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1 Abstrakt

En synonymutvärdering utfördes genom en onlinenkät, och resultatet blev att det nuvarande syn-
onymlexikonet vi använder idag presterade bäst i testet, men inte tillräckligt bra och vidare arbete kommer
behövas p̊a att förbättra det.
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2 Introduktion

Ett tillvägasätt för att göra en text mer lättläst är att
ge synonymförslag. Idag p̊a TeCST-hemsida används
detta redan, men det finns ett missnöje över syn-
onymerna som genereras och därför har man sökt
efter en ny källa för synonymer.

Jag har gjort en online enkät för att utvärdera folks
åsikter om synonymer fr̊an tre synonymgeneratorer.
Deltagarna blev presenterade med fyra p̊ast̊aenden
om synonymerna de genererat, och fick sedan svara
”Stämmer” eller ”Stämmer inte”. Den första syn-
onymgeneratorn tar sina synonymer fr̊an Folkets syn-
onymlexikon, och de tv̊a andra synonymgenerator-
erna bygger p̊a Goran Glavaš och Sanja Štajners
metod som har beskrivits i sin artikel (Glavaš and
Štajner 2015)

3 Metod

3.1 Deltagare

Studien bestod av 56 deltagare. Deltagarna bestod
av facebook-användare i åldern 23-66 år. Samtliga
hade inga läs-och skrivsv̊arigheter. 83.9% svarade att
de hade en avslutad utbildning p̊a eftergymnasiell-
niv̊a 3 år eller mer, och 16.1% svarade att de hade en
avslutad gymnasieutbildning. 66.1% arbetar heltid
eller deltid, 25% studerar, och 8.9% svarade ”inget
av de ovanst̊aende” p̊a fr̊agan om vad de gör idag.

3.2 Material

3.2.1 Light-LS

Goran Glavaš och Sanja Štajners metod bygger p̊a
textförenkling av en hel text genom att byta ut ord
mot enklare synonymer. Metoden utför regelbaser-
ade lexikala förenkling och i deras artikel evaluerade
de Light-LS genom tre olika metoder och kom fram
till att Light-LS presterade bäst inom alla tre.

Sanja Štajners är känd för att alltid ha open source
p̊a all kod fr̊an sina artiklar, och koden hon använde

i sin artikel fanns därför lätt tilltänglig p̊a Github.
URLen till biblioteket finns här: https://github.

com/codogogo/lightls

Kodens output ger ut tv̊a filer där ena filen inneh̊aller
den förenklade texten och den andra filen inneh̊aller
alla ord som blivit utbytta samt deras originalord.
Det är denna andra fil som skulle användas till syn-
onymförslag p̊a hemsidan om den visat sig vara det
bättre alternativet.

Metoden avgör om ett ord ska bytas ut till ett enklare
ord beroende p̊a:

• Komplexiteten utav ordet fr̊an inputen.

• Komplexiteten utav ersättningsordet (dvs om
det är enklare).

• Likheten mellan inputordet och
ersättningsordet.

• Likheten mellan ersättningsordet i kontexten
med inputordet.

Metoden kräver tv̊a filer för att den ska fungera.
Den första filen ska inneh̊alla unigram ordfrekvenser
man m̊aste skapa själv. Den andra filen ska in-
neh̊alla förtränade ordvektorer. Beroende p̊a vilken
ordvektor man använde skiljde sig synonymerna av-
sevärt mycket. Därför fick denna metod i enkäten
utvärderas som tv̊a olika synonymgeneratorer, där
den ena använde sig av ordvektor kallat Swectors som
är framtagen p̊a Linköpings Universitet. Den andra
använde sig av en ordvektor tränad p̊a Wikipedia
genom att de använt FastText. Vektorerna är
frsmtagna genom att använda en skip-gram model
beskriven i Bojanowski et al. (2016) med default
parametrar. Korpusen kommer i en fil som heter
Wiki.sv.vec, men för enkelhetens skull kommer den
därför kallas Wiki i resten av denna rapport.

Det var även valbart om man ville lägga till en fil för
stoppord. Denna fil kom ocks̊a fr̊an Evelina Rennes
efter att vi diskuterat hur många d̊aliga stoppords-
listor det finns där ute, men hon hade hittat en som
vi b̊ada ans̊ag var bra.

Metoden inneh̊aller även fem stycken parametrar
man kan ändra p̊a. Dessa parametrar ska anpas-
sas till ordvektorn som används och parametrarna
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som användes till de tv̊a ordvektorna st̊ar under
utförande. Parametrarna var följande:

• Tc: Minsta komplexiteten p̊a ordet för att det
ska övervägar till att bytas till ett enklare ord.
Värdet kan vara mellan 0.0 (vilket innebär att
alla ord övervägs för förenkling) och 1.0 (inga
ord övervägs för förenkling).

• Nc: Antal kandidater av ersättningsord som
ska övervägas till förenklingen. Alla kandidater
kommer fr̊an vad ordvektorn anser är liknande
ord till inputordet. Värdet kan vara mellan 1-10
stycken.

• St: Minst cosinus likheten i ordvektorn mel-
lan inputordet och ersättningsordet. Värdet kan
vara mellan 0.0 (den bästa kandidaten kommer
alltid ersätta ordet) och 1.0 (den bästa kandi-
daten kommer aldrig ersätta inputordet). Det
logiska här är först̊as att alltid ta 0.0, men det
kan leda till att orden är semantiskt relaterande
i ordvektorn men stämmer inte överrens i bety-
delsen (dvs huvud och ansikte kom bland annat
upp som synonymer när man hade 0.0 för swec-
tors).

• Cd: Den minsta komplexiteten för
ersättningsordet. Värdet kan vara mellan
0.0 (all komplexitetsreduktion är bra) och 1
(komplexitetsreduktionen är 100% enklare).

• W (window): Storleken av kontexten, dvs
rankingen av kandidaterna av ersättningsorden
i förh̊allande till kontexten av texten.

3.2.2 Synonymlexikon

Den tredje synonymgeneratorn tar sina synonymer
fr̊an Folkets synonymslexikon. Synonymerna är sam-
manställda i en XML-fil. Detta lexikon är det som
används p̊a TeCST-hemsida idag.

Synonymlexikonet ger tre synonymalternativ för
läsaren att välja mellan. D̊a Light-LS metoden en-
dast ger en synonym i nuläget valdes därför syn-
onymer med högst siffra p̊a variabeln level för att syn-
onymlexikonet ocks̊a endast skulle erbjuda ett syn-
onymalternativ.

3.2.3 Textkällor

P̊a grund av den stora skillnaden mellan synonymk-
valitén i olika textkategorier testade onlineenkäten
synonymgeneratorerna p̊a meningar fr̊an fyra olika
källor;

• Dagstidningar (Webbnyheter 2012,
Österbottens tidning 2012, GP 2002, 2011)

• Romaner (bonnierromaner I och II, August
Strindbergs romaner)

• Texter med fackspr̊ak (läkartidningen 2004,
2005)

• Akademiska texter (Akademiska tex-
ter – Humaniora, Akademiska texter –
Samhällsvetenskap)

Samtliga korpusar kom fr̊an fr̊an Spr̊akbankens bib-
liotek.

För att träna unigram frekvensen av ord i Light-LS
metoden användes korpusar lättlästa korpusar fram-
tagna av Evelina Rennes, samt korpus kallat Hungar-
ianAlignment och MaximumAlignment.

3.3 Pilotstudie

Tv̊a pilotstudier gjordes med samma 4 stycken delt-
agare i b̊ada. Den första pilotstudien upplevde delt-
agarna var för kognitivt belastat. Den bestod av 10
meningar fr̊an de fyra kategorierna nämnda i avs-
nitten ovan, samt 10 meningar fr̊an ytterligare en
kategori kallat Populärvetenskapliga artiklar. Detta
kategori bestod av meningar fr̊an tidningen Forskn-
ing och Framsteg. Deltagarna fick originalmenin-
gen som en fr̊aga, och svaren bestod av tre liknande
meningar, men med ersatta synonymer tjockmarker-
ade fr̊an vardera synonymgenerator. Studien bestod
av 50 s̊adana mening-fr̊agor. Resultatet fr̊an denna
studie blev att den var för l̊ang och för kognitivt be-
lastande för läsarna.

För att göra studien mindre kognitivt belastad
gjordes hela konceptet om. Istället utvärderades en-
dast en mening i taget, och deltagarna fick kryssa i
tv̊a kolumner av ”Stämmer” och ”Stämmer inte” p̊a
fyra p̊ast̊aenden om meningen. En kategori togs bort
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för att korta ner studien, samt alla längre meningar
togs bort i samband med att meningsantalet för
varje kategori kortades ner till 4 meningar per kat-
egori. Denna studie gav ett bra resultat, och därför
användes denna studie till huvudstudien.

Pilotstudiens resultat användes inte i huvudstudien
d̊a deltagarna endast fick prova p̊a en del av kate-
gorierna.

3.4 Utförande

3.4.1 Ta fram parametrar

Första steget var att anpassa parametrerna för
de b̊ada ordvektorerna. Det var utmanande att
hitta rätt parametrar för Light-LS d̊a parametrarna
p̊averkade varandra. Även kategorin av texter p̊a in-
puten p̊averkade d̊a vissa parametrar funkade perfekt
till en vanlig wikipediatext, men när skriptet med
samma parametrar användes till exempelvis en ar-
tikeltext presterade den inte alls lika bra. Parame-
trarna bestämdes genom att testas fram p̊a olika tex-
ter. De blev aldrig optimala för alla texter d̊a stu-
dien fastnade i denna testfas länge och behövdes tas
vidare. Onlineenkäten f̊ar avgöra om de togs till ett
”bra nog” stadie för att kunna användas p̊a hemsi-
dan.

Parametrarna anpassade för vardera ordvektor blev
följande:

Table 1: Parametrar i Swectors
Tc 0.2
Nc 10
St 0.55
Cd 0.03
W (window) 5

Table 2: Parametrar i Wiki
Tc 0.0
Nc 3
St 0.0
Cd 0.03
W (window) 3

Folkets lexikon hade inga parametrar man kunde
ställa in.

3.4.2 Samla ihop meningar

De tre synonymgeneratorerna var s̊a pass olika
varandra att det var sv̊art att hitta meningar där
alla tre synonymgeneratorer genererade synonymer
till meningen. Det var ocks̊a nästintill omöjligt
att hitta meningar där alla tre synonymgenera-
torer hade synonymer till samma ord. För att
kunna jämföra de olika synonymgeneratorerna med
varandra behövde synonymgeneratorerna åtminstone
generera synonymer inom samma mening, och det
blev därför fokuset när meningar togs fram.

Meningarna slumpades fram, testades p̊a alla
synonymgeneratorer, och valdes sedan om alla
synonymgeneratorer fick fram synonymer i alla
meningar. L̊anga meningar och meningar som ans̊ags
vara för komplicerade av deltagare i pilotstudierna
togs även bort.

3.4.3 Onlinenkäten

Onlinenkäten gjordes i Google forms.

Fyra p̊ast̊aenden gjordes om synonymerna i
meningarna. P̊ast̊aendena byggde p̊a fyra egen-
skaper som kommit fram i olika diskussioner som
synonymer borde ha. P̊ast̊aendena tjockmarkerades
med vissa ord för att lätta p̊a belastningen kognitivt
för läsaren om vad vi var ute efter. Dessa fyra
p̊ast̊aenden var:

• Alla synonymer gör orden i meningen lättare
att först̊a

• Meningen har inte ändrat betydelsen av orden
som bytts ut

• Alla ord jag anser är lite sv̊arare att först̊a i
meningen hade ett synonymförslag till sig

• De utbytta orden är ersatta av en synonym

Det första p̊ast̊aendet var för att mäta om läsarna
upplevde att orden hjälpte till i först̊aelsen av or-
det. Det andra p̊ast̊aendet var för att mäta om syn-
onymerna i meningen hade ändrat kontexten eller
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sammanhanget i meningen. Det tredje p̊ast̊aendet
var för att mäta om synonymgeneratorerna lyckades
f̊anga upp alla ord som kunde tolkas som sv̊arare att
först̊a. Det fjärde och sista p̊ast̊aendet var för att
mäta om synonymgeneratorerna hade lyckats gener-
era vad läsarna ans̊ag som faktiska synonymer till
orden.

En förklaring till vad alla dessa p̊ast̊aenden var ute
efter gavs i introduktionstexten i enkäten.

Efter pilotstudierna delades onlineenkäten ut p̊a face-
book samt flera relevanta facebookgrupper.

3.4.4 Analys

Inga statistiska analyser har gjort p̊a datan, och
den kommer bedömmas utefter om antalet svar p̊a
”Stämmer” är fler än ”Stämmer inte” inom varje
p̊ast̊aende. Detta blev resultatet efter att Google
Forms excel-fil gav sitt resultatet i fel form, och alla
svar hamnade i en och samma cell istället för olika
celler. Datan samlades istället in genom att räkna
ihop summan av alla svar, b̊ade inom kategorierna
och totalen.

4 Resultat

Antalet svar p̊a alla p̊ast̊aenden i alla kategorier för
alla synonymgeneratorer finns nedan i Table 3, Ta-
ble 4 och Table 5. Folkets synonymlexikon var det
enda synonymgeneratorn folk ans̊ag lyckades gener-
era faktiska synonymer. Den var även nära p̊a att
generera synonymer man ans̊ag inte ändrade bety-
delsen av orden i sig. Däremot lyckades Folkets
synonymlexikon inte generera tillräckligt med syn-
onymer i meningarna som f̊angade alla ord de ans̊ag
var sv̊arare att först̊a, och inte heller generera syn-
onymer som blev enklare för läsare att först̊a.
Synonymgeneratorna Wiki och Swectors misslyck-
ades ocks̊a med att uppn̊a hög standard nog för att
kunna f̊a tillräckligt med positiva svar inom alla kat-
egorier.

Table 3: Resultat för Folkets synonymlexikons
prestation inom alla kategorier

P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer
inte

Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

279 617

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

445 451

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

355 541

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

493 403

Table 4: Resultat för Wikis prestation inom alla kat-
egorier

P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer
inte

Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

205 691

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

250 646

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

277 619

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

330 566
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Table 5: Resultat för Swectors prestation inom alla
kategorier

P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer
inte

Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

290 582

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

266 630

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

389 507

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

347 549

Adademiska texter

I kategorin Akademiska texter var deltagarnas åsikter
negativa för alla synonymgeneratorers prestation
inom att generera lättare synonymer samt att gener-
era tillräckligt med synonymer i meningarna för att
f̊anga alla ord som kunde tolkas som sv̊arare att
först̊a. För Folkets synonymlexikon fanns det en de-
lad mening om synonymerna hade ändrat betydelsen
av orden, medan det ans̊ags p̊a de andra synonymgen-
eratorerna att synonymerna ändrade betydelsen. För
synonymgeneratorerna Folkets synonymlexikon och
Swectors var folk däremot positiva till att det var fak-
tiskt synonymer som hade genererats, medan i syn-
onymgeneratoren Wiki ans̊ag de inte att den hade
lyckats generera faktiskt synonymer alltid.

Table 6: Resultat för Folkets synonymlexikon
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

56 168

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

112 112

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

67 157

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

130 94

Table 7: Resultat för Wiki
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

67 157

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

56 168

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

76 148

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

89 135
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Table 8: Resultat för Swectors
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

91 133

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

74 150

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

95 129

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

124 100

I Table 6 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an Folkets synonymlexikon som (1) Inte lättare att
först̊a, (2) Det fanns en delad mening om ifall bety-
delsen hade ändrats av den nya synonymen, (3) Syn-
onymgeneratorn gav inte tillräckligt med synonymer i
meningarna, och (4) Synonymgeneratorn genererade
faktiska synonymer till orden i meningarna.

I Table 7 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an synonymgeneratorn Wiki som (1) Inte lättare
att först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade be-
tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade inte alltid faktiska
synonymer till ordet.

I Table 8 ser vi att deltagarna upplevde syn-
onymer fr̊an synonymgeneratorn Swectors som (1)
Inte lättare att först̊a, (2) Synonymerna som gavs
ändrade betydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn
gav inte tillräckligt med synonymer i meningarna,
och (4) Synonymgeneratorn genererade faktiska syn-
onymer till orden i meningarna.

Romaner

I kategorin Romaner var deltagarnas åsikter nega-

tiva för alla synonymgeneratorers prestation inom
att generera lättare synonymer samt att generera
tillräckligt med synonymer i meningarna för att f̊anga
alla ord som kunde tolkas som sv̊arare att först̊a.
Med Folkets synonymlexikon ans̊ag man att syn-
onymerna inte hade ändrat betydelsen av orden,
medan för de andra synonymgeneratorerna hade syn-
onymerna ändrade betydelsen. För synonymgenera-
torerna Folkets synonymlexikon var folk däremot pos-
itiva till att det var faktiskt synonymer som hade
genererats, medan i synonymgeneratoren Wiki och
Swectors ans̊ag de inte att den hade lyckats generera
faktiskt synonymer alltid.

Table 9: Resultat för Folkets synonymlexikon
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

100 124

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

135 89

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

109 115

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

139 85

I Table 9 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an Folkets synonymlexikon som (1) Inte lättare att
först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade inte be-
tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade faktiska synonymer
till orden i meningarna.
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Table 10: Resultat för wiki
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

34 190

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

34 190

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

63 161

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

57 167

Table 11: Resultat för Swectors
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

26 198

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

27 197

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

56 168

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

36 188

I Table 10 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an synonymgeneratorn Wiki som (1) Inte lättare
att först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade be-

tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade inte alltid faktiska
synonymer till orden i meningarna.

I Table 11 ser vi att deltagarna upplevde syn-
onymer fr̊an synonymgeneratorn Swectors som (1)
Inte lättare att först̊a, (2) Synonymerna som gavs
ändrade betydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn
gav inte tillräckligt med synonymer i meningarna, och
(4) Synonymgeneratorn genererade inte alltid fak-
tiska synonymer till orden i meningarna.

Dagstidningar

I kategorin Dagstidningar var deltagarnas åsikter
negativa för alla synonymgeneratorernas prestation
inom att generera lättare synonymer. Swectors ly-
ckades med att generera tillräckligt med synonymer
i meningarna för att f̊anga alla ord som kunde
tolkas som sv̊arare att först̊a, medan Folkets syn-
onymlexikon och Wiki inte var lika lyckade inom
detta. Folkets synonymlexikon lyckades med att inte
ändra betydelsen av orden med sina synonymer, men
Wiki och Swectors synonymer ändrade betydelsen.
Folkets synonymlexikon var ocks̊a den enda som ly-
ckades med att generera faktiska synonymer till or-
den, medan samma åsikt inte fanns för Swectors och
Wiki.
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Table 12: Resultat för Folkets synonymlexikon
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

96 128

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

130 94

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

84 140

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

140 84

Table 13: Resultat för wiki
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

50 174

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

74 150

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

56 168

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

84 140

I Table 12 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an Folkets synonymlexikon som (1) Inte lättare att
först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade inte be-

tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade faktiska synonymer
till orden i meningarna.

I Table 13 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an synonymgeneratorn Wiki som (1) Inte lättare
att först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade be-
tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade inte alltid faktiska
synonymer till orden i meningarna.

Table 14: Resultat för Swectors
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

95 129

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

65 159

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

152 72

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

82 142

I Table 14 ser vi att deltagarna upplevde syn-
onymer fr̊an synonymgeneratorn Swectors som (1)
Inte lättare att först̊a, (2) Synonymerna som gavs
ändrade betydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn
gav tillräckligt med synonymer i meningarna, och
(4) Synonymgeneratorn genererade inte alltid fak-
tiska synonymer till orden i meningarna.

Texter med fackspr̊ak

I kategorin Texter med fackspr̊ak var deltagarnas
åsikter negativa för alla synonymgeneratorers presta-
tion inom alla p̊ast̊aenden.
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Table 15: Resultat för Folkets synonymlexikon
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

27 197

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

68 156

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

95 129

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

84 140

Table 16: Resultat för Wiki
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

54 170

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

86 138

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

82 142

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

100 124

I Table 15 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an Folkets synonymlexikon som (1) Inte lättare
att först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade be-

tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade inte alltid faktiska
synonymer till orden i meningarna.

I Table 16 ser vi att deltagarna upplevde synonymer
fr̊an synonymgeneratorn Wiki som (1) Inte lättare
att först̊a, (2) Synonymerna som gavs ändrade be-
tydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn gav inte
tillräckligt med synonymer i meningarna, och (4)
Synonymgeneratorn genererade inte alltid faktiska
synonymer till orden i meningarna.

Table 17: Resultat för Swectors
P̊ast̊aenden Stämmer Stämmer

inte
Alla synonymer gör
orden i meningen
lättare att först̊a

102 122

Meningen har inte
ändrat betydelsen
av orden som bytts
ut

100 124

Alla ord jag anser
är lite sv̊arare att
först̊a i meningen
hade ett syn-
onymförslag till
sig

86 138

De utbytta orden är
ersatta av en syn-
onym

105 119

I Table 17 ser vi att deltagarna upplevde syn-
onymer fr̊an synonymgeneratorn Swectors som (1)
Inte lättare att först̊a, (2) Synonymerna som gavs
ändrade betydelsen av orden, (3) Synonymgeneratorn
gav inte tillräckligt med synonymer i meningarna, och
(4) Synonymgeneratorn genererade inte alltid fak-
tiska synonymer till orden i meningarna.
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5 Diskussion

N̊agot som upptäcktes när man försökte samla
in tillräckligt med meningar för studien var att
de tre synonymgeneratorerna f̊angade olika ord i
meningarna, samt att bara runt 1/5 av meningarna
faktiskt kunde användas d̊a de var de enda
meningarna som alla synonymgeneratorer fann syn-
onymer till. Ett förslag skulle därför vara att använda
åtminstone tv̊a av synonymgeneratorerna för att fler
ord i texter ska f̊a synonymförslag till sig p̊a hemsidan
och göra det enklare för läsare att först̊a ordet.

Nedan presenteras sammanfattning

5.1 Folkets synonymlexikon

Folkets synonymlexikon var den synonymgeneratorn
som presterade bäst i denna utvärdering. Table 3
visar att folks totala åsikt om synonymgeneratorn
var att den lyckades med att generera faktiska syn-
onym till orden i fr̊aga. Synonymgeneratorn var även
n̊agra röster ifr̊an att lyckas helt med att generera
synonymer som inte ändrade betydelsen av orden.
Däremot misslyckades Folkets synonymlexikon med
att generera synonymer som gjorde det enklare för
läsaren att först̊a orden samt att f̊anga alla ord de
ans̊ag var sv̊arare att först̊a i meningarna.

Folkets synonymlexikon presterade bäst inom kate-
gorierna Akademiska texter (se Table 6), Romaner
(se Table 9) och Dagstidningar (se Table 12), men
mindre bra i kategorin Texter med fackspr̊ak (se Ta-
ble 15).

Dessa resultat f̊ar det att framst̊a som att Folkets
synonymlexikon är det bästa alternativet för hem-
sidan. Däremot var det missnöjet över just detta
lexikon som startade en sökning efter andra alterna-
tiv. Folkets synonymlexikon skulle behöva förbättras
en hel del, och förslag p̊a detta finns under vidare
forskning.

5.2 Wiki

Table 4 visar Wikis totala prestation inom alla kate-
gorier. Synonymgeneratorns synonymer var inte om-

tyckta av deltagarna inom n̊agra p̊ast̊aenden, eller
inom n̊agon av kategorierna. Detta medför att
Wiki kan anses ha presterat sämst av de tre syn-
onymgeneratorerna. Anledningen till dess d̊aliga
presterande kan bero p̊a inställningarna av parame-
trarna och/eller korpusen för träningen av unigram
frekvenserna kan ha varit för liten.

5.3 Swectors

Table 5 visar Swectors totala prestation inom
alla kategorier. Synonymgeneratorn lyckades inte
uppn̊a tillräckligt med positiva svar inom n̊agon
av p̊ast̊aenden. Däremot i Table 8) kan man se
att i kategorin Akademiska texter ans̊ag folk att
synonymgeneratorn lyckades generera faktiska syn-
onymer till orden. I kategorin Dagstidningar lyck-
ades synonymgeneratorns f̊anga alla ord deltagarna
ans̊ag var sv̊arare att först̊a (se Table 14). Detta in-
nebär att Swectors kan anses ha presterat nästbäst av
de tre synonymgeneratorerna. Anledningarna till att
synonymgeneratorn inte lyckades bättre kan bero p̊a
inställningarna av parametrarna och/eller korpusen
för träningen av unigram frekvenserna borde ha varit
större.

5.4 Vidareforskning

Light-LS g̊ar bara att göra bättre, till skillnad fr̊an
Folkets synonymlexikon som är statisk med sina syn-
onymalternativ. För att hitta optimala variabler för
Light-LS metoden skulle man kunna träna dem i
ett neuralt nätvärk. Metoden skulle även kunna bli
bättre om man skapade ett störe korpus av lättlästa
texter för den att träna unigrams frekvensen till att
ha högre frekvsenser av alla ord.

Det skulle ocks̊a behövas en vidareforskning p̊a hur
synonymerna i Folkets lexikon kan bli bättre. Ex-
empelvis hur den ska generera synonymer som inte
ändrade betydelsen av orden, synonymer som gör det
enklare för läsaren att först̊a orden, och att f̊anga alla
ord som kan anses som sv̊arare att först̊a i meningar.
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5.5 Slutsats

Folkets synonymlexikon presterade bäst, Swectors
näsbäst, och sämst var Wiki. Detta innebär däremot
inte att Folkets synonymlexikon ska f̊a fortsätta vara
huvudkällan till synonymer p̊a hemsidan. Det enda
i sin helhet den lyckades med var att producera vad
läsarna ans̊ag var faktiska synonymer till orden. Den
lyckades även helt okej i tre av fyra textkategorier.
Denna studie p̊abörjades av ett missnöje över just
detta lexikon, och vidare forskning skulle behövas
göras för att förbättra den. Light-LS är inte heller
helt uteslutet som ett alternativ. I Goran Glavaš
och Sanja Štajners utvärdering lyckades Light-LS
mycket bra, och det kan därför snarare ha varit
fel inställningar av parametrarna som skapade det
stora missnöjet över de tv̊a synonymgeneratorerna
hos användarna. Även när unigram frekvenserna
tränades för orden kan korpusen för detta ha varit
för liten. Detta är dock endast spekulationer.
Ett förslag fr̊an min sida är även att man ska försöka
använda åtminstone tv̊a av synonymgeneratorerna
till hemsidan, efter att mycket arbete har lagts p̊a
att förbättra dem först̊as. Detta skulle medföra att
fler ord f̊angades upp och gavs synonymförslag till.
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6 Appendix

6.1 Välkomsttext

TeCST är ett delprojekt i Diginclud och syftar till skapa ett kostnadsfritt verktyg som underlättar för
webbredaktörer och skribenter att skriva texter som är lätta att först̊a. Synonymer används bland annat
inom detta verktyg för att underlätta ords betydelser, och vi i TeCST-projektet behöver nu hjälp med
att utvärdera tre synonymgeneratorer. Du kommer bli presenterad med totalt 48 meningar som har fyra
p̊ast̊aenden till sig, och din uppgift är att kryssa i om de p̊ast̊aendena stämmer eller inte.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Utvärderingen tar ungefär 20
minuter att avsluta.

Utvärderingen är indelad i fem kategorier; akademiska texter, romaner, dagstidningar, texter med fackspr̊ak,
och populärvetenskapliga artiklar. Du kommer f̊a kolla p̊a 12 meningar inom varje kategori.

6.2 Kontrollfr̊agor

Har du läs -och/eller skrivsv̊arigheter?

• Ja

• Nej

• Vet ej

Hur gammal är du?

Vad är din högst avslutade utbildningsniv̊a?

• Folk- och grundskoleutbildning

• Gymnasieutbildning

• Eftergymnasiellniv̊a 3 år eller mer

• Forskarutbildning

• Inget av de ovanst̊aenden

Vad sysslar du med idag? (Studerar du och arbetar samtidigt kan du kryssa i det du gör mest av, eller välja
en av de tv̊a du tycker passar dig bäst)

• Arbetar heltid eller deltid

• Studerar

• Inget av de ovanst̊aenden

6.3 Introduktionstext i fr̊agorna

Genom att svara p̊a dessa fr̊agor hjälper du oss utvärdera tre synonymgeneratorer. Du kommer i detta
avsnitt bli presenterad med 12 stycken meningar som g̊att igenom de tre olika synonymgeneratorerna. Varje
mening har samma fyra p̊ast̊aenden till sig som du ska kryssa i om de stämmer eller inte. Det finns inget



”Vet ej”-alternativ d̊a det är vanligt att man kryssar i det istället för att ta ett beslut, vilket inte ger oss
stark data.

De fyra p̊ast̊aenden är:

Alla synonymer gör orden i meningen lättare att först̊a - Här fr̊agar vi om ordet har bytts ut till vad du
upplever som ett enklare ord.

Meningen har inte ändrat betydelsen av orden som bytts ut - Här fr̊agar vi om kontexten/sammanhanget
i meningen är detsamma eller om den ändrat betydelse av meningen.

Alla ord jag anser är lite sv̊arare att först̊a i meningen hade ett synonymförslag till sig - Här fr̊agar vi om
synonymgeneratorn för meningen har lyckats f̊anga alla sv̊arare ord eller om den missat (vad du upplever
som) sv̊arare ord.

De utbytta orden är ersatta av en synonym - Här fr̊agar vi om ordet har bytts ut till synonymer, och inte
vad som verkar som slumpmässiga ord.

Ord med synonymförslag är överstrukna s̊ahär, och den föreslagna synonymen till ordet är understruket och
kommer direkt efter det överstrukna ordet. Dvs: Exempelord Synonym

6.4 Svarsalternativ

Alla synonymer gör orden i meningen lättare att först̊a

Meningen har inte ändrat betydelsen av orden som bytts ut

Alla ord jag anser är lite sv̊arare att först̊a i meningen hade ett synonymförslag till sig

De utbytta orden är ersatta av en synonym

6.5 Meningarna som gjordes bedömning p̊a

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:



Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:



Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:



Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:



Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:



Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:



Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:



Mening med synonymer genererad av Swectors:

Mening med synonymer genererad av Folkets synonymlexikon:

Mening med synonymer genererad av Wiki:

Mening med synonymer genererad av Swectors:
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