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För personer med nedsatt syn- eller läsförmåga är möjligheterna att sålla bort 
irrelevant information, exempelvis genom att skumläsa en tidning, små eller icke-
existerande. Det här projektet har gått ut på att försöka skapa en prototyp, CogSum, 
av ett hjälpmedel som automatiskt extraherar det viktigaste ur en text, som sedan kan 
läsas upp av en talsyntes. Denna rapport ämnar att presentera det automatiska 
textsammanfattningssystemet CogSum och utvärderingen av de sammanfattningar 
som det producerar. CogSum är ett sammanfattningsverktyg som dynamiskt 
sammanfattar texter genom att extrahera de viktigaste meningarna med hjälp av 
tekniken Random Indexing. En PageRank-algoritm används därefter för att ranka de 
extraherade meningarna efter deras betydelse i texten. Sammanfattningarna 
utvärderades kvantitativt och kvalitativt för att avgöra deras kvalitet. Resultaten var 
tudelade då den kvalitativa datan pekade på att sammanfattningarna höll en god 
kvalitet medan den kvantitativa datan inte var lika övertygande. 

 

Inledning 
Erik Eriksson är blind sedan tre år tillbaka 
och sitter som vanligt vid sitt köksbord och 
äter frukost. Han knäpper på sin 
modifierade radio och får höra 
ämneskategorierna ur dagens tidning. Vid 
”INRIKES” stannar han upp och med ett 
knapptryck expanderar han inrikes-
kategorin. Rubrikerna från de olika 
artiklarna inom inrikesnyheterna läses upp: 
”Bomb skadade flerfamiljshus i Malmö”, 
Erik gör ytterligare ett knapptryck och får 
höra mer detaljerat om händelsen. Efter att 
ha lyssnat till en sammanfattning på 20 % 
av artikelns längd har han fått ut det 
innehållsmässigt viktigaste i artikeln och 
väljer då att gå vidare till nästa artikel. Han 
sållar framgångsrikt bland nyhetsflödena 
och utför en form av skumläsning trots sin 
avsaknad av syn. Istället för att höra 
rubriken, följt av hela artikeln, har han 
möjligheten att först få en övergripande 
bild över vad artikeln handlar om. Han kan 
sedan mycket enkelt expandera samman-
fattningen till en längre och mer detaljrik 
återgivning. 

Dessvärre är detta scenario en utopi. En 
artikel som består av 500 ord skumläses av 
en människa utan synfel på cirka 10 
sekunder, vilket innebär en läshastighet på 
cirka 3000 ord i minuten (Foulds & 
Camacho, 2003). Att däremot lyssna på 
3000 ord på en minut är nästintill omöjligt, 
därför tolkades skumläsning via auditivt 
stimuli i detta projekt alltså snarare som en 
sammanfattning av en text. 

Ett program som automatiskt och 
dynamiskt sammanfattar texter är högst 
önskvärt, och precis vad som skapades i 
och med projektet. Programmet kom att 
döpas till CogSum. De sammanfattningar 
som programmet fabricerade utsattes sedan 
för en utvärdering för att bestämma dess 
kvalitet. CogSum sammanfattade tidnings-
artiklar genom att extrahera de viktigaste 
meningarna från dem för att sedan ranka 
dessa efter dess betydelse gentemot hela 
dokumentet.  



-2- 
 

Bakgrund 
Det här projektet inleddes med en förstudie 
som syftade till att undersöka huruvida 
sammanfattningar av tidningsartiklar 
föredrogs i nyckelords- eller meningsform. 
Resultatet visade på en tydlig preferens för 
de meningsbaserade sammanfattningarna 
vilket kom att tas hänsyn till vid 
utvecklandet av själva programmet, såväl 
som i utformningen av den slutliga 
utvärderingen. 

Sammanfattningar 
Vad är då en sammanfattning? Enligt 
dokumentationsstandarden ISO 215:1986 
är en sammanfattning en kortfattad 
återgivning av ett dokuments innehåll med 
dess tydliga rön och slutsatser och avser att 
fullborda informationen hos en läsare som 
har studerat texten. Ett abstract är istället 
enligt samma standard en kort återgivning 
av ett dokuments innehåll utan att utsättas 
för tolkning eller kritik. Hassel (2007) 
menar att dessa ofta används utbytbart 
inom forskningen kring automatiserad text-
sammanfattning och istället görs vanligtvis 
en distinktion mellan abstraktion och 
extraktion. Extraktionsbaserade samman-
fattningar består av mer eller mindre 
editerade fragment ifrån källtexten medan 
abstraktionsbaserade sammanfattningar är 
kortare och mer koncisa återbildningar av 
källtexten - genom att denna transkriberas 
till någon slags formell representation.  

Inom automatiserad textsammanfattning 
görs vidare ofta en skillnad mellan 
informativa och indikativa samman-
fattningar. Informativa sammanfattningar 
avser att, om möjligt, göra läsning av 
källtexten onödig medan indikativa 
sammanfattningar ger en för källtexten 
innehållsmässig antydan och således 
förenklar läsarens val att läsa eller inte läsa 
texten i sin helhet. (Hassel, 2007) 

Random Indexing 
Random Indexing (RI) är en automatiserad 
statistisk teknik för extrahering av ord eller 
meningar byggd på semantic vector space 
models. Tekniken använder distributionell 
statistik för att generera högdimensionella 
vektorrymder av obearbetade input-texter. 

Till en början tilldelas varje ord i texten en 
slumpmässig och unik representation 
benämnd indexvektor. Indexvektorerna är 
högdimensionella och består av ett litet 
antal slumpmässigt distribuerade positiva 
och negativa 1:or med resterande 
vektorelementens värden satta till 0. 
(Sahlgren, 2005) 

Därefter produceras kontextvektorer 
genom att scanna igenom texten och för 
varje gång ett ord förekommer i en kontext 
addera kontextens indexvektor till ordet i 
frågas kontextvektor. Således representeras 
ord av kontextvektorer som är summan av 
ordets kontext. (Sahlgren, 2005) 

För att exemplifiera hur RI arbetar, beakta 
följande mening: 

”Bättre en kråka i näsan än en skata i 
sängen.” 

Om ”i” och ”än” blir tilldelad varsin 
slumpmässig vektor, med 
dimensionaliteten 6 i förevisningssyfte, till 
exempel [0,0,0,1,0,1] och [1,0,1,0,0,0] så 
blir kontexten av ”näsan” summan av 
vektorerna för ”i” och ”än” om man antar 
att kontexten är ett ord till höger och 
vänster om ordet i fokus, ”näsan”. 

Detta ger följande vektoraddition: 

[0,0,0,1,0,1] + [1,0,1,0,0,0] = 
[1,0,1,1,0,1].  

Alltså blir kontextvektorn för ”näsan” 
[1,0,1,1,0,1]. 

PageRank 
Rankningsalgoritmer är en metod för att 
bestämma betydelsen av en nod inom en 
graf genom att ta global information 
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rekursivt beräknad ifrån hela grafen i 
beaktande (Mihalcea, 2004).  Chatterjee 
och Mohan (2007) beskriver PageRank 
som en rankningsalgoritm skapad av 
Google som skapar en riktad graf G = (V, 
E) med uppsättningen noder V och 
uppsättningen bågar E, där E är en 
delmängd av VxV. För en given nod Vi låt 
In(Vi) vara den uppsättning av noder som 
pekar till det och låt Ut(Vi) vara 
uppsättningen av noder som Vi pekar till. 
Nodens vikt anges av algoritmen och blir 
efter en iteration: 
 

 
Denna beräkning sker för alla noder 
iterativt i följd tills nodvikterna 
konvergerar. 

Chatterjee och Mohan (2007) kom att 
applicera algoritmen på oriktade grafer 
som konstruerades för varje text genom att 
beakta In(Vi) = Ut(Vi) för alla noder. 
Noderna kom att motsvara meningar i 
texten som ska sammanfattas, och vikterna 
hur bra meningarna stämmer överens med 
varandra. Konvergensen får till följd att 
vikter hos de viktigaste meningarna ökar 
kraftigt medan andra vikter inte ökar i 
samma proportion.  

CogSum 
Projektets prototyp CogSum läser till en 
början in den valda texten och skapar 
därefter kontextvektorer för vardera ord i 
den, med hjälp av Martin Hassels 
JavaSDM-toolkit. Det är vidare möjligt att 
vikta ord och dess kontextvektorer i 
förhållande till avstånd från det aktiva 
fokusordet med ett viktningsschema. Ord 
som förekommer i flera olika former 
kommer att lemmatiseras1 innan kontext-
vektorn samlas in. En total dokument-
vektor samlas in genom att addera samtliga 

                                                 
1 Eng. Stemmer, stemming. Innebär att ord skrivs 
om till sin grundform – exempelvis skrivs ”bilen” 
och ”bilar” om till ”bil”. 

ords kontextvektorer. Därefter räknas en 
genomsnittlig dokumentvektor ut genom 
att dela den totala dokumentvektorn med 
antalet ord. Programmet räknar sedan ut 
meningarnas vektor genom att dra ifrån 
dokumentets genomsnittliga vektor med 
det aktiva ordet i meningens vektor, varpå 
summan av de kvarvarande vektorerna 
räknas ut och delas med antal ord i 
meningen. Meningarna i dokumentet 
identifieras genom sökning efter vissa 
mönster, t.ex. ”punkt-mellanslag-versal” 
eller ”punkt-mellanslag-nytt stycke”. 
Meningarnas vektorer jämförs med 
varandra och genom PageRank kommer 
meningar med liknande innehåll att ”rösta” 
på varandra, deras värden kommer att 
höjas mer än för de meningar som är av 
liten betydelse. Det som sker är en cosinus-
jämförelse som ger ett värde mellan -1 och 
1, beroende på storleken av vinkeln mellan 
vektorerna, där 1 är mest likt och 
vektorerna ligger parallellt. Meningar i lika 
kontexter kommer alltså att få liknande 
vektorer vilket ger dessa ett cosinus-värde 
närmare 1. 

Stoppord är på förhand bestämda ord som 
inte tillför någon särskild betydelse för 
texten och förekommer högfrekvent, 
exempelvis ”och”, ”den”, ”deras” och så 
vidare. Meningar med många stoppord 
sållas automatiskt bort då stoppordens 
värden inte kommer att räknas på. 
Stopporden identifieras med hjälp av en 
separat lista2. Allt detta medför att 
meningar som är viktiga för dokumentet 
kommer att få mer ökande värden än de 
som är mindre viktiga, de kommer alltså 
att säras från varandra varpå de sorteras i 
fallande ordning. Meningarnas 
originalposition i dokumentet loggades för 
att möjliggöra återskapande av texten. En 
sammanfattning kan nu skapas genom att 
sortera de viktigaste meningarna efter 
vilken ordning de förekommer i original-
                                                 
2 En svensk stoppordslista finns att hämta på, 
http://snowball.tartarus.org/. Det är även denna lista 
som implementerats i CogSum. 
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texten samtidigt som de minst viktiga 
meningarna plockas bort. 

Teknikens flexibilitet gör det möjligt för 
programmet att enkelt hantera olika språk, 
det enda som krävs för att skapa en 
sammanfattning på ett visst språk är en 
stoppordslista och en uppsättning 
lemmatiseringsregler3 specifika för det 
språket. 

Utvärdering 
Utvärderingens syfte var att evaluera 
huruvida kvaliteten på sammanfattningarna 
som generades av CogSum var goda nog 
för det tänkta användningsområdet 
skumläsning.  

Utvärderingen undersökte sammanfatt-
ningar på två olika nivåer, 10 respektive 50 
procent av artiklarnas ursprungliga längd. 
Den tioprocentiga var tänkt att fungera 
som en indikativ sammanfattning och den 
femtioprocentiga som en informativ 
sammanfattning, likt en skumläsning. 
Samtliga 30 deltagare var mellan 20-30 år 
och studenter vid Linköpings Universitet. 
En talsyntes med skärmläsare användes för 
att läsa upp de olika texterna. 
Utvärderingen bestod av tre delmoment 
varav det första involverade en indikativ 
sammanfattning, där subjekten hade till 
uppgift att avgöra om sammanfattningen 
tillsammans med rubriken gav mer 
information om nyhetsartikeln, jämfört 
med enbart rubriken. Deltagarna åsikter 
skildrades genom att de fick svara på ett 
antal frågor i fritext, vilket gav kvalitativa 
data. 

I det andra delmomentet behandlades 
informativa sammanfattningar. Subjekten 
fick lyssna till en rubrik, en 
femtioprocentig sammanfattning och en 
hel tidningsartikel, samtliga från tre olika 
texter. Efter varje nivå fick deltagarna 
svara på sju faktafrågor utifrån artikelns 
                                                 
3 För mer info om detta hänvisas, 
http://snowball.tartarus.org/algorithms/swedish/ste
mmer.html 

innehåll. Delmomentet hade för avsikt att 
undersöka om den femtioprocentiga 
sammanfattningen kunde motsvara hela 
artikelns innehåll. Detta genom att jämföra 
antalet korrekta svar mellan samtliga 
nivåer. 

För vidare evaluering jämfördes 
informativa sammanfattningar med hela 
artiklar. Delmoment tre gick ut på att 
deltagarna inledningsvis fick läsa en artikel 
och därefter en sammanfattning av denna 
på femtio procent, varefter de fick ranka på 
en skala 1-7 hur väl de instämde med ett 
antal givna påståenden angående 
sammanfattningens kvalitet. Det fanns 
även möjlighet att lämna övriga 
kommentarer. 

Kvantitativa resultat 
Resultatet av delmoment två visade 
signifikant att det med 99 % säkerhet fanns 
en skillnad i antalet rätt mellan nivåerna; 
rubrik, sammanfattning och hela artikeln. 
Dessutom kunde det urskiljas var denna 
skillnad återfanns. Med 95 % säkerhet kan 
det konstateras att medelvärdet av antal 
korrekta svar på respektive nivå kommer 
att hamna i intervallet som anges i figur 1. 

 

Figur 1. Här visas sambandet mellan antal rätt 
och på vilken nivå texten återges.  Det är de 
korrekta svarens medelvärde på respektive nivå 
som illustreras, samt de spridningsvärden som 
finns. 

Den övre gränsen för medelvärdes-
intervallet hos sammanfattningarna ligger 
närmre den undre gränsen för intervallet 
hos hela artiklarna, jämfört med 
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rubrikernas övre gräns mot 
sammanfattningarnas undre gräns. Detta 
visar att den femtioprocentiga 
sammanfattningen, om än ytterst lite, 
innehållsmässigt befinner sig närmre hela 
artikeln än rubriken. 

I utvärderingens sista del hade deltagarna 
till uppgift att på en sjugradig skala ranka 
till vilken grad de instämde med 
nedanstående påståenden, se Tabell 1. Sju 
motsvarar instämmer helt och ett motsvarar 
instämmer inte alls.  

Påstående Median 
Sammanfattningen får (i förhållande till sin 
längd) med det viktigaste i artikeln. 6 

Sammanfattningen innehåller (i förhållande 
till sin längd) överflödig information. 3 

Sammanfattningen är sammanhängande och 
enkel att följa med i. 5 

Sammanfattningen fyller sitt syfte, dvs. 
fungerar som en skumläsning av 
originalartikeln. 

6 

Tabell 1.  

Kvalitativa resultat 
I utvärderingens första moment, då 
subjekten skulle jämföra en rubrik och en 
sammanfattnings informationsinnehåll, 
svarade 23 av 30 personer jakande på 
frågan om de tyckte sig ha fått en bättre 
bild av artikelns innehåll efter att ha hört 
den indikativa sammanfattningen. Detta till 
trots att flera personer uppgav att de hade 
svårt att höra vad talsyntesen sade. 
Dessutom ansåg 20 av 30 subjekt att de 
genom den indikativa sammanfattningen 
inklusive rubriken hade erhållit tillräckligt 
med information för att kunna avgöra om 
de skulle ha velat lyssna vidare på artikeln 
eller ej. 

Majoriteten av subjekten som lämnade 
övriga kommentarer i utvärderingens sista 
del, gav sammanfattningen ett moderat till 
gott betyg. Flera tyckte att onödig 
information sållats bort för att istället fånga 
relevant innehåll, vilket gjorde 
sammanfattningen mer lättläst än artikeln. 

Dock kunde sammanfattningen uppfattas 
som osammanhängande med lösryckta 
meningar. 

Diskussion 
Det finns en tydlig skillnad mellan 
utvärderingens kvantitativa och kvalitativa 
resultat. I de kvalitativa delar av 
utvärderingen då subjekten själva fick 
uttrycka sina åsikter om samman-
fattningarna, erhölls mestadels positiva 
resultat. Däremot var inte resultaten fullt så 
övertygande då subjekten fick svara på 
faktafrågor utifrån artiklarna. Detta tyder 
på att deltagarna var mer benägna att skatta 
sin upplevelse av en sammanfattning högre 
än vad prestationen visade.   

Ett sätt att uppnå högre ekologisk validitet 
hade varit att fullfölja planerna att 
genomföra utvärderingen med subjekt ur 
målgruppen, det vill säga synskadade och 
dyslektiker med vana av att lyssna till 
taltidningar. Dock visade det sig vara svårt 
att inom rimlig tid få tag på tillräckligt 
många personer ur målgruppen. Då 
deltagarna inte hade någon vana av 
talsynteser, bidrog detta till svårigheter 
med att ta till sig all tillgänglig information 
i del I och II.  

En annan faktor som kan ha påverkat 
utvärderingens validitet är urvalet av de 
tidningsartiklar som användes. Ambitionen 
var att välja artiklar som inte uppfattades 
som stötande eller som deltagarna hade 
tidigare erfarenhet av. Dock kan inte detta 
garanteras, då urvalet gjordes subjektivt. 

Beroende på vilken nivå som upplästes i 
del II, varierar antalet korrekta svar. Dock 
kan det inte förutsättas att svarsfrekvensen 
på frågorna motsvarar den uppfattning 
deltagaren faktiskt fått efter en 
”skumlyssning”. Ur ett generellt perspektiv 
är det högst möjligt att kunna skaffa sig en 
uppfattning om en text via skumläsning 
utan att kunna besvara detaljfrågor utifrån 
denna. 

I del III hade det möjligen varit bättre om 
deltagarna fått jämföra den femtio-



-6- 
 

procentiga sammanfattningen med en 
slumpmässigt genererad sådan. I så fall 
hade ett statiskt test kunnat beräknas och 
påvisa en eventuell signifikans, vilket hade 
varit lättare att tolka än det nuvarande 
medianvärdet. 

Slutsats 
Avslutningsvis kan det konstateras att det 
är svårt att bedriva projekt med 
kognitionsvetenskaplig inriktning inom 
tekniska och mindre bevandrade 
forskningsområden. Utbudet av 
evalueringsmetoder med fokus på 
användbarheten av sammanfattningarna, 
var så gott som obefintligt. 

Det bör även tilläggas att en utvärdering av 
sammanfattningar ur ett psykologiskt 
perspektiv är tämligen svår att utforma. Att 
evaluera sammanfattningarna, det vill säga 
dess användbarhet inom den avsedda 
målgruppen, medförde till skillnad från ett 
automatiskt utvärderingsverktyg, hänsyn 
till ett stort antal mänskliga faktorer och 
variabler.  Detta innebar att samtliga 
variabler ständigt utsatte utvärderingen för 
nya prövningar, genom att i hög grad 
komplicera utvärderingens validitet. Detta i 
sin tur inverkade på tolkningen av 
resultatet. Exempelvis rådde under 
utvärderingens gång oklarheter om vad en 
skumläsning är, trots ihärdiga försök till att 
definiera begreppet. Problematiken låg i att 
många människor tenderade att skaffa sig 
en subjektiv uppfattning om vad en 
skumläsning är, utifrån sina egna behov. 
Likaså kunde det antas att skumläsning 
skiljer sig åt då texten presenteras i form 
av tal- respektive textformat. Bekymmer 
med att generalisera begreppet ledde därför 
till svårigheter med att både utveckla 
programprototypen och utvärdera dess 
sammanfattningar.  

Det går att skönja en övergripande skillnad 
mellan de kvantitativa och kvalitativa 
resultaten. Utifrån de kvalitativa resultaten 
anses sammanfattningarna vara användbara 
och fungera väl som skumläsning. Att 

däremot inte förväntat resultat uppnåddes 
på del II, berör dock inte det faktum att 
projektets syfte har fullbordats. En 
fungerande grund till ett program som 
automatiskt sammanfattar texter, med hjälp 
av RI och PageRank, har utvecklats samt 
att programmets sammanfattningar har 
genomgått en evalueringsprocess. 
Utvecklingen av CogSum lämnas för 
stunden men med goda förhoppningar om 
att ha förbättrat utsikterna inom området 
för framtida skumläsningsverktyg.  
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