
 
 
 
 
 
Algoritm för automatiserad 
generering av metadata 
 
Algorithm for Automated  
Generation of Metadata 
 

 
FREDRIK BERG & FREDRIK KARLSSON 

 

  

Examensarbete inom Datorteknik, 
Grundnivå, 15 hp  
Handledare på KTH: Reine Bergström 
Examinator: Ibrahim Orhan 
TRITA-STH 2015:023  
 
KTH 
Skolan för Teknik och Hälsa  
136 40 Handen, Sverige 



 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Sveriges Radio sparar sin data i stora arkiv vilket gör det svårt att hitta specifik information. 

På grund av denna storlek blir uppgiften att hitta specifik information om händelser ett stort 

problem. För att lösa problemet krävs en mer konsekvent användning av metadata, därför 

har en undersökning om metadata och nyckelordsgenerering gjorts. 

Arbetet gick ut på att utveckla en algoritm som automatisk kan generera nyckelord från 

transkriberade radioprogram. Det ingick också i arbetet att göra en undersökning av tidigare 

arbeten för att se vilka system och algoritmer som kan användas för att generera nyckelord. 

Dessutom utvecklades en applikation som generar färdiga nyckelord som förslag till en 

användare. Denna applikation jämfördes och utvärderades med redan existerande program. 

Metoderna som använts bygger på både lingvistiska och statistiska algoritmer. En analys av 

resultaten gjordes och visade att den utvecklade applikationen genererade många precisa 

nyckelord, men även till antalet stora mängder nyckelord. Jämförelsen med ett redan existe-

rande program visade att täckningen var bättre för den utvecklade applikationen, samtidigt 

som precisionen var bättre för det redan existerande programmet. 

Nyckelord 
Metadata, nyckelord, textutvinning, naturliga språk, algoritmer. 

  



 

 

 

 

 

  



Abstract 

Sveriges Radio stores their data in large archives which makes it hard to retrieve specific 

information. The sheer size of the archives makes retrieving information about a specific 

event difficult and causes a big problem. To solve this problem a more consistent use of 

metadata is needed. This resulted in an investigation about metadata and keyword genera-

tion. 

The appointed task was to automatically generate keywords from transcribed radio shows. 

This included an investigation of which systems and algorithms that can be used to generate 

keywords, based on previous works. An application was also developed which suggests 

keywords based on a text to a user. This application was tested and compared to other al-

ready existing software, as well as different methods/techniques based on both linguistic 

and statistic algorithms. The resulting analysis displayed that the developed application 

generated many accurate keywords, but also a large amount of keywords in general. The 

comparison also showed that the recall for the developed algorithm got better results than 

the already existing software, which in turn produced a better precision in their keywords.  

Keywords 
Metadata, keywords, Natural Language Processing, algorithms. 

 

  



 

 

 

 

 

  



Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete inom datateknik på Kungliga Tekniska 

Högskolan på uppdrag av företaget Sveriges Radio. 

Under examensarbetets gång har vi från skolan haft handledaren Reine Bergström som vi 

vill tacka för den hjälp vi fått. 

Vi vill även passa på att tacka personalen på Sveriges Radio som har varit tillmötesgående 

och hjälpsamma under arbetets gång. Vi vill speciellt tacka Paul Nygren som har varit vår 

handledare på Sveriges Radio. Vi har haft möten med Victoria Gaunitz, Claes Hollander, 

Lars Hedh och Hasse Wessman som bland annat hjälpt till med förståelse för vilka nyck-

elord som ska genereras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



Ordförklaring 

Metadata - Information om information, data om data. 

Predikat - Är en satsdel som beskriver handlingen i en kommunikation. 

Nominalfras - Är substantiv plus eventuella beskrivande ord som bildar eller ingår i olika 

satsdelar. 

Pronomen - Är ett ord som används istället för ett namn, t.ex. “man, hon, han, henne osv”. 

Lemmatisera - Är den process som grupperar ord beroende på dess böjda form. 

Lemma - Är basformer av ett ord. 

Korpus - Dokumentsamling. 

API - Application Programming Interface, regler och beskrivningar för hur program kan 

integrera med varandra. 

Taggning – Märkning. 

Ordklasstaggning - Är den process som sker för att märka upp ett ord från en text i dess 

ordklass. 

Semantik - Är studier av ords och frasers betydelse. 

Lingvistik – Är vetenskapen om mänskligt språk. 
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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering 
För Sveriges Radio har det länge varit ett problem att kunna skapa relevant metadata när de 

sparar sina radioprogram. Detta görs i dagsläget helt manuellt vilket kräver stor kunskap 

om radioprogrammen, är tidskrävande och leder till inkonsekvent användning av metadata. 

Idén att automatisera detta steg kom från British Broadcasting Corporation (BBC) som i 

dagsläget har en delvis fungerande mjukvara. Denna automatisering hjälper till att skapa en 

mer konsekvent metadata genom att helt eller delvis ta bort den mänskliga faktorn, eller att 

användas som en komplettering till dagens manuella inmatning. 

1.2 Målsättning 
Det huvudsakliga målet med detta projekt var att utveckla en algoritm som automatiskt ge-

nererar relevant metadata i form av nyckelord. Algoritmen kommer att ta en text som gene-

reras genom att transkribera radioprogram som indata och utifrån detta skapa de nyckelord 

som anses relevanta. Denna uppgift delades upp i följande delmål: 

1. Undersöka och dokumentera ämnet metadata.  

a. Undersöka och dokumentera olika typer av metadata. 

b. Undersöka och dokumentera vad som är relevant att ha som metadata. 

2. Undersöka och dokumentera befintliga algoritmer. 

a. Undersöka och dokumentera flertalet algoritmer som kan användas för att 

generera relevant metadata. 

b. Undersöka och dokumentera vilken typ av algoritm som är mest lämpad för 

uppgiften. 

3. Utveckla algoritmen. 

a. Skriv en enkel testapplikation med algoritmen som valdes i undersökningen. 

b. Utför ett antal simuleringar på flertalet olika texter som dokumenterar och 

verifierar funktionaliteten av algoritmen. 

4. Insamling av resultaten från simuleringarna. 

a. Skapar algoritmen korrekt typ av metadata. 

b. Skapa grafer baserade på resultaten. 

5. Analysera och diskutera simuleringsresultaten. 

a. Hur pass relevant metadata genererar algoritmen. 

1.3 Avgränsningar 
Den ursprungliga uppgiften för detta projekt var att utveckla en mjukvara som transkriberar 

radioprogram från tal till text och sedan generar relevant metadata från den resulterade tex-

ten. På grund av omfång och tilldelad tid för detta arbete gjordes flera avgränsningar.  

Den utvecklade algoritmen kommer endast att fokusera på redan genererad text. Inget ar-

bete kommer att göras på tal till text-delen av mjukvaran. 
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Målet med detta projekt är i första hand att få fram en fungerande algoritm. Mindre tid 

kommer användas till att optimera algoritmen. 

I detta arbete kommer vi endast att skapa metadata utifrån oformaterade svenska textmäng-

der. Vi kommer inte att använda någon typ av visuell hantering av dokument eller text, eller 

någon typ av insamling av metadata.  

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Denna kandidatavhandling har genomförts som ett samarbete mellan Fredrik Berg och 

Fredrik Karlsson. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel kommer att presentera grundläggande information om metadata och algorit-

mer. Ett flertal tekniker för att generera metadata i form av nyckelord kommer att undersö-

kas och dokumenteras.  

Utvinning av relevant metadata kan ske på olika sätt beroende på syfte och förväntat resul-

tat. Ett första steg är att applicera en form av datautvinning “Data mining” som fokuserar 

på att ta fram information från en oformaterad text kallad textutvinning “Text mining”, (se 

2.2.3 Datautvinning). Denna process sker i flera steg, det första steget är att hämta den text 

som ska bearbetas. Efter det analyseras texten baserat på det mänskliga språket för att da-

torn ska “förstå” vad innehållet i texten är. Slutligen struktureras texten upp. Detta gör det 

möjligt att bearbeta texten för att sedan kunna analysera den strukturerade texten och ut-

vinna det som är mest relevant att ha som metadata. 

Det som tillåter datorer eller system att genomföra detta automatiskt är algoritmer. En algo-

ritm är en lösningsmetod på ett problem och kan anta flera former. Oftast är algoritmer ba-

serade på matematik, men det finns även andra typer av algoritmer riktade mot problem 

som inte är direkt relaterade till matematik. 

2.1 Natural Language Processing (NLP) 
NLP syftar på datorer och system som arbetar med tolkning, analysering och allmän förstå-

else av mänskliga språk. Detta med hjälp av olika algoritmer för att hantera olika typer av 

språk [1].  

En vanlig syn på NLP är att se processen som uppdelad i ett antal delsteg för att kunna ur-

skilja de lingvistiska skillnaderna på syntax, semantik och pragmatik. Det första som sker är 

att texten analyseras baserad på dess syntax som ger en struktur som är mer hanterbar i av-

seende på semantik. Detta leder vidare till den semantiska analysen då ordens bokstavliga 

betydelse undersöks och tolkas. Avslutningsvis analyseras textens pragmatiska upplägg, 

dvs. ordens och meningarnas betydelse i förhållande till texten. NLP är det första steget för 

att kunna utvinna information från en text [2]. NLP följer statistiska metoder, lingvistiska 

metoder eller en blandning av båda. Statistiska metoder kan t.ex. konstrueras med N-gram 

(se 2.5.4 N-gram) och lingvistiska metoder med ordklasstaggning. 

2.1.1 Standard NLP uppgifter 
Med Artificiell intelligens (AI) kan NLP åstadkommas med bättre precision. Precis som 

människor får lära sig att läsa texter och urskilja viktig information, kräver också många 

NLP algoritmer en lärandefas. Resultatet baseras på hur mycket träning algoritmer får, om 

algoritmen får mer träning produceras bättre resultat. Att träna en algoritm innebär att den 

matas med bearbetad information vilket resulterar att den i framtiden vet hur den ska pro-

cessa och bearbeta liknande information. 
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För att få maskiner att förstå det mänskliga språket finns olika tillvägagångssätt och uppgif-

ter som NLP använder sig av. Här följer fyra standarduppgifter: 

 Part-Of-Speech tagging (POS) märker varje ord med en unik tagg beroende på 

dess syntaktiska roll, t.ex. plural, substantiv eller verb. POS kommer vidare i 

rapporten att refereras till det svenska uttrycket ordklasstaggning. 

 Chunking (Chunk) märker segment av en mening med syntaktiska roller, t.ex. 

som en substantivfras (SF) eller en adjektivfras (AF). Varje ord kan endast få en 

unik tagg som brukar vara kodad som en start-bit eller inuti-bit. Taggningen för 

en start-bit kan se ut på följande sätt: S-SF, där S står för start-biten och SF är 

dess syntaktiska roll. Inuti-biten kan se ut på följande sätt: I-AF, där I är inuti-

biten och AF dess syntaktiska roll. Chunking kallas även för ytlig tolkning då 

märkningssegement sker på en mening istället för på ett ord. 

 Named Entity Recognition (NER) letar upp och identifierar entiteter av olika 

slag. I denna rapport kommer entitet alltid att referera till namnentiteter såsom 

personnamn, företagsnamn, städer, länder och platser. 

 Semantic Role Labeling (SRL) syftar till att ge en semantisk roll till en syntak-

tisk beståndsdel i en mening genom att tilldela regler till ett predikat i en me-

ning. De exakta rollerna beror på predikatet och hur det är uppbyggt, t.ex. om 

det finns flera verb i en mening kan ord ha flera taggar [3]. 

2.1.2 En strategi för att få fram sammanhanget från en text 
Branimir K, Boguraev och Mary S, har i sin rapport “Lexical Cohesion, Discourse Seg-

mentation and Document Summarization“ [4] observerat hur man kan förbättra utvinningen 

av sammanhanget ur en text. Rapporten har framför allt studerat innebörden av upprepning-

ens betydelse och dess inverkan på sammanhanget. Med hjälp av det språkliga verktyget 

Textract har ett ramverk baserat på lexikal upprepning utvecklats (se 2.1.3 Textract). Repe-

teringar har ett värde som inte får missas. Det visade sig i denna studie att det är möjligt att 

få fram relationer mellan meningar, så kallade “lexikala kedjor” baserat på mönster av upp-

repningar. För att få fram dessa måste en rad olika språkliga egenheter användas som: Lex-

ikal upprepning, text substitution samt flera lexikala relationer [4]. 

Att kunna segmentera upp en text i dess relevanta delar är ett första steg för att kunna få 

fram en bra sammanfattning. Detta genom att segmentera den text som; handlar om samma 

sak, meningsskiften eller ändring av teman löpande genom texten. En sammanfattning är 

konstruerad genom att identifiera och utvinna de mest framträdande meningarna i samman-

hanget. Att sammanfatta och göra uppdelningar av texten är under vissa förhållanden bättre 

än att bara använda upprepade ord [4]. 

2.1.3 Textract 
Textract är ett ramverk huvudsakligen skrivet i programmeringsspråket C som började ut-

vecklas 1993, men är vidareutvecklat som en del av IBMs Intelligent Miner for Text 
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(IM4T). Textract är ett robust ramverk för att analysera dokument i många olika format 

t.ex. XML, ASCII och HTML. Textract är uppbyggt för att kunna hantera en rad olika 

lingvistiska extraktions funktioner. Vissa av dessa funktioner är uppbyggda genom att tex-

ten bryts upp i ord och sparas i en lista, även kallat tokenisering från engelskans “To-

kenization”. De kan också vara uppbyggda genom ordböcker, korpusar eller morfologiska 

analyser. Det finns även en rad andra mer komplexa funktioner såsom teknisk terminolo-

gisk extraktion och träning, för att få fram viktiga fraser genom analysering av stora mäng-

der dokument. I Textract finns en rad olika tillägg för att kunna extrahera relevant informat-

ion [4][5]. 

2.1.4 Dela upp sammansatta ord 
I statistiska språkmodeller är det värdefullt att dela upp sammansatta ord i deras olika be-

ståndsdelar. Det svenska språket skiljer sig från många andra naturliga språk genom att det 

har många sammansatta ord. Att dela upp sammansatta ord kan ge mer information om tex-

ten. Ett exempel är bilhjul, cykelhjul och skateboardhjul. Varje enskilt ord beskriver inte 

texten, men om en uppdelning sker blir hjul återkommande och skulle då kunna samman-

fatta de tre orden. Detta skulle innebära mer träffar alltså bättre resultat när sökningar efter 

ordet hjul sker. Sammansatta ord kan ha flera betydelser t.ex. bil-drulle eller bild-rulle, för 

automatiska metoder är detta mycket svårtolkat. Att dela upp sammansatta ord kan även få 

oanade konsekvenser t.ex. som Ko-rea-kriget. Ett sätt att lösa detta problem på är att ha ett 

korpus där ord kan jämföras med färdiga uppdelningar. Ett annat sätt är att betrakta bok-

stavsföljder som bara kan förekomma i sammansättningar t.ex. så är kk och stp bokstavs-

följder som bara finns på sammansatta ord i det svenska språket. Det går även att urskilja 

att vissa kombinationer av ordklasser är vanligare än andra. T.ex. substantiv-substantiv som 

står för över 25 % av alla sammansättningar, pronomen-pronomen är däremot inte lika fö-

rekommande [6]. 

2.1.4.1 Stagger och SUC (Stockholm-Umeå-Korpus) 
Stagger är en ordklasstaggare utvecklad för det svenska språket, där en av de viktigaste 

underliggande algoritmerna är Averaged Perceptron Algorithm av M.Collins 2002 [7]. 

Stagger använder SALDO morfologiska lexikon som är ett multi-ords lexikon för modern 

svenska. I Stagger finns även inbyggda metoder som NER, ordstamsuppdelning (se 2.3.1.1 

Ordstamsuppdelning) och tokenisering [8].  

SUC är ett svenskt korpus som innehåller över en miljon ord. Texterna i SUC är uppmärkta 

med ordklasstaggar, morfologiska analyser och lemman.  SUC 3.0 blev klart 2012 och in-

nehåller bland annat en förbättrad annotering gentemot föregångaren SUC 2.0. SUC 3.0 

innehåller även texter med sju miljoner ord som inte är annoterade. Det är dock fortfarande 

många applikationer som använder SUC 2.0 på grund av dess utbredning [9]. 

2.2 Textutvinning 
Textutvinning “Text mining” är ett sätt att ta fram information från ostrukturerad data. 

Detta är data som inte är numeriskt mätbar t.ex. en textmassa. Textutvinning använder flera 
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tekniker från olika områden för att kunna extrahera viktig och relevant information från en 

textmassa. Några vanliga tekniker som brukar användas inom textutvinning är [10][11]: 

 Informationshämtning  

 Informations extrahering “Information Extraction”  

 Datautvinning  

2.2.1 Informationshämtning 
För att kunna nyttja textutvinning måste det på något sätt gå att erhålla den data som ska 

undersökas. Detta görs i många fall med hjälp av informationshämtning, en teknik som an-

vänds för att automatiskt hämta information med så mycket relevant data som möjligt sam-

tidigt som den försöker minska mängden irrelevant data. Detta kan bland annat ske genom 

ordstamsuppdelning. För att informationshämtningen ska veta vilken information som an-

ses vara relevant behöver den indata i form av en fråga “Query”. Detta kan ursprungligen 

vara en frågeställning, mening eller en uppsättning av nyckelord som sedan strukturerats 

om för att kunna användas. När frågan sedan är tillgänglig appliceras den på en algoritm. 

Denna algoritm ser olika ut för olika ändamål, men generellt sett är det bestående av 

nämnda fråga och ett antal dokument som ska jämföras. Algoritmens uppgift är då att 

hämta de dokument som anses vara av störst relevans samtidigt som den sorterar bort de 

dokument som inte anses tillräckligt relevanta. Informationshämtning brukar vara det första 

steget för majoriteten av system som arbetar med informationsutvinning, t.ex. IE, dataut-

vinning och textutvinning [12]. 

2.2.1.1 Ordstamsuppdelning 
Ordstamsuppdelning tar bort alla ändelser på ord för att komma till dess ordstam. Det finns 

två anledningar till att ord ersätts med dess ordstam, det första är för att öka sökresultat när 

du söker efter ord och det andra för att minska antalet ord. T.ex. så kommer orden boll, bol-

lar, bollen och bollarna alla att behandlas som ordet boll. I arbetet “Improving Precision In 

Information Retrieval for Swedish using Stemming” [13] presenterades hur stor inverkan 

ordstamsuppdelning har på det svenska språket. Resultatet av texter på ett medel av 181 ord 

var att precisionen ökade med 15 procent och att täckningen ökade med 18 procent [13]. Se 

mer om precision och täckning i avsnittet om kvalitén av den framtagna metadatan ( 2.3.2 

Definiera kvalitén av den framtagna metadatan).  

Det har forskats mycket och utvecklats många algoritmer inom ordstamsuppdelning. En av 

grundalgoritmerna och som det skett mycket vidareutveckling kring är Porters algoritm. 

Porters algoritm är dock helt baserad på det engelska språket. Den utveckling som nu sker 

kring Porters algoritm är genom ramverket Snowball som är utvecklat av M.F Porter [14]. 

Snowball är ett ramverk som är till för att utveckla samt förbättra olika typer av ordstams-

algoritmer. Genom detta ramverk har det utvecklats ordstamsuppdelare för många olika 

språk däribland det svenska språket. Dock har den mesta av utveckling skett för det eng-

elska språket med vidareutveckling av Porters algoritm [15].  
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2.2.2 Information Extraction (IE) 
För att kunna bearbeta stora mängder ostrukturerad data används IE. T.ex. kan en brödtext 

på en hemsida innehålla viktig information som är intressant att erhålla. Om informationen 

som söktes fanns strukturerad i t.ex. en databas skulle det vara möjligt att få ut information 

direkt genom att ställa s.k. frågor “Queries” mot databasen. Då detta inte är möjligt krävs 

någonting som skapar en struktur på texten så att andra tekniker sedan kan användas för att 

få fram informationen, vilket är den huvudsakliga uppgiften för IE. 

IE hanterar den automatiska extraheringen av strukturerad information från en ostrukture-

rad datakälla. Det genereras då data med en tydlig struktur som sedan kan användas för att 

få fram relevant information. För att informationen ska ha en struktur som går att använda 

måste det finnas en fördefinierad domän som just beskriver vad för typ av information som 

ska hämtas och hur den ska struktureras. Funktionerna i IE kan skilja sig från fall till fall, 

här följer en lista med viktiga delmoment i kedjan av funktioner: 

 Named Entity Recognition, för förklaring (se 2.1.1 Standard NLP Uppgifter). 

 “Corereference” används för att försöka hitta länkar mellan entiteter vilket reduce-

ras i IE till att hitta länkar mellan personnamn. T.ex. “Fredrik tycker om att fiska, 

han tycker inte om att cykla” i detta fall kan det vara bra att visa att han refererar till 

Fredrik. 

 “Relationship extraction” används för att hitta förhållande mellan entiteter t.ex. 

“Fredrik jobbar på Sveriges Radio” [16]. 

2.2.3 Datautvinning 
Datautvinning “Data mining” används för att ta fram information från strukturerade data-

samlingar. En typ av strukturerad datasamling är databaser. Detta är ett av kraven för att 

datautvinning ska kunna applicera dess tekniker direkt på datasamlingen. Men det är även 

möjligt att applicera datautvinning på datasamlingar som inte anses ha någon struktur, t.ex. 

textmassor. Textmassor kan tyckas ha en struktur då vi kan läsa och förstå dessa, men för 

att en dator ska kunna få ut information från en löpande text krävs en struktur på texten som 

datorn kan tolka. För att en ostrukturerad datasamling i detta fall en textmassa ska få en 

struktur som datautvinning kan nyttja, krävs det att någon annan teknik appliceras på texten 

först. I många fall används NLP (se 2.1 Natural Language Processing) och IE (se 2.2.2 In-

formation Extraction) för att lösa detta [17][18]. 

2.2.3.1 Stoppord 
Stoppord är ord som inte har någon direkt relevans för textens betydelse. De ger inte till-

räckligt med information för att kunna användas som metadata eller för att hitta relevanta 

nyckelord. Stoppord är ofta prepositioner, konjunktioner, interjektioner och siffror. Siffror 

kan t.ex. representera årtal, datum och tid vilket kan ha stor relevans vid sökning i arkiv. 

Exempel på stoppord är: Hennes, hans, och, eller, men osv. En vanlig svensk text består av 

ungefär 43 % stoppord, 25 % substantiv, 17 % verb och 15 % adverb och adjektiv [19]. 

Stoppord kan användas för att generera stoppordlistor. En stoppordlista används för att 
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identifiera de stoppord som finns i en text och på så sätt kunna plocka bort orden. En stopp-

ordlista kan appliceras på textmängder för att minska antalet ord som inte har någon bety-

delse för ändamålet, t.ex. relevanta nyckelord. 

För att generera en stoppordlista kan följande modell användas: 

Term Frekvens (TF) =  
Antalet stoppord i ett dokument

Antalet ord totalt i dokument
 (1) 

Inverterade dokumentfrekvenser =  
Antalet dokument totalt

Abtalet dokument med stoppordet
 (2) 

2.2.3.2 Djupt lärande 
Djupt lärande “Deep Learning” är maskininlärningsmetoder som bygger på att maskiner 

skapar hierarkiska representationer. Detta genom att använda SNNL (Stacked Neural 

Network Layers), varav det mer korrekta uttrycket neurala nätverk från engelskans “Neural 

networks”. Varje nytt lager använder en abstraktion av det lagret innan för att kunna lära 

sig och förstå mer komplexa idéer [20]. 

2.3 Metadata 
Metadata används för att samla relevant information på ett sätt som gör det möjligt för vi-

dare användning av den insamlade informationen. Metadata beskrivs som data vars uppgift 

är att beskriva annan data. Syftet med metadata är att samla relevant information för att 

maskiner eller program ska kunna tolka innehållet. Metadata innehåller en uppsättning at-

tribut eller element som beskriver den information eller resurs som ska beskrivas och bru-

kar sammanfattas som en metadatapost. För att representera dessa element eller attribut på 

ett korrekt sätt används scheman för metadata. Där innefattas bland annat vilka enhetstyper 

som får förekomma och hur de kan användas. Metadata kan vara dold i själva dokumentet 

eller vara separerad i en databas [21][22]. Fördelen att spara information i själva dokumen-

tet är att säkerställa metadatans existens. Om dokumentet finns kvar så finns även metada-

tan kvar. Dock blir ändringar, sökningar och sparande av dokumenten mer komplexa att 

göra. Att spara metadatan separat i en databas är en lösning på detta problem [23].  

Metadata delas upp i tre huvudtyper beroende på syfte:  

 Beskrivande metadata innehåller element för att lätt kunna identifiera och söka ef-

ter relevant information. Beskrivande metadata kan innehålla element såsom titel, 

sammanfattning, författare och nyckelord. 

 Strukturell metadata används för att beskriva strukturen och arkitekturen på in-

formationen.  
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 Administrativ metadata innehåller regler, reservationer och liknande om hur in-

formationen kan användas [1]. 

Metadata kan skapas på många olika sätt, visuell hantering är ett effektivt sätt då det är 

möjligt att dela upp information, t.ex. i ett dokument som delas upp genom rubriker, styck-

en o.s.v. Metadata kan även skapas utifrån oformaterade textmängder som då kallas för 

“Extraction of Metadata”. Eller genom att analysera ett dokument eller text för att finna 

och samla in redan befintlig metadata som även kallas för “Harvesting of Metadata” [21].  

2.3.1 Metadatatyper 
Det finns ett stort antal metadatastandarder utvecklade för många olika ändamål. Gemen-

samt med alla standarder är att de används för att på ett lätt sätt kunna dela samma typ av 

information med varandra. Inom varje standard finns ett metadataschema som måste följas. 

Dessa scheman innehåller metadataelement som är strukturerade och ämnade för att få fram 

olika typer av information. För att syntaxen ska vara samma i dessa scheman används stan-

darder även här, vanligtvis förekommande är SGML (Standard Generalized Markup Lan-

guage) och XML. De beskrivna och utvalda nedanför är framtagna för olika ändamål men 

kan alla bidra till tal och text innehåll [22]. 

2.3.1.1 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 
DCMI började som ett initiativ för att skapa en standard för informationsresurser. Dublin 

Core är en grundläggande standard som fortfarande underhålls av DCMI och har godkänts 

som IETF RFC 5013, ANSI/NISO standard Z39.85-2007 och ISO Standard 15836:2009 

[24]. På grund av att dess simpla schema är lätt att underhålla och implementera, är den en 

av de mest använda standarderna. Huvudsyftet med Dublin Core är att beskriva och få alla 

typer av nätverksresurser mer tillgängliga. Dublin Core består av två olika nivåer, en simpel 

och en expanderad version. Den första simpla nivån innefattar femton element för att effek-

tivt kunna beskriva resurser. Dessa femton element är beskrivna i Tabell 1. 

Tabell 1: Dublin Core element. 

Titel Upphovsman Ämne Beskrivning Bidragsgivare 

Typ Format Identifierare Källa Relation 

Rättigheter Datum Täckning Utgivare Språk 

Den andra expanderade nivån innehåller ytterligare tre element, vem som äger rättigheter-

na, vilken publik den är riktad mot samt var den kommer ifrån [25]. Ett annat sätt att besk-

riva Dublin Core på är som ett eget litet språk där det endast finns två klasser av termer. 

Dessa skulle då vara: Elementen som beskrivs som språkets substantiv och kvalificerade 

termer som beskrivs som språkets adjektiv. Dessa kan sedan bli arrangerade i mönster likt 

det skriftliga språket [22]. 



 

 

 

 

10  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

 

2.3.1.2 Data Documentation Initiative (DDI) 
DDI är en insats för att skapa en internationell standard för teknisk dokumentation inom 

beteendemässiga och samhällsvetenskapliga uppgifter. Utveckling är en medlemsbaserad 

allians som är skriven i XML och stöder hela livscykeln för teknisk dokumentation, från 

insamling till arkivering [26]. 

2.3.1.3 Online Information Exchange (ONIX) 
ONIX är även det en XML-baserad standard som är till för att på ett konsekvent sätt få bok-

förlag samt deras partners i försörjningskedjan att kunna kommunicera med varandra. 

ONIX är ingen databas utan är ett sätt för att dokumentationsdatabaser ska kunna kommu-

nicera mellan varandra [27]. 

2.3.1.4 Ecological Metadata Language (EML) 
EML är utvecklad av Kunskaps nätverket för biokomplexitet (KNB) som är ett internation-

ellt förvar för att underlätta ekologisk och miljö relaterad forskning. EML är en metadata-

standard som är framtagen för att få tillgång till och tolka komplex ekologisk data. Målet 

med denna metadatastandard är att forskarna ska ha möjlighet att integrera och analysera 

data med mindre ansträngning [28]. 

2.3.1.5 EBUCore 
EBUCore är en lista av ett minimalt antal attribut för att beskriva ljud och videoresurser. 

Det är också ett metadataschema med väldefinierade syntaxer och betydelser för lättare 

implementation. 

EBUCore 1.5 tar hänsyn till den senaste utvecklingen av semantisk web. EBUCore 1.5 är 

tillgänglig som Resource Description Framework (RDF) ontologi. där RDF är en standard-

modell för utbyte av information på webben och ontologi är läran om det varande. Till-

sammans beskrivs ett objekt med dess grundläggande egenskaper, på vilket sätt de existerar 

och hur utbyte av information ska ske [29]. 

EBUCore metadata är framtagen för att främja innovation inom semantisk teknik och att 

bredda utbytet av media utleverering på internet. Kärnuppsättningen metadata som present-

eras i EBUCore är helt byggd på Dublin Core standard. Elementen i EBUCore följer en 

standardiserad struktur med följande innehåll [30]:  

 Namnet på elementet. 

 Antalet gånger ett element kan förekomma för att beskriva ett innehåll. 

 Krav på om ett element är obligatoriskt eller valfritt. 

 En kort förklaring om elementet och vad det är till för. 

 Vilket format elementet har. 

 En representation i EBUCore schemat. 

 UML representation. 
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 Definiera varje element och attribut med referensdata. 

2.3.1.6 EBU Class Conceptual Data Model (CCDM) 
CCDM är en vidareutveckling från EBUCore som är en uppsättning av metadata baserad på 

Dublin Core anpassad till media. CCDM är ett ramverk med ontologi som definierar en 

uppsättning klasser som med gemensam vokabulär kan beskriva program i sina olika faser; 

skapande, driftsättning och leverans. CCDM ontologin representeras framför allt i RDF 

men finns även i Excel [31]. 

2.3.2 Definiera kvalitén av den framtagna metadatan 
För att kunna jämföra och analysera resultaten av framtagen metadata krävs en metod som 

på ett bra sätt kan mäta kvalitén. För att göra detta kan flera texter från olika kategorier an-

vändas där alla har fördefinierade nyckelord. Nyckelorden som är fördefinierade ger bäst 

resultat om någon expert på indexering eller person som själv skrivit texten sätter upp de 

fördefinierade nyckelorden. Bedömningen av vilka nyckelord som är mest korrekta blir 

subjektiv och påverkar således resultaten. Ett förslag på utvärderingsmått är precision och 

täckning, från engelskans “Precision and recall”. Precision tittar på de mest relevanta 

nyckelorden som har hämtats och kan ses som kvalitén på de nyckelorden som tagits fram. 

Täckning är den delen av relevanta nyckelord som har hämtats och kan ses som ett mått på 

fullständigheten av nyckelorden. Hög precision innebär att en algoritm ger tillbaka betyd-

ligt mer relevanta resultat än irrelevanta och hög täckning innebär att en algoritm ger till-

baka de flesta relevanta resultaten. 

Täckning =
𝑁𝐹

(𝑁𝐹 + 𝐹𝑁)
 (3) 

  

Precision =  
𝑁𝐹

(𝑁𝐹 + 𝐹𝐸)
 (4) 

 

NF = De fördefinierade nyckelorden 

FE = Irrelevanta nyckelord genererade av algoritmen 

FN = Relevanta nyckelord missade av algoritmen 

F1-måttet är ett vanligt mått och används för att kombinera dessa två metoder och hitta ett 

vägt genomsnitt av precision och täckning. Det bästa värdet på F1-måttet är 1,0 och det 

sämsta värdet är 0,0 [32]. 

F1 =
2 ∗ Precision ∗ Täckning

(Precision + Täckning)
 (5) 
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2.3.3 Automatisk metadata generering (AMG) 
Att analysera ett dokument för att få fram relevant metadata kan göras både manuellt och 

automatiskt, i denna rapport låg fokus på det automatiska. AMG är en samling metoder för 

att automatiskt kunna generera metadata i enlighet med ett metadataschema. Utvinning av 

metadata görs genom någon typ av algoritm som alstrar unika ord i ett dokument för att 

sedan ta fram en samling betydelsefulla nyckelord från ett resursinnehåll. Metadata kan 

redan existera i de resurser som ska analyseras, det är därför ett naturligt första steg att söka 

efter och samla ihop redan befintlig metadata. Att analysera ett dokument visuellt är ett 

effektivt sätt att få fram relevant information på om dokumentet innehåller strukturerad 

information med visuella skillnader. Innehåller resursen en oformaterad text, analyseras 

detta baserat på det naturliga språket. En sådan analys kan användas för att generera nyck-

elord eller sammanfattningar [33][34]. 

2.4 Algoritmer 
Algoritmer används i dagsläget inom många områden. En algoritm är en uppsättning av 

definierade och förutbestämda instruktioner för hur en uppgift ska lösas. Den stora skillna-

den mellan en algoritm och ett program är att algoritmer är plattformsoberoende, dvs. 

samma algoritm kan skrivas och användas i flera olika språk och inom flera olika områden. 

2.4.1 Dold Markovmodell, Hidden Markov Model (HMM) 
HMM är en algoritm som är uppbyggd av en dubbel stokastisk process med en underlig-

gande stokastisk process. Denna underliggande process kan endast ses genom en annan 

uppsättning av stokastiska processer. Den underliggande processen är dold och går inte att 

observera, var av namnet på algoritmen Dold Markovmodell. Tillstånden är inte synliga 

men utfallen beroende av tillstånden är synliga. Varje tillstånd har en sannolikhetsfördel-

ning över möjliga utfall. HMM är populär för behandling av det naturliga språket på grund 

av dess möjlighet med temporal mönsterigenkänning. HMM tillämpas bland annat i ord-

klasstaggning och chunking [35][36]. 

2.4.2 Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
TF-IDF är en viktnings-algoritm för nyckeltermer i ett dokument. Den används för att loka-

lisera och avgöra hur väl en term beskriver ett dokument. Detta görs genom att termen vik-

tas olika baserat på upprepning i ett specifikt dokument, gentemot hur ofta termen före-

kommer i olika dokument. Detta kan delas upp i två steg: 

 Term Frequency (TF) 

 Inverse Document Frequency (IDF) 

TF syftar på hur frekvent en term upprepas i ett specifikt dokument. I denna del anses det 

vara positivt att en term upprepas, då detta tyder på att den har en stor betydelse för inne-

hållet i dokumentet. Termen får därför en positiv viktning för varje gång den upprepas. 
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IDF är den del som söker igenom alla dokument i en samling, denna samling kan ha olika 

storlekar beroende på syfte. I motsats till TF så anses det vara negativt för en term att före-

komma i många dokument. Termen viktas därför negativt för varje dokument som innehål-

ler termen i fråga. Antag att termen t och dokumentet 𝑑 ∈ 𝐷, där t förekommer i n av N 

dokument i D. TF-IDF används genom att multiplicera den positiva viktningen från TF med 

den negativa viktningen av IDF. 

TF-IDF formeln kan då se ut på följande sätt: 

TFIDF𝑡,𝑑,𝑛,𝑁 = TF𝑡,𝑑 ∗  IDF𝑛,𝑁 (6) 

 

Det finns många olika sätt som TF-IDF kan implementeras på, om standard implementat-

ionen följs kan det se ut på följande sätt: 

TF𝑡,𝑑 = ∑
1 𝑖𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑑 = 𝑡

0 𝑒𝑙𝑠𝑒
𝑤𝑜𝑟𝑑 ∈ 𝑑

 (7) 

 

TF(t, d) representerar antalet gånger termen t förekommer i dokumentet d. 

IDF𝑛,𝑁 = log (
𝑁 − 𝑛

𝑛
) (8) 

 

IDF(n, N) representerar hur pass mycket information termen tillhandahåller, dvs. om ter-

men förekommer ofta eller sällan över alla dokument. Där n är antalet dokument som inne-

håller termen t och N alla dokument som ingår i korpusen. 

Detta ger den slutliga formeln: 

TFIDF𝑡,𝑑,𝑛,𝑁 = ( ∑
1 𝑖𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑑 = 𝑡

0 𝑒𝑙𝑠𝑒
𝑤𝑜𝑟𝑑 ∈ 𝑑

) ∗ log(
𝑁 − 𝑛

𝑛
) (9) 

 

När de två delarna av TFIDF används tillsammans över alla termer i alla dokument i korpu-

sen kan man rangordna orden baserat på deras vikt, som generats av TFIDF algoritmen 

[37]. 

2.4.3 N-gram 
N-gram modeller används vanligtvis i statistisk behandling av naturliga språk, för att för-

enkla språkmodellen. N-gram är en Markov modell som består av en sammanhängande 

sekvens av n-objekt från en given sekvens av text eller tal. Objekten hämtas från större 

textmassor och kan vara fonem, stavelser, bokstäver eller ord. N-gram representeras i olika 

storlekar där 1,2 och 3 är de vanligaste, dessa kallas också för unigram, bigram och trigram. 
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N-gram används t.ex. för att förutspå ett ord från en textsamling genom att analysera tidi-

gare förekommande ord. Ett objekt (i detta fall ett ord) 𝑋𝑡 förutspås, baserat på ekvation 10, 

där (n-1) är det senaste ordet [38]:  

𝑋𝑡 − (𝑛 − 1), 𝑋𝑡−1 − (𝑛 − 1), … , 𝑋𝑡−𝑚 − (𝑛 − 1)  (10) 

2.4.4 Lesk algoritm 
Lesk Algoritm kan användas för att minska antalet utvalda nyckelord. Ett ord kan ha flera 

betydelser men för en maskin se exakt likadan ut, t.ex. kan plan refereras till ett flygplan 

(substantiv) eller till någon som planerar (verb). Lesk Algoritm går ut på att avlägsna tve-

tydighet för att minska antalet framtagna nyckelord. Lesk algoritm kan även använda ett 

uppslagsverk för att jämföra orden, detta ses då som en förenklad version av Lesk algoritm 

[39].  

2.4.5 Inlärningsalgoritmer för djupt lärande  
En inlärningsalgoritm är en metod genom vilket ett nätverk av självberäknande enheter kan 

justeras och organiseras för att uppnå ett önskat beteende.  

Inlärningsalgoritmer kan delas upp i övervakade algoritmer och icke övervakade. Överva-

kande algoritmer samlar in indatavektorer för att sedan presentera dessa i ett nätverk av 

beräknande enheter. Justeringar av nätverket görs då avvikelser sker från det förväntade 

resultatet. Denna typ av inlärning brukar också benämnas som inlärning med en lärare. Den 

process som korrigerar det förväntade resultatet av valda indatavektorerna kan ses som en 

lärare. De som inte är övervakade har ingen lärare och används när utdatat som nätverket 

skall producera inte har något förväntat resultat [40]. 

2.4.5.1 Averaged Perceptron 
Perceptron än en maskinlärningsalgoritm som först introducerades av Frank Rosenblatt på 

sent 1950-tal. Perceptron inlärningsalgoritm är en övervakad klassificerings algoritm. Den 

gör sina prognoser för utdatat baserat på en linjär förutsägbar funktion. Perceptron inlär-

ningsalgoritmer finns i många varianter där vissa även kan ha felhantering och förstärkt 

lärande. The Averaged Perceptron algorithm of Collins använder en urskiljande, framtidsin-

riktad modell som effektivt kan tränas. Den är uppbyggd av den Perceptron som är beskri-

ven av Y.Freund och R.Schapire [41].  

Average perceptron består av en uppsättning funktioner som 𝜙 alla är parade med den vikt-

ning som skall uppskattas under algoritmens träning 𝛼. Målet med en träningsalgoritm är 

att finna vilka funktioner som är bra indikatorer till en tagg t som är associerad till h som är 

en komplex objektmodell som står för historia och kan bland annat innehålla gamla taggar 

t. I ordklasstaggning definieras resultat och poängsystem över en mening med längden n, i 

en uppsättning funktioner d. Resultatet för en mening w är definierad som: 
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Poäng𝑤(𝑡) = ∑ ∑ 𝛼𝑠𝜙𝑠(ℎ𝑖 , 𝑡𝑖)

𝑑

𝑠=1

𝑛

𝑖=1

 (11) 

 

Där i och s är positionsräknare. 

Den högsta poängen av en sekvens taggar beräknas som:  

𝑡 = arg 𝑚𝑎𝑥𝑡 ∗ score𝑤(𝑡) (12) 

 

Forskning visar att algoritmen kan användas för ordklasstaggning med exakthet av högsta 

nivå på utveckling [7][42].  

2.4.5.2 Maximum-Entropy (ME) 
ME modeller är populära att använda för ordklasstaggning i naturliga språk. ME modeller 

är flexibla med funktioner som kan tillämpas i många olika modeller.  

I ME-taggare används särdragsvektorer 𝜙 tillsammans med en parametervektor 𝛼 𝜖 ℝ för 

att definiera en villkorlig sannolikhetsfördelning. Sannolikheten för ett  

 (𝑤[1:𝑛], 𝑡[1:𝑛]) par kommer att vara: 

∑ ∑ 𝛼𝑠𝜙𝑠(ℎ𝑖, 𝑡𝑖) −  ∑ log𝑍(ℎ𝑖, 𝛼)

𝑖

𝑑

𝑠=1𝑖

 (13) 

   

För variabel förklaring (se 2.3.8.1 Average Perceptron) 

Denna ekvation påminner till stora delar om Perceptron ekvationen, dock har denna ekvat-

ion den lokala normaliseringstermen log 𝑍(ℎ𝑖 , 𝛼).   
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3  Metoder och resultat 

Detta kapitel beskriver de metoder och språkverktyg som tillämpades i praktiken för att 

utveckla den algoritm som skulle generera relevant metadata. Även diskussioner kring al-

ternativa metoder och språkverktyg beskrivs. 

Flertalet ramverk och algoritmer undersöktes och jämfördes. Utifrån denna undersökning 

valdes ramverk innehållande de algoritmer som ansågs användbara för att utveckla en egen 

algoritm. En modell simulerades för algoritmen som sedan användes för att utveckla en 

prototyp. Denna prototyp testades sedan gentemot ett redan färdigutvecklat program. Dessa 

testades på samma texter för att kunna jämföra de genererade nyckelorden. 

3.1 Tolka användarbeteendet 
Det finns två tänkta användare. Den första kan vara en journalist som har skapat ett radio-

program och skall föra in radioprogrammet i programbanken (programbanken är namnet på 

SR:s arkiv) för arkivering. Det skulle även kunna vara en dator eller ett program som har 

tagit ett tidigare radioprogram och vill få det arkiverat med den nya metadatan. Den andra 

tänkta användaren är förslagsvis även detta en journalist som söker efter radioprogram i 

arkivet. Algoritmens uppgift var att generera relevanta nyckelord för båda de tänkta använ-

darna.  

Aktören t.ex. en journalist, skapar ett radioprogram. När radioprogrammet är klart får jour-

nalisten upp ett antal nyckelord som förslag till sitt program. Dessa nyckelord har då gene-

rerats av vår algoritm och sammanfattar programmet på ett bra sätt inför arkiveringen. För 

att kunna hitta sitt radioprogram söker journalisten efter programmet med hjälp av den 

automatiskt genererade metadatan. Journalisten erhåller resultat på sin sökning och finner 

sitt program (se Figur 1).  

Med väldefinierad och kontinuerlig metadata kan användare hitta program som annars 

skulle vara omöjliga att hitta. Även tidigare program som helt saknar metadata kan nu få 

relevant metadata och bli sökbar för användare. 
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Figur 1: Händelseschema för de två tänkta användarfallen. 

3.2 Relevanta nyckelord 
En grundläggande strategi för utvecklandet av algoritmen var att skaffa sig upplysning om 

de nyckelord som är de mest relevanta för de tänkta användarna. De nyckelord som valdes 

ut för att representera grundurvalet av nyckelorden togs fram genom diskussioner med de 

tänkta användarna såsom; journalister, utvecklare och annan personal på Sveriges Radio. 

En grundtanke hos alla parter var att inte missa några viktiga nyckelord. Nedan följer en 

lista på grundurvalet av nyckelorden. 

 Namn - Alla namn, det kan vara namn som medverkande (röst måste finnas med), 

upphovsman, deltagare (kan vara en person som man pratar om), företagsnamn och 

platser. 

 Datum/tid - Kan både vara ett klockslag och ett datum. 

 Ämnesnyckelord - Nyckelord som beskriver vad programmet handlar om. 

3.3 Strukturering 
För att kunna utvinna relevant data från textmassan krävs det att texten struktureras upp, 

som förespråkades som ett av grundstegen i information extraction (se 2.2.2 Information 

Extraction). För att kunna dela upp texten och de olika orden applicerades tokenisering som 

lade varje ord på en separat plats i en matris (matris kommer vidare i rapporten att syfta på 

en 1x1 matris om inte annat uttrycks). När varje enskilt ord var åtkomligt applicerades 

NLP-metoden ordklasstaggning. Ordklasstaggning innebär att varje ord identifieras och 

märks med rätt ordklass. Varje ord får en egen tagg och med hjälp av detta kan lingvistiska 

metoder såsom NER appliceras (se Tabell 2). 
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Tabell 2: Modell för ordklasstaggning. 

Mening: Fredrik spelar fotboll. 

Ordklasstaggning: Namn verb substantiv 

 

I arbetet “Stagger: an Open-Source Part of Speech Tagger for Swedish” av Robert Östling 

[8] visade det sig att Stagger hade den högsta träffsäkerheten bland de testade ordklass-

taggarna för det svenska språket. Det var sju olika ordklasstaggare som jämfördes där 

Granska som är en ordklasstaggare implementerad av Carlberger och Kann 1999, fick högst 

träffsäkerhet med 96,0 procent. Tvåa kom TnT som är en statistisk ordklasstaggare av 

Thorsten Brants 2000 med 95,0 procent. Dessa två är båda baserade på HMM taggare, pre-

cis som Stagger. I samma test fick Stagger 96,4 procent träffsäkerhet, resultaten är baserade 

på jämförelse med SUC 2.0. Något högre träffsäkerhet uppnåddes då SUC 3.0 användes för 

att träna algoritmerna på istället för SUC 2.0 [8]. 

I arbetet “Discriminative Training Methods for Hidden Markov Models: Theory and Expe-

riments with Perceptron Algorithms” av Michael Collins [7] testades olika typer av ME 

metoder och Perceptron metoder för ordklasstaggning. Resultatet från detta arbete visade 

att implementation av Michael Collins Average perceptron algoritm fick bäst resultat både 

när det gällde ordklasstaggning och chunking. Average perceptron behövde inte lika stora 

mängder träningstext för att uppnå de bästa resultaten som ME metoderna behövde. 

Som grund för detta arbete och de goda resultaten från ordklasstaggaren Stagger, imple-

menterades Average Perceptron algoritmen för ordklasstaggningen. 

Verb och adjektiv fyller ingen funktion för våra nyckelord om de står för sig själva, därför 

väljer vi att plocka bort dessa från texten. De kan komma att användas i framtiden om man 

väljer att börja extrahera nyckelfraser. 

3.4 Kandidatnyckelord 
Kandidatnyckelorden kan plockas ut med hjälp av statistiska processer som termfrekvens, 

lingvistiska eller heuristiska modeller. För att inte missa relevanta nyckelord skulle algo-

ritmen hellre ha hög täckning än hög precision. Med andra ord hellre fler lite sämre nyck-

elord än att riskera att inte få med viktiga nyckelord. På grund av detta användes både stat-

istiska och lingvistiska metoder. Stopporden som togs bort gjordes med hjälp av en redan 

färdig stoppordlista, men kan även göras med en egen stoppordlista. Problemet med att ta 

fram sin egen stoppordlista är att det är svårt att få fram relevanta stoppord då träning på 

stora textmängder krävs för att hitta relevanta stoppord. De redan färdiga stoppordlistorna 

är tränade på stora textmängder och ger bättre resultat. Att skapa en stoppordlista med hög 
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kvalité kräver stora textmängder att träna på, helst samma tema som borttagningen skall ske 

på. 

Att ordstamsuppdela orden innebär att gå till grundformen av orden, detta görs med råa 

heuristiska processer som till slut kapar av slutet av orden. Efter forskning om ordstams-

uppdelare upptäcktes tidigt att orden kunde kapas till ord som inte existerar. Detta är ett 

problem då vårt huvudmål är att skapa nyckelord som faktiskt finns. För att göra korrekta 

bedömningar användes inte ordstamsuppdelningen i algoritmen. Istället undersöktes lem-

matisering. Lemmatisering hänvisar till att göra uppdelningen på ett sätt som inte förstör 

ordbasen med hjälp av ett vokabulär och morfologisk analys. Med hjälp av detta går man 

tillbaka till basen eller ordbokform av ett ord som är känt som ett lemma [43]. 

3.5 Metadata med fokus på nyckelord 
Den metadata som produceras skall ha ett öppet standardformat som är redo för framtida 

tjänster. Dublin Core är en enkel standard som är lätt att implementera för att beskriva re-

surser av ett informationssystem. De vanligaste resurserna är dokument och webbsidor, 

vanligtvis inom HTML´s metataggar. Dublin Core är ett utmärkt val för att ge en fullstän-

dig beskrivning av ett dokument och för att göra tillgänglig över nätet. 

För att beskriva ljud och videoresurser krävs en annan standard. Den standard som är mest 

passande för detta ändamål är EBU CCDM. Både British Broadcasting Corporation (BBC) 

och Norsk Rikskringkasting (NRK) har börjat använda denna standard för att beskriva sina 

resurser. En fördel att använda denna standard är att det sker stor utveckling kring den, med 

samma standard som NRK och BBC skulle det på ett enkelt sätt gå att länka data mellan 

varandra. 

Den metadata som skulle genereras för de tänkta användarna var uppbyggt på en enkel 

struktur endast innehållande nyckelord. Behovet att införa en metadatastandard behövdes 

inte då de tänkta användarna endast kommer att få förslag för att sedan manuellt sätta nyck-

elorden. 

3.6 Modell 
Här beskrivs de metoder och verktyg som användes för att konstruera den modell vi tagit 

fram för att lösa uppgiften med (se Figur 2). För utvecklandet av vår modell har vi valt att 

använda oss av två stycken APIer, Lucene och OpenNLP. Vi har även undersökt färdiga 

implementationer som använder liknande metoder för att kunna göra tester och jämföra 

dessa. Vi kom då fram till att använda AlchemyAPI som använder både statistiska och 

lingvistiska metoder. 

Det första kravet som skulle uppfyllas för att biblioteken och det färdiga programmet skulle 

kunna användas, var att de skulle ha möjlighet att hantera texter på svenska. Lucene valdes 

för dess färdiga stoppordlista som fanns för flertalet språk där svenska var inräknat. Ef-
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tersom skapandet av en egen lista skulle ta för lång tid och inte generera lika relevanta 

stoppord. OpenNLP valdes för att det tillhandahåller de algoritmer som vi anser måste fin-

nas med i vår implementering, samt att OpenNLP bidrog med färdigtränade modeller base-

rade på det svenska språket. 

AlchemyAPI valdes då deras färdiga exempelprodukt fyller ett liknande syfte som vår im-

plementering ska göra. AlchemyAPI har också ett bibliotek som kan användas för att bygga 

en egen applikation. Detta var av stort intresse men då tillgången till AlchemyAPIs biblio-

tek kostade pengar togs det bort som alternativ ur implementationssyfte. Efter att ha kon-

taktat ALchemyAPI fick vi tillåtelse att använda och jämföra resultaten från deras program 

med vår algoritm. 

3.6.1 Lucene 
Lucene är ett API skrivet i Java utvecklat av Apache och är ett open source API, vilket be-

tyder att det är publikt och fritt att använda med hänsyn till licenser. Lucene är framtaget 

främst för sökning i text, något som ligger till grund för majoriteten av sökmotorer. Detta 

utesluter inte andra användningsområden för Lucenes API. Lucene bidrar med fler metoder 

för att hantera texter, både baserat på lingvistik och statistik, t.ex. tokenisering och ords-

tamsuppdelning. 

Då vår applikation använder sig av fler APIer än bara Lucene kommer antal metoder som 

används att reduceras. För denna uppgift valdes en metod ut för användning i applikationen, 

SwedishAnalyzer. SwedishAnalyzer är en metod där åtkomst samt användning av den 

svenska stoppordlistan görs möjligt. Hur denna användes kan läsas mer om i avsnittet om 

applikationen (se 3.9 Fx2) [44]. 

Flera av metoderna i Lucenes API kräver träning för att de ska kunna användas korrekt. Till 

skillnad från andra ramverk, t.ex. OpenNLP sker denna träning på ett speciellt sätt. Istället 

för att träna upp specifika modeller som sedan använder sig av respektive metoder så tränas 

Lucenes metoder under tiden som den indexerar. Den lär sig alltså baserat på de dokument 

som anges vid start av metoden. Då metoderna kräver en samling dokument är det inte ap-

plicerbart i detta fall och valdes därför att inte användas [45]. 

3.6.2 OpenNLP  
OpenNLP är ett ramverk för Java som används för behandling av textbaserade NLP meto-

der. OpenNLP är liksom Lucene utvecklat av Apache och är ett open source projekt, vilket 

betyder att det är publikt och fritt att använda med hänsyn till licenser. OpenNLP använder 

MAMBAs kategorisystem. I detta system består en tagg av två efterföljande termer som 

beskriver dess morfosyntaktiska egenskaper [46]. OpenNLP stödjer flertalet standardmeto-

der inom NLP såsom [47]: 

 Tokenisering 

 Ordklasstaggning 
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 Named Entity Recognition 

Detta är några av de mest relevanta metoder som används inom NLP. För att bygga en ap-

plikation som klarar av att hantera text som är baserat på Natural Language är ovannämnda 

metoder nödvändiga. 

Dessa tre metoder valdes ut från OpenNLP för att konstruera en testapplikation. Ordklass-

taggningen användes även för Named Entity Recognition. Läs mer om detta i avsnittet om 

applikationen, (se 3.6 Fx2). 

Då många NLP funktioner kräver träning är OpenNLP utrustat med Maximum Entropy och 

Perceptron, två typer av kategoriseringsalgoritmer som används för att träna de modeller 

som behövs. Träning av modeller kräver ofta mycket arbete och stora samlingar dokument 

specifikt strukturerade för inlärning. OpenNLP bidrar med modeller som redan är färdigträ-

nade och då direkt kan implementeras och användas med respektive NLP metod. Viktigt att 

observera är att modellerna är specifikt tränade för vissa metoder, samma modell fungerar 

därför inte för olika metoder. 

Då tiden och resurserna inte fanns tillgängliga för att själva träna modellerna, användes 

dessa färdigtränade modeller. De modeller som användes var tränade på det svenska korpu-

set talbanken05 [48]. 

En alternativ lösning för att slippa träna modeller och användning av korpus skulle vara att 

utveckla en algoritm som extraherar N-gram nyckelord från varje enskild text den går ige-

nom. I arbetet “Automatic Keyword Extraction From Any Text Document Using N-gram 

Rigid Collocation” [49] presenteras en algoritm som är baserad på topprankade N-gram 

sammanställningar för ett dokument som sedan kan användas som nyckelord. Dock sker 

den största delen av forskningen kring området om djupt lärande för träning av modeller. 

Att använda algoritmer som används i djupt lärande var därför en prioritering. N-gram an-

vänds även för många lärandealgoritmer där de i grunden kan använda sig av olika typer 

Markov modeller, t.ex. för att förstå nästkommande ord. 

3.6.3 AlchemyLanguage 
AlchemyAPI är ett dotterbolag till IBM som arbetar med att utvinna information från bilder 

och texter. AlchemyAPI bidrar med verktyg för att bygga sin egen applikation men har 

även två färdigutvecklade produkter att köpa. Dessa produkter är AlchemyVision som tar 

fram data från bildkällor och AlchemyLanguage som utvinner data från texter. Dessa pro-

dukter använder en stor variation av maskininlärningsmetoder för att prestera på högsta 

nivå.  
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AlchemyLanguage består av tolv metoder för att behandla texter för att få fram viktig in-

formation. Dessa metoder är en blandning av både lingvistiska och statistiska metoder. 

Några av de metoder som används av AlchemyLanguage är: 

 Entitet extrahering 

 ”Sentiment analysis” (som bestämmer vilken vinkel texten har) 

 Nyckelord extrahering 

 “Concept Tagging” (som är en typ av taggare) 

Med hjälp av dessa metoder klarar AlchemyLanguage av att ta fram relevant information 

som personnamn, städer, länder, beskrivande nyckelord m.m. Då informationen som Al-

chemyLanguage tar fram och teknikerna den använder är av stort intresse för oss, valdes 

den för jämförelse med vår egen applikation och de tekniker som vi valt att använda. 

3.7 Fx2 
För att implementera dessa algoritmer och metoder skapades en enkel applikation som var 

en av målsättningarna (se 1.2 Målsättning) för att kunna göra tester och verifiera funktion-

aliteten. Denna applikation kommer framöver vara känd som Fx2, med grundfunktional-

iteten att utvinna nyckelord från svenska texter av naturligt språk. En övergripande modell 

togs fram som la grunden till algoritmen och de faser som behövdes (se Figur 2). 

För att utveckla applikationen användes Lucene och OpenNLP tillsammans. Då större del 

av Fx2 fokuserade på NLP metoder föll det mest naturligt att använda OpenNLP API då 

detta var specifikt utvecklat för detta. För att få fram nyckelord av relevans användes fyra 

olika algoritme varav två kom från OpenNLP, en från Lucene och en utvecklades för egen 

hand. 
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Figur 2: En modell av vår algoritm. 

Det första som sker är Tokenisering, där tar Fx2 emot ett textdokument i form av en fil. 

Efter detta appliceras en tokeniseringsmetod som är tagen från OpenNLP. Denna tokenise-

ring använder sig av en svensk modell som är tränad på talbanken05 och den underliggande 

inlärningsalgoritmen som används för denna modell var en Maximum Entropy algoritm. 

Den bryter upp texten i ord, punkter, frågetecken m.m. och sparar dessa i en matris som 

returneras, även kallade tokens. 

Matrisen med tokens skickas sedan vidare till ordklasstaggningsmetoden. Även denna togs 

från OpenNLP och använder sig av en svensk modell som också den är tränad baserad på 

talbanken05 men skiljer sig i inlärningsalgoritmen som används, vilket i detta fall är en 

Perceptron algoritm. Ordklasstaggaren märker upp alla tokens med dess respektive ord-

klass: Substantiv, adjektiv, verb, egennamn m.m. Med hjälp av detta identifieras namn som 

sparas i en separat matris då de alltid är prioriterade som nyckelord och blir vår algoritms 

NER. Vidare tas alla former av substantiv ut ur matrisen med tokens, då både adjektiv och 

verb kräver två ord som kopplas samman för att få relevans vilket inte sker i detta fall. Sub-

stantiven läggs också de i en matris, separat från matrisen med namn. De två matriserna 

sparas sedan i en 2x2 matris som returneras för vidare behandling. 
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Att identifiera stoppord är nästa steg. Detta gjordes med hjälp av Lucenes API. I Lucenes 

API medföljer stoppordlistor för flertalet språk, bland annat svenska. Dessa listor och dess 

tillhörande funktioner finns tillgängliga genom huvudmetoden SwedishAnalyzer. Denna 

listas relevans för användning baseras på flera skäl. Listan ansågs uppfylla de krav för att 

producera adekvata resultat. För att inte riskera att viktiga ord försvinner ansågs det bättre 

att börja med en stoppordlista som inte innehöll för många stoppord. Siffror kan dock i vårt 

fall vara av högsta betydelse och kommer således inte att plockas bort. Den stoppordlista 

som valdes innehöll 114 svenska stoppord och användes för att sortera bort stoppord. Me-

toden tar emot en matris av matriser med olika typer av tokens, namn och beskrivande 

nyckelord. Ett filter från SwedishAnalyzer som är baserat på stoppordlistan appliceras på 

matrisen och alla stoppord plockas bort, matrisen returneras efter detta med kandidatnyck-

elorden för vidare bearbetning. 

Då de första kandidatnyckelorden har tagits fram gäller det att få fram de mest relevanta 

nyckelorden. För att göra detta användes en termfrekvensmetod som inte är tagen från nå-

got färdigt API utan en metod som skrivits och utvecklats helt på egen hand. Denna utveck-

lades baserat på TF-delen i TF-IDF, (se 2.4.2 Term Frequency - Inverse Document Fre-

quency). Metoden tar emot en matris som itereras över, alla element jämförs sedan med 

varandra för att se antalet upprepningar av varje element. Av detta får vi fram de metadata-

nyckelord som vi anser vara tillräckligt relevanta för de avgränsningar som har gjorts i 

denna rapport.  

En implementation baserad på IDF gjordes och testades. Då Fx2 endast tar in ett dokument 

var IDF tvungen att modifieras, meningarna i texten fick utgöra ett dokument och hela tex-

ten simulerades då som en dokumentsamling. Testerna för denna implementation produce-

rade dock inga resultat av relevans då ingen skillnad skedde i antal genererade nyckelord.  

3.8 Tester  
Tester har utförts på liknande texter som förväntas i framtiden för att få en uppfattning om 

hur Fx2 presterar gentemot redan befintliga program som kan extrahera nyckelord från tex-

ter. De texter som användes för testning är transkriberade texter från gamla radioprogram. 

Efter varje program skapas ett dokument med oformaterad text, vilket innebar att ingen 

metod för informationshämtning krävdes. Texterna som användes är tagna från Ekot och 

består av nyhetssändningar. En nyhetssändning innehåller många olika teman, vilket inne-

bar att vi manuellt delade upp texterna i respektive tema. Då vår algoritm är uppbyggd för 

att generera nyckelord efter ett tema i taget, gjordes ingen automatisk behandling med upp-

delning av teman. 

Sändningarna från Ekot har mycket oregelbunden metadata i dagsläget samtidigt som det är 

viktigt att arkivera nyheter med relevant metadata. Att texterna är helt baserade på tal 

gjorde texterna perfekta att göra testerna på. 
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Testerna genomfördes genom att tillsammans med en journalist diskutera vilka nyckelord 

som skulle extraheras från texterna och stå för de fördefinierade nyckelorden, med grund 

för de som togs fram i kapitlet om relevanta nyckelord (se 3.2 Relevanta nyckelord). Dessa 

fördefinierade nyckelord användes då som mall för vad AlchemyAPI respektive Fx2 skulle 

generera för nyckelord. För att jämföra resultaten betraktades täckning och precision av de 

genererade nyckelorden i förhållande till mallen. Baserat på precision och täckning kunde 

vi få ut F1-måttet (se 2.4.2 Definiera kvalitén av den framtagna metadatan). Fx2 testades med 

och utan termfrekvens på de genererade nyckelorden för att kunna jämföra betydelsen av att 

använda termfrekvensen. Fx2 tog fram alla nyckelord som upprepats en gång och Fx2-TF 

tog fram de nyckelord som upprepats två eller fler gånger. För att kunna jämföra och få en 

tydlig uppfattning om hur lärandealgoritmerna klarar sig har alla texter olika teman. Tre 

former av tester gjordes för att få fram en korrekt mätning av kvalitén på de nyckelord som 

genererades: Precision, täckning och F1-måttet. De fördefinierade nyckelorden som använ-

des som mall för testerna kan ses i Bilaga 1. 

För att minska antalet ord med samma betydelse används lemmatisering. Ett test med lem-

matisering gjordes med Swedish Base vocabulary pool [50] som är ett svensk baslemma-

ordförråd baserat på SUC (Stockholm-Umeå Korpus) utvecklat av Eva Forsbom. I arbetet 

“Deriving a base vocabulary pool from the Stockholm-Umeå Corpus” [51] beskrivs hur 

baslemma-ordförrådet skapades. Detta ordförråd delades upp och konverterades från en 

vanlig textfil till en Excel fil. Manuell manipulering av ordförrådet skedde både när det 

gäller formatet och vilka ord som representerades. Formatet på ordförrådet delades upp i 

substantiv och namn och vissa ord lades till. Efter att alla nyckelord genererade användes 

detta ordförråd för att jämföra vilka ord som kunde slås ihop, alltså konverteras till lemman. 

Detta gjordes enbart på den algoritmen med termfrekvens. 

3.9 Sammanställning av resultat 
I detta avsnitt följer en sammanställning av resultaten från testerna. 

Nedan följer tabeller över de orden som var med i de fördefinierade orden men som de 

olika applikationerna inte fick med. I det första testet med Fx2 (se Tabell 3) i text 2 missa-

des både förnamnen Jens och Ines, dock skall tilläggas att deras efternamn kom med. För 

text 3 fick Fx2 med Tony och Blairs men inte ”Tony Blair” som ett ord. Det ska även här 

tilläggas att Kerstins efternamn Brostrand kom med, men räknades alltså som en miss. 

Namnen i tabellerna är fiktiva och har ingen relation till verkliga personer. 
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Tabell 3: Tabell över missade ord för Fx2. 

Fx2    

Text 1    

Text 2 Jens Ines  

Text 3 1921 Kerstin Tony Blair 

Text 4 Östra   

Text 5    

För testet med Fx2-TF i text 1 (se Tabell 4) missades Vaino, dock kom förnamnet Vesa 

med. För text 2 gäller samma som testet med Fx2 angående Jens och Ines (se Tabell 3). 

Även för text 3 gäller samma sak med namnen Kerstin och Tony Blair (se text 3 i Tabell 3). 

Tabell 4: Tabell över missade ord för Fx2 med termfrekvens. 

Fx2 med TF      

Text 1 Vaino Jobb Juridik   

Text 2 Jens Ines Giftskandal Brunnar Förgiftning 

Text 3 1921 Kerstin Tony Blair Protester  

Text 4 Östra Luftföroreningar    

Text 5 Födda     

För testet med Alchemy i text 1 (se Tabell 5) missades ordet Bank, dock fanns Nordbanken 

med, men räknades som en miss. För text 4 fick Alchemy med nya bränder, vilket räknades 

som en träff för ordet skogsbrand.  

 

 

 

 



 

 

 

 

28  |  METODER OCH RESULTAT 

 

 

Tabell 5: Tabell över missade ord för Alchemy. 

Alchemy     

Text 1 Östersjön Hans Dalborg Helsingfors Juridik 

 Jobb    

Text 2 E-Hex Smittskyddsinstitutet Giftskandal Tunnelarbete 

 Vadbäcken Miljöteknik Förgiftning Brunnar 

Text 3 1921 Michael Collins Fred Protester 

Text 4 Sumatra Östra Luftföroreningar Asien 

Text 5 Barn Födda Arbetslösheten SCB 

 Fruktsamhetstalet    

För att kunna jämföra och utvärdera testerna användes precision, täckning och F1-måttet. 

Det första testet visar hur stor precision de olika algoritmerna har (se Figur 3). Fx2 fick en 

genomsnittlig precision på 22 %, Fx2-TF på 56 % och Alchemy på 73 %. 

 

Figur 3: Precisionsmätningar för det tre olika algoritmerna, där en precision på 1 ger bäst precision 
och 0 ger sämst precision 
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Det andra testet som gjordes var täckning (se Figur 4). I detta fall utmärkte sig Fx2 algorit-

men, som tidigare nämnt beror detta på att antalet nyckelord som genererats är så många i 

förhållande till vad Fx2-TF och Alchemy genererat. I detta test fick Fx2 en genomsnittlig 

täckning på 91 %, Fx2-TF på 81 % och Alchemy på 68 %. Att utnyttja termfrekvensen är 

att föredra då Fx2-TF ger totalt bättre täckning än Alchemy.  

 

Figur 4: Mätningar för de tre olika algoritmerna baserade på täckningen, där täckning på 1 ger alla 
nyckelord och täckning på 0 inte ger något nyckelord. 

Det sista testet (se Figur 5) är en balansering av de första två testerna. Genom att studera 

Figur 3 och Figur 4 kan urskiljas att de olika algoritmerna framförallt Fx2 presterar med 

ojämn kvalité. Det är detta F1-måttet används till. Med hjälp av precisions- och täcknings-

testerna kan ett pålitligt genomsnitt på kvalitén av de nyckelorden som genererats tas fram 

och prestandan på de olika algoritmerna kan då mätas. Det genomsnittliga resultatet för F1-

måttet var 34 % för Fx2, 64 % för Fx2-TF och 69 % för Alchemy. 
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Figur 5: Mätningar för F1-måttet, 1 är bäst resultat och 0 är sämst resultat. 

Nedan följer den tabell som skapades i testet med lemmatisering, se Tabell 6. Som testerna 

visar var det inte många ord som försvann och ger således en marginell förbättring av pre-

cisionen. Text 1 minskades med tre ord, text 2 minskades med ett ord och text 4 minskades 

med ett ord. 

Tabell 6: Lemmatisering av de genererade nyckelorden för Fx2 med TF. 

Fx2 med TF    Lemman 

Text 1 Bank Banker Bankernas Bank 

 Nordens Norden  Norden 

Text 2 Väg- Vägen  Väg 

Text 3     

Text 4     

Text 5 Bränder Bränderna  Brand 
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4 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten, algoritmen och projektet i sin helhet. 

Svårigheter som uppstod under utveckling var att ord som har flera betydelser kan vara 

svåra att hitta. T.ex. kan ordet så användas i meningen “så han sade hej” eller “att så en 

äng”. I den första meningen kan så ses som ett stoppord, men i den andra meningen har den 

högsta betydelse. Ett annat exempel är ordet: Under, “under sommaren åt Fredrik glass” 

eller “glassen låg inte över bordet, utan under bordet”. Ett problem som vår algoritm löste 

med hjälp av att ordet under taggades som “speciella substantiv” av ordklasstaggaren, som 

således togs med i båda fallen. 

Testerna som har genomförts är avgränsade till de fem nyhetssändningar som valdes ut. 

Detta påverkar resultatet i det avseende att längre texter inte har testats. Att testa texten 

enbart på nyhetssändningar var en avsiktlig avgränsning. Testerna skulle ge bättre resultat 

om flera typer av texter testades samt ett större antal texter valdes ut. Även längre tester 

t.ex. dokumentärer som ändå handlar om samma tema skulle kunna testas. 

Då flertalet fel hittades med ordklasstaggaren under testningen (se 5.2 Diskussion) skulle en 

ökad testbas kunna identifiera detta fel på en djupare nivå. Det skulle även hjälpa med iden-

tifiering av andra möjliga felfaktorer och hur dessa skulle kunnat påverka resultatet. 

4.1 Resultatanalys 
Figur 3 visar precisionsmätningen av de algoritmer som använts. Vi ser att både Fx2 samt 

Fx2-TF har sämre precision än Alchemy vilket beror på flera faktorer. En stor bidragande 

faktor är den totala mängden nyckelord som genererats. För att en algoritm ska anses vara 

precis ska algoritmen generera så många av de fördefinierade nyckelorden som möjligt, 

samtidigt som antalet nyckelord utöver de önskade reduceras. En annan stor faktor är att 

generera rätt nyckelord, dvs. de nyckelord som är fördefinierade. Att vissa av dessa nyck-

elord inte kom med kan bero på ett flertal faktorer. T.ex. både i Tabell 3 och Tabell 4 kan 

utläsas att Fx2 och Fx2-TF missade att ta fram Kerstin och Tony Blair från Text 3. Att 

dessa två namn missades är en feltaggning av ordklasstaggaren. Att hitta namnen med hjälp 

av ordklasstaggaren som använts i vår applikation som NER. Med en bättre NER skulle 

dessa två namn upptäckas och på så sätt öka precisionen för nämnda algoritm. AlchemyAPI 

använder sig av en separat NER vilket bidrar till dess högre precision när det gäller namn. 

Vissa algoritmer är mer generella än andra. NER är generell i det avseendet att namn avlä-

ses på samma sätt oavsett vilken text som analyseras. Andra NER algoritmer är beroende av 

vilken nationalitet som är i fokus på namnen. Fx2 visar att alla namn har kommit med dock 

med missade sammansättningar (se Tabell 3, 3.9 Resultat). AlchemyAPI som har en separat 

NER fick med namn oberoende av dess nationalitet, men missade att helt ta med vissa 

namn, (se Tabell 5, 3.9 Resultat). Vilket ändå visar att en särskild NER algoritm skulle be-

hövas för att öka precisionen. 
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Det andra testet mätte algoritmernas täckning, dvs. hur många av de fördefinierade orden 

respektive algoritm lyckades ta fram. Vi ser att Fx2 har en hög täckning då de producerar 

många nyckelord. Om det är positivt eller negativt att producera många nyckelord skiljer 

från fall till fall. I detta fall anses inte många nyckelord som en nackdel. Dessa nyckelord 

kommer att användas som hjälpmedel i form av förslag för programansvariga som ska spara 

sina program i SRs arkiv. För vissa texter som var långa kunde mängden ord som generera-

des blir så pass många att det skulle kunna ses som en nackdel, då det blir överväldigande 

för användaren som ska välja nyckelord. Detta problem var något som Fx2-TF löste genom 

att sortera bort de ord som inte upprepades. Detta minskade antalet föreslagna nyckelord 

samtidigt som de hade en hög relevans till texten. 

Det sista testet visar F1-måttet för de olika algoritmerna. Det går att utläsa från Figur 5 att 

Alchemy var den algoritm som klarade sig bäst tätt följd av Fx2-TF. Anledningen till att 

Fx2 fick låga värden i det sista testet grundar sig i dess prestation i precisionstestet. Från 

Figur 3 kan utläsas att Fx2 fick låga värden då den producerade många nyckelord som inte 

förväntades.  

Då detta test används för att generalisera en algoritms prestation kan det ibland vara missvi-

sande. Tabellerna i 3.9 visar att Alchemy hade nästan dubbelt så många missade ord som 

Fx2-TF, trots detta ansågs Alchemy vara en bättre algoritm enligt F1-måttet. Då syftet med 

vår algoritm är att ta fram förslag på nyckelord är det mycket viktigt att täcka så många 

förväntade nyckelord som möjligt och samtidigt hålla nere det totala antalet för att använ-

darna inte ska bli överväldigade. Därför kan även Fx2-TF i detta fall ses som en möjlig al-

goritm att använda. 

4.2 Diskussion 
För text 2 i Tabell 3 samt Tabell 4 (se 3.9 Resultat) räknades namnen Jens och Ines som 

missar. Vi anser att både efternamnet och förnamnet borde varit med för att få ett komplett 

namn. Att bara få ett efternamn kan öka antalet personer avsevärt, framförallt om efternam-

net är vanligt. Detta gäller även för text 3 i Tabell 3 och Tabell 4 där Kerstins efternamn 

Brostrand inte kom med. 

I text 1 för Tabell 5 (Se 3.9 Resultat) ansågs Nordbanken vara en miss då det fördefinierade 

nyckelordet var Bank. Detta räknades som en miss då det väsentliga i denna text var att det 

handlade om flera banker och inte endast Nordbanken. 

Under testningarna upptäcktes ett flertal fel av ordklasstaggningen bland annat fick ordet 

dom fel tagg som då taggades som substantiv. Det upptäcktes även ett flertalet fel på ord-

klasstaggningen när det gällde namnen, se tabellerna över missade ord i avsnittet (3.9 Re-

sultat). Detta beror på att ordklasstaggare inte är helt felfria. Tester som nämndes i förstu-

dien (se 3.3 Strukturering) visar att liknande taggare kommit upp i ungefär 96 procent träff-

säkerhet. Vår ordklasstaggare taggar de ord som den är osäker på som ett substantiv, vilket 
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betyder att vi tar med dessa ord. Som tidigare nämnts så förespråkas hellre högre täckning 

än lägre precision. Många Ordklasstaggnings algoritmer kräver flertalet dokument för att 

lära sig hämta information. Dessa algoritmer tränar sina modeller som de använder. Ram-

verket OpenNLP rekommenderar minst 15000 rader(meningar) som inlärningsdata för de-

ras modeller. Om dessa algoritmer tränas på texter med ungefär samma innehåll kan t.ex. 

ordklasstaggningen öka sin träffsäkerhet ytterligare. 

I Text 1 som användes för testerna förekommer bland annat dessa ord: Aktier, aktiebeskatt-

ning, aktieägarna, aktieposter, aktiefonder, aktie. Skulle lemmatisering användas på dessa 

skulle aktie och aktier ses som samma ord och resultatet skulle bli ett ord mindre. Skulle 

istället ordstamsuppdelning ske på dessa ord skulle ordet aktie kunna nås för samtliga ord 

som börjar på aktie. Detta skulle sammanfatta alla dessa ord från text 1 på ett gediget sätt. 

Om TF applicerades på dessa skulle vikten aktie bli hög och ses som ett högt prioriterat ord. 

Problemet med att ordstamsuppdela på detta sätt är att grundorden försvinner. Ordstams-

uppdelning med dagens teknologi kan generera ord som inte finns. T.ex. skulle aktie kunna 

bli akti, vilket då skulle ses som samma ord som något annat ord men med en helt annan 

betydelse t.ex. aktion. Även ord som vi absolut inte vill ordstamsuppdela skulle bli uppde-

lade t.ex. ordet Hallandsåsen i Tabell 8 (Se Bilaga 1), skulle detta ord ordstamsuppdelas 

skulle det sluta vid Halland. Hallandsåsen är ett specifikt ord som både är beskrivande och 

originellt vilket vi gärna behåller som ett nyckelord. 

Att lemmatisera upp orden kan göras utan att förstöra ordbasen som var en nackdel med 

ordstamsuppdelningen. Det största problemet med lemmatisering är att det tar mycket da-

torkraft och tid att gå igenom och jämföra alla ord med ett baslemma-ordförråd. Ett annat 

tillvägagångssätt var att använda lemmatisering på de första generade kandidatnyckelorden. 

I Tabell 6, se (3.9 Resultat) användes lemmatisering för att minska antalet ord och även för 

att dela upp sammansatta ord (se 2.1.4 Dela upp sammansatta ord). Att orden minskade så 

pass lite beror på att baslemma-ordförrådet inte täcker upp alla möjliga ord. Om det finns 

fler ord är chansen större att de finns i baslemma-ordförrådet och fler ord kan då lemmatise-

rade för att minska totala antalet ord och öka precisionen. Att dela upp sammansatta ord 

med hjälp av lingvistiska metoder istället för att använda ett korpus skulle 

kunna förbättra resultatet. 

Att vi bara tog med substantiv kan ses som en stor filtrering av ord. Detta gjordes på grund 

av att adjektiv och verb inte ansågs vara tillräckligt relevanta nyckelord som förslag till en 

journalist. Gråtande barn blev barn, detta kan dock bli problematiskt då den som söker inte 

kommer att uppfatta att det var någon som var ledsen. Ordet gråtande för sig självt ger ing-

en innehållande beskrivning och det ger inga vidare positiva sökmöjligheter om det inte 

sitter ihop med ett substantiv. T.ex. i meningen Fredrik grät, så har ordet grät stor relevans 

för att beskriva Fredriks tillstånd, men att bara få upp ordet grät utan substantivet Fredrik 

blir inte lika relevant. Detta lämnades då åt journalisten som i sin tur fick beskriva i vilket 

tillstånd barnet var. En annan lösning är att ge förslag på adjektiv eller verb som har en 

ännu högre termfrekvens än gånger två som användes för substantiven. Om då texten upp-
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repande gånger innehåller grät skulle detta tas med som förslag till det substantiv som det 

oftast satt ihop med. 

Då testerna för IDF inte påvisade någon skillnad i antal nyckelord valdes det att inte im-

plementeras i den färdiga algoritmen. För att IDF skulle påverka resultatet positivt skulle 

det krävas av texterna som analyseras är uppbyggda av långa meningar. Andra möjliga im-

plementationer skulle kunna vara att använda IDF som jämförelse mellan olika texter för att 

se om relevansen för nyckelorden stämmer. 

4.3 Sociala och ekonomiska aspekter 
Grunden till arbetet var att automatiskt generera metadata. Under hela projektets gång har 

både sociala och ekonomiska aspekter beaktats. I dagsläget finns det anställda som enbart 

arbetar med generera nyckelord och tagga radioprogram manuellt, ofta flera timmar efter att 

programmet sändes. Att automatisera denna del minskar det manuella arbetet och skulle 

bidra till en ekonomisk lättnad. Utvecklingen av algoritmen har under hela arbetets gång 

skett med målsättningen att vara hållbar för framtida ändamål. 
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5 Slutsatser 

En fungerande algoritm togs fram som har visat möjligheterna att automatiskt utvinna me-

tadata från texter. Målet för den framtagna algoritmen samt undersökningen av de algorit-

merna som låg som grund för implementationen uppnåddes. Den slutgiltiga prototypen in-

nehöll algoritmer och metoder som generade nyckelord med en genomsnittlig täckning på 

80 % och en genomsnittlig precision på 55 %. För användarfallen och uppgiftens mål att 

kunna finna specifika program i stora textmängder erhöll den utvecklade prototypen rele-

vant metadata. Med fortsatt arbete kring träning av modeller och lingvistiska metoder kan 

den utvecklade algoritmen förbättras till den grad att en implementation kan göras och an-

vändas för SRs arkivering. 

5.1 Framtida visioner och förbättringar 
Framtida visioner är att kunna skilja på meningars betydelse t.ex. “Debatt om riksdagen” 

eller “Debatt i Riksdagen”. För att skapa en algoritm där maskiner förstår innebörden av 

meningar på samma nivå som människor, krävs en inlärningsprocess likt den vi människor 

utvecklar för att utveckla intelligens. Ett första tillvägagångssätt är att fortsätta utveckla 

djupt lärande och dess algoritmer t.ex. HMM och Perceptron.  

Att ta bort ord som betyder samma sak, t.ex. som Lesk algoritm, är en stor fördel att få ner 

antalet genererade nyckelord. Ett sätt att implementera Lesk algoritm på är att använda nå-

gon typ av uppslagsverk för att hitta intressanta ord och förstå dess betydelse. T.ex. om ett 

musikband nämns är det möjligt att få upp det bandet med en förklaring att det är ett mu-

sikband. Sökningar efter musikband skulle då kunna ge önskat resultatet. 

I tabellerna (se 3.9 Resultat) kan utläsas att större texter genererar mer nyckelord. Om stora 

textdokument skall bearbetas i framtiden skulle en förbättring vara att generera nyckelord i 

förhållande till antal rader som texten innehåller.  
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Bilagor 

Tabell 7: Tabell över de fördefinierade orden för text 1. 

Bank Östersjön Finland Sverige Merita 

Vesa Vaino Hans Dalborg Nordbanken Jacob Palmstierna Helsingfors 

Tommy Fredriksson Henrik Borgström Juridik Jobb  

Tabell 8: Tabell över de fördefinierade orden för text 2. 

Giftskandal Hallandsåsen Tunnelarbete Tord Knutsson E-Hex 

Ines Uusmann Båstad Brunnar Barbro Nidelius Jens Eriksson 

Vadbäcken Bertil Gunnarsson Miljöteknik Smittskyddsinstitutet Förgiftning 

Centerpartiet     

Tabell 9: Tabell över de fördefinierade orden för text 3. 

Belfast Storbritannien Premiärminister Tony Blair Gerry Adams 

Sinn Fein IRA 1921 Lloyd George Michael Collins 

Nordirland Fred (vapenvila) Kerstin Brostrand Protester  

Tabell 10: Tabell över de fördefinierade orden för text 4. 

Skogsbrand Sumatra Asien Östra Indonesien 

Luftföroreningar     

Tabell 11: Tabell över de fördefinierade orden för text 5. 

Lasse Boström Barn Födda Arbetslösheten SCB 

Sverige Fruktsamhetstalet Europa   

 


