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Textsammanfattning av sökresultat 
Sammanfattning 
Sökmotorer och annan datorkraft för att hitta information har kommit att bli en central del för 
många människors användande av internet. I takt med tiden blir mer och mer information 
tillgänglig och i och med det ställs högre krav på programvaror som hjälper användare att hitta 
rätt. 
Den här rapporten nystar i ett nytt sätt att ta fram ett underlag till användare för att de ska 
kunna välja bort och fokusera på det mest relevanta sökresultatet först. Underlaget presenteras 
för användare tillsammans med sökresultatet. Grundtekniken som används är automatisk 
sammanfattning. 
Rapporten innehåller bakgrund till problemet, målsättning och en beskrivning av hur 
implementeringen av en prototyp genomfördes. Rapporten innehåller även en kort teoretisk 
bakgrund. Resultaten tillsammans med prototypen presenteras med testfall. I slutet av 
rapporten diskuteras även en möjlig framtid för konceptet. 

 

Text summarization of search results 
Abstract 
Search engines to find information have become a central part of many peoples use of the 
internet. For every minute more and more information becomes available and this creates 
demands for better software which helps users to find the information relevant to their search. 
This thesis gives an overview for a new way of sorting and presenting search results which 
could help users make better decisions on what information to focus on first. The main 
techniques are those used for automatic summarization of texts. 
The thesis includes a background to the problem, goal and how the implementation of a proof-
of-concept was done. It also includes a short theoretical background. The result together with 
the proof-of-concept is presented together with some test cases. A final discussion on a 
possible future for the concept is also made. 



  

Förord 
Jag utförde mitt examensarbete på företaget Findwise vårterminen 2010. 
Findwise är experter på söklösningar. De skapar söklösningar för företag där 
mycket information behöver vara tillgänglig internt inom företaget. Findwises 
kunder får genom deras lösningar system som med mindre arbete och på kortare 
tid hittar den information som efterfrågas.  
Under perioden på Findwise har jag förutom mitt eget arbete också fått ta del av 
och förstå vad de arbetar med och varför. Jag har fått insikt i hur enormt viktigt 
det är att förstå vad kunden vill ha för att kunna presentera bra lösningar.  

 
Pontus Piazzolla, Stockholm  
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Inledning 
Detta kapitel handlar om meningen med examensarbetet och bakgrunden till problemet. 

Bakgrund 
Internet har under de senaste trettio åren blivit den viktigaste informationskällan för 
mänskligheten. Dagligen skapas det och läggs ut en ofantligt stor mängd information som är 
tillgänglig för allmänheten (EMC 2010). De flesta anser att information alltid skapar nytta. 
Frågan är dock vilken nytta användarna av internet har av all information om de inte också kan 
hitta det de söker efter på ett enkelt och effektivt sätt. 
Informationsmängden ökar samtidigt som användarna har allt mindre tid att söka och sortera 
bland informationen till sitt förfogande. Det finns flera metoder för att med hjälp av datorkraft 
hjälpa användare med det problemet. Jag har i mitt examensarbete, via en prototyp, tagit fram 
förslag på hur en sökmotor bättre kan hjälpa användarna att söka och hitta relevant information 
när de söker i en stor mängd dokument. 

Sökmotorer 
Sökmotorer har fått en allt viktigare roll, då mängden tillgänglig information blivit så stor att 
den inte längre är överblickbar med andra metoder. Sökmotorer är en självklar del av internet, 
liksom av människors vardag. Sökmotorer finns i många olika varianter. Det som är gemensamt 
för alla är att de utifrån vad användarna anger ska presentera en lista med intressanta och 
relevanta sökträffar.  

Automatisk sammanfattning 
Ett område som det har forskats på genom åren är automatiska sammanfattningar.  
Metoden automatiska sammanfattningar använder datorkraft för att sammanfatta information 
från ett eller flera dokument. Det sistnämnda kallas för en multidokumentsammanfattning. 
År 1958 skrevs en artikel av Luhn (1958) på området. I den diskuterar han maskinframtagna 
sammanfattningar och hur de skulle kunna ersätta manuella sammanfattningar. De tekniker de 
använde sig av då används än idag.  
Nästan femtio år senare ställde sig McKeown, Passonneau och Elson (2005) liknande frågor och 
publicerade en artikel om hur sammanfattningar hjälper användare. De resonerade också kring 
hur funktionella sammanfattningar hjälper användare både genom att minska den tid sökandet 
tar i anspråk och genom att användarna får en bättre förståelse för sökresultatet.  
Med informationsöverflödet vi har idag är automatiska sammanfattningar ett sätt att låta 
datorkraft hjälpa oss att sortera och ta fram det viktigaste. Många gånger kommer användarna 
att behöva gå in på djupet och läsa vidare, men för att enklare ge dem en övergripande förståelse 
och för att de enklare ska kunna sålla i sökresultaten kan automatiska sammanfattningar vara till 
stor hjälp. 
Multidokumentsammanfattning är en form av automatisk sammanfattning som under senare år 
fått mycket uppmärksamhet. En multidokumentsammanfattning är en sammanfattning av flera 
dokument, som kan variera i omfattning utifrån behov. Målet med en 
multidokumentsammanfattning är att få fram information som tydliggör de olika dokumentens 
gemensamma information men även kompletterar genom att ta fram varje dokuments respektive 
detaljer och särdrag.  
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Målsättning 
I detta kapitel presenteras mål och avgränsningar för examensarbetet. 

Problemformulering 
Mängden information på internet gör det allt svårare för användare både att enkelt och snabbt 
söka fram relevanta resultat och att kunna förstå och sålla i de resultat de får fram. Jag har mot 
den bakgrunden definierat ett behov av en funktion som sammanställer viktiga meningar från en 
stor mängd dokument till ett sökresultat som hjälper användaren att få överblick av innehållet i 
dokumenten. Den behovsanalysen och problemformuleringen har legat till grund för mitt 
examensarbete.  

Mål 
Målet med mitt examensarbete har varit att skapa en prototyp utifrån ovanstående 
problemformulering. Prototypen innehåller de bakomliggande teknikerna för en produkt som 
kan sammanställa viktiga meningar från en stor mängd dokument och visar hur resultatet kan 
presenteras för användaren på ett tydligt sätt och därmed vara till nytta. 
En del av mitt examensarbete handlar också om hur prototypen kan göras användbar för en 
större målgrupp.  
Möjligheten att implementera prototypen kommer att diskuteras och analyseras i den här 
rapporten.  Prestanda och skalbarhet har exempelvis visat sig vara viktiga faktorer för att 
tekniken ska fungera i större skala och framförallt i miljöer som är allmänt tillgängliga, 
exempelvis publika sökmotorer. 
En grundförutsättning för att prototypen ska fylla sitt syfte är den grundförutsättning som 
McKeown, Passonneau och Elson (2005) pekat ut för den här typen av sammanfattningar, det 
vill säga att sammanfattningarna ifråga hjälper användaren att förstå och tillgodogöra sig av mer 
information än vad de annars hade hunnit med. 

Avgränsningar 
Jag har valt att låta examensarbetet innefatta en prototyp, där resultaten diskuteras kvalitativt 
och kvantitativt. Användartester har inte utförts. De skulle vara intressant, men utrymme för det 
har inte funnits inom ramen för den här rapporten.  
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Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som kan behövas för att förstå arbetet. På slutet hittar du 
även en ordlista med förklaringar och definitioner. 
 

Klustring 
Klustring används för att skapa undergrupper, så kallade kluster, av en större grupp. De element 
som finns i ett och samma kluster ska likna varandra. Det likhetsmått som används för en 
klustringsalgoritm är därför mycket viktigt. Ett likhetsmått är ett avståndsmått där mindre 
avstånd motsvarar större likhet. I figur 1 visas hur alla punkter först tillhör ett och samma 
kluster för att sedan bli flera kluster. I exemplet 1(a) är det ett kluster och sedan ökar antalet 
kluster för varje bild. Punkterna närmast varandra ingår i samma kluster. 

 
Figur 1 - Ett exempel där alla punkter först tillhör ett och samma kluster. När fler kluster används 

är det de punkter som ligger närmast varandra som blir de nya klustrerna. I exemplet är det 
avståndet som avgör likheten mellan punkterna. 

 
Det finns en närbesläktad metod till klustring som heter kategorisering. Målet är detsamma, att 
dela upp en mängd objekt till olika grupper men vid kategorisering används fördefinierade 
grupper. Det är därmed en övervakad process. På så vis skiljer sig kategorisering från klustring 
som är en oövervakad process, där mer lämnas åt algoritmen att hantera (detta kallas på 
engelska supervised respektive unsupervised learning). 
I de flesta klustringsalgoritmer används en centroid för att representera klustrets mitt. 
Centroiden tas fram som ett slags medelvärde av alla dokument som tillhör ett visst kluster. 
Denna centroid fungerar sedan som klustrets ”mall”, vilket innebär att alla objekt som ska 
tillhöra ett kluster jämförs med centroiden för att avgöra om objektet ska tillhöra just det 
klustret.  Olika objekt som tillhör ett visst kluster kan alltså vara olika lika, eller nära, klustrets 
centroid. För att beskriva hur nära eller lika olika objekt är centroiden används begreppet 
avstånd. Om ett objekt är närmare ett annat klusters centroid flyttas objektet till detta kluster. 
När ett objekt försvinner (eller läggs till) förändras värdena för det klustret. Centroiden räknas 
då om. Först när klustrerna är stabila och objekten inte längre flyttar sig är klustringen klar. 
I algoritmen kan med fördel ett vektorrum användas där objekten, men även centroiden, 
representeras av vektorer. Vektorrummet används därmed också för att beräkna avstånd och 
andra uträkningar. Centroiden av flera vektorer är vektorernas medelvärde, det är då 
medelvärdet i varje dimension.  
Inom klustring kan två olika utgångspunkter, för hur många kluster en algoritm ska ha i 
slutändan, användas: 
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Förbestämt antal kluster 
Inför klustringen bestäms det hur många kluster det ska vara i slutet, det vill säga när 
klustringen är klar. Detta underlättar för algoritmen, eftersom den vet när den ska sluta. 
Algoritmen kan till exempel starta med slumpmässiga centroider för att sedan beräkna avstånd 
och ändra centroiderna tills dess att de är stabila och antalet kluster är det förutbestämda. Till 
den här klustringsmetoden hör den vanligaste algoritmen  
K-means. 

När skillnaden i klustret är tillräcklig 
En annan variant i de fall då antalet kluster inte kan bestämmas i förväg är att istället bestämma 
när klustringen ska avslutas. Den varianten kan ibland ta lång tid, till exempel om algoritmen 
K-means används. Det vanligaste för att kunna bestämma när klustringen är klar är att använda 
Bisecting K-means, som till skillnad från K-means delar kluster tills ett visst villkor är uppfyllt. 
Villkoret som ska vara uppfyllt kan till exempel vara att alla avstånd i klustret är små eller att 
klustret endast innehåller två objekt. 

Centroid och avstånd 
För att beräkna en centroid för ett kluster används medelvärdet av klustrets objekt. Eftersom 
vektorerna är i ett vektorrum beräknas medelvärdet för varje dimension enligt: 
 

𝐶1 =
𝑜1,1 + ⋯ + 𝑜𝑛,1

𝑛
⋮

𝐶𝑑 =
𝑜𝑙,𝑑 + ⋯ + 𝑜𝑛,𝑑

𝑛

 

 
Där (𝐶1, … , 𝐶𝑑) är centroiden, d är antalet dimensioner, n är antalet objekt i klustret och 𝑜𝑖,𝑗 är 
i:te objektets värde i dimension j.  
För att beräkna en vektors avstånd till centroiden kan det Euklidiska avståndet användas. 
Beräkning av avståndet mellan centroiden C och en vektor A blir: 
 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐶, 𝐴) = √∑(𝑐𝑖 − 𝑎𝑖)2
𝑛

𝑖=1

 

där n är antalet dimensioner och 𝑐𝑖 och 𝑎𝑖 representerar varje element i centroid C och i vektorn 
A. 

Latenta faktormetoder och 
singulärvärdesdekomposition  
Inom dataanalysområdet finns ett antal metoder för att hitta latenta faktorer i data, där 
principalkomponentanalys är den äldsta och mest kända. En annan metod som fått ökad 
popularitet i både textklassificering och rekommendationssystem för olika typer av 
webbförsäljning är singulärvärdesdekomposition (Nenkova & McKeown 2012, sid 52-53). 
Metoden utgår från antagandet att ordfrekvenser i dokument kan förklaras som en blandning (så 
kallad mixture) av olika faktorer, var och en med en egen karakteristisk ordfrekvensprofil. 
Utgångspunkten är en ord-dokument-matris där elementen beskriver hur viktigt ordet är för att 
särskilja dokumentet, till exempel med tf-idf-värdet (se särskilt avsnitt nedan), frekvensen eller 
någon annan transformation av frekvensen av ordet i dokumentet. I teorin för 
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singulärvärdesdekomposition (Singular Value Decomposition) visas att ord-dokument-matrisen 
𝑊 kan skrivas som en produkt av tre matriser: 
 

𝑊 = 𝑈𝐷𝑉𝑇 
 
där 𝑈 är en ord-ämne-matris, där varje kolumn motsvarar ett ämne (grupp av ord) och 
elementen är vikten av ett visst ord i det ämnet. 𝐷 är en diagonalmatris över ämnen, där varje 
element i diagonalen talar om hur viktig ämnet är, och 𝑉𝑇 är en dokument-ämne-matris som 
talar om hur viktiga de olika ämnena är i respektive dokument. 𝑈 och 𝑉𝑇 är unitära matriser. 
Det är bara ämnen med stor vikt som ger relevanta faktorer, de med liten vikt är huvudsakligen 
brus som uppstår av slump på grund av urvalet av dokument. Dekompositionen av 𝑊 kan 
genomföras effektivt med befintliga numeriska bibliotek, och det är möjligt att också få fram 
approximationer 𝑊 ≈ 𝑈𝐷𝑉𝑇, där 𝐷 begränsats till ett mindre antal ämnen. Inom 
dataanalysområdet har denna idé trimmats genom att man exempelvis letar direkt efter en 
lämplig faktorisering av 𝑊 ≈ 𝑈𝑉𝑇 med Bayesiansk matrisfaktorisering. Poängen med det är att 
minska inverkan av brus på grund av slumpvariationer i data (Bernhardsson 2009; 
Salakhutdinov & Mnih 2008). Skälet till att dessa metoder inte prövats här är dels att de inte 
efterfrågats av uppdragsgivaren, dels att de snabba numeriska metoderna anses ge otillförlitliga 
resultat om de inte trimmas noga, medan Bayesiansk faktorisering är en resursintensiv metod 
som vanligen realiseras med Monte Carlo-metoder. 

Bayesian mixture model 
Likt klustring finns en sannolikhetsmodell som går att använda för att klustra ihop objekt. 
Metoden är lik klustringens K-means på många sätt men skiljer sig också från den. Med den här 
metoden är varje objekt med i alla kluster, men tillhör alla kluster med olika sannolikhet, där 
sannolikheten också kan tolkas som en grad av tillhörighet. Ett objekt kan höra 20 procent till 
ett kluster, 25 procent till ett annat kluster och så vidare. När ett objekt är med delvis i flera 
kluster är det en mjuk klustring till skillnad från en hård klustring, där ett objekt endast är med i 
exakt ett kluster. 

Termfrekvens – inverterad dokumentfrekvens (tf-idf) 
Många sökmotorer indexerar utifrån modeller där utgångspunkten är att en term som finns med 
många gånger i en liten text är mer relevant än en term som finns med lika många gånger i ett 
större dokument. För att få fram resultaten använder sig sökmotorerna av termfrekvens och 
inverterad dokumentfrekvens.  
 
Termfrekvensen beräknas först och jämför hur stor del av det aktuella dokumentet som utgörs 
av termen. Ju större frekvens desto större andel, samt antagligen större betydelse, för 
dokumentet. Termfrekvensen beräknas enligt 
 

𝑡𝑓𝑖,𝑗 =
𝑛𝑖,𝑗

∑  𝑘 𝑛𝑘,𝑗
 

 
där 𝑡𝑓𝑖,𝑗 är termfrekvensen och 𝑛𝑖,𝑗 är antalet förekomster av termen i i dokument j. 
 
Inverterad dokumentfrekvens är den globala frekvensen för en term i alla sökbara dokument. Ett 
hög tal innebär att termen är ovanlig och viktig, ett lågt tal, eller till och med noll, innebär att 
termen finns med i alla dokument och därför oviktig. Den inverterade dokumentfrekvensen 
beräknas enligt 
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𝑖𝑑𝑓𝑖 = 𝑙𝑜𝑔(
|𝐷|

|𝑑: 𝑡𝑖 ∈ 𝑑|
) 

 
där 𝑖𝑑𝑓𝑖 är den inverterade dokumentfrekvensen för termen i, |𝐷| är totalt antal dokument och 
|𝑑: 𝑡𝑖 ∈ 𝑑| är antalet dokument som termen 𝑡𝑖 förekommer i. 
 
Genom att räkna ut både termfrekvensen och den inverterade dokumentfrekvensen får vi ett bra 
mått på hur relevant en term är för ett dokument. Det är alltså detta som ofta används i 
indexeringar som utförs av sökmotorer. 
 
En terms (𝑡𝑓𝑖) vikt för ett dokument j beräknas enligt: 
 

𝑤𝑖,𝑗 = 𝑡𝑓𝑖,𝑗 ∗ 𝑖𝑑𝑓𝑖 
 
Där 𝑡𝑓𝑖,𝑗 är termfrekvensen i ett dokument och 𝑖𝑑𝑓𝑖 är termfrekvensen i alla dokument som 
används. 
 
Termens vikt i de olika dokumenten används sedan för att beräkna relevans, vilket är en av de 
viktigaste funktionerna för en sökmotor. Det är först när relevansen är uträknad som de 
presenteras för användare. Sökmotorn sorterar då dokumenten utifrån dokumentets relevans för 
söktermen. 

Automatisk sammanfattning 
Automatisk sammanfattning förklarades kort tidigare i rapporten. I detta avsnitt förklaras 
funktionen mer grundligt. 
 
Det finns två former av automatisk sammanfattning. De är enkeldokumentsammanfattning och 
multidokumentsammanfattning. Dessa två former delar både problematik och lösningar. 

Enkeldokumentsammanfattning 
Enkeldokumentsammanfattning diskuterade Luhn (1958) tidigt. Det innebär förenklat att med 
hjälp av datorkraft sammanfatta texter automatiskt. Luhn introducerade det som fortfarande 
kallas automatisk sammanfattning och de två varianterna av det, det vill säga sammanfattningar 
av enstaka eller flera dokument. Den metod som Luhn presenterade är fortfarande välanvänd. 
Med Luhns metod används statistiska modeller för att dra slutsatser om vad ett dokument 
handlar om. Genom metoden tas de meningar som har flest innehållsord i sig, de ord som är 
relevanta för innehållet, fram. Dokumentets meningar rankas utifrån hur många relevanta ord de 
innehåller. Sedan skapas sammanfattningen genom att de meningar som är högst rankade 
presenteras i den ordning de uppkommer i texten. Antalet meningar som sammanfattningen 
presenterar går att välja och varierar ofta beroende på syfte och på vilken typ av text som ska 
sammanfattas. 
Tio år efter Luhns artikel presenterade Edmundson (1969) nya metoder för att automatiskt 
sammanfatta. De nya metoderna han föreslog var en vidare utveckling av Luhns metoder genom 
förbättrade beräkningar och han presenterade en utvecklad strategi för hur rankning av 
meningar ska gå till. Han föreslog att metoden skulle kompletteras med nyckelordlistor för att 
med dem kunna rangordna meningarna bättre. 
Både Luhns (1958) och Edmundsons (1969) metoder är mycket snabba metoder då de använder 
sig av statistik och av det enskilda dokumentet. Det är snabbheten som gjort att metoderna 
fortfarande används, för trots att dagens datorer blivit mycket snabbare har också 
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informationsmängden ökat. Det har därför varit naturligt att de snabba metoderna har 
prioriterats och utvecklas vidare. 

Multidokumentsammanfattning 
I multidokumentsammanfattning är målet att sammanfatta flera dokument i en sammanfattning. 
Det första delmålet är att få fram det som är lika i de dokument som ska sammanfattas. Det visar 
vad dokumenten handlar om, det vill säga det som är viktigt för dokumentgruppen. Det är 
viktigt att sammanfattningen ska vara enkel och utan överflödig information, därför måste 
redundans i sammanfattningen undvikas. Det kan exempelvis handla om att i de fall då två 
meningar betyder i princip samma sak sortera bort en av meningarna så att den överflödiga 
upprepningen undviks. Det är viktigt att de automatiska sammanfattningarna tar många 
scenarier i beaktande. Det kan exempelvis finnas ett dokument som är relevant men som ändå 
inte handlar om samma sak som den stora mängden dokument. Det måste hanteras. 
Det är önskvärt att en sammanfattningsmetod tar hänsyn till: 

x Tidsaspekt - Dokumenten innehåller samma ämne men är skrivna vid olika tidpunkter, 
kanske före och efter en händelse. 

x Detaljnivå - Dokumenten innehåller samma ämne men är helt olika på detaljnivå. 
Storleken på dokumenten är också olika. 

x Dokumentstorlek - Dokumenten skiljer sig i storlek och kommer antagligen att ha 
olika detaljnivå samt innehålla flera ämnen. 

x Ämnesöverskridande - Dokumenten innehåller samma ämne men några dokument 
handlar om fler ämnen. 

 

Problem och krav 
En metod för att skapa en multidokumentsammanfattning måste ta många parametrar i 
beaktande. Nedan listas ett par sådana, som exempel för att skapa förståelse för de utmaningar 
som finns när en sådan metod tas fram. 

x Metoden måste kunna hitta likheter mellan meningar och stycken, till exempel genom 
klustring. 

x Täckning av dokumenten innebär att metoden måste hitta de dokument som är 
viktigast i en stor mängd dokument. 

x Minska redundans i sammanfattningen innebär att onödiga upprepningar, genom 
exempelvis meningar som liknar varandra och i princip betyder samma sak, ska 
undvikas. Det här är alltså inte samma sak som att hitta likheter mellan dokument 
eftersom att minska redundansen handlar om att skapa en så enkel och relevant 
presentation som möjligt för användarna. 

x Dokumentens sammanhang kan vara skilda från varandra och det måste tas hänsyn till 
vid presentation för användare. Sammanhanget kan vara tid, ämne och ordning av 
händelser. Exempelvis kan två dokument vara skriva vid olika tidpunkter men om 
samma händelse. I fall perspektiven mellan de två dokumenten skiljer sig markant till 
följd av att de författats vid olika tidpunkter så kan det vara relevant att det framgår för 
användarna att de är skriva vid olika tidpunkter. 

x Sammanfattningens läsbarhet innebär att meningar från olika dokument ska 
extraheras och sammanfattas, men sammanfattningen ska vara läsbar och språket flyta. 
Det innebär att meningarna ska ha liknande struktur, rätt pronomen, med mera. 

x Inkonsekvens innebär att när flera dokument sammanfattas kan något dokument ha 
någon felaktig information, såsom olika siffror (till exempel om det skulle sammanfatta 
dokument om ett politiskt val där ett dokument skrivit fördelning 36 procent när det 
borde varit 26 procent, vilket de andra dokumenten uppgett) och metoden behöver 
kunna hantera det. 
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Det finns flera sätt att skapa en multidokumentsammanfattning och många artiklar har skrivits 
om det. Goldstein, Mittal, Carbonell och Kantrowitz (2000) menar att det bästa är att först 
extrahera de viktigaste meningarna från dokumenten, därefter rangordna meningarna och sedan 
skapa en sammanfattning. Till sist används språkgenerering för att göra sammanfattningen 
läsbar och förståelig. 
Radev och Fan (2000) förespråkar en annan metod.  De menar att det bästa är en 
centroidbaserad sammanfattare, MEAD, som genom att ämnesbestämma stycken och meningar 
skapar kluster där de viktigaste meningarna från stycket presenteras för användaren.  
Bollegala, Okazaki och Ishizuka (2009) belyste och betonade vikten av att rangordna de 
meningar som ska presenteras för användaren för att maximera läsbarheten. De förespråkar en 
metod som använder sig av en kronologisk, probabilistisk och ämnesrelaterad ordning för att 
rangordna och på så vis öka läsbarhet och relevans för användarna.  

Ordlista 
Nedan följer definitioner och korta förklaringar på centrala begrepp jag använder mig av i 
rapporten. 

Term-dokument matris En matris som visar hur många gånger en term finns i ett 
dokument. Matrisen består av rader och kolumner. Varje rad är 
en term och varje kolumn motsvarar ett dokument. 

Relevans Begrepp som anger hur viktigt ett dokument är vid en sökning i 
en sökmotor, till exempel ska de mest relevanta dokumenten 
visas för användaren först. 

Automatisk 
textsammanfattning 

En textsammanfattning som sker automatiskt genom statistik 
och/eller regler. Såväl ett som flera dokument kan sammanfattas 
på detta sätt och det kallas då enkeldokumentsammanfattning 
respektive multidokumentsammanfattning. 

Meningskluster Ett kluster av meningar, som används för att identifiera likheter 
mellan meningar och försöka dra slutsatser om meningarna är 
lika. 

Innehållsord Ord som inte är hjälpord eller liknande och som är viktiga för att 
bestämma ett dokuments relevans. De är oftast substantiv, 
adjektiv eller verb, men det betyder inte att alla ord i de 
ordklasserna fungerar bra som innehållsord. För att ett ord ska 
fungera bra som innehållsord är det viktigt att det inte är ett allt 
för vanligt förekommande ord och att det är ett ord som säger oss 
något viktigt om dokumentets innehåll.  
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Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder jag valde mellan, vilka jag sedan valde för att lösa 
problemet och varför. 
 

Val av metod 
Det viktigaste för mitt val av metoder var att de metoder jag valde skulle kunna extrahera 
information, jämföra informationen och därefter att presentera den för användarna. De olika 
metoderna jag valt är relativt fristående från varandra och det är därför lättast att ta upp dem var 
och en för sig.  
Som metod för att hitta likheter mellan dokument och meningar valde jag att använda klustring. 
Jag valde klustring framför andra metoder jag hade kunnat använda i samma syfte, metoder med 
approximationer och svårare uträkningar. Jag valde klustring då den, trots att ett större arbete 
måste läggas på att hitta bra avståndsmått, ändå har en stor fördel i att den fungerar väldigt 
intuitivt och är lätt att använda.  

Klustring 
Ett sätt att hitta likheter mellan meningar är att klustra meningarna, vilket beskrivits i 
teoriavsnittet. Det finns flera metoder för att klustra. Den metod jag valde att använda heter 
Bisecting K-means. Det är en klustringsalgoritm som innefattar en inre metod som bestämmer 
när ett kluster är tillräckligt bra för att inte delas upp igen och därmed är klart. Här skiljer sig 
Bisecting K-means från de flesta andra algoritmer där antalet kluster bestäms vid start och 
därmed styr klustringen. Precis som Steinbach, Karypis och Kumar (2000) beskriver passar 
klustringsalgoritmen Bisecting K-means på många fler områden och är bättre än den enklare K-
means. Jag har därför bedömt den metoden som den som bäst lämpad för ändamålet. 
 

 
Figur 2 - Figur som visar fyra iterationer av K-means klustringalgoritm där tre kluster används. 
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Figur 3 - Figur som visar tre iterationer av Bisecting K-means klustringsalgoritm där man delar 
kluster tills algoritmen är nöjd. 

Avstånd mellan meningar 
Bisecting K-means klustrar tills dess att varje kluster inte längre behöver delas. Detta bestäms av 
ett par på förhand uppsatta kriterium eller villkor. Det är denna bestämning som kommer avgöra 
hur bra resultatet blir. Är kriterierna dåliga blir jämförelsen mellan de olika dokumenten dålig. 
Är jämförelsen dålig skapas ett irrelevant kluster som inte är till någon nytta.  
Jag använde mig av den enklaste typen av jämförelse mellan två meningar. Jag använde ett 
vektorrum där det finns lika många dimensioner som antalet termer i dokumenten. Detta gjorde 
det enkelt att mäta avståndet mellan två vektorer (avståndet motsvarar hur lika två meningar är, 
ju mindre avstånd desto mer lika). Jag använde mig av kosinusmåttet enligt 
 

cos (𝜃) =
𝐴 ⋅ 𝐵

∥ 𝐴 ∥∥ 𝐵 ∥
 

 

Stemming 
För att ord med olika böjningar och tempus ska kunna jämföras, till exempel om två meningar 
är skrivna i två olika tempus men ändå betyder i princip samma sak, bör dessa anpassas så att 
form och tempus i jämförelsen blir lika. Om det inte görs är risken stor att dokument som är 
mycket lika inte uppfattas som det i jämförelsen. Jämförelsen blir då mindre träffsäker och 
resultatet mindre relevant för användaren. En sådan anpassning görs enklast med så kallad 
stemming, en process gör om olika böjningar och tempus av samma ord till samma form. Den 
form som ordet ifråga skrivs om till behöver inte vara ett ord som ingår i språket. Det används 
inte vid presentationen utan enbart vid uträkningar, i vårt fall vid avståndsbedömning mellan 
meningar, och behöver därför inte vara språkligt begripligt. 

Synonymer 
För att ytterligare hitta likheter mellan meningar som inte ordagrant är likalydande, har likartade 
och ibland helt lika betydelse används synonymextrahering. För varje ord i meningen tas 
respektive ords synonymer med i jämförelsen. Meningen blir i jämförelsen utökad och risken att 
missa likheter mellan meningar minskar. Synonymer kan ibland vara mycket vanskliga så ett 
visst mått av försiktighet är på sin plats när synonymordlistor används. Synonymordlistor är ofta 
mycket stora och kan lätt ge en överextrahering av meningar och skapa ny ointressant 
information istället för att vad den är tänkt för. 

Stoppordlista  
För att undvika att ord utan innehåll får betydelse för sökresultatet, och beräkningar av likhet 
mellan meningar, använde jag mig av en stoppordlista. De ord som ingår i den är vanliga ord 
som inte tillför något innehåll, till exempel vad, hon, genom och eller. Stoppordlistan tar bort 
ord och därför tas även en del av dimensionerna bort i det vektorrum där meningarna ifråga 
finns, vilket ger enklare och snabbare uträkningar. 
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Implementation 
För att kunna lägga tid på det egna området försökte jag använda mig av öppen källkod i de fall 
det varit möjligt och lämpligt. Jag använde mig framförallt av Java som både är ett stort 
datorspråk och plattformsoberoende, vilket gjorde det fördelaktigt. 
 
Ovan har jag beskrivit de metoder och tekniker jag valde att använda och varför. Nedan 
beskriver jag relevanta delar av implementationen samt hur jag löste några problem. 
 

Reducering av information att bearbeta 
I ett tidigt skede av arbetet upptäckte jag att själva bearbetningen och klustringen av information 
tar mycket tid i anspråk.  Jag behövde därför göra en ytterligare avgränsning. Jag valde då att 
endast använda information från den första sökresultatsidan. Den första sidan innehåller i 
vanliga fall tio resultat, ett antal som är konfigurerbart. Det visade sig att detta inte var 
tillräckligt för att korta tidsåtgången, eftersom tidsåtgången för bearbetningen också påverkas av 
hur många meningar som hanteras i varje enskilt sökdokument 
 
Därför valde jag att också reducera antalet meningar som algoritmen hanterar från varje 
sökdokument. Det är inte lätt att välja ut de meningar som kommer behövas för att adekvat 
jämföra sökdokument men jag valde att använda de mest innehållsrika meningarna. För att ta 
fram dessa använde jag mig av ett sammanfattningsbibliotek (Open Text Summarizer) som 
rangordnar ord och meningar utifrån hur viktiga och innehållsrika de är i ett dokument. Sedan 
tog jag de tio högst rangordnade meningarna och använde mig av dessa. 

Sökord 
Eftersom sammanfattningen skapas utifrån en sökning med ett eller flera ord som användaren 
tycker är viktiga var det viktigt att det innehåll i sökdokumenten som innehöll just de orden kom 
med i den reducerade mängden meningar som bearbetades. Därför ökade jag rankningen och 
relevansen för de meningar där ett eller flera sökord fanns med. 

Synonymer 
För att utöka informationen i varje mening extraherade jag synonymer. Jag valde att använda 
mig av både exakta synonymer, där betydelsen av två ord är mer eller mindre direkt 
överensstämmande (exempelvis promenera och gå) och mer ungefärliga synonymer, där 
betydelsen av två ord snarast tillhör samma kategori (exempelvis bordercollie och hund). Jag 
använde mig av WordNet för detta. WordNet är ett språkbibliotek. Den innehåller en POS-
taggare (Part Of Speech) där man med hjälp av statistik och regler avgör vilken ordklass ett ord 
tillhör. Detta behövs för att ta fram de synonymer som hör till ordet. Det kan vara skillnad på 
synonymer om ordet är ett verb eller ett substantiv och därför behövdes denna POS-taggare. 
Synonymerna togs sedan fram med hjälp av språkbiblioteket. Denna del av implementationen 
tar relativt lång tid att genomföra, då programmet måste slå upp och ta fram synonymer till alla 
ord i en mening, och sedan ta mening för mening och dokument för dokument. 
 

Klustring 
Jag valde att använda mig av klustringsalgoritmen Bisecting K-means. Det mest komplicerade i 
den lösning jag genomförde var att få programmeringen för avståndet mellan meningarna (och 
därmed själva klustringen) att fungera tillräckligt bra.  
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Sökmotor 
I bakgrunden har prototypen en sökmotor med den grundläggande funktionen att söka fram 
dokument och med möjlighet att lätt utöka informationsmängden. Jag använde mig av den 
öppna sökmotorn Solr1. Den är skriven i Java och använder sig av Apache-projektets 
användbara index och sökteknologi Lucene2. 
 

Gränssnitt 
För att prototypen skulle kännas som en förlängning av det som användarna redan var vana vid 
när de sökte var utgångspunkten att bara ha ett sökfält som gränssnitt. Inspirationen till det var 
bland annat Googles söksida som innehåller ett stort sökfält och inte mycket mer. Det viktiga är 
att söka. 
 
Förutom sökfältet introducerade jag två knappar. Som jag tidigare påpekat tar bearbetningen av 
informationen tid. För att användarna ska förstå vilken information prototypen bearbetar så kan 
användarna både göra en ”vanlig sökning” via knappen ”sök” samt en sökning där prototypen 
söker och bearbetar enligt de metoder jag beskrivit via knappen ”sök och klustra”. När 
klustringen är klar visas resultatet upp. Se rapportens resultatdel för exempel på hur gränssnittet 
blev. 
 

  

                                                      
 
1 http://lucene.apache.org/solr/ 
2 http://lucene.apache.org 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från arbetet, och det görs en demonstration av prototypen. 

Textmängder 
För att testa prototypen tog jag fram texter att testa på. Jag valde två olika typer av texter, 
nyhetstexter och biografier, där varje typ bestod av ett antal texter som var lika varandra ifråga 
om både ämne och språk. 

Nyhetstexter 
Jag valde alltså nyhetstexter att testa på. Det finns många nyhetsartiklar som handlar om ungefär 
samma sak, är skrivna på samma språk och är tillkomna vid samma tidpunkt. Texterna är alltså 
lika men inte exakt lika. De behandlar samma händelse eller företeelse, och kunde därför ge ett 
intressant resultat för prototypen. Jag använde mig sökmotorn Google för att hitta artiklarna och 
sorterade där efter nyheter och sparade ner artiklar från olika källor som handlade om samma 
händelse. 

Biografier 
Precis som när jag valde nyhetstexter som en texttyp att testa på valde jag att testa prototypen på 
biografier eftersom det gav mig texter som är snarlika men inte exakt samma. I detta fall valde 
jag att utgå från en historiskt känd person, Napoleon I. Om honom finns mycket skrivet, i form 
av biografier, romaner, ögonblicksskildringar och så vidare. Det fanns därmed också både långa 
och korta beskrivningar och texter om honom och vad han gjorde. Jag fick tag i texterna genom 
att använda sökmotorn Google där jag valde ut delar av sökresultatet om Napoleon I som var 
från olika källor och med olika längd på texten. 

Parameterjusteringar 
Prototypen går att förändra mycket genom att variera några parametrar. De parametrar jag 
använde mig av var: 
Storlek på sökresultatet innebär att prototypen vid sökning endast tar med ett visst antal av de 
sökträffar som den bakomliggande sökmotorn ger. 
Antal meningar från varje dokument innebär att endast ett visst antal av meningar från varje 
dokument ska användas vid klustring och bearbetning. Detta har stor betydelse när det är långa 
bearbetningar av stora dokument. 
Användandet av synonymordlista gör att risken att missa likheter mellan innehåll i texter 
endast på grund av olika ordval av textförfattarna minimeras. 
Antal klustringsomgångar. För att ett kluster ska vara godkänt görs klustringen ett antal 
gånger och först när klustret är stabilt (det vill säga då alla objekten i klustret är närmast just det 
klustrets centrum och inte ett annat klusters centrum) och när det inte finns behov av fler 
klustringsomgångar är klustret klart att användas. 
Likhetsparametrar är de parametrar som möjliggör hur likheten i ett kluster ska utvärderas. 
Det används exempelvis för att bestämma vilken gränsnivå som likheten inom ett kluster ska ha 
för att det ska gå att säga att meningarna inom klustret är lika. Likhetsparametrar är därmed en 
förutsättning för själva klustringen. 
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Demonstration 
Här nedan följer körexempel av prototypen. 

 

Figur 4 - Innan användaren gjort en första sökning är det enbart ett enkelt sökfält med möjlighet 
att söka och bearbeta informationen eller bara söka. 

Körexempel: Napoleon 
Den här sökningen gjordes inom ramen för texttypen biografier. Sökningen på ”Napoleon” gör 
att de dokument som är inlagda i prototypen och som handlar om Napoleon tas med. Prototypen 
är inställd på att använda sig av tio sökdokument. Då bearbetning tar tid syns först hela 
sökresultatet och att den arbetar vidare på att bearbeta och klustra dem, se figur 5 och 6. I figur 
7 går det att se hur två meningar med skilda strukturer men liknande innehåll presenteras för 
användarna efter bearbetning i samma kluster. 

 
Figur 5 - Sökning är gjord men med inväntande av resultat av klustring och bearbetning. Bilden är 
avklippt och det som inte syns är fler dokument som också matchade sökningen.  
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Figur 6 - Sökning och bearbetning gjord med sökning på ”Napoleon”. Där man ser att den hittade 
meningen som finns i två dokument kommer från sökresultatslistans fjärde och femte resultat. 

 
Figur 7 - Resultatet av att söka på ”Napoleon” och här ser man det expanderade resultatet där två 
meningar som har liknande betydelse har hittats. 
 

Körexempel: spider man 
Den här sökningen gjordes inom ramen för texttypen nyhetsartiklar. Sökningen på 'spider man' 
görs på samma sätt som den ovan beskrivna sökningen på ”Napoleon I” inom ramen för 
texttypen biografier. Många av artiklarna innehåller citat vilket går att se i resultatet. 
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I figur 8 går det att se resultatet av en klustring där ett citat rangordnat högst. Det är inte 
konstigt att just ett citat rangordnats högst eftersom det är nästan lika återgett i de fyra 
dokumenten. Det som skiljer dem åt var mestadels ord som tagits bort av en stoppordlista. Se 
tabell 1 för vad de olika dokumenten gav för meningar på de kluster som var högst rangordnade. 
 

 
Figur 8 – Det högst rangordnade klustret som innehåller meningar från fyra artiklar. 
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Tabell 1 - Kluster skapade vid bearbetning av nyhetsartiklar vid sökning av ”spider man” 
Dokument Text 
0 It was a bit serious at the time, but now we re looking back laughing at what 

greeted police. 
2 It was a bit serious at the time, but now we’re looking back laughing at what 

greeted police when they arrived. 
4 It was a bit serious at the time, but now we’re looking back laughing at what 

greeted police when they arrived, he said. 
7 It was a bit serious at the time, but now we’re looking back laughing at what 

greeted police when they arrived. 
1 I ve had a look at the security footage and it shows Spider man running 

down the corridor of the shop, grabbing this guy and hauling him off. 
2 I’ve had a look at the security footage and it shows Spider Man running 

down the corridor of the shop, grabbing this guy, hauling him off. 
7 I’ve had a look at the security footage and it shows Spiderman running 

down the corridor of the shop, grabbing this guy, hauling him off, said the 
45 year old. 

4 The thief didn’t have much of a choice but to hand the book back after a 
little bit of a scuffle. 

8 The thief didn’t have much of a choice but to hand the book back after a 
little bit of a scuffle, Baulderstone told reporters. 

0 It wasn t until I said call the police that people started to realise. 
1 It wasn t until I started shouting Call the police that people started to realize 

what was really happening, Mr Baulderstone said.And when police arrived 
they were greeted to quite a scene. 

2 It wasn’t until I said: ’Call the police’ that people started to realise. 
9 It wasn’t until I said ’Call the police’ that people started to realise. 
2 We had about 40 people dressed up as their favourite superheroes to 

celebrate International Free Comic Day, so he didn’t have much of a choice 
but to hand the X Men omnibus back after a little bit of a scuffle, the shop 
owner told the Advertiser. 

4 We had about 40 people in the shop dressed up as their favourite 
superheroes to celebrate International Free Comic Day, he said. 

5 We had about 40 people dressed up as their favorite superheroes to 
celebrate International Free Comic Day, so he didn’t have much of a choice 
but to hand the X Men omnibus back after a little bit of a scuffle, 
Baulderstone proudly recalled.Hit the jump for a full video of the attempted 
burglary and the daring rescue 

9 We had about 40 people dressed up as their favourite superheroes to 
celebrate International Free Comic Day so he didn’t have much of a choice 
but to hand the X Men Omnibus back after a little bit of a scuffle, he said. 

2 David Humphrey, a member of the Rebel Legion group of Star Wars 
aficionados, said: It was quite funny to think that our Spider Man actually 
did catch himself a bad guy. 

9 It was quite funny to think that our Spiderman actually did catch himself a 
bad guy, he said. 
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0 One of the funniest things about the incident was that I called for people to 
stand near the door and it just so happened we had people dressed as Jedi 
knights there blocking the exit, the Flash was there at some point too. 

1 One of the funniest things about the incident was that I called for people to 
stand near the door and it just so happened we had people dressed as Jedi 
knights there blocking the exit, The Flash was there at some point too , the 
book store owner said. 

2 One of the funniest things about the incident was that I called for people to 
stand near the door and it just so happened we had people dressed as Jedi 
knights there blocking the exit, the Flash was there at some point too, said 
Baulderstone. 

6 My Spider sense was tingling, Mr Baulderstone, 45, told The Times while he 
fielded congratulatory calls for his superhero behaviour. 

9 One of the funniest things about the incident was that I called for people to 
stand near the door and it just so happened we had people dressed as Jedi 
Knights there blocking the exit. 

 

Gränssnitt 
Som tidigare beskrivits i metodavsnittet valdes ett enkelt gränssnitt där sökfrågan får all fokus, 
resultatet går att se i figur 4 och 6. Ett problem, som möjligtvis skulle kunna utforskas vidare 
som en egen frågeställning, är vilken mening från klustret som ska presenteras för användarna. I 
det här fallet valde jag den enkla lösningen att en mening, oavsett vilken i klustret, får 
representera klustret för användaren. 
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Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån en diskussion av resultatet 
Målet med detta arbete var att föreslå en metod som kunde ge användarna hjälp att bättre och 
snabbare förstå ett sökresultat. 

Diskussion om resultat 
Resultatet visar att prototypen påverkas mycket genom de egna parametrar och inställningar jag 
valde (vilka presenterats under kapitlet Implementation). 
Jag satte en basnivå för kluster, för att undvika att kluster som inte var tillräckligt enhetliga och 
därmed relevanta skulle visas för användaren. Det gjorde att resultaten som användaren kunde 
se blev få, men med hög relevans och lätta att sortera bland. Jag valde att göra så eftersom det 
inte skapar nytta för användaren att visa upp kluster som inte hjälper användaren i dennes 
sökande. För mig har det handlat om att ta fram en prototyp där sökresultat och sökning ska 
vara det centrala. Skulle all information visas är det stor risk att det förvirrar och gör det svårare 
för användaren att hitta relevant information, det är därför viktigt att ha en hög tröskel för vilken 
information som visas. 
Denna prototyp är förstås endast till nytta om den faktiskt gör att användaren tar steget att inte 
gå vidare med det som prototypen bedömer ointressant och går vidare med det som prototypen 
bedömer intressant. 
De begränsningar och reduceringar som jag gjorde i samband med implementeringen, med 
bearbetning av färre meningar såsom tidigare beskrivits, skulle kunna påverka resultatet. Med 
mindre begränsningar skulle det ha kunnat skapas fler kluster, men samtidigt hade det inneburit 
att de klustren inte kunnat bearbetas så grundligt som nu var möjligt. Den bearbetningen 
möjliggjorde mer enhetliga kluster, vilket jag fortsatt bedömer som tillräckligt viktigt för att 
rättfärdiga de begräsningar jag gjorde. För att hjälpa en användare att förstå sökresultatet är det, 
menar jag, bättre att informationen bearbetas mer så att bra resultat kan uppnås. 

Gränssnitt 
Gränssnittet kan förfinas mer då dess betydelse utifrån användarsynpunkt är kritiskt. Ett dåligt 
gränssnitt kan förstöra användarens upplevelse och därför göra så att annars välfungerande 
tekniker och idéer kommer i skymundan. De gränssnitt som har presenterats är mer tekniska än 
användarvänliga, men ändå funktionella. Det ger en bra bild och en utgångspunkt för hur det 
skulle kunna se ut i en attraktiv och kommersiell produkt. 
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För framtida arbete 
I detta kapitel redogör jag för förslag på eventuella förbättringar och framför tankar på 
förbättring för att prototypen ska vara användbar samt vad som skulle behövas justeras för att 
få en fungerande lösning. 

Prestanda 
Det finns flera tänkbara lösningar på prestandaproblemen som diskuterats ovan för att göra 
prototypen mer användbar. Här nedan följer förslag på lösningar: 

Långsamsök – slow search 
Ett begrepp inom sökvärlden är det som kallas långsamsökning, alternativt slow search. Med 
det menas, precis som det låter, att man gör en långsam sökning. Ett tänkvärt scenario är att en 
användare vet att hen behöver information och ungefär vilken information hen behöver. 
Användaren skriver in ett par sökord hen är intresserad av. Efter en natt får användaren ett 
resultat av sökningen som ger mer information än i en vanlig sökmotor eller information som 
presenteras på ett lättare sätt än en vanlig sökmotor. För att en användare ska använda en 
långsam sökmotor måste denne ge bättre information än om det varit en vanlig snabb sökmotor. 
Ett problem skulle kunna vara att användaren måste vara medveten om körtiden och därför 
överväga sökorden mer. 

Förbearbetning 
Den nuvarande implementeringen tar relativt lång tid på sig för att ge ett svar och för att 
applikationen ska vara användbar behöver den vara betydligt snabbare eller så bör applikationen 
inrikta sig på förbearbetning och i så fall vara en långsamsökning.  
Ett annat alternativ skulle kunna vara att sökmotorn förbearbetade sökresultaten, det vill säga 
analyserade resultaten för olika sökord/meningar för att förbearbeta resultatet. Det bygger på att 
det är möjligt att bearbeta resultaten för en mycket stor mängd sökord. Detta skulle till exempel 
gå att göra genom en cachning av tidigare resultat men även innan en första sökning, genom att 
analysera trender på internet och utifrån det göra förbearbetningar av resultat som anses rimliga 
att användarna kommer vilja söka på.  
Förbearbetning blir dock ett problem ur det perspektiv jag arbetat med i min prototyp, det vill 
säga med stor fokus på de exakta sökorden. Med förbearbetning skulle resultaten bli något 
mindre exakta och därmed också något mindre relevanta. Det blir en avvägning mellan relevans 
och tid sökning tar, där de båda får vägas mot varandra för att bedöma vilken som gör 
applikationen mer attraktiv och smidig för användare. 

Utvärdering av sammanfattning 
För att vidareutveckla den prototyp jag tagit fram hade det varit relevant att utvärdera den med 
hjälp av automatisk utvärdering. På så sätt hade prototypens resultat kunnat utvärderas och 
jämföras med andra metoder för automatiska sammanfattningar. Möjligheten att automatiskt 
utvärdera sammanfattningar, efter exempelvis givna kriterier för ett bra resultat, är något som 
Steinberger och Jezek (2009) tittat mer på. De har visat att det går att genomföra bra 
automatiska utvärderingar på sammanfattningar, men att göra det skulle innebära ett 
tidskrävande förarbete. Det är något jag inte haft tid och möjlighet att göra inom ramen för det 
här arbetet, men som vore intressant att titta vidare på för att ytterligare förfina metoderna för 
automatiska sammanfattningar.  
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