosa. 
 
Högertrunkering innebär att alla företagsnamn som börjar med de bokstäver eller det 
ord som användaren skrivit in ges ut som träffar. Detta används för att företagsnamn 
ofta är längre än användaren känner till (Statoil heter exempelvis Statoil Sverige AB o 
dyl). Detta kan dock ge träffar på ”bildbyråer” när man söker på ”bil”. 
 
Om träffen på företagsnamn ligger som Gult data ges den ut. Om det istället blir träff 
på både en Gul och en Rosa träff så ges den Rosa träffen ut. Anledningen till detta är 
att en användare som sökt på ett företagsnamn inte antas vara intresserad av vad 
företaget säljer eller erbjuder för tjänster utan vill ha kontaktuppgifter, och dessa är 
bättre i de Rosa annonserna. Alla träffar som matchar sökordet högertrunkerat ges ut. 
Dessutom ges alla träffar på delvis transparens (dvs. om sökargumentet är del av ett 
företagsnamn) ut. Detta innebär i vissa fall att dubbletter av en annons visas i 
träfflistan eftersom ingen kontroll sker för om det är samma företagsnamn som listas 
flera gånger.  
 
5.2.2.3 Sökord 
Normalisering av sökordsdata innebär att sökorden och informationssidestexterna 
endast delas upp i två ord där mellanslag finns.  
 
Dessa normaliserade ord jämförs sedan mot en stoppordlista för sökord som består av 
ett stort antal högfrekventa ord som prepositioner, artiklar och andra för Gula Sidorna 
icke-betydelsebärande ord.  
 
Om ingen rubrikträff visas, kommer sökordsträffarna upp som en lista på rubriker där 
det inskrivna sökordet finns med. Om sökordet däremot ger rubrikträff, kommer 
sökordsträffarna upp under länken ”x antal företag har angivit sökordet y i sin 
beskrivning” längst ned på träffsidan.  
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Även på sökord finns pekare för synonyma eller nära relaterade ord. Detta kommer ur 
önskemål från annonsörerna att vilja vara sökbara på vissa sökord som inte finns 
inlagda i systemet.  
 
 
[Pizzeria]   ”Pizza” 
[Snabbmat]   ”Fastfood” 
[Take away]  ”avhämtning” 
[Turkisk snabbmat]  ”turkiskt” 
[vegetariska rätter]  ”vegetariskt” 
[wokade rätter]  ”wok” 
[kravmärkta varor]  ”kravmärkta produkter” 
[knäckebröd]  ”hårt bröd” 
[BBQ]   ”barbecue” 
[fågeluppfödare]  ”fågeluppfödning” 
[färgrådgivare]  ”Färgrådgivning” 
 
Figur 5.7 Exempel på pekare inlagda för sökord. En sökning på [pizzeria] ger träff på sökordet 
”Pizza” osv. 
 
För tvåordssökningar kan ett av orden matchas mot rubrik och det andra mot sökord, 
samtidigt som sökning med båda orden som sökord görs. 
 
Sökningar på fler ord än två hanteras inte eftersom logiken enbart är utvecklad för ett- 
och tvåordssökningar. 
 

5.2.3 Fuzzy spell 
Om ett sökord inte ger träff någonstans i Gula Sidorna, skickas det vidare till en modul 
som jämför ordet med andra ord med liknande stavning. Detta innebär inte att 
vattenfallsmodellen gås igenom igen (eftersom vattenfallsmodellen, se avsnitt 5.2.2, 
lades till mycket senare än fuzzy-spell) utan den första mest lika träff som hittas ges ut 
som stavningsförslag, oavsett om det är en Rosa eller Gul  träff. 
 
Fuzzy spell tar alla rubriker, företagsnamn, sökord och rubrikhänvisningar exakt som 
de står (dvs. inte stamavskilda och inte i kombination med varandra, kollar varje ord 
för sig), och jämför det icke-matchande ordets n-gram (unigram och bigram) på 
bokstavsnivå med dessa inlagda ord. Eftersom orden endast jämförs precis som de står, 
ger en felstavad sökning på två sökord som inte står i följd i annonsen ingen träff. 
Detta innebär att endast de ord som i databasen lagrats som ett, dvs. begrepp som 
”Dagens rätt” kan hanteras av fuzzy spell. 
 
Stamavskiljningsalgoritmen och andra normaliseringsregler används inte i fuzzy-spell, 
utan systemvokabulären genomsöks med ordet precis som det står. Exempelvis 
används “blommor” istället för det stamavskilda “blom”.  
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För att leda till ett stavningsförslag (endast ett förslag presenteras) måste det icke-
matchande ordets n-gram matchas till en viss grad, beroende på hur långt ordet är. För 
ord kortare än två tecken räcker det om två n-gram matchar. Är ordet två tecken eller 
längre, men kortare än fem tecken ska tre n-gram matcha. Om ordet är fem tecken eller 
längre måste antalet tecken minus två n-gram matcha. 
 
Det ord som bäst matchar det icke-matchande ordet, givet kriterierna ovan, ges ut som 
stavningsförslag. Systemet visar endast ett stavningsförslag, så om fler än ett ord 
uppfyller kraven måste det bästa sållas ut. Valet grundas på ordlängd, så att det ord 
som bäst matchar det felstavade ordet i antal bokstäver ges som förslag. Om det även 
efter denna avgränsning finns flera alternativ väljer systemet det ord som träffar först. 
 
Om ingen träff hittas med fuzzy-spell heller, får användaren meddelandet ”Tyvärr gav 
din sökning ingen träff. Det finns ingen rubrik eller företag som heter [sökfras]”. 
 
 

5.3 Rankning av träffar 
Det system som används idag är en Boolesk modell där data antingen matchar eller 
inte matchar sökfrasen. För att få en träff krävs, om inget annat anges i söklogiken 
(exempelvis i fallet delvis transparens), att alla argument är sanna. Ingen viktning av 
träffarnas relevans utifrån hur väl de matchar sökorden sker. Istället styrs rankningen 
av de Gula träffarna av affärsmål där bäst betalande hamnar högst. Detta beräknas 
enligt ett poängsystem som innebär att ett företag som har köpt många tillägg på sin 
informationssida rankas högre än företag med mindre information och enklare annons. 
 

5.3.1 Gula rankningssystemet 
Annonsören betalar för varje rubrik som annonsen ska ligga under, samt för ett paket 
innehållande ett visst antal fria och strukturerade sökord. Det finns olika nivåer av 
annonser (från bas till guld), där annonsören får välja olika antal sökord beroende på 
vilken nivå som köpts (se figur 5.8). Nivåerna refererar till sökordsnivåerna beskrivna 
i 5.1.2. 
 
 
 
Huvuduppgifter: Nivå 1: Välj 1 Nivå 2: Välj 6 (+Obegränsat köp) 
Infosida Intro: Nivå 1: Välj 1 Nivå 2: Välj  12 
Infosida Bas: Nivå 1: Välj 1 Nivå 2: Välj  12 
Infosida Medium: Nivå 1: Välj 1 Nivå 2: Välj  20 
Infosida Avancerad: Nivå 1: Välj 1 Nivå 2: Välj  30 
Infosida Guld: Nivå 1: Välj 1 Nivå 2: Välj 300 
 
Figur 5.8 Annonsnivåer för Gula Sidorna. Annonsörer som köper en ”Infosida Intro” får välja ett 
sökord på nivå 1 och 12 på nivå 2, osv. 
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Poäng ges även för layoutdetaljer som fetstil annonsrubrik, ram runt annonsen, logga, 
bokningsfunktion och liknande. Dessa poäng räknas ihop till en poängsumma som 
används i rankningen av annonserna i sökningen. Rankningen baseras på annonsen i 
den tryckta katalogen och för annonsen på eniro.se tillsammans. Den annonsör som 
har högst poäng listas överst i träfflistan. 
 
Eftersom rubrikträffarna visas högst upp på träffsidan, och sökordsträffarna ligger som 
en länk längst ned på sidan, får användaren klicka vidare ännu ett steg för att komma 
till de företag som inte betalt lika mycket för samma sökord. 
 
 

5.4 Systemets svagheter enligt Eniro 
De svagheter som företaget uppfattat med Gula sökningar är främst att ingen 
”intelligens” finns i systemet och att rankningen bygger på affärsmål och inte på 
användarnas önskemål. Att träffarna inte kan viktas efter relevans utan bara delas in i 
Gula träffar och Rosa träffar uppfattas som ett problem. 
 
Avsaknaden av ”intelligens” i systemet innebär att varje ord måste hanteras separat, 
med avseende på exempelvis synonyma uttryck. Denna brist på synonymhantering 
leder ofta till att användaren inte får några träffar alls.  
 
Ett problem som uppfattas som mindre allvarligt är att stamavskiljaren inte kan hantera 
oregelbundna ord och böjningar. Även det faktum att systemet inte är utvecklat för 
sökningar med fler ord än två ses som mindre allvarligt eftersom relativt få (ca 7%, 
OneClick, 2005) sökningar görs med tre ord eller fler. 
 
En del problem med de data som finns lagrade har också uppmärksammats. Det 
handlar då främst om överlappande rubriker, till viss del ologiska uppdelningar och 
sammanslagningar av kategorier samt en del stavfel. Eftersom flera olika typer av data 
finns lagrade (gamla och nya annonser) kan det vara svårt att hitta generella regler för 
sökningen. Dessutom finns inte alla Sveriges företag med på Gula Sidorna vilket av 
många uppfattas som fel på söktjänsten. 



 

 42 

 

 



 

 43

6 METOD 
 
Då huvudsyftet med studien var att undersöka om ett informationssökningssystem som 
bygger på kataloguppgifter kan förbättras med språkteknologiska metoder, och i så fall 
vilka metoder som mest höjer systemets kvalitet, krävs att systemets aktuella prestanda 
kartläggs och att de områden som skulle kunna förbättras identifieras. 
 
Målet med studien är att genom analys av sökfraser från Gula Sidorna ge bättre träffar, 
utesluta irrelevanta träffar samt bättre ranka relevanta träffar utifrån hur väl de matchar 
sökfrasens semantik och syntax.  
 

6.1 Val av metod 
För att kunna avgöra vilka problem som finns med sökningarna måste systemet 
utvärderas. Syftet med utvärderingen är att ta fram de svagheter som finns i systemet, 
med avseende på hur bra träffar det ger. Dessa svagheter ska sedan hjälpas upp av 
språkteknologiska metoder. 
 

6.1.1 Val av utvärderingsmetod 
Eftersom systemet måste utvärderas för att kunna säga något om vilka problem som 
finns för att sedan kunna komma fram till lösningar på dessa problem, måste en 
utvärderingsmetod väljas. Då ökad relevans bland träffarna är ett av målen med denna 
studie är den typ av utvärderingsmetod som är bäst lämpad av de som presenterats i 
litteraturen någon typ av relevansmått.  
 
Metoden att observera en användare under en sökning valdes bort för att en 
observation ansågs kunna påverka användarens beteende och därmed skulle kanske 
inte sökfrasen formuleras på samma sätt som om användaren inte observerades. 
Observationer ansågs dessutom vara en alltför tidskrävande metod för att kunna 
säkerställa att alla typer av befintliga problem identifierades. Av samma orsak 
användes inte heller enkäter som i Shen och Zhais studie (2005).  
 
Av tekniska skäl kunde inte relevansåterkoppling med loggat klickbeteende (Nguyen 
et al., 2004; Daumé et al., 2004) användas på automatiserad väg. Alternativet, att 
simulera denna metod genom att manuellt studera och analysera användares 
klickbeteende, ansågs inte vara genomförbart givet tidsramarna. 
 
För att få fram de formuleringar som användarna brukar i sina sökningar togs istället 
ett testmaterial fram, där betydelsen i ett antal loggade sökfraser analyserades enligt ett 
antal lingvistiska kriterier. Även om det hade varit önskvärt att användarna själva 
bedömt resultatens relevans, ansågs Gula Sidorna innehålla en så speciell typ av 
information att träffarnas relevans i hög grad kan bedömas av vem som helst. 
Träffarna utvärderades därefter utifrån hur väl de motsvarade sökfrasens syntax och 
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semantik och de träffar som inte uppfyllde de uppsatta kriterierna grupperades till ett 
antal problemtyper. 
 

6.1.2 Bättre träffar 
Det främsta syftet med studien var att undersöka om språkteknologiska metoder skulle 
kunna förbättra träffarna på Gula Sidorna, och vilka lösningar som bäst skulle passa 
existerande system och den typ av data som finns. 
 
Eftersom inga siffror över totala antalet relevanta annonser givet en viss sökfras fanns, 
kunde inga exakta beräkningar av täckning göras. Som en följd av detta ansågs inte en 
exakt mätning av systemets precision vara relevant. Dock ökas precision genom att 
minska antalet irrelevanta träffar och därmed minska det totala antalet träffar, och 
täckning ökas antingen genom att minska totala antalet träffar eller öka antalet 
relevanta träffar. De språkteknologiska lösningsförslagen valdes med detta i åtanke. 
 
Då ingen möjlighet till implementering av lösningsförslagen fanns inom tidsramarna 
för studien, kunde ingen exakt mätning av lösningarnas effekt på systemet göras. 
Istället uppskattades dess implikationer kvalitativt utifrån kunskap om det existerande 
systemet. 
 

6.1.3 Bättre rankning av träffar 
Det andra syftet med studien var att förbättra rankningen av träffarna, till att innefatta 
relevansrankning.  
 
Förslag till förbättring på denna punkt byggde på att rankning efter bäst betalande 
annonsör som nu används som enda rankningskriterium inte hanterade träffarnas 
relevans på något sätt. Då det befintliga rankningssystemet enligt Eniro inte helt kan 
avskaffas, bygger förbättringsförslagen på en integrering av ett 
relevansrankningssystem med det befintliga, affärsinriktade, rankningssystemet. 
  
Förslagen bygger dessutom vidare på lösningsförslagen för bättre träffar, eftersom 
dessa är nära relaterade. 
 
 

6.2 Framtagning av testmaterial  
För att få en överblick över vilka brister i sökningen som systemet har, och vilka typer 
av fraser användarna sökt på användes sökdata från en månads Gula sökordssökningar. 
Med detta menas sökningar gjorda på www.gulasidorna.eniro.se under 30 dagar 2005, 
med sökord, dvs. inte sökningar där användaren skrivit in eller klickat på en exakt 
rubrik utan använt egna sökord. Anledningen till att inte mer data analyserades var att 
syftet var att identifiera felkällor (åtminstone de största) och en begränsad mängd 
problem antogs kunna uppstå eftersom flera problemfraser bör ha samma felkälla. Med 
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data från en månad ansågs det troligt att de största problemen skulle kunna identifieras 
och eventuellt även en del mindre problem. 
 
Eftersom sökningar från en månad skulle analyseras, och detta är en enorm mängd 
data (De ca 239 000 vanligaste sökordssökningarna, fördelade på 65 532 sökfraser, 
den månaden), användes vissa avgränsningar för att få fram den typ av data som 
orsakar problem. Det handlade dessutom om att ta fram de sökfraser som Gula Sidorna 
bör kunna hantera, för att kunna säga något om vilka problem dessa sökningar medför. 
 

6.2.1 Ordgränser 
Sökorden delas i sökningen bara upp i ord där mellanslag finns. För att hantera samma 
data som systemet valdes därför mellanslag som enda uppdelare även i analysen av 
loggade sökningar.  
 
Detta resulterade i sökfraser på ett till åtta sökord. 35 163 var ettordsfraser, 22 938 var 
tvåordsfraser, 5532 treordsfraser, 1460 fyraordsfraser, 330 femordsfraser, 86 
sexordsfraser, 20 sjuordsfraser och två åttaordsfraser. 
 
Då flerordsfraser var fokus i studien, men inget stöd i systemet fanns för fraser med 
fler sökord än två, analyserades endast de 22938 tvåordsfraserna vidare.  
 

6.2.2 Sökfrasfrekvenser 
De fraser som hade frekvens 1 togs bort direkt eftersom de antogs innehålla många 
stavfel och brus. Om två användare eller fler däremot använt samma sökfras ansågs 
frasen vara en aning mer generell. För att minska ned på det mycket omfattande 
materialet togs även sökningar med frekvens 2 bort från tvåordsfraserna. Kvar fanns 
då 4281 fraser, motsvarande totalt 49686 enskilda sökningar.  
 

6.2.3 Antaganden om typer av sökfraser 
Denna klassificering bygger på ett antal antaganden om vilken typ av träffar 
användaren var ute efter. Sökningarna klassificeras utifrån vad de antas vara tänkta att 
peka på. 
 
De antaganden som låg till grund för klassificeringen av sökfrastyper var: 

• Användare skriver inte in en exakt rubriktitel, så i de fall där dessa förekommer 
handlar det om en felloggad rubriksökning. 

• Om egennamn (förutom varumärken), bestämd form eller genitivform används, 
eller om ett av sökorden är ”ab” avses ett bestämt företag och sökningen bör 
klassificeras som Rosa. Exempel: 

− [bil bengtsson], egennamn 
− [cafe pärlan], bestämd form 
− [söders bönder], genitiv 
− [rörmokaren ab] 
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• Sökningar där svaret skulle kunna hittas på internet och inte ansågs vara av den 
typ av information som finns i det Gula materialet bör klassificeras som 
Webbsök.  

• Sökningar som består av [förnamn efternamn] eller omvänt antas vara 
sökningar på privatpersoner som av misstag gjorts på Gula Sidorna. 

• Sökfraser där sökfrasens betydelse är otydlig för det mänskliga ögat, eller där 
tolkningen är tvetydig ansågs vara omöjliga för systemet att hantera och bör 
därför inte tas med i testmaterialet.  

 
Eftersom fokus i studien skulle ligga på sökningar på produkter och tjänster, bortsågs 
med ovannämnda antaganden från alla sökningar som inte tydligt kunde sägas 
efterfråga sökordsinformation på Gula Sidorna. De relevanta sökstrategierna för 
sökordssökning utifrån användarens perspektiv ansågs vara Specific-information 
Search och General-information Search (se avsnitt 2.1.2). Rubriksökningar och 
sökningar på företagsnamn kan sägas vara exempel på Known-item Search (se avsnitt 
2.1.2), och är därmed inte intressanta i denna studie. Övriga fraser ansågs vara 
sökordssökningar avsedda för Gula Sidorna och därmed fraser som systemet bör 
kunna hantera. 
 
6.2.3.1. Rubriksökningar 
De drygt 100 fraser som bestod av [ord1, -, ord2], eller [ord1, ord2] hanterades inte 
som sökord eftersom de oftast var avskrivningar av exakta rubriker och därmed alltid 
ger direkt rubrikträff. De flesta var tydliga rubriksökningar eftersom sannolikheten att 
användaren skrivit in ”Läkare med specialistkompetens, övriga praktiserande” ansågs 
vara så liten att de direkt klassificerades som felloggade rubriksökningar. I de fall där 
sökfraserna följde formen på rubriker som ”Evenemang, eventbyråer” men skulle ha 
kunnat vara sökfraser, kontrollerades sökfrasen mot rubrikerna. De sökningar som 
endast gav träff på en rubrik klassificerades som rubriksökning. 
 
Eftersom möjligheten att söka på rubriker finns (då systemet är uppbyggt efter 
företagskatalogprincipen) anses detta vara en annan typ av sökning som inte är direkt 
relevant för denna studie. Däremot hanterades de fall där en rubrik kombinerats med 
ett eller flera sökord som en sökordssökning.  
 
Varför denna typ av data fanns med i loggarna över sökordssökningar är inte klart, och 
gör loggfilen mindre tillförlitlig. Dock var dessa loggfiler den enda typ av 
användardata som kunde framställas och därmed av stor vikt för studien.  
 
6.2.3.2. Sökningar på företagsnamn 
Om en sökfras kunde knytas till ett specifikt företag, oavsett om företagsnamnet var 
korrekt stavat eller om en ungefärlig sökning på företaget gjorts, antogs användaren 
veta vilket företag han eller hon var ute efter. 
 
Företagsnamn klassificerades som alla sökningar som innehöll egennamn (förutom de 
varumärken som finns som sökord i annonser), genitiv eller bestämd form, exempelvis 
[svens fönsterhantverk och fönsterputs] eller [länsrätten i stockholms län]. I detta 
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inkluderades även landsting, föreningar, kommuner etc. eftersom dessa typer av 
sökningar innebar att användarna visste vad de var ute efter även om de inte sökte med 
exakt företagsnamn. De sökningar med [Ortnamn + tjänst/produkt] eller omvänt, med 
produkten i obestämd form räknades som sökordssökningar. Undantag var de fall med 
ortnamnet i genitiv eftersom detta antogs innebära att användaren kände till att det 
finns en tjänst eller produkt av denna typ på den orten. Dessa testades dessutom genom 
att bryta ut ortnamnet och söka på det i geografiska sökfältet. Om fler träffar då gavs, 
ansågs sökfrasen vara en sökordssökning. Totalt klassificerades drygt 3300 fraser som 
företagsnamn. 
 
6.2.3.3. Webbsökningar 
Ett tiotal sökfraser som antogs vara avsedda för andra sökkällor än Gula Sidorna togs 
bort ur materialet. Beslutet baserades på den typ av information som efterfrågades, 
med tanke på att Gula Sidorna enbart innehåller information om företagen, deras varor 
och tjänster. Exempel på sökningar som klassades som webbsökningar är [motala 
historia], [nya zeeland] och [nederlänernas kartor] (sic!).  
 
Hit räknades även sökningar på [Viktiga nummer] och [Fröken ur] som skulle ha 
funnits på Gula Sidorna om de innehållit samma information som den tryckta 
versionen. 
 
6.2.3.4. Privatpersoner 
Bland tvåordsfraserna fanns många sökningar på [förnamn efternamn] eller omvänt, 
vilket klassades som felaktigt loggade sökningar på privatpersoner och därför inte 
hörde hemma bland de Gula sökordsfraserna. Totalt handlade det om ungefär 250 
fraser som bestod av ett namn. 
 
6.2.3.5. Otydbara sökfraser 
Ett tjugotal fraser togs bort på grund av att dess betydelse inte kunde utrönas från 
sökfrasen. Denna typ av sökningar kan ha varit sökningar på företagsnamn (som inte 
verkade finnas på Gula Sidorna) som därför semantiskt sett var nonsenssökningar, 
eller helt enkelt inkompletta sökfraser. Exempel på otydbara fraser är [vit tigrar], 
[tillverkare hund] och [alla fall]. 
 

6.2.4 Adresser och telefonnummer 
Gatuadresser plockades bort ur sökdata eftersom adressen i annonserna inte är sökbar, 
och denna typ av sökning därför inte är en sökning som Gula Sidorna är avsedda att 
hantera. http: och www-adresser togs inte heller med i testmaterialet, av samma orsak.  
 
Sökningar som var rena telefonnummer räknades också bort eftersom sifferhantering 
inte ansågs orsaka problem som kunde lösas med språkteknologiska metoder, och 
därför inte var relevant för denna studie. Även om telefonnummersökningar är möjliga 
på Gula Sidorna (nummer registrerade på företag), är de relativt ovanliga på Gula 
Sidorna och när de används hanteras de korrekt. Dessa typer av fraser uppgick 
sammanlagt till knappt 50 st. 
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6.2.5 Andra språk och tecken 
Sökfraser på andra språk, som inte var rena företagsnamn, plockades också bort, 
eftersom de antogs vara spam/brus. Sökfraser där ett eller flera ord inte kunnat tydas 
pga konstiga tecken etc. togs också bort. Dessa fraser utgjorde något tiotal av 
materialet. 
 
De 2592 sökningar fördelade på 476 fraser som kvarstod efter dessa avgränsningar 
utgjorde testmaterialet (Se bilaga A) som analyserades utifrån de träffar sökfraserna 
gav jämfört med vad de enligt antaganden om sökfrasernas innebörd borde ha gett. 
 
 

6.3 Kriterier för identifiering av problem 
Resterande sökordsfraser testsöktes för att identifiera vilka fraser som medförde 
problem. För att ett sökresultat ska godkännas krävs att resultatet dels inte innehåller 
irrelevanta träffar och dels omfattar alla relevanta möjliga träffar, dvs. att både 
precision och täckning har så höga värden som möjligt. 
 
Alla sökfraser testsöktes och träffarna bedömdes enligt ovanstående kriterier. Som 
träff räknades allt ifrån direkta företagsträffar till träffar som användaren måste klicka 
fram på en mellansida. Om inget annat anges gjordes sökning på hela landet, utan att 
skriva in något i det geografiska sökfältet. I de fall där någon av träffarna var 
irrelevanta eller inte ansågs tillräckliga klassificerades sökfrasen som problemfras, 
eftersom de medförde problem för systemet att visa önskade träffar. 
 

6.3.1 Optimering av precision 
Hög precision innebär att sökresultatet innehåller så många relevanta träffar som 
möjligt, samtidigt som antalet irrelevanta träffar hålls så lågt som möjligt. För att öka 
precisionen eftersträvades därför att alla träffar i resultatet skulle vara relevanta. 
 
För att klassificeras som relevant bör en träff vara relaterad till sökfrasen. I första hand 
gäller detta semantik, att bevara det användaren antas försöka uttrycka i sökfrasen. För 
att en träff ska räknas som relevant givet en sökfras krävs att minst ett av följande 
kriterier uppfylls: 
 

• Orden som sökfrasen ger träff på ska höra till samma grundform som sökordet, 
inte bara börja med samma bokstäver som sökordet. Olika ord med samma stam 
räknas som irrelevant träff. Exempel: 

- [billiga bilar] bör inte ge träff på alla företag som angett de båda 
sökordens stamavskilda form ”bil”, utan endast företag som angett att de 
har billiga bilar. 
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- [daglig verksamhet] bör inte ge träff på alla företag som angett de 
stamavskilda sökorden ”dag” och ”verksamhet” eftersom betydelsen av 
sökfrasen då går förlorad. 

• Ordet eller orden som ger träff bör ha samma semantiska innebörd som 
sökfrasen, men kan vara synonymt med sökordet eller sökfrasen. Exempel: 

- [hyra bil] där ”Biluthyrning” bör räknas som relevant träff.   
• Förutsatt att inga exakta träffar finns i sökmaterialet, bör mer generella eller 

mer specifika sökord eller sökfraser räknas som relevanta träffar.  
 
Bedömningen av relevans gjordes på var träff för sig. I de fall där sökfrasen var 
felstavad och där den uppkommit genom en felaktig särskrivning jämfördes resultatet 
med det för det korrekt stavade sökordet eller -frasen. Om en sökfras gav upphov till 
en eller flera irrelevanta träffar räknades den som problemfras. 
 

6.3.2 Optimering av täckning 
Täckning kan sammanfattas i antalet relevanta träffar i resultatet i förhållande till det 
totala antalet relevanta annonser i sökmaterialet. Eftersom mycket lite kunde sägas om 
det totala antalet relevanta annonser som fanns givet en viss sökfras, fick andra 
metoder användas för att försöka öka systemets täckning.  
 
Det totala antalet relevanta annonser givet en sökfras antas vara konstant så länge nya 
data inte tillkommer i sökmaterialet. Det enda sättet att öka täckningen antas därför 
vara att öka antalet relevanta träffar i resultatet, genom att expandera sökfrasen, 
morfologiskt och semantiskt, så att fler relevanta träffar hittas. Att veta när alla 
relevanta annonser inkluderats i resultatet är i detta system inte möjligt, och därmed 
kunde ett perfekt resultat inte exemplifieras.  Istället användes kriterierna för relevans 
för att ge en grund till ökad täckning. Resultat som innehöll träffar som inkluderar de 
tre punkterna i avsnitt 6.3.1 ansågs vara tillräckliga (men inte nödvändigtvis perfekta), 
medan avsaknad av en av de definierade delmängderna av alla relevanta träffar i 
materialet klassificeras som otillräckliga.  
 
Bedömningen av resultatens tillräcklighet syftade alltså på resultaten i helhet och inte 
på varje individuell träff. Sökfrasen breddades enligt kriterierna ovan och om någon av 
de utvidgade sökfraserna inte gav samma träffar som den ursprungliga ansågs frasen 
vara problemfras. Resultatet för en sökfras räknas exempelvis som otillräckligt om 
samma resultat inte uppnås när ett av sökorden byts ut mot en synonym, eller när ett 
sökord i singular byts ut mot samma ord i plural. Exempel: 

o [saab verkstäder] ger inte samma träffar som [saab verkstad] och räknas därför 
som en problemfras. 

 

6.3.3 Identifiering av problemtyper 
När alla sökfraser klassificerats som godkända eller problematiska fraser, analyserades 
orsaken till de irrelevanta eller på annat sätt bristande träffarna. Felorsakerna 



 

 50 

fastställdes med bakgrund i hur systemet är uppbyggt, vilka moduler som ingår samt 
svagheter med dessa moduler.  
 
Med utgångspunkt i materialet som gett upphov till problem kategoriserades 
felorsakerna därefter till ett antal övergripande problemtyper, utifrån vilken typ av 
språkteknologiska problem de orsakade. 
 
 

6.4 Framtagning av lösningar  
När problemtyperna identifierats togs ett antal lösningar fram utifrån teorier i kapitel 4. 
Kunskap om det existerande systemets uppbyggnad och funktioner tillsammans med 
kännedom om den typ av data som finns på Gula Sidorna, användes dessutom i 
framtagningen av förslag på hur de identifierade problemen bäst skulle kunna lösas.  
 
Eftersom inga lösningar kunde implementeras inom ramarna för denna studie, gjordes 
en teoretisk uppskattning av de förbättringar de hypotetiskt skulle kunna medföra. 
 
Lösningarna utvärderades kvalitativt utifrån hur stor del av de identifierade problemen 
de skulle kunna lösa om de hade implementerats, med avvägningar för de problem 
lösningen kunde medföra. Hänsyn togs även till det faktum att vissa lösningar byggde 
på andra lösningar, som därmed påverkade resultatet för dessa. 
 
De föreslagna lösningarna låg sedan till grund för förslag till utveckling av 
rankningssystemet. 
 

6.4.1 Utveckling av rankningssystemet 
Utifrån lösningarna framlades ett förslag för hur rankningssystemet skulle kunna 
förbättras för att spegla relevansen i träffarna. En modell möjlig att integrera med 
existerande rankningsmodell föreslogs utifrån kunskap om vilka steg som krävs i 
söklogiken för att kunna hantera alla typer av identifierade problem. 
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7 RESULTAT AV PROBLEMIDENTIFIERING 
 
Testmaterialet bestod av 2592 individuella sökningar fördelade på 476 fraser (se 
appendix A). Dessa fraser testsöktes med avsikten att fastställa huruvida de gav 
relevanta och tillräckliga resultat eller ej. 
 
 

7.1 Identifiering av problemfraser 
I testsökningen visade sig 183 av de 476 tvåordsfraserna (38,4%) medföra problem 
med antingen relevans eller tillräcklighet. Precisionen för de sökfraser som systemet 
borde klara blev därmed 61,6%. De problematiska sökfraserna finns listade i bilaga B.   
 
I totalt antal sökningar (dvs. inte bara de olika sökfraserna utan antalet individuella 
sökningar gjorda) innebar detta att 823 av de 2592 enskilda sökningarna enligt 
kriterierna (se avsnitt 6.3) inte gav de resultat som de borde ha gjort. Detta innebar 
problem i 31,8% av alla sökningar och därmed 68,2% precision (se figur 7.1). Dessa 
siffror kan vara minst lika intressanta att titta på eftersom sökfrasmaterialet visade sig 
innehålla en del dubbletter av fraser, troligtvis på grund av att sökning gjorts med både 
stor och liten initialbokstav. Följande uträkningar är viktade för att ta med 
problemfrasernas varierande frekvenser i beräkningen. 
 

Andel problemsökningar av testmaterialet

Problemfria sökningar
68%

Problem-
sökningar

32%

Figur 7.1 Andel problemsökningar och problemfria sökningar i testmaterialet. 
 

Enligt kriterierna för vad som skulle räknas som bra träffar, delades resultaten för 
problemsökningarna in i ”Irrelevanta träffar”, ”Otillräckliga träffar” och ”Inga träffar”. 
I några fall bidrog flera problem till ett dåligt resultat. 59% av problemsökningarna 
resulterade i otillräckliga träffar, 27% i irrelevanta träffar och 14% i inga träffar alls 
(se figur 7.2). 
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Fördelning av problemfraser på resultattyp

Otillräckliga träffar
59%

Irrelevanta träffar
27%

Inga träffar
14%

Figur 7.2 Fördelningen av olika typer av resultat. 

 
Vid stavfel och vid ortnamn i fel sökfält analyserades även sökningar med rättstavat 
ord och ortnamnet i rätt sökfält. Detta för att sökfraserna i dessa fall ansågs ligga ett 
steg längre ifrån möjlig hantering än i de andra problemtyperna. 
 

7.2 Identifiering av problemtyper 
De specifika felorsakerna identifierades där det var möjligt och generaliserades till 7 
problemtyper (se figur 7.3) med syftet att ta fram lösningar till problemen i åtanke: 

• Semantisk utvidgning av sökfrasen 
• Ortnamnsigenkänning 
• Relation mellan sökord 
• Stamidentifiering 
• Ordgränsidentifiering 
• Stoppordsbegränsning 
• Stavningsförslag 
 

Fördelning problemtyper
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Figur 7.3. visar fördelningen av problemfraserna på de olika problemtyperna. 
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Av alla individuella sökningar (dvs. inte sökfraser) som medförde problem bedömdes 
37,2% bero på brister i semantisk sökfrasutvidgning, 13,6% av sökningarna var 
bristande på grund av att ortnamn i sökfrasen inte kunde identifieras, 13,4% ansågs 
vara en följd av att systemet inte kunde relatera sökord till varandra och 12,8% av 
sökningarna begränsades av att systemet inte kunde identifiera rätt ordstam för 
sökorden.  
 
Även ett antal problemtyper med lägre frekvens identifierades. Problem att identifiera 
ordgränser gav upphov till 10,3% av problemen. 6% av problemen med sökningarna 
ansågs bero på att ett sökord hanterades som stoppord. Problem med att hitta 
stavningsförslag till felstavade ord påträffades i 4,8% av sökningarna och i 1,8% av 
sökningarna kunde orsaken till problemen inte identifieras. (Se figur 7.3.) 
 
För varje problemtyp beskrivs felorsakerna ingående, och uppdelningen samt 
grupperingen av felorsakerna till problemtypen motiveras. 
 

7.2.1 Semantisk utvidgning av sökfrasen 
Till denna kategori räknades alla sökningar vars resultat påverkades negativt av att 
sökfrasen inte utvidgats semantiskt till att omfatta närliggande sökord och fraser. Detta 
ledde i de flesta fall till otillräckliga träffar, och i några fall att inga träffar alls 
presenterades. De fall av bristande utvidgning som orsakades av direkthänvisningar i 
systemet ledde i några fraser till irrelevanta träffar. Figur 7.4 visar fördelningen av de 
olika felorsakerna inom kategorin semantisk utvidgning. Hela 51% av problemen i 
denna kategori tillskrevs brister i synonymhanteringen. 22% ansågs bero på att 
sökfrasen inte kan generaliseras vid för få eller inga träffar. Söklogiken, dvs. det 
faktum att systemet endast ger träff på annonser som angett alla sökord, ansågs ligga 
bakom 8% av problemen. 6% vardera berodde på systemets inlagda direkthänvisningar 
och på att generalisering av sökord inte används. 5% av problemen handlade om att 
förkortningar inte kunde identifieras som det ord som förkortats och 2% av problemen 
ansågs bero på att sökorden inte kunde specificeras vid behov. 
 

Fördelning felorsaker utvidgning

51%

22%
8%

6%

6%

5%

2%

Synonyma uttryck

Sökfrasgeneralisering

Söklogiken

Direkthänvisning

Sökordsgeneralisering

Förkortning

Specificering

 
Figur 7.4 Fördelningen på respektive felorsak i kategorin utvidgning. 
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Fraser som ansågs bero på att systemet inte hanterar synonymer omfattade de fall där 
en synonym till det ena sökordet skulle gett andra relevanta träffar och de fall där 
synonymer till frasen i helhet (ev. med annan lingvistisk form) skulle breddat träffarna. 
Exempel: 

• [saab service] till skillnad från [saab verkstad] 
• [pizza utkörning] till skillnad från [pizza hemkörning] 
• [byta framruta] till skillnad från [byta vindruta] 
• [take away] till skillnad från [hämtmat] 

 
Generalisering av sökfrasen genom att endast använda det ena sökordet i sökningen 
hade gett fler relevanta träffar i de fall där det ena sökordet specificerade det andra och 
denna specificering ledde till inga eller mycket få träffar. Exempel: 

• [frostfri frys] till skillnad från [frys] 
• [honda prelude] till skillnad från [honda] 
• [dator butik] till skillnad från [dator] 

 
Ett närliggande problem var de fraser som gav få eller inga träffar på grund av att 
systemet använder Booleskt och i sökfrasen och därmed endast ger träff på de 
annonser där båda sökorden förekommer. Problemet definierades som brist på 
disjunktiv sökning och exempel på detta problem är: 

• [caféer restaurang] 
• [kaffe fika] 

 
Även fraser som på grund av direkthänvisningar i systemet inte gav de träffar de borde 
ha gett räknades till denna kategori. Exempel: 

• [take away] 
• [bilar skoda] 

 
Generalisering av sökord hade varit nödvändig för att utvidga fraser där ett av 
sökorden varit så specifikt att det antingen inte gett någon träff alls, eller mycket få 
träffar, trots att fler relevanta träffar skulle kunna visas genom att använda 
hyperonymen till sökordet. Exempel: 

• [skoda försäkring] till skillnad från [bil försäkring] 
• [spanien hus] till skillnad från [spanien bostad] 

 
En annan typ av fraser var de där resultatet berodde på att systemet inte kunde hantera 
förkortningar (som rent lingvistiskt inte är synonymer, men som fungerar ungefär som 
synonymer i detta sammanhang). Exempel: 

• [beg husvagnar] till skillnad från [begagnade husvagnar] 
• [volkswagen stockholm] till skillnad från [vw Stockholm] 

 
Specificering av sökord hade gett fler relevanta träffar för de fraser där sökordet var så 
generellt att endast ett litet antal annonser matchade det, trots att det fanns många 
annonser som innehöll en relevant hyponym till sökordet. Exempel: 

• [skandinavisk inredning] till skillnad från [svensk inredning] 
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• [asiatisk restaurang] till skillnad från [kinesisk restaurang] 
 

7.2.2 Ortnamnsigenkänning 
Problemen under denna rubrik handlade om att användaren skrivit in ett ortnamn i 
sökfältet ”Rubrik/Företagsnamn/Sökord”, vilket leder till att systemet tolkar det som 
ett sökord och inte en geografisk plats. Detta leder i bästa fall till otillräckliga träffar, 
och i några fall till att inga träffar alls visas. Detsamma skulle gälla alla egennamn, 
men problemet visade sig endast för ortnamn eftersom andra egennamn inte fanns med 
i sökmaterialet. Exempel: 

• [täby trafikskolor] till skillnad från [trafikskolor][täby] 
• [vandrarhem stockholm] till skillnad från [vandrarhem][stockholm] 

 
I några få sökningar kunde inte det geografiska området hanteras ens när det satts i rätt 
sökfält eftersom sökning ibland krävs på mer generell nivå. Problemet beror med 
andra ord på att det geografiska lexikonet inte är specifikt nog för vissa sökningar. 
Detta är dock inte ett problem som rör lingvistiken. Exempel: 

• [spelbutik vårväderstorget] 
 

7.2.3 Relationer mellan sökord 
En stor andel av problemsökningarna orsakades av att systemet inte kunde avgöra 
frasens innebörd. Begreppsökning definierades som de problem som uppstod på grund 
av att sökorden hanterades var för sig och inte i relation till varandra, som begrepp. 
Träffarna blev därför irrelevanta då det för en träff endast krävs att sökorden återfinns 
inom en och samma annons. Inom denna kategori rymdes även de fraser som inte 
lingvistiskt sett var begrepp, men vars betydelse låg i relationen mellan sökorden.  
Exempel: 

• [nokia service] Träffar på företag som säljer Nokia och ger god service, men 
inte nödvändigtvis av Nokia-produkter. 

• [daglig verksamhet] Träffar på företag som angett att de har verksamhet och 
nämnt dag någonstans i annonsen. 

 

7.2.4 Identifiering av sökordens stam 
Bristen på korrekt stamidentifiering gav upphov till en del problem. Hit räknades två 
felorsaker, dels brist på lemmatisering och dels brister med stamavskiljaren som 
används (se avsnitt 4.2 för beskrivning). Bristande stamavskiljning står för 68% av 
problemen medan avsaknaden av lemmatisering utgör 32% av problemen i denna 
kategori. 
 
Två sökfraser som har samma innebörd, men där olika ordform används ger olika 
resultat eftersom systemet inte kan identifiera de båda sökorden som tillhörande 
samma grundform. Detta beror på att lemmatisering av sökorden inte används. I 
samtliga fall gällde problemet verbet ”att hyra” i jämförelse med substantiviseringen 
av detsamma, ”uthyrning”. Exempel:  
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• [uthyrning släpvagnar] till skillnad från [hyra släpvagn] 
• [kyl hyra] till skillnad från [uthyrning kyl] 

 
Den andra problemorsaken inom denna kategori var stamavskiljaren. På grund av 
begränsningar i stamavskiljarens regler gavs många gånger träff på ord som enligt 
stamavskiljaren hade samma stam, men dock hade helt olika betydelse. Exempel: 

• [billiga bilar] ”Billiga” stamavskiljs till ”bil” och ger därmed träff på alla 
företag som angett detta sökord. 

• [saab verkstäder] ger inte samma träffar som [saab verkstad] eftersom 
stamavskiljaren inte kan hantera oregelbundna ändelser. 

• [öppen förskola] ger inte samma träffar som [öppna förskolan] eftersom 
stamavskiljaren inte hanterar denna ändelse. 

 

7.2.5 Ordgränsidentifiering 
I denna problemtyp inkluderades förutom problem med teckenhantering även problem 
med särskrivningar och sammanskrivningar.  
 
Problemen visade sig i att vissa sökningar gav olika träffar med och utan bindestreck, 
eller sammanskrivet och särskrivet sökord. Detta beror på reglerna för 
ordgränshantering, vilka bygger på teckenhanteringen. Exempel: 

• [take away] till skillnad  från [take.away] 
• [drop in] till skillnad  från [drop-in] 
• [murare öppenspis] Sammanskrivning, ger inga träffar trots att det finns 

murare som angett “öppen spis” som sökord. 
• [ungdoms kläder] gav andra träffar än det korrekt sammanskrivna 

[ungdomskläder]. 
 

7.2.6 Betydelsebärande stoppord 
Begreppet stoppord diskuterades i kapitel 4.3. Kort handlar det om att vissa ord som 
inte är betydelsebärande räknas bort ur en sökfras för att ge bättre träffar. Problemet i 
detta fall är att vissa ord som lagts till i stoppordlistan är betydelsebärande, vilket leder 
till irrelevanta träffar för en sökfras som innehåller ett sådant stoppord. Exempel: 

• [särskilt boende] ”Särskilt” är stoppord och träff ges därför på alla annonser 
där ”boende” förekommer.  

• [starta eget] ”Eget” är stoppord och frasen ger därför träff på alla annonser där 
”starta” förekommer, exempelvis ”Happyland –allt för baby”, som angett 
”Rätt start”.  

• [drop in] ”In” är stoppord och därför ger frasen träff på alla annonser där 
“drop” förekommer. 
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7.2.7 Brister i rättstavningsmodulen 
Ett antal sökningar gav inga träffar alls, eller färre än de borde, eftersom användaren 
stavat fel på något av sökorden. Dessa felstavningar delades in efter typ av stavfel. 
 

Fördelning felorsaker stavning

utbyte
12%

omkastning
6%

borttagning
58%

insättning
24%

Figur 7.5 Fördelningen på respektive felorsak i kategorin stavning. 
 
Fördelningen mellan de olika typerna av felstavning visas i figur 7.5. 
Borttagning av en bokstav utgjorde 58% av felstavningarna. Exempel: 

• [peugot moped] gav inga träffar alls. 
• [slamsugnin spolning] gav inga träffar alls. 

Insättning av en bokstav utgjorde 24% av felstavningarna. Exempel: 
• [kronans cyckel] gav inga träffar alls. 
• [kemisk rengörning] gav inga träffar alls. 

Utbyte av en bokstav för en annan utgjorde 12% av felstavningarna. Exempel: 
• [bebagnat loppis] gav inga träffar alls. 

Omkastning av två bokstäver utgjorde 6% av felstavningarna. Exempel: 
• [nya konidtorier] gav inga träffar alls. 

 

7.2.8 Oidentifierbara felkällor 
För ett antal problemfraser kunde ingen specifik felkälla urskiljas, utan där verkade 
resultaten helt irrationella. Exempel på problem var: 

• [motorer volvo] där vissa träffar till synes inte hade något med endera 
sökordet att göra och inga hänvisningar kunde hittas. 

 
 

7.3 Sammanfattning 
Problem identifierades i 31,8% av alla sökningar vilket innebar 68,2% precision. 59% 
av problemsökningarna resulterade i otillräckliga träffar, 27% i irrelevanta träffar och 
14% i inga träffar alls.  
 
Problemfraserna kategoriserades till följande sju problemtyper:  

• Semantisk utvidgning av sökfrasen: 37,2% 
• Ortnamnsigenkänning: 13,6% 
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• Relation mellan sökord: 13,4% 
• Stamidentifiering: 12,8% 
• Ordgränsidentifiering: 10,3% 
• Stoppordsbegränsning: 6% 
• Stavningsförslag: 4,8% 
 

Kvarstående 1,8% av problemfraserna kunde inte kopplas till någon specifik 
problemkälla. 
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8 ANALYS AV PROBLEMTYPER  
 
Varje problemtyp som identifierats i kapitel 7.2 analyserades vidare kvalitativt med 
avseende på de lingvistiska särdrag som medfört problem. Syftet med analysen var att 
kunna avgöra vilka av de språkteknologiska metoder (beskrivna i kapitel 4) som bäst 
skulle lämpa sig för att lösa respektive problemtyp, givet det system som Eniro 
använder och de implikationer eventuella lösningar på dessa problem skulle ha på 
andra problemområden.  
 
 

8.1 Semantisk utvidgning av sökfrasen  
Till denna kategori räknades alla sökningar vars resultat påverkades negativt av att 
sökfrasen inte utvidgats semantiskt till att omfatta närliggande sökord och fraser. De 
sju olika felorsaker som definierades inom denna kategori var brister i 
synonymhantering, avsaknad av generalisering av sökfras, av specificering av sökord, 
av generalisering av sökord samt av hantering av förkortningar. Söklogiken ansågs 
leda till att fraser inte utvidgades, och direkthänvisningar i systemet orsakade även de 
problem. 
 
Även om dessa problem kunde sammanfattas under kategorin ”brist på utvidgning” av 
sökfrasen, krävs olika angreppssätt för att eliminera de olika felorsakerna och lösa de 
problem de skapar. 
 

8.1.1 Synonymexpansion 
Problemet med den existerande synonymhanteringen är att den endast omfattar en 
mycket liten del av det inlagda materialet. Dessutom är listan långtifrån komplett ens 
för de sökord som finns inlagda, då detta material skapats allt eftersom användare eller 
kunder efterfrågat möjligheten att söka på ett visst ord istället för utifrån en generell 
struktur.  
 
För att kunna expandera en sökfras med synonymer krävs någon typ av komplett 
synonymlexikon. Avancerade synonymlexikon delar upp ett ords synonymer efter 
betydelse så att ett polysemt ord får betydelse 1 + dess synonymer, osv. För att inte ge 
irrelevanta träffar och därmed sämre precision, vilket kan vara ett problem vid 
synonymexpansion, krävs dessutom att systemet kan disambiguera sökorden. Om alla 
sökord expanderas till alla möjliga synonymer kan resultatet bli en fras med helt annan 
betydelse än den ursprungliga, vilket sänker precisionen avsevärt.  
 
I tidigare försök att använda Norstedts synonymlexikon på Eniro var just detta 
problemet. Ord som lingvistiskt sett är synonymer, är inte nödvändigtvis synonymer i 
den bemärkelse att de ger likvärdiga träffar på Gula Sidorna. Verb och framför allt 
substantiv ger ibland ett antal synonymer inom flera olika områden. Exempel: 
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• Ordet ”service” i [saab service] ger med Norstedts svenska synonymordbok 
(1992) exempelvis synonymerna ”kundtjänst, servering, vård, reparation och 
tjänst”. Dessa ord kan kopplas samman med vitt skilda domäner som sjukvård, 
restauranger och verkstäder. För att systemet ska kunna veta vilken eller vilka 
av dessa ord som är synonyma i den aktuella sökfrasen krävs att det andra 
sökordet, ”saab”, analyseras. 

 
Eftersom en kontext i en sökfras i detta sammanhang enbart handlar om ett annat ord 
och inte en hel text som skulle vara önskvärt, blir metoderna för att avgöra vilka 
synonymer som är intressanta givet en sökfras mycket begränsade. Dock skulle 
bigramfrekvenser över de alternativa sökfraserna (där ett av orden ersatts av en 
synonym) kunna studeras och det mest frekventa användas för synonymexpansion.  
 
En annan metod, som inte kräver att de två orden står i följd, är samförekomstmått 
som skulle kunna användas för att avgöra vilken av flera möjliga synonymer som är 
relevant givet det andra sökordet.  
 
Ett alternativ till denna lösning är att systematiskt bygga upp ett synonymlexikon 
utifrån användarnas sökdata och de lagrade sökorden på Gula Sidorna. Risken för 
irrelevanta träffar borde då bli mindre eftersom enbart de ord som fungerar som 
synonymer på Gula Sidorna skulle inkluderas. Detta innebär i stort endast en 
utvidgning av det existerande synonymlexikonet. Dock kan även denna metod behöva 
kombineras med metoder för att bestämma vilken av flera betydelser ett ord har.  
 
Disambiguering av ord kan göras genom att med hjälp av samförekomstmått eller ett 
lexikon identifiera ordets vanligaste betydelse och använda denna om inte kontexten i 
sökfrasen visar på en alternativ betydelse.  
 
Synonymexpansion bör användas i alla sökfraser, men bör föregås av en exakt 
sökning.  
 

8.1.2 Sökfrasgeneralisering 
Generalisering av sökfrasen genom att endast använda det ena sökordet i sökningen 
hade gett fler relevanta träffar i de fall där det ena sökordet specificerade det andra och 
denna specificering ledde till inga eller mycket få träffar. Tre olika typer av fraser 
inkluderades i denna problemtyp.  
 

• Fraser där ett adjektiv specificerade ett substantiv så att inga träffar visades 
utgjorde 5% av alla problem med utvidgning och 2% av det totala antalet 
problem: 

− [frostfri frys] till skillnad från [frys] 
− sdflgksdfö  

 
• Fraser där en specifik modell av ett varumärke ledde till att inga träffar visades: 

− [honda prelude] till skillnad från [honda] 



 

 63

• Fraser där användaren skrivit in ett generellt sökord (”butik”) som endast ett 
fåtal företag angett: 

− [dator butik] till skillnad från [dator] 
 
För att överhuvudtaget kunna bortse från ett av sökorden måste steget tas från den 
klassiska Booleska modell som används, till en modernare variant som den utökade 
Booleska modellen (se avsnitt 2.3.3).  
 
För själva generaliseringen av sökfrasen är första frågan när generalisering av 
sökfrasen ska användas. Här skulle avsaknad av träffar, eller någon typ av undre gräns 
för antal träffar kunna vara en förutsättning för att sökfrasgeneralisering ska användas. 
 
Nästa fråga är hur systemet ska kunna identifiera vilket av sökorden som ska 
expanderas och vilket som ska elimineras. Ett sätt att avgöra detta skulle kunna vara 
att ordklassbestämma sökorden och med hjälp av syntaktisk analys eliminera det 
sökord som modifierar eller beskriver det andra. Exempel på typer av sökord som 
skulle bortses från skulle då vara adjektiv (som beskriver substantiv) och adverb (som 
beskriver verb). Denna analys bör föregås av en synonymexpansion eftersom 
synonymer (givet rätt kontext) bör ligga närmare sökfrasen än en generalisering.  
Om den exakta frasen inte ger några träffar och sökfrasen består av [adjektiv 
substantiv] kan adjektivet elimineras ur sökfrasen.  
 
Samma sak gäller varumärken (förutsatt att de kan identifieras som varumärken). I ett 
sådant fall skulle dock kunskap om Honda och olika modeller av Honda behövas. 
 
För den tredje typen av problemfraser, [dator butik], måste systemet bortse från (för 
Gula Sidorna) intetsägande substantiv som ”affär”, ”butik”, ”företag” och liknande. 
Eventuellt skulle någon typ av termfrekvens och termfördelning i annonserna kunna 
visa på att ”butik” är ett alldeles för generellt sökord eftersom det återkommer under så 
många olika domäner, men denna metod kan medföra en hel del problem eftersom 
vissa sökord som förekommer under många rubriker kan vara relevanta och 
betydelsebärande för varje rubrik. 
 
Nackdelen med att generalisera en sökfras är att användaren presenteras med träffar 
som inte är lika specifika som det sökord som skrivits in. Dock anses det vara bättre att 
ge approximerade eller potentiella träffar än inga träffar alls, men användaren bör 
alltid informeras om att inga exakta träffar hittades och att de träffar som visas är mer 
generella än sökfrasen.  
 
En nackdel med metoden att ta bort alla modifierande ord är att den endast går att 
applicera på fraser som inte ger någon träff. Fraser som ger ett fåtal träffar kvalificerar 
alltså inte till denna generalisering om inte någon nedre gräns sätts för antal träffar 
som ska visas. Om alla fraser av denna typ däremot skulle generaliseras skulle fraser 
som [thailändsk mat] och [lediga lokaler] generaliseras till [mat] och [lokaler], vilket 
antagligen skulle ge många irrelevanta träffar. Innan detta steg tas bör det 
modifierande sökordet testas för sökordgeneralisering (se avsnitt 8.1.5). 
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8.1.3 Söklogiken 
Söklogiken innebär att Booleska och används mellan sökorden, dvs. endast annonser 
där alla sökord förekommer ges ut som träff. Sökningar där detta ledde till irrelevans 
eller otillräckliga träffar grupperades under denna problemtyp. Exempel: 

• [caféer restaurang] Antas vara en sökning där användaren vill ha en lista på 
både alla caféer och alla restauranger. Dock ges endast träff på de annonser 
där båda dessa sökord förekommer, vilket endast utgör en delmängd av alla 
möjliga relevanta träffar. 

 
Lösning på detta problem är inte rent lingvistiskt utan handlar i första hand om att 
utvidga sökningen till en disjunktiv sökning genom att använda Booleska eller istället 
för och i vissa fall.  
 
Frågan där lingvistiken kommer in är för vilka fraser det är önskvärt att expandera till 
att ge träffar på antingen det ena eller det andra sökordet. I samtliga fraser av denna 
problemtyp är de båda sökorden semantiskt närbesläktade substantiv på samma 
specificitetsnivå.  En sökning av denna typ kan tyda på att användaren inte vet exakt 
hur informationen han eller hon söker är klassificerad, och vill därför se alla möjliga 
träffar. För att kunna avgöra om sökorden är semantiskt relaterade och på samma nivå, 
krävs i sin tur någon typ av semantisk analys och en taxonomi, vilket diskuteras i 
avsnitt 8.1.1 respektive 8.1.5. 
 
Denna metod bör dock undersökas vidare eftersom en disjunktiv sökning på fel fras 
skulle leda till massiv övergenerering av träffar och därmed sänkt precision. 
 

8.1.4 Direkthänvisningar  
Direkthänvisningar är den andra problemkällan i denna kategori, eftersom de anses ge 
upphov till irrelevanta träffar i vissa fall. En direkthänvisning innebär att givet ett visst 
sökord aktiveras ett antal rubriker eller andra sökord som är kopplade till detta sökord. 
Exempel: 

• [take away] är direkthänvisning till ”avhämtning” som finns under ett antal 
rubriker, bland andra ”Gräsmattor”, vilket inte nödvändigtvis är intressant för 
användaren givet denna sökfras. 

 
En lösning på detta problem är att helt enkelt ta bort direkthänvisningarna. Problemet 
blir då istället att med språkteknologiska metoder göra samma semantiska koppling 
mellan sökord.  
 
Ordet ”avhämtning” är endast synonymt med ”take away” i betydelsen avhämtning av 
mat. Eftersom ingen avgörande kontext finns att tillgå krävs att betydelsen av fraserna 
identifieras. Detta kan göras med samförekomstmått, där de ord som förekommer 
tillsammans med ”avhämtning” respektive ”take away” i annonsen används för att 
bestämma vilken domän det handlar om. Någon typ av inverterad termfrekvensmått 
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skulle också behövas för att eliminera de ord som är vanliga i alla annonser. De 
förekomster där domänen för ”avhämtning” överensstämmer med den för ”take away” 
räknas som synonymer. Träffar som relaterar till gräsmattor och annat skulle då räknas 
som irrelevanta och därmed inte inkluderas i resultatet. Denna metod förutsätter att 
lagrade data speglar förhållanden i verkligheten och att ”take away” verkligen används 
med avseende på domänen mat/restauranger oftare än det används för gräsmattor eller 
annat. 
 

8.1.5 Sökordsgeneralisering  
Generalisering av sökord hade varit nödvändig för att utvidga fraser där ett av 
sökorden var så specifikt att frasen antingen inte gett någon träff alls, eller mycket få 
träffar, trots att fler relevanta träffar skulle kunna visas genom att använda 
hyperonymen till sökordet. Exempel: 

• [skoda försäkring] till skillnad från [bil försäkring] 
• [spanien hus] till skillnad från [spanien bostad] 

 
Denna typ av kunskap skulle kunna genereras med hjälp av ett semantiskt nät, en 
taxonomi för sökord (genererat från lagrade data och loggade sökfraser). Nästa steg 
skulle då vara att hitta hyperonymer till det utvalda sökordet genom att söka i ordnätet. 
Hierarkin i ordnätet skulle då användas för att identifiera ”Saab” som en bil.  
 
Det finns idag tre nivåer av sökord: rubrik, nivå 2 och nivå 3 (se avsnitt 5.1.2). Dessa 
nivåer är inte tillräckligt nyanserade och hierarkiska för att kunna användas i 
generalisering eller specificering av sökfraser. Dock skulle de kunna utvecklas genom 
att istället för restauranger under nivå 1: ”kök” ha ”vegetariskt”, ”vegetarisk 
snabbmat”, ”vegankost”, ”vegburgare” osv. platt på nivå 2, strukturera sökorden i fler 
nivåer. Exempel på hur ordnätet skulle kunna konstrueras visas i figur 8.1. 
 

 
Figur 8.1 Exempel på del av sökordstaxonomi för rubriken Restauranger. 

Kök 

Asiatiskt Husmanskost Vegetariskt 

Veg. snabbmat

Vegburgare 

Vegankost 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 
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En sökning på [vegburgare] som inte ger någon exakt träff skulle kunna generaliseras 
till att visa de företag som angett ”Vegetarisk snabbmat” som sökord eftersom dessa 
företag sannolikt har vegburgare även om de inte angett det specifikt.  
 
En omstrukturering av sökorden till en taxonomi är kostsam men skulle kunna ligga 
till grund för ett mycket avancerat system. Alla kategorier behöver inte nödvändigtvis 
ha lika många nivåer, men någon regel för hur långt generalisering ska ske bör finnas 
för att inte förlora precision. En generalisering från [vegburgare] till ”Kök” är inte 
önskvärt. Exempelvis skulle sökord som identifieras som ord på nivå 4 kunna 
generaliseras maximalt två steg (med sökning på varje steg), medan sökord på nivå 3 
endast skulle generaliseras ett steg. För detta krävs att alla inskrivna sökord, och inte 
bara de som finns med i annonser, inkluderas i taxonomin. 
 

8.1.6 Förkortningar 
Förkortningar i sökfraser och i det Gula materialet kan inte relateras till de ord som 
förkortningen står för, vilket leder till begränsade träffar. En lösning på detta problem 
skulle vara att inkludera förkortningar i de synonymlexikon som föreslogs i avsnitt 
8.1.1. En annan lösning är högertrunkering, men detta skulle endast fungera på de 
förkortningar som ”beg” för ”begagnat” där ordet helt enkelt kortats ned till början av 
ordet. Dock skulle trunkering troligtvis leda till fler problem än det löser. 
 

8.1.7 Specificering av sökfrasen 
Specificering av sökord hade gett fler relevanta träffar för de fraser där sökordet var så 
generellt att endast ett litet antal annonser matchade det, trots att det fanns många 
annonser som innehöll en relevant hyponym till sökordet. Exempel: 

• [skandinavisk inredning] till skillnad från [svensk inredning] 
• [asiatisk restaurang] till skillnad från [kinesisk restaurang] 

 
Om sökorden på Gula Sidorna hade organiserats i en taxonomi (se avsnitt 8.1.5) 
istället för de nivåer som nu används (se avsnitt 5.1.2), skulle exempelvis 
”skandinavisk” kunna ge träffar (eventuellt en lista på rubriker om det finns) på 
hyponymerna ”svensk”, ”dansk” osv. För att veta vilka sökord som ska specificeras 
skulle exempelvis ordklasstaggning kunna användas och alla adjektiv som i dessa 
exempel skulle kunna specificeras.  
 
 

8.2 Hantering av ortnamn 
Problemet med egennamn visade sig i att geografiska områden hanteras som sökord 
och inte som geografiska platser om de skrivs i fel sökfält. Detta problem bör enkelt 
kunna lösas genom att de lexikon för geografiska platser som används i Eniros 
karttjänst (samt i sökfältet för geografiska platser på Gula Sidorna) appliceras även på 
sökorden i fältet ”rubrik/företagsnamn/sökord”.  
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Exakta träffar bör dock visas för att vara på den säkra sidan om användaren faktiskt 
var ute efter ett företagsnamn, samtidigt som egennamnet bryts ut ur sökfrasen. 
 
Då systemet i detta fall redan har tillgång till ett lexikon över geografiska områden, 
skulle det räcka med att jämföra sökorden med detta för att identifiera ett sökord som 
ett ortnamn eller en plats. Att sedan vidare kunna hantera denna typ av sökningar även 
om den sökta tjänsten eller produkten inte finns i det området är ett annat problem. 
 

8.2.1 Problem med geografiska områden 
I några få sökningar kunde inte det geografiska området hanteras ens när det sattes i 
rätt sökfält eftersom alla geografiska platser inte specificerats i lexikonet. Problemet 
beror med andra ord på att det geografiska lexikonet inte är specifikt nog för vissa 
sökningar.  
 
 

8.3 Relation mellan sökord 
Inom denna kategori rymdes både de fraser som inte lingvistiskt sett var begrepp, men 
vars betydelse låg i relationen mellan sökorden, och de fraser som bestod av ett 
begrepp.  Exempel: 

• [nokia service] Träffar på företag som säljer ”Nokia” och ger god ”service”, 
men inte nödvändigtvis av Nokia-produkter 

• [daglig verksamhet] Träffar på företag som angett att de har någon typ av 
”verksamhet” och nämnt ”dag” någonstans i annonsen. 

 
Lingvistiskt sett innebär denna typ av fraser samma utmaning som i avsnitt 8.1.2 där 
generalisering av sökfraser kräver att relationen mellan sökorden i frasen först 
analyseras. Praktiskt sett handlar problemet i detta fall mycket om hur sökorden är 
lagrade i annonsen. Träffar på [nokia service] i nya annonser kan exempelvis inte 
bedömas ens av en användare eftersom ”nokia” ligger lagrat under ”Varumärken” och 
”service” under ”produkter/tjänster” och koppling mellan sökorden i annonsen 
existerar inte även om det är möjligt att företaget har service av just nokia-produkter. 
Några metoder kan dock användas för att enbart utifrån sökfrasen identifiera relationer 
mellan två sökord när det handlar om begrepp eller sökning i gamla annonser med 
fritext. 
 
I första hand skulle denna typ av problem kunna lösas genom att sökfrasen görs om till 
en sträng. Strängsökning skulle kunna användas för alla sökfraser i en första instans. 
Detta skulle ge relevanta träffar för de sökfraser som lingvistiskt sett är begrepp, som 
exempelvis [daglig verksamhet], men inte lösa många av de problemfraser där 
sökordens relation är viktig utan att de kan klassas som begrepp i lingvistisk mening. I 
en andra fas skulle de båda sökorden stamavskilda kunna sökas på i en följd. Om detta 
inte ger träff kan orden sökas vidare på var för sig, eller med någon typ av 
sökfrasexpansion. 
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En lösning som skulle kunna användas på fritext (gamla annonser) är ordklasstaggning 
av det lagrade materialet. En parser används därefter för att ta reda på hur orden i en 
fras i sökmaterialet relaterar till varandra, för att därefter kunna avgöra om ”service” 
verkligen syftar på ”nokia” eller inte. Ännu en metod är att analysera sökordens lokala 
kontext och sätta en gräns för hur långt ifrån varandra sökorden står. Problem med 
dessa metoder är att sökmaterialet till allt mindre del innehåller fritext vilket gör att 
relationer mellan sökord i annonsen inte alltid kommer att finnas.  
 
 

8.4 Identifiering av sökordens stam 
Teorierna kring stamavskiljningens effekter på informationssökning som presenterades 
i avsnitt 4.2 pekar åt olika håll. Utifrån dessa teorier finns två huvudsakliga 
möjligheter till förbättring av stamavskiljningen på Gula sidorna. Antingen utvecklas 
den existerande Porteralgoritmen för suffixkapning, eller så byts den ut mot en 
lingvistisk stamavskiljare där ordens semantiska stam tas fram med hjälp av lexikon 
och regler.  
 
Porters stamavskiljare, som modifierad används på Gula Sidorna, är enligt Harman 
(1991) en svag stamavskiljare, vilket innebär att den minst sannolikt tar bort för 
mycket av ett ord och ger ut en för kort stam. Trots detta identifierades ett antal 
problem som berodde just på att för mycket av sökordet kapats av. Exempel: 

• [bärbar dator] ger inte samma träffar som [bärbara datorer] eftersom dator 
stamavskiljs till ”dat” och därmed enbart ger träff på de annonser där sökordet 
förekommer i singular, medan ”datorer” stamavskiljs till ”dator”. 

 
Harmans studie gällde dock den engelska algoritmen, och den svenska variant av 
Porters stamavskiljare som används på Gula Sidorna kan ha påverkats negativt av de 
regler som utvecklats för svenska.  
 
Enligt Kraaij och Pohlmann (1996) gav en lingvistisk stamavskiljare med enbart 
böjningsmorfologi bättre resultat än både Porters stamavskiljare och en lingvistisk 
stamavskiljare för både böjnings- och avledningsmorfologi. Bäst resultat gav dock en 
lingvistisk stamavskiljare kombinerad med en analys av sammansatta ord.  
 
Då holländskan ligger närmare svenskan i morfologisk komplexitet än engelskan gör 
bör större vikt läggas vid Kraaij och Pohlmanns resultat än vid resultat från engelska 
studier. Deras resultat pekar på en lingvistisk stamavskiljare med åtminstone regler för 
hantering av böjningar men helst även av avledningar, förutsatt att den kombineras 
med hantering av sammansatta ord, som bästa metod. 
 
Dock fann Krovetz (1993) att en stamavskiljare för avledningsmorfem ger bäst resultat 
när korta sökfraser används i sökning mot korta texter. Med detta som bakgrund skulle 
en lösning vara att utveckla reglerna för avledning (t ex. –ig och –ning- ändelser) i den 
stamavskiljare som används.  
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Eftersom även oregelbundna böjningar är ett problem för stamavskiljaren som används 
skulle undantagsregler läggas in för exempelvis ord som slutar på -artikel och –stad. 
 
De flesta studier tyder alltså på att lingvistiska stamavskiljare bör passa Gula Sidorna 
bättre än den existerande suffixkaparen. Frågan är hur mycket en ny modul skulle 
förbättra i relation till hur avancerad en implementering skulle vara. Risken med en 
lingvistisk stamavskiljare, liksom med en stark suffixkapare är att precisionen minskar 
eftersom stammen blir så generell att för många ord matchas. Detta borde eventuellt 
kunna lösas med någon typ av stegvis kontroll mot ett lexikon och en begränsning för 
hur många träffar som ska visas. 
 
Fler och mer ingående studier av affixkapares och lingvistiska stamavskiljares 
effektivitet för sökning på Gula Sidorna bör göras för att fastställa vilken metod som 
ger bäst resultat.  
 
 

8.5 Ordgränsidentifiering 
I vissa sökningar gavs olika träffar med och utan bindestreck, eller sammanskrivna och 
särskrivet sökord. Detta beror på normaliseringsreglerna för teckenhanteringen. 
Exempel: 

• [take away] till skillnad  från [takeaway] 
• [drop in] till skillnad  från [drop-in] 
• [murare öppenspis] Sammanskrivning, ger inga träffar trots att det finns 

murare som angett “öppen spis” som sökord. 
• [sjuk gymnast] till skillnad  från [sjukgymnast] 

 
Att försöka inkludera låneord som ”take away” eller ”drop in” skulle i en regel för 
svenska ord skulle troligtvis leda till fler problem än det löser. Istället borde dessa 
problem lösas med undantagsregler.  
 
För problem som [murare öppenspis] borde en analys av sammansatta ord som 
används i stamavskiljningssyfte (Vosse, 1992) fungera för att dela upp de 
sammanskrivna orden.  
 
Särskrivningar bör i tvåordsfraser kunna hanteras på samma sätt som systemet hanterar 
ord med bindestreck, dvs. att [sjuk gymnast] söks både som det står och 
sammanskrivet. Problem med denna lösning är att vissa fraser då ger irrelevanta 
träffar, men troligtvis inte till så hög grad eftersom de ord som inte är särskrivningar 
inte borde ge träff sammanskrivna. I värsta fall ger lösningen lika irrelevanta träffar 
som en sökning enbart på orden var för sig. En mer lingvistiskt inriktad lösning skulle 
vara att använda fogemorfemet –s som förkommer i många sammansatta ord för att 
identifiera vissa särskrivna ord. 
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8.6 Betydelsebärande stoppord 
Även problemen med betydelsebärande stoppord bör med relativt enkla medel kunna 
lösas. Den stoppordlista som används nu är ett hopplock av ord som av någon inte 
ansågs kunna vara betydelsebärande. Resultaten i kapitel 7.2.6 visar tydligt att vissa av 
dessa stoppord kan vara betydelsebärande och därför bör inkluderas i sökningen.  
 
De ord som bör utgöra stoppordlistan, om några alls, är i första hand artiklar, 
prepositioner och pronomen.  Om något av dessa ord är homograft med ett 
betydelsebärande ord krävs en avvägning mellan att ta bort ordet från stoppordlistan 
eller skapa en undantagsregel för hur det ska hanteras i vilka sökningar. De flesta 
sökningar på Gula Sidorna innehåller inga funktionsord, och därmed förlorar 
stopplistan lite av sitt värde. 
 
 

8.7 Brister i rättstavningsmodulen 
Eftersom rättstavningsmodulen på Gula Sidorna inte hanterar sökordsfraser med fler 
än ett ord ges inga stavningsförslag ut på felstavningar i tvåordsfraser.  
 
Först och främst krävs alltså att rättstavningen utvidgas till att omfatta även 
tvåordsfraser.  
 
Även det grundläggande antagande om felstavning måste ändras. Den inledande 
kontrollen av om ordet finns i sökmaterialet eller inte behöver inte nödvändigtvis 
innebära att ett ord är felstavat. Det räcker att ingen annonsör använt just det sökordet. 
Inget säger att ett ord med liknande stavning skulle ge en bra träff om detta är fallet, 
eftersom två ord med liknande stavning kan vara mycket olika betydelsemässigt sett. 
Det handlar alltså först och främst om att avgöra om sökordet är ett existerande ord 
eller ej genom att kontrollera det mot ett lexikon. Först när detta är gjort bör 
stavningskontrollen kopplas in. Om det däremot handlar om ett existerande ord, men 
som inte finns med i sökmängden, bör andra funktioner såsom exempelvis 
synonymexpansion ta vid. 
 
Algoritmen i sig är relativt välfungerande, men valet av vilket stavningsförslag som 
ska visas skulle kunna förbättras med kunskap om vanliga stavfel. 
 
Minst 80% av alla felstavningar brukar generellt sett tillhöra en av de fyra kategorier 
som beskrevs i avsnitt 4.6.1. Detta är en bra utgångspunkt för utveckling av val av 
rättstavningsförslagen. Den modell som används idag ger ut första bästa ord som 
stämmer med det felstavade till en viss grad. Om 80% av alla felstavningar handlar om 
en enda bokstav bör ett stort antal ord med samma redigeringsavstånd genereras med 
existerande algoritm. Det är här lingvistisk analys av frekvenser av de olika feltyperna 
skulle kunna användas för att på bättre grunder kunna välja en av dessa kandidater. 
58% av felstavningarna i testmaterialet berodde på borttagning av en bokstav. Därför 
borde exempelvis ”bord” räknas som mer sannolik rättning än ”bro” för felstavningen 
”brd” även om båda kandidaterna redigeringsmässigt ligger lika långt från ”brd”. Om 
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inget ord som matchar denna typ av fel, fortsätter sökningen efter lämpliga kandidater 
för insättning av en bokstav som i testmaterialet var den näst vanligaste 
felstavningstypen.  
 
Förutsatt att flera stavningsförslag finns kvar på samma nivå analyseras kandidaterna 
med avseende på vilken av dem som är den mest sannolika felstavningen utifrån 
tangentbordets utformning. Om qwerty-layouten antas vara den som används, skulle 
exempelvis felstavningen ”hua” mer sannolikt vara en felstavning av ”hus” än av 
”huv” eftersom a ligger mycket närmre s  än v på tangentbordet.  
 
Vidare undersökningar av felstavningar i ett större material skulle dock krävas för att 
kunna justera sannolikheterna för respektive kandidat. 
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9 LÖSNINGAR  
 
Utifrån analysen av problemtyper och möjliga lösningar presenteras här 
rekommendationer för Eniros framtida utveckling av sökningen på Gula Sidorna. 
Eftersom lösningarna inte kunde utvecklas praktiskt och implementeras i det 
existerande systemet, gjordes endast en uppskattning av hur stor effekt respektive 
lösning skulle ha på det problem den var avsedd att lösa.  
 
Ungefär hälften av de identifierade problemen (främst semantisk utvidgning och 
relation mellan sökord) ansågs kräva relativt avancerade lösningar, medan resten av 
problemen teoretiskt sett bör kunna lösas genom justering av de moduler som finns i 
systemet. Dock kan även mer avancerade språkteknologiska metoder användas för att 
utveckla eller ersätta de moduler som finns idag. Lösningarna delas upp i kortsiktiga 
utvecklingar av existerande system och långsiktiga lösningar som kräver omfattande 
omstrukturering av sökmaterial och system.  
 
I de fall där något kan sägas om lösningarnas effektivitet i problemlösning anges detta. 
Generellt sett kan de kortsiktiga lösningarna sägas vara statiska och de långsiktiga mer 
dynamiska.  
 
 

9.1 Kortsiktiga lösningar 
Ett antal lösningar som skulle gå att implementera relativt enkelt i existerande system 
men ändå bidrar till viss förbättring av systemet presenteras. Indikationen om hur stor 
del av problemen som respektive lösning hanterar är tagna från problemtypernas 
respektive felfrekvenser i avsnitt 7.2. Totalt bör ca 60% av de identifierade problemen 
kunna lösas med enklare metoder. Dock bör dessa siffror ses som en approximering 
eftersom många lösningar förutsätter att allt annat i systemet fungerar problemfritt.  
 

9.1.1 Utveckling av existerande synonymhantering   
En komplett synonymordlista som bygger på den existerande borde, förutsatt att 
förkortningar inkluderades och att icke-synonyma direkthänvisningar togs bort, kunna 
lösa ca 23% av problemen. Troligtvis innebär denna lösning dock en del problem med 
övergenerering. 
 
Synonymlexikonet skulle systematiskt byggas utifrån de sökord som finns och de 
sökord som användarna skriver in. Varje nytt sökord som användaren skriver in 
kopplas till respektive fördefinierade ”Eniro-synonymer” (dvs. ord som kanske inte är 
synonyma i strikt lingvistisk mening men som fungerar som synonymer på Gula 
Sidorna).  

• Nackdelar: Kräver stor insats och mycket eftertanke vid skapandet samt 
kontinuerlig uppdatering med nya användarbeteenden och förändringar i 
sökorden. Polysema ord kan ge problem med minskad precision i vissa fall.  
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9.1.2 Ortnamnsigenkänning 
Genom att identifiera ortnamn i ”fel” sökfält skulle ca 14% av problemen lösas. Detta 
kan lösas med en inledande kontroll av sökfrasen där varje ord matchas mot det 
geografiska lexikon som används vid sökning i det geografiska sökfältet.  

• Nackdelar: I något enstaka fall kan ett sökord sammanfalla med ett ortnamn 
vilket kan leda till irrelevanta träffar. 

 

9.1.3 Begreppshantering 
För att identifiera lingvistiska begrepp kan strängsökning användas i en första instans 
av söklogiken, innan sökning på respektive sökord sker. Detta går att applicera på alla 
sökfraser men påverkar inte dem som inte är begrepp nämnvärt. 

• Nackdelar: Prioriterar de annonser som råkar ha sökorden i följd. Med nya 
annonserna bör detta dock inte vara ett problem eftersom endast begrepp lagras 
i följd.  

 

9.1.4 Utveckling av existerande stamavskiljare 
Stamavskiljningen i systemet skulle kunna förbättras genom att systematiskt lägga till 
undantagsregler för alla oregelbundna pluralformer, exempelvis ord som slutar på -
artikel och –stad. Skulle kunna lösa ca 40% av alla problem med stamavskiljning, dvs. 
ca 5% av alla problem, bland annat vanliga sökproblem som ”verkstad” - ”verkstäder” 
utan att påverka resten av stamavskiljningen negativt.   

• Nackdelar: Löser inte problem med existerande regler i stamavskiljaren men 
kräver ändå en del arbete med att kartlägga alla oregelbundna ord. 

  

9.1.5 Ordgränsidentifiering 
En sammanslagning av sökord två och två är en lösning på problemet med 
särskrivningar. Alternativt skulle samma algoritm som används för 
rättstavningsförslag kunna appliceras på söksträngen och de ord som endast skiljer i ett 
mellanslag eller bindestreck skulle kunna ges ut som stavningsförslag eller ge träff 
direkt. Tillsammans med undantagsregler för hur tecken i låneord ska hanteras skulle 
detta kunna lösa ca 90% av alla problem med teckenhantering, dvs. ca 9% av alla 
problem. 

• Nackdelar: Kan ge en del irrelevanta träffar om två sökord som inte är 
särskrivna slås ihop. Måste sättas in i rätt steg (före stamavskiljning och 
transparens etc.) i söklogiken för att fungera. Bygger på antagande om att 
användare inte medvetet särskriver ord, vilket kan diskuteras. 
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9.1.6 Begränsning av stoppordlistan 
Genom att reducera stoppordlistan till att endast innehålla funktionsord skulle 6% av 
problemen kunna lösas. 

• Nackdelar: Vissa icke-betydelsebärande ord kan bli sökbara men detta borde 
inte påverka sökresultatet nämnvärt eftersom de flesta sökfraser endast består 
av betydelsebärande ord. 

 

9.1.7 Utveckling av rättstavningsmodulen 
Rättstavningsmodulen bör inte aktiveras förrän det icke-matchande ordet kontrollerats 
mot ett lexikon (dvs. inte enbart mot sökmaterialet) för att avgöra om det verkligen 
handlar om en felstavning eller bara ett ord som inte finns med i sökmaterialet. 
 
Därefter bör rättstavningen utökas till att hantera fler än ett sökord. Om dessutom 
reglerna för vilket stavningsförslag som ska visas kan justeras till att omfatta 
sannolikheter för olika typer av felstavningar utifrån felfrekvenser och för olika 
bokstäver utifrån tangentbordslayout, skulle ca 4% av problemen kunna lösas. 

• Nackdelar: Denna modell klarar inte felstavningar som blir till ett existerande 
ord. För att hantera denna typ av fel krävs mer kontext än sökfraser kan erbjuda.  

 
 

9.2 Långsiktiga lösningar 
Lösningar som kräver omstruktureringar av sökord, större förändringar i söklogiken 
eller nya moduler.  
 

9.2.1 Synonymexpansion 
En hållbar lösning på synonymhantering skulle leda till att ca 23% av den totala 
mängden problem skulle lösas.  
 
Ett allmänt synonymlexikon (t ex. Norstedts) skulle kunna användas i kombination 
med metoder för kontextuella kopplingar, exempelvis samförekomstmått för att 
expandera sökfrasen. Denna lösning innebär att sökorden expanderas med hjälp av ett 
vanligt synonymlexikon där varje ord är kopplat till ett antal synonymer. När alla 
möjliga synonymer till sökorden hittats, används samförekomstmått eller regler 
tillsammans med ordens olika betydelser i lexikon för att begränsa expansionen till att 
endast omfatta de synonymer som är relevanta givet det andra sökordet. Expansionen 
skulle även kunna begränsas till exempelvis de två vanligaste synonymerna för att 
minska risken för övergenerering. 

• Nackdelar: Risk för minskad precision på grund av brist på kontext som innebär 
att osannolika kombinationer av sökord släpps igenom. Skulle inte fungera för 
ettordssökningar eftersom ingen kontext finns. 

• Fördelar: Relativt självgående. Bygger på maskininlärning, kräver inte konstant 
tillsyn. Expanderar i takt med att sökorden och sökningarna expanderar.  
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• Att tänka på: Välj rätt domän för inlärning. Samförekomstmått som bygger på 
en helt annan domän kan ge underliga resultat. 

 

9.2.2 Samförekomstmått för domänidentifiering 
Genom att analysera vilka ord som förekommer i samma annons som sökorden kan 
semantiska relationer mellan sökord identifieras. Detta kan användas i disambiguering 
t ex. i samband med synonymexpansion. 

• Nackdelar: Kan missa vissa avgörande ord eftersom relationen mellan hög 
frekvens och relevans inte alltid är tydlig. Kräver mycket analys av annonser, 
eller tillgång till färdiganalyserat material. 

 

9.2.3 Taxonomi av sökord 
En strukturering av alla sökord och alla ord som användaren skriver in skulle 
möjliggöra generalisering och specificering av sökord. Om taxonomin inkluderar alla 
ord i språket och inte bara lagrade data kan även sökord som inte finns i materialet 
hanteras. 

• Nackdelar: Kräver att hela sökordsstrukturen omarbetas vilket innebär mycket 
tid och utrymme. Kategoriseringen och relationer mellan sökorden måste 
utvecklas systematiskt, men med hjälp av strukturer från existerande 
taxonomier bör detta inte vara alltför problematiskt.   

 

9.2.4 Ordklasstaggning av sökfras 
Fraser där ett adjektiv specificerar ett substantiv [adjektiv substantiv] så att inga träffar 
visas utgjorde 5% av alla problem med utvidgning och 2% av det totala antalet 
problem. Om sökfrasen inte ger några träffar och en ordklasstaggare visar att det ena 
sökordet modifierar det andra skulle det modifierande sökordet kunna elimineras.  

• Nackdelar: Taggningen kan bli osäker eftersom sökfraserna i regel är korta och 
kontext därför inte finns som stöd. 

 

9.2.5 Utveckling av stamavskiljning 
Fullformslexikon för lemmatisering av allt material eller stamavskiljning med 
avledningsmorfologi. En fungerande modell borde kunna lösa ca 13% av problemen. 

• Nackdelar: Osäkert vilken metod som ger bättre täckning utan att påverka 
precisionen. Olika teorier pekar på olika metoder men ingen av avser svenska. 
Mer material bör analyseras innan definitivt val görs. 
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9.3 Förbättring av rankning  
Förutsatt att systemet utvecklas för att ge bättre träffar utifrån relevans, bör 
rankningssystemet kunna modifieras till att omfatta även träffarnas relativa relevans 
som kriterium för rankning.  
 
Relevansrankningen skulle kunna baseras på närhet till ursprunglig sökfras. De 
annonser som ligger närmast sökfrasen räknas då som mest relevanta medan annonser 
som matchar en generaliserad sökfras på andra nivåer där mer redigering av sökfrasen 
krävs för att träff ska hittas rankas lägre. Inom varje nivå används därefter det 
existerande poängsystemet för att ranka bäst betalande annons av de som gav exakt 
träff högst och lägre betalande längre ned i träfflistan.  
 

 
Figur 9.1 Rankningmodell för relevansrankning. 
 
Följande förslag på relevanstrappan (se figur 9.1) bygger på de lösningar som 
presenterats tidigare i kapitlet:  

1) Exakta träffar på hela strängen bör rankas högst för att kunna ge bra träffar om 
frasen är ett begrepp.  

2) Om frasen innehåller ett ortnamn bör detta brytas ut.  
3) Stoppordlistan kopplas in. 
4) Efter stamavskiljning söker systemet på sökorden var för sig. Beroende på 

vilken typ av stamavskiljning som valts sker sökningen i ett eller flera steg. Om 
lingvistisk stamavskiljning används och sökordets semantiska grundform tas 
fram, kan alla ord som matchar någon form av detta ord ges ut på samma nivå. 
Om istället en mer generell stamavskiljare som den existerande används, skulle 
träffar kunna ges ut i flera steg, där exempelvis singular- och pluralformerna av 
sökordet anses vara närmare än avledda former. 

5) Synonymexpansion används därefter för att utvidga sökfrasen semantiskt.  
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6) Därefter rankas träffar på generaliserade varianter av sökfrasen som exempelvis 
en generalisering av ett av sökorden till en hyperonym eller en generalisering av 
sökfrasen genom borttagning av ett specificerande adjektiv.  

 
Eventuellt bör en gräns sättas för hur många träffar som ska visas. Exempelvis bör de 
sökfraser som ger exakta träffar i hundratal inte generaliseras eftersom detta skulle 
kunna ge tusentals träffar, vilket tar onödigt mycket dyrbar söktid utan att vara 
intressant för användaren. 
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10 DISKUSSION AV RESULTATEN 
 
Huvudsyftet med studien var att undersöka om sökningen på Gula Sidorna kunde 
förbättras med språkteknologiska metoder, och i så fall vilka metoder som mest höjer 
systemets kvalitet. Slutsatser av lösningarna visar att drygt hälften av de identifierade 
problemen kan lösas med mycket lite inblandning av språkteknologiska metoder men 
även att det finns språkteknologiska metoder som kan användas. Dock bör tilläggas att 
de enklaste lösningarna inte nödvändigtvis är de bästa. 
 
Målet var att genom analys av sökfraser bättre kunna välja träffar samt sekundärt att 
bättre ranka dessa träffar utifrån relevans och sålla bort irrelevanta träffar. Teoretiskt 
sett bör de föreslagna lösningarna kunna uppfylla dessa mål, men eftersom ingen 
implementering genomförts finns inga siffror på hur de påverkar resultaten. 
 
De lingvistiska analyserna av sökfraserna kan tyckas subjektiva men följde ett antal 
kriterier. Enligt den definition av relevans som användes i studien kan träffarnas 
relevans i förhållande till sökfrasen avgöras utan att den användare som producerade 
sökfrasen gör någon bedömning. Dock kan inget sägas om användarens uppfattning 
om hur väl träffarna motsvarade hans eller hennes informationsbehov eller avsikt med 
sökfrasen. 
 
Vilka språkteknologiska metoder som bäst lämpar sig för att uppnå en förbättring av 
söktjänsten kan diskuteras i och med att inga kvantitativa testresultat finns. Dock bör 
en fungerande hantering av synonymer kunna ses som den mest avgörande till följd av 
den höga frekvens av problem med synonymhantering. För att uppnå detta, utan att 
sänka precisionen, krävs någon form av disambiguering och därmed språkteknologiska 
metoder. Varje lösningsförslag förutsätter att sökningen fungerar idealt. Av denna 
anledning är det riskabelt att uttala sig om en enskild metods effekter eftersom de 
flesta lösningar som föreslagits bygger på hur andra problem löses. 
 
 

10.1 Metodkritik 
Syftet med studien var att hitta språkteknologiska metoder för att förbättra sökningen. 
Som utgångspunkt användes en utvärdering av hur väl systemet presterar idag. Det 
som undersöktes var dock främst lösningar på de problem som finns idag och inte i så 
stor utsträckning hur systemet långsiktig skulle kunna förbättras. Anledningen till detta 
fokus var främst att en klar bild av i vilken riktning Eniro önskade utveckla söktjänsten 
utöver existerande funktioner var svårt att definiera. Om den existerande söktjänsten 
hade fungerat väl, skulle studien troligtvis ha fokuserats mer kring framtida 
användning av språkteknologi än vad som föreslogs i lösningskapitlet. Istället ger 
lösningarna en grund att stå på för att därefter kunna identifiera framtida behov och 
möjligheter med söktjänsten. Vidareutveckling av systemet, förutsatt att de problem 
som identifierats löses, diskuteras i kapitel 11.  
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Studien begränsades till analys av sökfraser utifrån lingvistisk synpunkt, inte utifrån 
vad en specifik användare hade för avsikt med en viss sökfras. Detta fokus valdes på 
grund av svårigheter att utveckla en naturlig testsituation där en sökfras spontant 
skrevs in av en användare. Ett test av denna typ hade krävt alltför mycket tid och 
resurser för att få ett material med problemfraser som täckte alla systemets brister. 
Metoden som användes syftade till att identifiera de problem som fanns med 
syntaktisk och semantisk relevans i träffarna givet en sökfras. Eftersom ingen 
användarstudie gjordes finns dock inga belägg för att de identifierade problemen är de 
som uppfattas som problem av användarna, utan speglar enbart Eniros mål med 
träffarna. 
 
Gränssnittsaspekterna av söktjänsten innefattades inte i studien. Detta kan ses som en 
nackdel då bland annat presentationen av sökresultaten kan vara en faktor som spelar 
in i användarens bedömning av tjänsten som helhet. Dock är även gränssnittsfrågan ett 
viktigt område som bör utvärderas separat. 
 
De sökfraser som räknades som intressanta var korta kontextuella fraser eller 
relaterade sökord, som exempelvis ”Frisör kvällsöppet Odenplan”. Sökfraser som 
innehåller hela meningar behandlades inte eftersom Eniro inte ansåg dem intressanta. 
Det rörde sig emellertid om en mycket liten andel av alla sökfraser och tros inte ha 
påverkat resultatet eftersom fraser med fler än två sökord ändå inte hanterades av 
systemet. 
 
Uppbyggnaden av sökbara ord, val av sökord och rubrikstruktur innebär ännu en 
felkälla där information kan gå förlorad eller förvrängas. Ingen analys av det inlagda 
materialet på Gula Sidorna gjordes dock. Enligt Eniro finns vissa problem även där (se 
avsnitt 5.4) vilket givetvis påverkar sökresultaten. 
 

10.1.1 Framtagning av testmaterial 
Materialet som användes innehöll en hel del brus i form av rubriksökningar, sökningar 
på andra språk, tomma sökfraser och liknande. En analys av rådata istället för som nu 
data ur ett föranalyserat statistiksystem hade varit bättre, men tillgång till detta fanns 
inte. 
 
För att minska ned på det mycket omfattande materialet togs sökningar med frekvens 2 
bort från tvåordsfraserna. Om fler än två användare däremot använt samma sökfras 
ansågs sökningen vara något mer generell (även om det givetvis kan röra sig om 
samma användare som söker samma sak flera gånger). För övrigt antogs samma 
problem återkomma många gånger i materialet och de mer frekventa fraserna innehålla 
alla möjliga feltyper. Dock kan givetvis diskuteras hur detta påverkade frekvenserna 
för respektive problem och med detta fördelningen av problemtyper. Antagligen 
förekom exempelvis fler felstavningar i det lågfrekventa materialet än i högfrekventa 
fraser.  
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Kanske borde även ettordsfraser ha analyserats eftersom de utgjorde en så stor del av 
det totala antalet sökningar (ca 70%). Anledningen till att de utelämnades var att 
företaget uppfattade att det fanns mest problem med flerordsfraser och att fokus därför 
borde ligga på dem. Dessutom gjordes antagandet att en analys av tvåordsfraser skulle 
vara mer relevant för att kunna utveckla hantering av flerordsfraser än en analys av 
ettordsfraser. Troligtvis bör ungefär samma feltyper finnas för ettordsfraser (förutom 
begrepp och ordgränshantering), men kanske inte med samma fördelning och 
frekvenser? En alternativ metod hade varit att ta fram en viss procent av det totala 
antalet sökningar, med viktning för ettordsfraser så att exempelvis de 50% vanligaste 
fraserna analyserats, med fördelningen 75/25 för ettords- respektive tvåordsfraser. 
  
Otydbara tecken togs bort ur testmaterialet istället för att räknas som felstavade ord. 
Detta är ännu en typ av fras där någon typ av rättstavningsfunktion bör kunna ha gett 
bättre resultat. Detta kan ha påverkat felfrekvenserna.  
 

10.1.2 Analys av testmaterialet 
Sökfraserna i det aktuella systemet ligger i mycket stor utsträckning på en nivå där det 
med mänskligt förnuft och en enkel semantisk analys går att förstå innebörden. Därför 
ansågs subjektiva antaganden om sökfrasernas betydelse vara en godtagbar metod.  
 
Bedömningen av fraser som problemfraser eller ej var binär. Ett alternativ hade varit 
att utveckla en skala där resultat som endast hade en irrelevant träff av hundra inte 
räknades som lika irrelevanta som de som enbart bestod av irrelevanta träffar. 
Antagande om att resultat som inte innehöll alla möjliga träffar (”otillräckliga”) var 
lika problematiska som de resultat som innehöll irrelevanta träffar kan även det 
diskuteras. Dock är det ur affärssynpunkt och även för användaren viktigt att ett 
företag som valt ett sökord i singular även kan få träff om användaren söker i plural, 
varför ”otillräcklighet” räknades som kriterium för problemfras.  
 
En sökfras som gav upphov till en eller flera irrelevanta träffar räknades som 
problemfras. Detta kan tyckas hårt. Ingen mätning av förhållandet mellan antal 
relevanta träffar och antal irrelevanta träffar givet en sökfras gjordes. En fras som gav 
5000 träffar räknades som irrelevant även om endast en enda träff var irrelevant, 
eftersom det ansågs vara bevis för att ett problem fanns. Dock kunde ingen slutsats om 
att inga problem fanns i de sökfraser som inte klassificerades som irrelevanta göras.  
 
För att kunna säga något om vilka träffar varje sökfras borde ha gett skulle information 
om vilka annonser som angett ett visst sökord krävts, men inte heller detta fanns att 
tillgå. Att alla fraser med samma lingvistiska struktur inte gav samma problem 
berodde dels på lagrade data, och dels på att undantagsregler specificerats för vissa 
sökord eller fraser. Fraser av samma typ som de fraser som räknades som fullgoda och 
alltså inte klassificerades som problemfraser kan troligtvis skapa problem eftersom 
mycket beror på vilka direkthänvisningar som finns inlagda och vilka synonymer och 
undantag som finns specificerade i systemet. Att systematiskt gå igenom dessa hade 
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tagit för lång tid och dessutom fanns ingen teknisk möjlighet att inom tidsramarna 
stänga av vissa funktioner i systemet. 
 
Uppdelningen av ordgränsidentifiering och stavningsproblem i olika kategorier kan 
diskuteras. Det kan sägas handla om samma problem eftersom målet är att koppla en 
inskriven fras till en lagrad fras eller ord, men kräver till viss del olika typer av 
lösningar.  
 
 

10.2 Val av lösningar 
De lösningar som presenterades är grundade i relevanta teorier i den mån de finns 
utvecklade för denna typ av system. Den största nackdelen med studien är att 
lösningarna inte kunde implementeras i testsyfte. I teorin bör de presenterade 
lösningarna lösa respektive identifierade problem, men utan implementering kan lite 
sägas om dess effekter på andra problem och lösningar och på systemets prestation i 
helhet. Vidare analyser av problemtyper krävs för att på bästa sätt utforma de 
långsiktiga lösningar som föreslagits. 
 
Valet av lösningar föll sig i flera fall naturligt, då de speciella förutsättningar (sökning 
med korta sökfraser mot databas av sökord) som fanns begränsade utbudet av passande 
språkteknologiska metoder. På det stora hela begränsades lösningarna av den typ av 
data som finns på Gula Sidorna. Den främsta begränsningen var lagringen av sökord 
som enstaka ord, vilket visade sig påverka möjligheterna att lösa hantering av 
relationen mellan sökord enormt. Brist på kontextuell information gjorde att vissa 
metoder för disambiguering inte kunde användas, men detta tros inte ha haft lika stor 
effekt på resultatet. 
 
Fokus låg på användbarheten av söktjänsten, inte på bakomliggande affärssyften. Dock 
kan något kort sägas om lösningar som påverkar denna aspekt av systemet. 
Direkthänvisningarna var i vissa fall explicita pekare som skapats av affärssyften och 
lösningen att helt enkelt ta bort dessa pekare kan stöta på problem. Förändringar i 
sökordsstrukturen och i rankningen skulle även de innebära förändringar för affärerna, 
då en annonsör inte skulle köpa ett exakt sökord på samma sätt utan sökorden istället 
relaterar till andra sökord på andra nivåer. En lingvistisk rankningsmetod skapar 
konflikt med mest betalande och det säljsystem som finns idag, men anses av företaget 
som en viktig utveckling. 
 
Målet med lösningarna var att de skulle öka täckningen samtidigt som precisionen 
förbättrades, vilket visade sig vara svårt. Att öka täckningen innebär i många fall att 
precisionen minskar eftersom en bred träffbild ofta tar med även irrelevanta träffar, 
medan lösningar som ökar precisionen har en tendens att begränsa täckningen. Ett 
alternativ hade varit att prioritera en av de två kriterierna redan från början och 
fokusera på framtagning av exempelvis precisionshöjande lösningar.  
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En annan faktor som kan påverka lösningarnas effekt på systemet är att de flesta 
teorier som presenterats är framtagna för engelska vilket kan påverka resultaten om de 
appliceras på svenskt sökmaterial. Vidare studier bör genomföras för att fastställa 
lösningarnas effekt på det speciella system som Gula Sidorna är innan beslut om 
implementation tas. 
 
 

10.3 Generaliserbarhet av resultaten 
Anledningen till att samma frasstruktur inte alltid orsakade problem antas vara att 
vissa regler i form av direkthänvisningar, manuellt inlagda synonymer och liknande 
lagts in vilket gjorde att fel inte uppstod. Exempelvis ledde vissa sökningar med 
formen [adjektiv substantiv] till att inga träffar visades, medan andra gav bra träffar. 
Att utifrån frasstrukturen dra slutsatser om problem är därför inte intressant. 
 
Däremot bör de identifierade problemtyperna kunna generaliseras till att gälla alla 
tvåordsfraser. Hur väl de stämmer för ettordssökningar och flerordssökningar (förutsatt 
att söklogik för dessa utvecklas) kan diskuteras. Ettordssökningar bör innehålla samma 
problemtyper, med de skillnaderna att ortnamn, relationer mellan sökord och 
identifiering av ordgränser inte skapar problem på samma sätt just eftersom endast ett 
ord används.  
 
Disambiguering av sökord kan dock vara ett större problem i ettordsfraser än i de 
analyserade tvåordsfraserna eftersom ingen kontext i sökfrasen finns att tillgå. 
Synonymlexikon byggt på existerande sökord skulle i många fall även kunna användas 
för ettordsfraser eftersom redigeringen och bestämningen av vilka ord som är 
synonyma på Gula Sidorna görs vid skapandet och inte vid sökningen. 
 
Flerordssökningar bör inte medföra fler problemtyper men relationerna mellan sökord 
kan antas öka i komplexitet med sökfrasens längd. Fördelningen av problemtyper bör 
även den se ungefär likadan ut för resterande sökfraser.  
 
För Rosa sökningar bör utvidgning vara ett mycket mindre frekvent problem men i 
övrigt bör problemfördelningen se ungefär likadan ut även för alla Rosa sökningar som 
för de testade fraserna. Rättstavningen för Rosa träffar kan eventuellt behöva 
modifieras med tanke på att sökningar på företagsnamn kan innebära problem liknande 
de för personnamn, varför någon typ av fonetisk rättstavning skulle kunna användas. 
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11 FRAMTIDA STUDIER 
 
De föreslagna lösningarnas eventuella utveckling beror dels på vilken inriktning Eniro 
väljer på framtida system, dels på vilken teknik som finns tillgänglig på svenska i 
framtiden. En framtida utveckling av metoder som exempelvis semantiska nät eller 
taxonomier för svenska skulle kunna vara den avgörande faktorn för vilka lösningar 
som vidareutvecklas. Vilka metoder som väljs beror dock även på hur sökdata ser ut i 
framtiden. Fler studier av de enskilda lösningarnas effekt på sökningen i helhet krävs 
för att med säkerhet välja bästa möjliga utformning. Detta skulle kunna underlättas av 
en framtagning av en metod för sökfrasanalys och tydliga kriterier för vad Eniro vill 
uppnå, exempelvis genom omfattande användarstudier. 
 
 

11.1 Utveckling av sökdata 
På längre sikt kan språkteknologiska metoder få mer eller mindre genomslag i 
systemet beroende på vilka typ av sökdata som Eniro väljer att vidareutveckla. 
 

11.1.1 Fritextsökning 
Om Eniro går mot mer fritextsökning genom att möjliggöra sökning på annonsörernas 
webbsidor, eller återgår till mer fritext i annonserna, blir det mer intressant att använda 
statistiska metoder, termfrekvenser och liknande för att analysera innehållet. Även 
ordklasstaggning av allt material skulle kunna utnyttjas om fritext börjar användas 
mer. Detta tillsammans med parsning kan exempelvis användas för att identifiera 
relationer mellan sökord. På lång sikt bör sökningen i detta fall utvecklas till en mer 
dynamisk modell där maskininlärning appliceras istället för explicita regler för all 
hantering.  
 
Med denna modell skulle metoder som användarprofiler, rekommendationer utifrån 
tidigare användares beteende och liknande kunna utvecklas. 
 

11.1.2 Hårdare strukturerade data 
Om Eniro istället strukturerar det Gula materialet ännu mer krävs att strukturen är väl 
genomtänkt, exempelvis med en taxonomi av sökord och rubriker. Ett 
fullformslexikon skulle i detta fall även underlätta disambiguering och liknande som 
blir svårt vid hårdare strukturering. Om exempelvis alla sökord är substantiv i 
obestämd form och plural kan detta specificeras för systemet och alla sökfraser 
omvandlas till denna form för att ge träff. Troligtvis skulle en hårdare strukturering ge 
mindre utrymme för språkteknologiska metoder, men kräva mer innehållsmässigt 
fokus samt väl genomtänkt söklogik och regelbaserad sökning.  
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Metoder som relaterar till denna modell skulle vara mer av typen filtrering av data 
genom att användaren får välja ur listor än dynamisk språkhantering. Detta är därmed 
snarare en gränssnittsfråga än något som involverar språkteknologiska metoder. 
 
 

11.2 Metod för vidare analys av sökfraser 
Vill användarna ens använda de typer av sökfraser som Eniro förespråkar? Exemplet 
på en framtida fras, [Nike skor storlek 38], kan inte hanteras av dagens system. Detta 
beror först och främst på antalet sökord, men även på grund av typen av sökord 
eftersom annonser inte innehåller denna typ av information, samt på grund av den 
hårda struktureringen av sökdata där ingen kan avgöra om ett företag som angett 
”Nike” som varumärke och ”skor” som produkt verkligen är relevant för sökfrasen 
[Nike skor storlek 38]. 
 
Metod för vidare utveckling av sökfrasanalys bör framarbetas för att kontinuerligt 
hålla användarnas beteende under uppsikt, utvidga synonymhantering med vanliga 
sökord, etc. Verktyg för sökordshantering finns bl. a på: 
https://adwords.google.com/select/KeywordSandbox 
http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/  
 
En av visionerna med Eniros framtida söktjänst är att systemet utifrån ett sökfält där 
oändligt många sökord kan skrivas in kan avgöra först och främst vilken typ av källa 
som användaren är ute efter (dvs. om det handlar om en privatpersonsökning, ett 
företagsnamn osv.) och därefter ge ut relevanta träffar från denna källa. För att 
systemet ska kunna avgöra vilken källa som ska användas givet en sökfras, skulle de 
steg som användes i studien för att sålla ut de Gula träffarna kunna appliceras på 
söklogiken.  
 

11.2.1 Val av sökkälla givet en sökfras 
Ett sätt att skilja Gula från Rosa sökningar är att använda en ordklasstaggare av något 
slag för att avgöra om ordet står i bestämd eller obestämd form. En sökning i bestämd 
form kan antas vara en sökning där användaren är ute efter ett företag han eller hon vet 
existerar, dvs. en Rosa sökning.  
 
Ett annat särdrag som särskiljer Rosa från Gula sökningar är sökningar som innehåller 
egennamn eller genitiv –s. För att ta reda på detta kan en modul som analyserar 
sökfrasen morfologiskt och syntaktiskt användas, exempelvis Conexors Machinese 
Syntax (http://www.connexor.com/software/features/).  
 
För att lösa detta utan lingvistisk analys skulle regler för hantering av ord givet 
ändelsen kunna användas. En modul liknande den stamavskiljare som används skulle 
kunna byggas för att generellt hantera alla sökfraser som innehåller ord med 
ändelserna –en, -et, -rna, -s och liknande. 
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På samma sätt kan förkortningen ”ab” användas för att avgöra om frasen ska tolkas 
som Gul eller Rosa sökning. Om ”ab” förekommer som ord i en sökfras bör inga Gula 
träffar ges, eftersom de Gula träffar som visas ofta är träff på ”ab” i företagsnamnet 
och resten av företagsnamnet i sökfrasen tolkas som sökord. Antag exempelvis att 
användaren söker på ett företag som heter ungefär [bord ab]. Träffas ges då på alla 
företag under ett trettiotal rubriker i det Gula materialet som angett ”bord” som sökord 
och har ett ”ab” i företagsnamnet. Även med dessa metoder skulle inte alla 
företagsnamn kunna identifieras av systemet, men troligtvis en stor del av dem. 
Givetvis kan en Gul sökning göras även i de fall som beskrivits ovan, om det Rosa 
materialet inte ger någon träff. 
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BILAGA A: TESTMATERIAL 
 
Tabellen visar sökfraserna i fallande frekvensordning. 
 
67 bil verkstad  4 huddinge spel 
67 zoologisk handel  4 hund pensionat 
48 hyra bil  4 hundfoder grossister 
39 grossister presentartiklar  4 hushållsmaskiner reparation 
33 delikatesse grossister  4 italiensk mat 
27 audio video  4 juridisk litteratur 
20 hewlett packard  4 kinnarp kontorsmöbler 
18 hotell, spa  4 kiropraktor naprapat 
18 indisk restaurang  4 kulturell inredning 
18 radio tv  4 kung fu 
17 besiktning fastighet  4 kyla vÄrme 
17 pizza hemkörning  4 livsmedel grossister 
15 eu moped  4 låssmed jour 
15 kartonger emballage  4 mammakläder begagnat 
13 data butik  4 maskiner redskap 
12 dator butik  4 mat butik 
12 tv service  4 mat utkörning 
12 ungdoms mottagning  4 mc honda 
11 bil reparationer  4 mercedes bildelar 
11 bud firmor  4 modul system 
11 byggmaterial återvinning  4 moped renovering 
11 innebandy klubbor  4 murare öppenspis 
11 liftar skidor  4 möbel affär 
11 tandtekniska laboratorier  4 mödravårds centralen 
11 uthyrning maskiner  4 pizza utkörning 
11 vandrarhem stockholm  4 plasma tv 
10 atg ombud  4 plastik kirurgi 
10 datorer reparation  4 psykiatrisk mottagning 
10 electrolux service  4 reklam dekor 
10 grå starr  4 ren tvätt 
10 hus färdigt  4 rent städ 
10 mc skrot  4 restauranger thailändsk 
10 mc tillbehör  4 saab verkstäder 
10 peak performance  4 skoda försäkring 
10 skönhets salong  4 skola, vuxen 
9 bil skrot  4 smådjurs klinik 
9 daglig verksamhet  4 solna möbler 
9 färdig betong  4 sport butik 
9 hund frisör  4 stf vandrarhem 
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9 make up  4 stockholm parkering 
9 marc o'polo  4 storulvån turist 
9 mur puts  4 svensk musik 
9 radio stationer  4 taxi stockholm 
9 spa anläggningar  4 thai takeaway 
9 särskilt boende  4 tv antenner 
9 taxi skåne  4 tv service 
9 uthyrning kläder  4 täby trafikskolor 
8 begagnad dator  4 ungdoms disco 
8 båt tillbehör  4 universitets sjukhus 
8 drop in  4 usa turistbyrå 
8 elektronik reparation  4 uthyrning högtryckstvättar
8 fastighets mäklare  4 uthyrning lift 
8 flugger färg  4 uthyrning smoking 
8 grekisk restaurang  4 utomhus armatur 
8 huddinge spel  4 varma drycker 
8 kina mat  4 web designers 
8 land rover  4 veterinär distrikts 
8 mc däck  4 vilhelmina taxi 
8 mercedes benz  4 återvinningstationer stockholm 
8 mopeder kymco  4 öppna förskola 
8 privat läkare  4 örebro vvs 
8 saab service  3 aerobics instrektör 
8 slamsugnin spoling  3 afro frisör 
8 thai mat  3 akut tand 
8 trafik skola  3 alfa romeo 
8 vedums kök  3 aloe vera 
8 volvo lastbilar  3 anlita mäklare 
7 begagnat matsilver  3 antenn service 
7 bilverkstad volvo  3 aroma massage 
7 björn borg  3 asiatisk restaurang 
7 blästring målning  3 barn kläder 
7 dam kläder  3 bebagnat loppis 
7 diskmaskin service  3 beg golfutrustning 
7 dvd produktion  3 beg husvagnar 
7 däck fälg  3 begagnade kontorsmaskiner
7 effektiv marknadsföring  3 begagnade vitvaror 
7 ford försäkrig  3 bensinstation lantmanavägen 
7 foto framkallning  3 bil bärgning 
7 första hjälpen  3 bil däck 
7 grossister skönhetsprodukter  3 bil karlskrona 
7 it data  3 bil lackerare 
7 italiensk restaurang  3 bil lackering 
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7 maskin uthyrning  3 bil skola 
7 mc butiker  3 bilar skoda 
7 mc hjälmar  3 bilförsäljning mercedes 
7 mopeder, kymco  3 biljard restaurang 
7 north face  3 billackering bmw 
7 sjukvårds upplysning  3 biltrailer uthyres 
7 språk utbildning  3 biluthyrni ng 
7 trädgård uthyrning  3 björn axen 
7 utbildning massör  3 blomster affärer 
7 äldre omsorg  3 bolån direkt 
6 baby outlet  3 borlänge stängsel 
6 begagnade cyklar  3 brodyr tryck 
6 begagnade kontorsmöbler  3 broms service 
6 bhuddist center  3 buss malmö 
6 bilverkstad volvo  3 buss station 
6 brasiliansk vaxning  3 bygg ingenjör 
6 bussar taxi  3 bygghandel, falun 
6 byta bostad  3 byta framruta 
6 dans skola  3 båt blästring 
6 data företag  3 bärbar dator 
6 djur kliniken  3 café bar 
6 däck mc  3 citroen verkstad 
6 elektrolux service  3 dagis hund 
6 fastighetsmäklare kontorslokaler  3 dator service 
6 flügger färg  3 digital piano 
6 fönster tillverkare  3 distrikt veterinär 
6 georg jensen  3 djur klinik 
6 godis grossister  3 ek skiva 
6 grekisk ortodox  3 elektriska installationer 
6 grekiska restaurangen  3 elektronetisk kattlucka 
6 harley davidson  3 estetiskt tandvård 
6 hi fi  3 eu moped 
6 hotel pensionat  3 eu mopeder 
6 hotell göteborg  3 falu rödfärg 
6 husbils uthyrning  3 familje rådgivare 
6 hyrbil malmø  3 farsta workout 
6 kina restaurang  3 fest lokal 
6 kognitiv beteendeterapi  3 film teknik 
6 konstnärliga terapi  3 flytande betong 
6 kyl hyra  3 foto video 
6 lada service  3 framvagns service 
6 libanesisk restaurang  3 friskvård utbildning 
6 macintosh datorer  3 frisör dropin 
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6 massage utbildning  3 färjelinjer gdansk 
6 mc butik  3 grafiskt material 
6 nibe värmepumpar  3 grekiska restauranger 
6 port tillverkare  3 grossist smycke 
6 radio tv  3 grossist smycken 
6 reklam tryckeri  3 gym träning 
6 resebyrå, flyg  3 hewlet packard 
6 resebyråer afrika  3 hifi service 
6 social service  3 honda prelude 
6 solna kyrka  3 hotell gävle 
6 starta eget  3 hotell i 
6 svensk film  3 hp datorer 
6 svenska fönster  3 hus ,sälja,visby 
6 tvätt service  3 hyr lift 
6 usa bilar  3 hyres maskiner 
6 vhs kamera  3 installation el 
6 öppna förskolan  3 internet cafe 
5 apple support  3 juridiska organisationer 
5 bang olufsen  3 kaffe fika 
5 bensin station  3 kakel klinker 
5 billigt boende  3 kemisk rengörning 
5 blomma affär  3 kinesisk restaurant 
5 bostad uthyrning  3 klinker kakel 
5 bostads mäklare  3 klock affär 
5 botkyrka taxi  3 kronans cyckel 
5 catering tapas  3 kvik kök 
5 elektro helios  3 kylar service 
5 emmaljunga barnvagnar  3 kök tillverkare 
5 filippa k  3 ledarskaps konsulter 
5 ford service  3 lediga lokaler 
5 formel 1  3 lee jeans 
5 färjelinjer polen  3 lerduve skytte 
5 hotell riddargatan  3 läkare spec. 
5 information system  3 mac datorer 
5 it café  3 marcopolo kläder 
5 italienska delikatesser  3 mark sten 
5 kina restauranger  3 maskin begagnad 
5 kinesisk språktjänst  3 mat grossister 
5 klockor grossist  3 mc däck 
5 kosta boda  3 mc lack 
5 massör friskvård  3 medicinsk rådgivning 
5 mc demontering  3 mercedes personbilar 
5 mc försäkringar  3 mexikanska möbler 
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5 mc kläder  3 mikro teknik 
5 modell agenturer  3 mobil service 
5 motorspot utrustning  3 monteringsbar skorsten 
5 musik affär  3 moped motorer 
5 musik instrument  3 motor volvo 
5 målning golv  3 myresjÖ kÖk 
5 peugeot assistans  3 nibe brasvärme 
5 psykiatriska öppenvårdsmottagning  3 nokia service 
5 restaurang lunch  3 nya konidtorier 
5 skandinavisk inredning  3 peugot moped 
5 spanien hus  3 plattsättning stockholm 
5 take away  3 presentartiklar grosisster 
5 trafikskola släp  3 privat klinik 
5 ungdoms kläder  3 privat läkarmottagning
5 uppsala data  3 radar teknik 
5 utbildning funktionshinder  3 resebyrå fritidsresor 
5 utbildning hälsa  3 resebyrå japan 
5 video uthyrning  3 resebyrå sverige 
4 air condition  3 restauranger thailand 
4 arbets skor  3 rostfritt stål 
4 arbets terapeuter  3 saab serviceverkstad 
4 arboga spelbutik  3 saab verkstad 
4 aroma terapi  3 silver grossister 
4 barn karusell  3 sjuk gymnast 
4 beg bildelar  3 sjuka transport 
4 begagnade möbler  3 skortstens fejjare 
4 begagnade takpannor  3 smycken man 
4 bil delar  3 sol celler 
4 bil uthyrning  3 spelbutik vårväderstorget 
4 billiga bilar  3 svenska garantiprodukter
4 bilverkstad saab  3 svenska garantiprodukter
4 boka massage  3 svets konsult 
4 borlänge energi  3 svetsning aluminium 
4 bostadsrätt mäklare  3 säkerhets bolag 
4 butik tiger  3 taco bar 
4 caféer restaurang  3 tandblekning laser 
4 casting hemsidor  3 taxiförar legitimation 
4 cykelsports verkstad  3 teknisk service 
4 daimler chrysler  3 thai massage 
4 databas utvecklare  3 thailändsk mat 
4 dator ergonomi  3 tillverkare mat 
4 digital tv  3 trafikskolor buss 
4 dolce gabbana  3 traktor skrot 



 

 98 

4 el firma  3 trä varuhus 
4 el motor  3 turistinformation /usa/amerika 
4 eu moppe  3 tv antenn 
4 fiber optik  3 tv teknik 
4 filipa k  3 uppsala snickeri 
4 film stockholm  3 utbildning data 
4 flygplan utrustningar  3 utbildning kundservice 
4 ford reservdelar  3 utbildning maskinförare 
4 frisör dreadlock  3 utbildning, sfi 
4 frisör skola  3 uthyrning ljud 
4 frostfri frys  3 uthyrning släpvagnar 
4 fuji film  3 varmt hem 
4 fysio center  3 ventilation reparation 
4 fälgar fiat  3 veteran mc 
4 glada tyger  3 veterinär djursjukhus 
4 gokart banor  3 veterinär kliniker 
4 golf återförsäljare  3 veterinär ultuna 
4 gröna växter  3 vitvaror begagnade 
4 gym örebro  3 volkswagen stockholm 
4 hem electronik  3 volvo personbilar 
4 hemmet bostad  3 volvo reservdelar 
4 hifi reparation  3 vvs butiker 
4 hobby fritid  3 vvs konstruktion 
4 hotel stockholm  3 vvs teknik 
4 hotell karlaplan  3 zon terapi 
4 hotell Årsta  3 öppen förskola 
4 hth kök  3 österrikisk restaurang 
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BILAGA 2: PROBLEMFRASER 
 
Tabellen visar problemfraserna i fallande frekvensordning. 
 
15 eu moped  4 usa turistbyrå 
13 data butik  4 uthyrning högtryckstvättar
12 dator butik  4 uthyrning smoking 
11 uthyrning maskiner  4 utomhus armatur 
11 vandrarhem stockholm  4 varma drycker 
10 hus färdigt  4 web designers 
9 daglig verksamhet  4 veterinär distrikts 
9 färdig betong  4 vilhelmina taxi 
9 särskilt boende  4 återvinningstationer stockholm 
9 taxi skåne  4 öppna förskola 
9 uthyrning kläder  3 aerobics instrektör 
8 drop in  3 aerobics instrektör 
8 huddinge spel  3 akut tand 
8 kina mat  3 anlita mäklare 
8 kinesisk mat  3 aroma massage 
8 privat läkare  3 asiatisk restaurang 
8 saab service  3 bebagnat loppis 
8 slamsugnin spolning  3 beg husvagnar 
8 thai mat  3 bensinstation lantmanavägen 
8 thailändsk mat  3 bil karlskrona 
8 volvo lastbilar  3 bil lackerare 
7 diskmaskin service  3 bilar skoda 
7 första hjälpen  3 biltrailer uthyres 
7 mc butiker  3 bolån direkt 
6 byta bostad  3 borlänge stängsel 
6 data företag  3 broms service 
6 hotel pensionat  3 bygghandel, falun 
6 hotell göteborg  3 byta framruta 
6 husbils uthyrning  3 bärbar dator 
6 hyrbil malmö  3 citroen verkstad 
6 kina restaurang  3 dagis hund 
6 kyl hyra  3 distrikt veterinär 
6 macintosh datorer  3 elektriska installationer 
6 mc butik  3 elektronetisk kattlucka 
6 starta eget  3 estetiskt tandvård 
6 svenska fönster  3 eu moped 
6 vhs kamera  3 eu mopeder 
5 apple support  3 familje rådgivare 
5 billigt boende  3 farsta workout 



 

 100 

5 blomma affär  3 friskvård utbildning 
5 botkyrka taxi  3 färjelinjer gdansk 
5 ford service  3 honda prelude 
5 hotell riddargatan  3 hotell gävle 
5 it café  3 hotell i 
5 kina restauranger  3 hp datorer 
5 kinesisk språktjänst  3 hus ,sälja,visby 
5 mc demontering  3 hyres maskiner 
5 motorspot utrustning  3 installation el 
5 musik affär  3 juridiska organisationer 
5 psykiatriska öppenvårdsmottagning  3 kaffe fika 
5 skandinavisk inredning  3 kakel klinker 
5 spanien hus  3 kemisk rengörning 
5 take away  3 kinesisk restaurant 
5 ungdoms kläder  3 kinesisk restaurant 
4 arbets skor  3 klinker kakel 
4 arboga spelbutik  3 kronans cyckel 
4 beg bildelar  3 kök tillverkare 
4 billiga bilar  3 ledarskaps konsulter 
4 bilverkstad saab  3 lediga lokaler 
4 borlänge energi  3 lee jeans 
4 butik tiger  3 läkare spec. 
4 caféer restaurang  3 mac datorer 
4 cykelsports verkstad  3 mc lack 
4 databas utvecklare  3 medicinsk rådgivning 
4 digital tv  3 mercedes personbilar 
4 el motor  3 monteringsbar skorsten 
4 eu moppe  3 moped motorer 
4 film stockholm  3 motor volvo 
4 frostfri frys  3 nokia service 
4 fälgar fiat  3 nya konidtorier 
4 glada tyger  3 peugot moped 
4 gokart banor  3 plattsättning stockholm 
4 golf återförsäljare  3 privat läkarmottagning
4 gröna växter  3 saab serviceverkstad
4 gym örebro  3 saab verkstad 
4 hotel stockholm  3 sjuk gymnast 
4 hotell karlaplan  3 sjuka transport 
4 hotell Årsta  3 skortstens fejjare 
4 huddinge spel  3 smycken man 
4 kiropraktor naprapat  3 spelbutik vårväderstorget
4 livsmedel grossister  3 thai massage 
4 murare öppenspis  3 thailändsk mat 
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4 pizza utkörning  3 tillverkare mat 
4 psykiatrisk mottagning  3 trafikskolor buss 
4 restauranger thailändsk  3 turistinformation /usa/amerika 
4 saab verkstäder  3 uppsala snickeri 
4 skoda försäkring  3 utbildning data 
4 skola, vuxen  3 uthyrning släpvagnar 
4 solna möbler  3 varmt hem 
4 stockholm parkering  3 veterinär djursjukhus 
4 storulvån turist  3 veterinär kliniker 
4 svensk musik  3 veterinär ultuna 
4 thai takeaway  3 volkswagen stockholm 
4 täby trafikskolor  3 öppen förskola 
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