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Abstract 
Mängden information på internet är enorm och bara forsätter att öka på både gott och ont. 
Framförallt kan det vara svårt för grupper såsom synskadade och personer med 
språksvårigheter att navigera sig och ta vara på all denna information. Därmed finns ett behov 
av väl fungerande sammanfattningsverktyg för dessa, men även för andra människor som 
snabbt behöver presenteras det viktigaste ur en uppsättning texter. Den här studien undersöker 
hur väl sammanfattningssystemet CogSum, som är baserat på Random Indexing, presterar 
med och utan rankningsalgoritmen PageRank aktiverat på nyhetstexter och texter från 
Försäkringskassan. Utöver detta används sammanfattningssystemet SweSum som en baslinje i 
undersökningen. Rapporten innefattar en teoretisk bakgrund som avhandlar automatisk 
textsammanfattning i stort vilket inkluderar olika utvärderingsmetoder, tekniker och 
sammanfattningssystem. Utvärderingen utfördes med hjälp av det automatiska 
utvärderingsverktyget KTHxc på nyhetstexterna och ett annat sådant, AutoSummENG, på 
Försäkringskassans texter. Studiens resultat påvisar att CogSum utan PageRank presterar 
bättre än CogSum med PageRank på 10 nyhetstexter medan det omvända gäller för 5 texter 
från Försäkringskassan. SweSum i sin tur erhöll det bästa resultatet för nyhetstexterna 
respektive det sämsta för texterna från Försäkringskassan.
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1. Inledning 
Mängden information på internet är enorm och bara forsätter att öka på både gott och ont. Den 
information som efterfrågas går för det mesta att finna via en enkel webbsökning och 
generellt sett även det mest relevanta. Givetvis är inte detta alltid fallet, framförallt vad gäller 
relevans, men trots allt finns inga begränsningar på antalet hemsidor eller dokument som kan 
avhandla det relevanta ämnet. Detta stora informationsinnehåll och alla de positiva 
möjligheter det medför kan dock i vissa situationer, för vissa personer, snarare inhibera än 
stödja sökandet efter för något syfte värdefull kunskap. Anledningen är helt enkelt att det 
finns så mycket information att det kan vara svårt att identifiera precis det som efterfrågas 
utan att potentiellt bearbeta oerhört många informationskällor. Kanske är titlarna på ett 
tjugotal dokument det enda som åskådliggörs och där det som efterfrågas mycket väl kan 
finnas i det ena såväl som i det andra. Ponera då möjligheten att med ett enkelt klick snabbt få 
en kort sammanfattning av dokumentet presenterat. Antingen skulle denna direkt kunna ge 
insikten att dokumentet i fråga inte avhandlar det specifika som söks, eller annars kanske det 
faktiskt skulle kunna rymmas i dokumentet varpå en längre sammanfattning kan vara värd att 
läsa igenom. Eventuellt kan den efterfrågade informationen finnas redan i denna 
sammanfattning, annars kan denna bidra till uppfattningen huruvida dokumentet är relevant 
respektive irrelevant att läsa i sin helhet. Ett annat scenario kan vara att en person efterfrågar 
en övergripande vetskap om stoffet i en text och istället för att skumläsa texten i fråga bli 
presenterad en sammanfattning innehållandes ett fåtal meningar som anses vara de viktigaste i 
texten.  

Personer som framförallt skulle ha stor nytta av väl fungerande sammanfattningsverktyg är 
synskadade. Då synskadade personer saknar möjligheten att skumläsa en text måste de förlita 
sig på olika verktyg vilket bland annat kan innebära att en talsyntes läser upp texten i sin 
helhet (Jönsson et al., 2008b). Huruvida en artikel känns relevant för en person kan vara svårt 
att avgöra efter att enbart ha presenterats rubriken medan möjligheten att få höra en 
tioprocentig sammanfattning mycket väl kan rymma det informationsinnehåll som behövs för 
att avgöra om artikeln önskas höras i sin helhet. Vidare kan personer med språksvårigheter 
som invandrare och dyslektiker gynnas av kortare återgivningar av texter. Människor som i 
sin yrkesroll dagligen måste gå igenom stora mängder dokument är en potentiell grupp där väl 
fungerande sammanfattningstekniker även skulle underlätta. Även olika myndighetstexter 
skulle med fördel för synskadade såväl som för andra personer kunna sammanfattas för att 
återgiva det viktigaste innehållet. 

Det finns flera verktyg för att automatiskt skapa sammanfattningar, bland annat SweSum 
(Dalianis, 2000) och CogSum (Jönsson et al., 2008a). CogSum är baserat på teknikerna 
Random Indexing och PageRank och är det verktyg som kommer att ligga i fokus i detta 
arbete. Detaljerade beskrivningar av hur de olika teknikerna och sammanfattningsverktygen 
fungerar återfinns i den kommande teoribakgrundsdelen. 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ytterligare studera sammanfattningsverktyget CogSum. Det 
finns en uppsjö av tänkbara utvärderingsmetoder för sammanfattningsverktyg och de 
sammanfattningar dessa skapar vilket har bidragit med motivationen och möjligheten att 
utvärdera tekniken bakom CogSum vidare. CogSum har tidigare enbart utvärderats på 
nyhetstexter samt med fixa inställningar i programmet vilket också motiverade fortsatt 
utvärdering. Eftersom myndighetstexter är en annan viktig grupp av texter att sammanfatta 
kom faktablad från Försäkringskassan att användas i denna studie. Vidare gjordes aldrig 
någon jämförelse mellan CogSums sammanfattningar och sammanfattningar skapade på annat 
sätt, av antingen människor eller andra system. I och med tillgången till bland annat 
sammanfattningssystemet SweSum online låg en jämförelse mot detta nära till hands. Syftet 
med den här studien är således att utvärdera CogSum med andra utvärderingsmetoder, på 
andra typer av texter och med skiftande inställningar. Även när olika inställningar, eller 
system, är att föredra är av intresse. Studiens frågeställning lyder: Hur väl presterar CogSum 
med och utan PageRank aktiverat gentemot SweSum på nyhetstexter och texter från 
Försäkringskassan? 

1.2 Struktur 
Följer gör en teoretisk bakgrund kring automatisk textsammanfattning vilket rör olika 
utvärderingsmetoder, tekniker och system. Därefter redogörs för vilken metod som använts i 
studien följt av studiens resultat samt analys och diskussion kring dessa. Avslutningsvis 
redogörs för det som studien frambringat och förslag på framtida forskning inom området ges. 
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2. Automatisk textsammanfattning 
Vad är egentligen en sammanfattning? Det finns inget enskilt och på något sätt korrekt svar på 
denna fråga och därför presenteras här ett antal olika beskrivningar. 

Dokumentationsstandarden ISO 215:1986 definierar en sammanfattning som en kortfattad 
återgivning av ett dokuments innehåll med dess tydliga rön och slutsatser presenterade. Här 
görs även en differentiering mellan sammanfattningar och abstrakt, som i sin tur definieras 
som en kort återgivning av ett dokuments innehåll utan inslag av tolkning eller kriticism. 
Vidare placeras en sammanfattning vanligtvis i slutet av en text och ett abstrakt i början enligt 
ISO-standarden. Inom forskningen kring automatisk textsammanfattning brukar dock dessa 
termer användas utbytbart (Hassel, 2007). 

Hovy och Lin (1998) väljer istället att definiera en sammanfattning som en text producerad ur 
en eller flera texter, som innehåller (delar av) samma information som 
originaltexten/originaltexterna, och som inte är längre än hälften av originaltexten/texterna. 

Mani (2001) menar att målet med automatisk textsammanfattning är att ta en 
informationskälla, extrahera innehåll ifrån denna, och presentera det viktigaste för användaren 
i komprimerad form på ett sätt som passar användarens eller applikationens behov. 

Oavsett hur definitionen lyder går det att karaktärisera sammanfattningar, framförallt 
automatiskt genererade sammanfattningar, utefter en rad kriterier. Dessa är input, syfte och 
output vilka kommer att presenteras härnäst.  

2.1 Input 
Texterna som en sammanfattning bygger på kan variera i antal (från en till flera), huruvida de 
är domänspecifika eller mer generella, vilken genre de tillhör, samt vad gäller längd (Hovy & 
Lin, 1998). Den för denna studie viktigaste parametern vad gäller källtexter är vilken genre de 
tillhör då detta påverkar innehållet och framförallt strukturen hos texten. Exempelvis en 
forskningsartikel och en klassisk nyhetstext är generellt sett väldigt olika varandra i 
strukturen. 

2.2 Syfte 
Även syftet med sammanfattningen påverkar hur den skall eller bör utformas. Den kan vara 
tänkt att användas till ett specifikt informationsbehov eller som en generell redogörelse av 
källtexten där lika mycket vikt läggs på alla delar (Hovy & Lin, 1998), (Hassel, 2007). Även 
vilken publik, om någon specifik, sammanfattningen är riktad mot och om den enbart skall 
fungera som en indikation på vad källtexten handlar om eller istället förmedla specifikt 
innehåll ur denna är viktigt att ta hänsyn till. En indikativ sammanfattning ger en 
innehållsmässig antydan och hjälper därmed läsaren att avgöra om källtexten är av intresse 
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medan en informativ sammanfattning inkluderar det viktiga informationsinnehållet i texten 
(Hassel, 2007), (Mani, 2001). 

2.3 Output 
Avslutningsvis skiljer sig skapade sammanfattningar från varandra vad gäller strukturen och 
informationen som ryms i dem (Hassel, 2007). Den stora indelningen är mellan abstrakt och 
extrakt. En abstraktbaserad sammanfattning är en koncis återgivning av det viktigaste i en text 
omformulerad för detta syfte. En extraktbaserad sammanfattning består i kontrast av ett antal 
ur källtexten extraherade meningar. Vidare går det att differentiera mellan neutrala och 
partiska sammanfattningar, där de sistnämnda innehåller åsikter och värderingar. 
Sammanfattningar kan även ta formen av listor på nyckelord istället för att bestå av löpande 
text. 

2.4 Klassiska sammanfattningsansatser 
Det första automatiska sammanfattningsprogrammet skapat av Luhn (1958) utgick från att de 
mest frekventa orden i en text representerar de vikigaste koncepten i texten och extraherade 
således meningar innehållandes högfrekventa ord. Även ordens placering i förhållande till 
varandra i meningarna togs hänsyn till. Luhn (1958) använde sig även av en stoppordlista 
innehållandes bland annat artiklar och prepositioner. Stoppord är ord som i sig själva inte 
medför någon information, exempelvis ”den” och ”från”. 

Ett annat klassiskt arbete inom automatisk textsammanfattning är Edmundson (1969) som 
definierade ett ramverk för mycket av arbetet inom textextraktion. Edmundson använde sig av 
en korpus innehållande 200 artiklar inom ämnet kemi och hans sammanfattningssystem utgick 
från fyra stycken principer. Program skapades för vardera av dessa principer vilka gick under 
beteckningarna cue words, title words, key words, och sentence location. (Mani, 2001) 

Cue words var ord extraherade ur korpusen som baserat på deras korpusfrekvens antingen 
delades in i bonus-ord eller stigma-ord. Bonus-ord förekom ofta i korpusen och användes som 
bevis för att en mening var värd att extrahera. Exempelvis kunde sådana ord vara 
”significant”, ”hardly”, och ”impossible”. Stigma-ord var istället anaforiska uttryck eller 
uttryckte obetydliga detaljer och extraherades således inte. (Mani, 2001) 

Title words var ord från textens titel, undertitel, och rubriker vilka Edmundson manuellt gav 
olika vikter baserat på vad som gav bäst resultat (Mani, 2001). 

Key words identifierades efter frekvens i det aktuella dokumentet som skulle sammanfattas, i 
kontrast till cue words. De orden som inte klassats som cue words eller inkluderats i en 
stopplista med en hög frekvens i dokumentet extraherades som key words. (Mani, 2001) 

Sentence location inkluderade två metoder, den första utgick från en manuellt skapad lista 
med rubriker såsom ”Introduction” och ”Conclusion” och meningar som förekom precis efter 
en sådan i artikeln viktades högt. Den andra metoden gick ut på att meningar tilldelades 
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positiv viktning om de förekom i första eller sista stycket, eller om de var första eller sista 
meningen i ett stycke. (Mani, 2001) 

2.5 Utvärdering av sammanfattningar 
Hassel (2004) presenterar en handfull olika utvärderingsmetoder och gör en första indelning 
av dessa i intrinsic och extrinsic utvärderingar. Genomgången av utvärderingsmetoder 
återfinns om inget annat anges i denna källa. 

2.5.1 Intrinsic  
Intrinsic utvärderingar fokuserar huvudsakligen på sammanfattningars koherens och 
informationsrikedom, ofta genom jämförelse mot en guldstandard1. En guldstandard skapas 
genom att låta människor välja ut de viktigaste meningarna ur en text och således skapa egna 
sammanfattningar. Dessa kombineras till en extraktbaserad sammanfattning som anses vara 
ideal. Ett problem som ibland uppstår med extraktbaserade sammanfattningar är att delar 
extraheras ur sin kontext vilket bland annat kan leda till svårigheter att tolka vad ett pronomen 
syftar till. Hur sammanhängande texten är kan mätas genom att låta försöksdeltagare gradera 
meningar i sammanfattningen efter koherens vilket sedan kan jämföras med betygen hos 
exempelvis en referenssammanfattnings meningar. För att mäta informationsrikedom kan 
sammanfattningen jämföras med originaltexten för att försöka fastställa hur mycket av 
informationen som bevarats i den kortare sammanfattningen. En annan metod är att jämföra 
informationsrikedomen i sammanfattningen med detsamma i en referenssammanfattning.  

Precision och recall är de två vanligaste måtten som används för att mäta hur bra en 
sammanfattning är. Dessa två mått kan kombineras till en så kallad F-score. Precision mäter 
antalet meningar i den genererade sammanfattningen som förekommer i 
referenssammanfattningen och recall mäter antalet meningar i referenssammanfattningen som 
förekommer i den genererade sammanfattningen. Formlerna för dessa tre mått är följande;  

��������� = 
	
�����
���	


���   ���������	
�����
���	
�� � ��������������������� !���"��#$$������� !%�"��#$$  

, där Sref betecknar referenssammanfattningen och Sgen den genererade sammanfattningen. 

Ett annat tillvägagångssätt är att låta informanter ranka meningarna i en text efter hur 
relevanta de anses vara att inkludera i en sammanfattning. Genom användandet av 
korrelationsmått kan en genererad sammanfattning sedan jämföras med den av informanterna 
skapade referenssammanfattningen. 

I en utvärderingsmetod vid namn Utility method består referenssammanfattningen av samtliga 
meningar ur ett eller flera källdokument med konfidensvärden för inkluderande i 

                                                 
1 Begreppen guldsammanfattning, guldstandard och referenssammanfattning används utbytbart rapporten 
igenom. 
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sammanfattningen kopplade till dem. Vidare kan meningar utöva negativ support mot 
varandra vilket är önskvärt vid flerdokumentssammanfattning. En sammanfattning som 
innehåller två meningar varav den enas informationsinnehåll helt täcks utav den andra får då 
ett lägre betyg än en sammanfattning med en av de tidigare nämnda meningarna plus en annan 
mindre informativ mening. Denna metod tillåter även utvärdering av sammanfattningar med 
olika komprimeringsgrad.  

2.5.2 Extrinsic 
Extrinsic utvärderingar mäter effektiviteten och acceptabiliteten av de genererade 
sammanfattningarna i någon uppgift. Detta kan exempelvis röra sig om relevansbedömning 
eller läsförståelse. 

Ett antal spelliknande scenarion har föreslagits för utvärdering av sammanfattningar, bland 
dessa The Question Game, The Categorization Game och Keyword Association. 

Målet med The Question Game är att undersöka läsarnas förståelse av sammanfattningen och 
hur mycket nyckelfakta från originaltexten som denna förmedlar. Till en början skall 
försöksledarna läsa igenom originaltexterna och markera viktiga passager i texten. Därefter 
skapar de frågor som rör faktainnehållet i passagerna. Försöksdeltagarna får till uppgift att 
besvara dessa frågor först utan att se någon text alls, sedan efter att ha läst 
sammanfattningarna, och till sist efter att ha läst texterna i sin helhet. En sammanfattning som 
med framgång förmedlar nyckelfakta från originaltexten bör därmed ligga närmre 
originaltexten än ingen text alls vad gäller korrekt antal svar på frågorna. 

The Classification Game syftar till att undersöka klassificerbarhet genom att låta 
försöksdeltagare klassificera antingen originaltexter eller sammanfattningar till att tillhöra en 
viss kategori. Korrespondensen mellan klassificeringen av sammanfattningar till originaltexter 
mäts sedan då en användbar sammanfattning bör bli placerad i samma kategori som dess 
originaltext. 

Keyword Association går, som namnet antyder, ut på att presentera ett antal 
sammanfattningar samt nyckelordslistor för personer vars uppgift blir att para ihop dessa. 

2.6 Utvärderingsverktyg 
Utvärderingsverktyg möjliggör mer rigorösa och upprepbara utvärderingar, delvis genom att 
automatisera jämförelsen av sammanfattningar. Det är till stor fördel att bygga en 
extraktkorpus innehållandes originaltexter med tillhörande extraktsammanfattningar då olika 
system eller olika inställningar för ett visst system kan jämföras effektivt. 

Summary Evaluation Environment är ett verktyg som möjliggör evaluerandet av en 
sammanfattnings kvalitet i jämförelse med en referenssammanfattning. Sammanfattningarna 
presenteras i två separata paneler och ett gränssnitt ger användare möjlighet att bedöma både 
innehåll och kvalitet. Innehåll mäts genom att användarna för varje enhet (oftast mening) i 
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sammanfattningen klickar i en eller flera associerade meningar i referenssammanfattningen. 
Användarna specificerar därefter hur mycket av innehållet som sammanfattningens mening 
innehar i jämförelse med den eller de markerade meningarna i referenssammanfattningen. 
Kvalitet hos varje individuell mening i sammanfattningen fastställs genom att användaren 
värderar grammatiken, kohesionen och sammanhanget hos dessa. Vidare fastställs 
sammanfattningens generella kvalitet genom att sammanfattningens sammanhang, längd, 
innehållstäckning, grammatik och organisering värderas. 

Ett annat verktyg är MEADeval som evaluerar extrakt genom att jämföra dessa med 
referenssammanfattningar med en mängd olika mått. Verktyget stödjer bland annat måtten 
precision, recall, unigramöverlapp och cosinusjämförelse. 

ISI ROUGE använder unigram-samförekomst mellan par av sammanfattningar som 
utvärderingsmetod vilket har visat sig korrelera väl med mänsklig evaluering. 

2.6.1 KTH eXtract Corpus tool 
KTH eXtract Corpus (KTHxc) är ett verktyg som hjälper till vid insamlandet av 
extraktbaserade sammanfattningar från mänskliga informanter och utför en semi-automatisk 
jämförelse mellan en input-sammanfattning och den referenssammanfattning som utrönas ur 
informanternas val av meningar. 

Korpusen innehåller ett antal originaltexter samt för dessa av informanter skapade 
sammanfattningar. Informanterna får originaltexten med en checkbox vid varje mening 
presenterad samt riktlinjerna att bocka av de viktigaste meningarna för att skapa en 
sammanfattning på 20-30% som återspeglar det mest centrala i texten. Användarna har 
möjlighet att skicka in sammanfattningar av en längd mellan 5 och 60 procent av 
originaltexten. Statistik på hur många gånger en specifik mening har inkluderats i 
informanternas sammanfattningar samlas in för att skapa en referenssammanfattning av de 
mest frekvent valda meningarna (Hassel & Dalianis, 2005). 

Referenssammanfattningarna kan genereras med valbar komprimeringsgrad. Om flertalet 
meningar har lika många röster och alla dessa inte ryms i sammanfattningen extraheras de i 
den ordning de förekommer i originaltexten för att förhindra lösa anaforiska referenser. 
(Hassel & Dalianis, 2005) 

En extern sammanfattning kan sedan jämföras med en referenssammanfattning av en specifik 
text på valbar komprimeringsgrad. Resultatet innefattar överlapp på meningsnivå i procent 
samt ett antal värden vad gäller överlapp på ordnivå. 

2.6.2 AutoSummENG 
AutoSummENG är ett annat verktyg för automatisk evaluering av sammanfattningar baserat 
på konceptet att använda statistiskt extraherad textuell information från sammanfattningar. 
Denna information är en uppsättning indikatorer för grannskap mellan n-gram som ryms i 
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sammanfattningen. Ett n-gram är en uppsättning ord eller bokstäver innehållandes n element. 
Exempelvis är det första bokstavs-n-gramet av storleken 2, ett bigram, för ordet 
” Sammanfattning.”  {” Sa” } och sekvensen som spänner över de två elementen blir således 
{” S” , ” a” }.  Alltså går metoden ut på att extrahera förhållandena mellan n-gram givet spatial 
närhet hos dessa n-gram inom en given text. Om vi använder samma exempelord och n-gram-
storlek som tidigare extraheras således följande: {” Sa” , ” am” , ” mm” , ” ma” , ” an” , ” nf” , ” fa” , 
” at” , ” tt” , ” tn” , ” ni” , ” in” , ” ng” , ” g.” }. Därefter konstrueras en graf för att indikera den 
fullständiga uppsättningen av relationer som deducerats (som bågar mellan n-gram-märkta 
noder). Sådana representationer extraheras både från system- och 
referenssammanfattningarna. Bågarna i graferna kan innehålla information såsom det 
genomsnittliga avståndet mellan de angränsande n-gramen i alla förekomster, en 
avståndsviktad samförekomsträkning för något givet n-gram-par, eller en detaljerad spridning 
av avstånd mellan par av n-gram i texter. Till sist görs en jämförelse mellan system- och 
referenssammanfattningarnas grafrepresentationer vilket indikerar graden av likhet mellan 
graferna. Skapade sammanfattningar som genomsnittligen är mer lika 
referenssammanfattningarna anses således vara bättre, och är därmed skapade av ett bättre 
system. (Giannakopolous et al., 2008) 

Giannakopolous et al. (2008) har utvärderat sin metod genom att använda olika 
representationstyper baserat på typen av data (bokstav- eller ord-n-gram) och huruvida grafer 
eller histogram använts. AutoSummENG visades prestera olika bra beroende på dess 
parametervärden. 

Det bästa resultatet visade sig erhållas genom användandet av n-gram-grafer för bokstäver.  
N-gram-grafen skapas genom användandet av ett bokstavsfönster med fix bredd runt ett givet 
n-gram No där alla bokstäver inom fönstret antas vara grannar till No. Dessa grannar 
representeras som sammankopplade noder i textgrafen. Bågarna som kopplar samman 
noderna är viktade vilket indikerar samförekomster inom texten. Den metod för skapandet av 
grafer som fungerade bäst är symmetrisk och tar med både föregående och kommande 
bokstäver. 

 

Figur 1 - Symmetriskt n-gram-fönster. Källa: Giannakopolous et al., 2008. 

Om No är det n-gram vi är intresserat av och detta är beläget vid 4an samtidigt som storleken 
på fönstret som indikerar grannskap är 4 innebär detta att fönstret kommer att ha en spännvid 
över de två föregående och kommande bokstäverna som illustrerat av linjen i figuren. 

Vidare undersökte Giannakopolous et al. vilka värden på parametrarna minimum n-gram-
längd, maximum n-gram-längd, och grannskapsfönsterstorlek som gav bäst resultat. Det 
uttrycks bland annat att fönsterstörlek skall hållas låg för att producera bra resultat. Vidare är 
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ett lågt värde på minimum n-gram-längden viktigt medan storleken på maximum n-gram-
längden inte är direkt kopplad till prestanda utan bör hållas låg för att reducera antalet 
beräkningar. De optimala parametervärdena för minimum och maximum n-gram-längd visade 
sig vara 1 respektive 3. 

Det måttet som korrelerade bäst med mänsklig evaluering var n-gram-värden för bokstäver, 
vilket indikerar hur mycket av guldsammanfattningens grafrepresentation som överlappar 
med systemsammanfattningens samtidigt som hur många gånger två n-gram är grannar tas i 
beaktande. Måttet förväntar sig att två liknande texter har n-gram som är grannar ungefär lika 
många gånger. Mer specifikt visade sig det bästa måttet vara N-gram Value Similarity som 
maximalt kan få ett värde på 1 vilket innebär att två grafer som jämförs delar både bågarna 
och vikterna hos dessa och således har en perfekt matchning. (Giannakopolous et al., 2008) 

AutoSummENG har visats prestera bättre än bland annat ROUGE på DUC-korpusar från år 
2005, 2006 och 2007 (Giannakopolous et al., 2008). 

2.7 Sammanfattningstekniker 
Nedan presenteras för rapporten relevanta tekniker som har applicerats på automatisk 
textsammanfattning. 

2.7.1 Word-space-modellen och Random Indexing 
Word-space-modellen är en spatial representation av ords betydelser som utgår från att 
semantisk likhet kan representeras som närhet i en högdimensionell rymd (Sahlgren, 2006). 
Alla ord i en aktuell text upptar en specifik punkt i rymden och har en kontextvektor 
associerad till sig (Chatterjee & Mohan, 2008). Kontextvektorernas relativa riktningar antas 
alltså indikera ordens semantiska likhet, vilket motiveras av Zellig S. Harris distributionella 
hypotes som säger att ord som förekommer i liknande kontext också har liknande egenskaper, 
såsom mening (Sahlgren, 2005). Den distributionella hypotesen menar att ord som har en 
likartad innebörd inte behöver förekomma tillsammans utan det räcker med att de 
förekommer i liknande kontexter - det vill säga återfinnas tillsammans med samma, andra, 
ord. 

Ord och deras kontexter representeras i en samförekomstmatris där varje rad representerar ett 
unikt ord och varje kolumn representerar en kontext. Kontexten kan utgöras av ett helt 
dokument eller ett annat ord. Matrisens celler fylls av antalet samförekomster mellan orden 
och deras kontext. De värden som återfinns i ett unikt ords rad är det som kommer att utgöra 
ordets kontextvektor. (Sahlgren, 2005) 

Sahlgren (2005) menar att dimensionaliteten som följer av uppbyggnaden av en 
samförekomstmatris ökar enormt beroende på antalet unika ord samt storleken på kontexten. 
Även det faktum att många ord enbart förekommer tillsammans med vissa andra innebär att 
en stor andel av cellerna i matrisen kommer att få värdet 0. Klassiskt sett har därför någon typ 
av dimensionsreducering applicerats i efterhand för att komma till bukt med problem som 
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tids- och minnesåtgång. Ett alternativt tillvägagångssätt för att begränsa dimensionaliteten 
används i tekniken Random Indexing vilket kommer att presenteras snart. 

Både Chatterjee och Mohan (2007) samt Sahlgren (2006) påpekar att ett ords lokalisering i 
rymden i sig inte bidrar med någon information om dess innebörd utan det är förhållandet 
mellan olika ords kontextvektorer som innehar denna betydelsefulla information. Alltså 
behövs ett likhetsmått för att jämföra olika ords kontextvektorer och således innehållsmässiga 
närhet. Det inom ordrymdsforskningen mest frekvent använda måttet är cosinusjämförelse 
vilket innebär att cosinusvinkeln mellan olika vektorer beräknas. En stor fördel med detta är 
enligt Chatterjee och Mohan (2007) att likhetsmåttet är fixt, vilket innebär att vinkeln mellan 
två identiska vektorer är 1 och mellan två vektorer som pekar åt motstående riktningar är 
vinkeln -1. Ett likhetsmått på 1 innebär alltså att orden eller meningarna är identiska medan 
ett likhetsmått på -1 mellan två ord eller meningar indikerar att dessa två inte har någon 
semantisk likhet överhuvudtaget. 

Random Indexing (RI) utvecklades av Pentti Kanerva med flera och bygger på arbete kring 
sparse distributed memory. Tekniken RI skapades i första hand för att angripa problemet med 
den höga dimensionaliteten i word-space modellen. Tidigare använd dimensionsreducering 
underlättade vid beräkningar av kontextvektorer just eftersom dessa fick en lägre 
dimensionalitet medan problemet att initialt behöva samla ihop en potentiellt enorm 
samförekomstmatris bestod. (Sahlgren, 2006) 

Random Indexing löser det sistnämnda problemet genom att istället för att samla in 
samförekomster i en matris och extrahera kontextvektorer ur denna - stegvis ackumulera 
kontextvektorer, vilka om så behövs kan samlas in till en samförekomstmatris. 
Ackumuleringen av kontextvektorerna sker i två steg (Sahlgren, 2006): 

Till en början tillskrivs varje kontext en unik och slumpmässigt genererad representation som 
går under namnet indexvektor. Indexvektorerna är högdimensionella och består av ett litet 
antal slumpmässigt utplacerade +1 och -1:or, lika många av båda. Varje ord tillskrivs en tom 
kontextvektor av samma dimensionalitet som indexvektorn. 

Därefter ackumuleras kontextvektorerna genom framskridning genom texten ett ord i taget 
varpå kontextens indexvektorer adderas till det aktuella ordets kontextvektor. När all data har 
behandlats kommer kontextvektorerna för alla ord att utgöra summan av ordens kontexter. 

Det som avgör vad som är kontexten för ett ord är storleken på fokusfönstret, det vill säga hur 
många ord innan och efter det aktuella ordet som skall behandlas. Här kan även ett 
viktningsschema appliceras vilket exempelvis kan innebära att orden precis innan respektive 
efter det aktuella ordet får vikten 1 medan orden ytterligare ett steg ifrån fokusordet åt vardera 
håll får vikten 0,5. Alltså multipliceras alla element i indexvektorerna för de närmsta orden 
med 1 medan de ord som ligger ett steg till ifrån får sina indexvektorer multiplicerade med 
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0.5. Detta innebär att de närmsta orden spelare en viktigare roll i ackumuleringen av det 
aktuella ordets kontextvektor. (Chatterjee & Mohan, 2008) 

Ett antal studier har undersökt hur olika värden på RI-variabler såsom dimensionalitet och 
fokusfönster påverkar teknikens prestanda. Vad gäller dimensionaliteten har Hassel och 
Sjöbergh (2005) dragit slutsatsen att olika värden gör liten skillnad och att det således finns 
liten vits i att optimera parametervalet efter att ha jämfört resultat med dimensionaliteten 250, 
500 och 1000. Chatterjee och Mohan (2008) använde sig av dimensionaliteten 100 på texter 
av storleken 200-300 ord och klargjorde vidare att dimensionaliteten beror på antalet unika 
ord i texten och att längre texter således behöver högre dimensionalitet.  

För att övergå till fokusfönster har Karlgren och Sahlgren (2001) i en studie uppnått bäst 
resultat med två eller tre ord på vardera sida om fokusordet. Mer specifikt uppnåddes det 
bästa genomsnittliga resultatet med ett 2 + 2-fönster medan det bästa individuella resultatet 
kom till följd av ett 3 + 3-fönster. Vidare visades att mindre såväl som större fokusfönster gav 
sämre resultat. Chatterjee och Mohan (2008) använde sig också av ett fokusfönster på 2 + 2 i 
deras studie. 

2.7.2 PageRank 
PageRank är en grafbaserad algoritm som ursprungligen användes för att ranka hemsidor 
objektivt och automatiskt i sökmotorn Google. 

Brin och Page (1998) förklarar att en hemsida får en hög ranking om summan av rankingarna 
hos de sidor som länkar till denna blir hög. Detta innebär att både en hemsida som är länkad 
till av många andra och en som är länkad av ett fåtal högrankade sidor får hög ranking. 
Givetvis gäller samma sak när algoritmen appliceras på andra domäner, i fallet textextraktion 
är det alltså extraktionsenheter såsom meningar som rankas. 

Grafbaserade rankningsalgoritmer bestämmer betydelsen hos en nod inom en graf genom att 
ta global information rekursivt beräknad från hela grafen i beaktande (Mihalcea, 2004). 
PageRank-algoritmen skapar en riktad graf G = (V, E) med uppsättningen noder V och 
uppsättningen bågar E, där E är en delmängd av VxV. När algoritmen appliceras på 
textextraktion motsvarar en nod en mening i källtexten. För en given nod Vi  är In(Vi) 
uppsättningen av noder som pekar till Vi och Out(Vi) uppsättningen av noder som Vi pekar till. 
Bågen som sammanbinder mening i och j associeras med en vikt wji som betecknar hur lika 
dessa meningar är. Brin och Page (1998) menar att PageRank-algoritmen kan beskrivas som 
hur en godtycklig websurfare beter sig i en hemsiderymd. Denna klickar sig vidare från olika 
hemsidor via slumpmässigt valda länkar. Om denna surfare modelleras avgör faktorn d med 
vilken sannolikhet surfaren tröttnar att klicka på länkar och startar om på en ny slumpmässig 
hemsida. Faktorn kan ges ett värde mellan 0 och 1 och har satts till 0.85 av Brin & Page 
(1998), Mihalcea (2004), Chatterjee & Mohan (2007), samt Jönsson et al. (2008a). 
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PageRank anger rankingen för noden Vi efter en iteration enligt följande formel: 

&'()*+, � )- . /, 0 / � 1 23+
456�78)49,

&':;*3<
= 2>34?6@AB;45<

 

Formeln innebär att den aktuella nodens (Vi) ranking är en viktad summa av rankingarna hos 
de noder som länkar till denna. De noder som länkar till Vi får sin ranking dividerad med 
antalet utlänkar som den har. Utöver detta multipliceras rankingen hos vardera nod med 
vikten mellan dessa och Vi  samtidigt som vikten mellan noderna och de noder de länkar till 
tas i beaktande i divisionens nämnare. Med utgångspunkt från hur rankingen för Vi erhålls 
ifrån Vj innebär detta att vikten mellan dessa noder, wji, multipliceras med rankingen hos Vj . 
Detta divideras med summan av vikterna mellan Vj och de noder som Vj pekar till, vilket 
åskådliggörs i formeln där vikten mellan nod Vj och Vk, wkj, skrivs ut. 

Denna beräkning utförs därefter på alla noder iterativt i följd till dess att nodvikterna 
konvergerar. När detta är klart har alla noder tillskrivits en poäng eller en ranking för hur 
viktiga de anses vara (Mihalcea, 2004). Avslutningsvis sorteras noderna efter hur viktiga de 
anses vara och de meningar som motsvarar de högst rankade noderna extraheras och bildar en 
sammanfattning. 

Som tidigare nämnt appliceras algoritmen traditionellt sett på riktade grafer. Chatterjee och 
Mohan (2007) valde istället att behandla In(Vi) = Out(Vi) för alla noder och tillämpade 
således PageRank på oriktade grafer. 

 

Figur 2 – PageRank. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Pagerank (Hämtad 2009-05-04) 

Figur 2 visar hur algoritmen arbetar på en godtycklig hemsiderymd där hemsidor med många 
inlänkar kommer att få en hög vikt, såsom hemsida B. Notera även skillnaden mellan hemsida 
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C och E där C har en betydligt högre vikt än hemsida E trots att C bara har en inlänk medan E 
har sex. Detta gestaltar det faktum att en hemsida med få högviktade inlänkar själv kan erhålla 
en högre vikt än en hemsida med många lågviktade länkar till sig. På samma sätt när 
algoritmen appliceras på meningar innebär det att meningar som har många andra liknande 
meningar kommer att få en hög vikt. Meningarna avgör alltså sinsemellan vilken eller vilka 
utav dem som är viktigast. 

2.8 Extraktbaserade sammanfattningssystem 
Extraktbaserad sammanfattning går som tidigare nämnt ut på att plocka ut de viktigaste 
meningarna ur en text och låta dessa utgöra en sammanfattning av texten. Nedan presenteras 
hur de två systemen SweSum och CogSum fungerar samt hur dessa tidigare har presterat i 
utvärderingar. 

2.8.1 SweSum  
SweSum utvecklades av Hercules Dalianis på KTH 1999 och blev därmed den första svenska 
automatiska textsammanfattaren. SweSum skrevs i Perl och har HTML-taggade nyhetsartiklar 
som sin domän (Dalianis, 2000). Dalianis och Martin Hassel har kontinuerligt fortsatt att 
utveckla applikationen och en demo-version finns tillgänglig på http://swesum.nada.kth.se/. I 
dagsläget kan SweSum sammanfatta texter på tio olika språk varav sammanfattning av 
svenska, danska, norska och engelska texter anses vara state-of-the-art medan resterande 
språk befinner sig på prototypstadiet. 

 

Figur 3 - SweSums webbaserade gränssnitt - Avancerade versionen. 
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Eftersom nyhetstexter ofta har en speciell struktur i jämförelse med andra typer av texter har 
SweSum anpassats efter genren och viktar vissa meningar i texten högre än andra. Då 
nyhetsartiklar bland annat tenderar att presentera den mest relevanta informationen i början 
har de inledande meningarna i texten större sannolikhet att inkluderas i sammanfattningen än 
meningar mot slutet. Rubrikerna som identifieras med sin HTML-tagg viktas även dessa högt. 
Vidare gynnas meningar som innehåller HTML-taggar för fetstilt text då dessa kan betona 
viktigt innehåll eller vara den första meningen i ett stycke. Antalet ord som en specifik 
mening delar med övriga meningar i texten tas även i beaktande då dessa meningar antagligen 
är viktigare. Meningar som innehåller siffror viktas även de högre än dem utan. (Dalianis, 
2000) 

SweSum använder sig av ett morfologiskt lexikon med meningsbärande ord för att finna 
nyckelord samt lemmatisera dessa till sin grundform (Dalianis, 2000). Nyckelord är ord som 
förekommer ofta i texten och meningar som innehåller sådana anses vara centrala för textens 
ämne och viktas därmed högt. Även meningslängden tas i beaktande då långa meningar 
tenderar att erhålla högre ” poäng”  eftersom de innehåller fler nyckelord, och därmed 
normaliseras meningslängden på så sätt att nyckelordens viktning är omvänt proportionell mot 
meningslängden (Dalianis, 2004). 

Användaren har möjligheten att ange nyckelord som kan vara viktiga för texten och således 
påverka extraheringen av meningar så att de meningar som innehåller de angivna orden 
förekommer i sammanfattningen. Resultatet blir en mer användaranpassad sammanfattning. 
(Dalianis, 2004) 

Alla dessa parametrar normaliseras och skickas in i en naiv kombinationsfunktion med 
modifierbara vikter för varje parameter för att erhålla den totala ” poängen”  för varje mening 
(Dalianis, 2004). 

SweSum arbetar genom att utföra tre stycken steg. I det första steget bearbetas texten på 
följande sätt, med resultatet att texten delas upp med en mening per rad samtidigt som 
nyckelorden extraheras, beskrivet i Mazdak (2004): 

• Alla tecken för ny rad, ” \n” , i originaltexten raderas. 

• Alla förkortningar som förekommer i texten taggas om en förkortningsdatabas är 
tillgänglig för det aktuella språket. 

• Pronominell resolution anropas, vilket enbart är delvis implementerad för svenska i ett 
prototypstadium. 

• Meningsgränser identifieras och nyradstecken infogas efter dessa. 

• Ordgränser identifieras. 

Det första steget avslutas med att varje mening erhåller en ” poäng”  som beskrivet tidigare. 
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I det andra steget rankas meningarna efter sina poäng och i det tredje extraheras de högst 
rankade meningarna upp till den av användaren bestämda sammanfattningsgraden (Dalianis, 
2004). Meningarna som utgör sammanfattningen presenteras i den ordning de förekom i 
originaltexten. 

SweSum utvärderades för första gången i samband med en kurs i Språkteknologi på KTH år 
2000.  Nio studenter på kursen fick till uppgift att automatiskt sammanfatta 10 texter 
(nyhetsartiklar och filmrecensioner) och syftet var att undersöka hur mycket en text kan 
sammanfattas utan att tappa koherens eller viktig information. Studenterna läste texterna i sin 
helhet och använde sig sedan av SweSum för att sammanfatta dessa till dess att 
sammanfattningen inkluderade så mycket text de ville ha. I en enkät fyllde de i när 
koherensen bröts och när viktig information saknades. Resultatet visade att en 
sammanfattning på 24 procent hade god koherens och för bra innehåll behövdes en 30-
procentig sammanfattning. (Dalianis, 2000) 

En andra utvärdering ägde rum under 2001 och gick ut på att tio studenter fick avgöra om 
svaren till ett antal frågor gick att hitta i sammanfattningarna av dokument. När 
sammanfattningsnivån låg på 20 % erhölls 52 % korrekta svar vilket ökade till 84 % för 
sammanfattningar motsvarande 40 % av textmängden. (Dalianis & Hassel, 2001) 

I Dalianis et al. (2004) redogörs för en manuell utvärdering av SweSum utförd på Sydsvenska 
Dagbladet. Prestandan på SweSums sammanfattningar gentemot sammanfattningar skapade 
av mänskliga redigerare på 334 nyhetstexter utvärderades. Generellt sett fann man att 
SweSum presterade bra även om ett antal brister dök upp. Ibland klipptes meningar felaktigt 
av och i slutet av långa artiklar uteslöts ibland första meningen i ett stycke medan andra eller 
tredje behölls vilket påverkade sammanfattningens kvalitet. Vidare utvärderades 
sammanfattningar av SMS-längd (högst 160 tecken) vilka visade sig vara anmärkningsvärt 
bra. 

Hassel & Dalianis (2005) utvärderade även sammanfattningar av SweSum av 10 olika 
nyhetstexter med hjälp av KTH eXtract Corpus tool. Sammanfattningar av samma längd som 
medellängden av extrakten för varje text i korpusen skapades och jämfördes därefter med 
guldsammanfattningarna. SweSums sammanfattningar och guldsammanfattningarna hade 
mellan 47 och 62 procent av meningarna gemensamma.  

2.8.2 CogSum 
CogSum är en automatisk textsammanfattare utvecklad vid Linköpings Universitet våren 
2008. Applikationen använder sig av Random Indexing för informationsextraheringen via 
Martin Hassels JavaSDM-toolkit. Även en PageRank-algoritm och en lemmatiserare vid 
namn Snowball finns implementerade i programmet. (Jönsson et al., 2008a) 

Lemmatiseraren används för att omvandla ord till sin grundform, exempelvis blir orden 
” båten”  och ” båtarnas”  både transformerade till ” båt” . Inkluderat i Snowball är även en lista 
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över stoppord. Med hjälp av denna lista sållas meningar som innehåller många stoppord bort 
automatiskt. CogSum kan likt SweSum hantera olika språk givet existensen av en 
stoppordslista och en uppsättning lemmatiseringsregler för dessa. (Jönsson et al., 2008a) 

CogSum skapar initialt kontextvektorer för alla unika ord i texten som beskrivet i avsnittet om 
Random Indexing. Därefter räknas en genomsnittlig dokumentvektor ut genom att dividera 
den totala dokumentvektorn, som innehåller samtliga unika ords kontextvektorer adderade 
tillsammans, med antalet unika ord i texten. Vektorerna för varje mening i texten räknas ut 
genom subtraktion av den genomsnittliga dokumentvektorn från varje ords kontextvektor i 
meningen, varpå summan av ordens kontextvektorer divideras med antalet ord i meningen. 
(Jönsson et al., 2008a)  

Därefter appliceras PageRank-algoritmen på samma sätt som Chatterjee och Mohan (2007) 
gjort med framgång. Resultatet av detta är att meningarna i texten kommer att rösta på 
varandra och således viktas vissa, viktigare, meningar högre än andra. De meningar med 
högst vikt är de som väljs ut vid skapandet av sammanfattningen och presenteras i den 
ordning de förekom i originaltexten. Om PageRank inte används vid skapandet av 
sammanfattningen jämförs meningarnas vektorer med den totala dokumentvektorn genom 
cosinusjämförelse. Att köra programmet med PageRank aktiverat på texter runt ett par tusen 
ord eller mer innebär att tidsåtgången ökar en hel del jämfört med om PageRank är 
inaktiverat. 

Via CogSums grafiska gränssnitt möjliggörs bland annat val av komprimeringsgrad, huruvida 
sammanfattningen skall presenteras i ord- eller meningsform, vilket språk texten är skriven i, 
ändrandet av Random Indexing-variabler samt huruvida PageRank skall användas eller ej. 

 

Figur 4 - CogSums gränssnitt med avancerade egenskaper valda. 
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Jönsson et al. (2008a) utvärderade applikationen genom ett Question Game-upplägg 
kompletterat med enkätsvar. De 30 försöksdeltagarna fick svara på faktafrågor om ett antal 
artiklar först efter att ha hört rubriken, därefter en sammanfattning på 50 %, och till sist 
artiklarna i sin helhet. En talsyntes användes för att läsa upp texterna för försöksdeltagarna. 
Enkäterna som senare delades ut syftade till att undersöka hur hög kvalitet försöksdeltagarna 
ansåg att sammanfattningarna höll. Först fick dessa läsa en artikel i sin helhet och därefter en 
50 % sammanfattning varpå de besvarade hur väl de instämde med ett antal påståenden om 
sammanfattningarna. 

Resultatet från Question Game-utvärderingen påvisade att sammanfattningen innehållsmässigt 
befann sig närmre artikeln i sin helhet än rubriken, om än väldigt lite. Försöksdeltagarnas 
enkätsvar gav CogSums sammanfattningar ett moderat till gott betyg och flertalet tyckte att 
onödig information sållats bort för att istället inkludera relevant innehåll, vilket gjorde 
sammanfattningen mer lättläst än artikeln. Negativ kritik som framkom var att 
sammanfattningarna ibland var osammanhängande med lösryckta meningar. (Axelsson et al., 
2008) 

2.8.3 Kommersiella sammanfattare 
Microsoft Word har en inbyggd sammanfattningsfunktion som ofta används som en baslinje 
att utvärdera andra sammanfattningar mot. Exakt hur denna går tillväga är okänt men 
rimligtvis är meningarnas positionering i texten en utgångspunkt. Två andra kommersiella 
sammanfattare är Copernic och InXight. 

Chatterjee och Mohan (2007) jämförde sin sammanfattningsansats, som CogSum baserats på, 
med just Microsoft Word och Copernic. Sammanfattningarna utvärderades med hjälp av 
måtten precision, recall och F-score gentemot en referenssammanfattning skapad av experter 
på 15 texter. Chatterjee och Mohan (2007) kom fram till att sammanfattningarna skapade med 
deras metod var klart mer lika referenssammanfattningarna på nästan alla texter jämfört med 
de två andra systemens. 

2.9 Abstraktbaserade sammanfattningssystem 
Generellt sett involverar abstraktion av en text att semantiska representationer av meningarna 
i texten byggs upp, någon transformation av de analyserade representationerna utförs, och den 
nya representationen presenteras i naturligt språk. (Mani, 2001) 

2.9.1 FRUMP 
FRUMP är en abstraktbaserad sammanfattare skapad av Gerald DeJong, som utvecklade 
konceptet av ett sketchy script. Likt i klassiska script inkluderas vanliga stereotypa situationer 
inom en viss domän. Mani (2001) beskriver ett sketchy script som innehållandes bara de 
viktiga händelserna som är förväntade att förekomma i en situation. Mani exemplifierar ett 
sketchy script för en politisk demonstration där bland annat följande händelser kan förväntas 
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uppstå; demonstranterna marscherar, demonstranterna attackerar polisen, och poliserna 
arresterar demonstranterna. 

FRUMP letar efter instanser av sådana framträdande händelser och fyller i så många av dem 
som möjligt. Ett problem för systemet var att räkna ut vilket sketchy script som var 
applicerbart till en given artikel. Det finns tre olika sätt för ett script att aktiveras. Ett benämns 
som explicit referens och innebär att varje script har en uppsättning möjliga 
indexordsbetydelser vars förekomst resulterar i att scriptet aktiveras. Exempelvis aktiverar 
ordet demonstration i betydelsen politisk demonstration det tidigare nämnda scriptet medan 
demonstration i någon annan bemärkelse inte gör det. Det andra sättet för aktivering av ett 
script kallas implicit referens. Detta innebär att ett script utlöses av ett annat script. Om en 
artikel till exempel rapporterar om ett bankrån utan att direkt nämna ordet arrestera utan 
istället berättar om fångandet av misstänkta aktiverar ordet rån ett brottscript. Kunskapen att 
arresterande ofta följer ett brott kan då användas för att utlösa ett arrestscript efter det att 
brottscriptet har aktiverats. Det sista alternativet heter händelseinducerad aktivering vilket 
innebär att förekomsten av viktiga händelser i inputen som också förekommer i ett script 
aktiverar detta. Exempelvis händelsen att misstänkta har gripits är en viktig händelse i 
arrestscriptet. (Mani, 2001)  

Händelserna i scripten representeras semantiskt genom användandet av Conceptual 
Dependencies (CD). CD är en frame-baserad representation som används för att representera 
script, händelser, ordsemantik, och meningars semantik. Varje händelse har bland annat en 
aktör, ett objekt, och ett sätt på vilket något utförs. När ett script aktiverats så söker 
programmet efter händelser i texten som matchar händelser i scriptet. Exempelvis kan ett verb 
i texten delvis matcha en händelse i scriptet varpå FRUMP försöker fylla i aktören och 
objektet i händelsen utifrån texten. FRUMP har en naturlig språkgenererare förmögen att 
generera outputs i flertalet olika språk men givetvis enbart för texter som faller inom någon av 
de script som existerar. (Mani, 2001) 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras metodiken för utvärderingarna, först för en studie som behandlade 
nyhetstexter och därefter beskrivs studien där texter från Försäkringskassan användes. 

3.1 Studie 1 
Den initiala studien syftade till att jämföra sammanfattningar producerade av CogSum, 
CogSum med PageRank, och SweSum. Detta gjordes genom automatisk jämförelse med 10 
nyhetstexter i KTH eXtract Corpus. SweSums sammanfattningar erhölls genom att klistra in 
originaltexten på SweSums hemsida2 där inga variabler förutom sammanfattningsgraden 
ändrades. De två varianterna av CogSums sammanfattningar skapades med för programmet 
standardinställningar vilket bland annat innebar att dimensionaliteten för Random Indexing 
var 100 och fokusfönstrets storlek 2 + 2. Texterna i korpusen var i genomsnitt 338 ord långa 
med den längsta texten på 705 ord och den kortaste på 107. I korpusen finns för vardera text 
en guldstandard med skiftande komprimeringsgrad. Vid tidpunkten för studien fanns det i 
snitt 24,5 extrakt per text, medellängden på alla extrakt låg på 34 % av originaltexterna, och 
guldsammanfattningarna hade ett överlapp mellan valda extraktionsenheter (meningar) på i 
snitt 60 %. Däremot vad gäller det genomsnittliga överlappet mellan samtliga skapade extrakt 
var detta 34 % vilket ger en indikation på att människor inte är särskilt ense om vad som är 
viktigt i en text. Programmens sammanfattningslängd anpassades efter varje texts 
guldstandards längd och klistrades in i KTHxcs gränssnitt, och ett överlapp på meningsnivå 
uttryckt i procent erhölls. Till sist jämfördes meningsöverlappet för CogSum, CogSum med 
PageRank, och SweSum. 

3.2 Studie 2 
Projektets andra studie syftade till att jämföra sammanfattningar generade av CogSum med 
guldsammanfattningar som skapades i ett parallellt projekt (Carlsson, 2009). Texterna som 
användes var 5 stycken faktablad från Försäkringskassan och guldsammanfattningarna hade 
en sammanfattningsgrad på 10 %. Faktabladen innehåller fördjupad information jämfört med 
Försäkringskassans broschyrer som i sin tur hänvisar till faktabladen. Alla rubriker förutom 
huvudrubriken i dokumenten var valbara vid skapandet av referenssammanfattningarna. 

Utvärderingen gjordes genom användandet av AutoSummENG där sammanfattningar 
skapade av CogSum, CogSum med PageRank och SweSum jämfördes mot 
referenssammanfattningarna. Dokumenten konverterades från sitt ursprungliga pdf-format till 
.txt och huvudrubriken avlägsnades. Då dessa texter var något längre än de som användes i 
det första försöket så sattes dimensionaliteten till 500. Utvärderingen utfördes genom 
användandet av bokstavs-n-gram och grafernas bågars värden sattes till 
grannskapsförekomster. Den minimala n-gram-längden angavs till 1, den maximala till 3, och 

                                                 
2 http://swesum.nada.kth.se/index-adv.html 
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fönsterstorleken till 4. Resultatet erhölls i form av Graph Value Similarity mellan de olika 
systemens sammanfattningar och guldsammanfattningarna. Till sist jämfördes resultatet för 
CogSum, CogSum med PageRank, och SweSum. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de kvantitativa resultaten av de båda studierna. 

4.1 Studie 1 
Nedan presenteras hur väl de skapade sammanfattningarna överensstämde med 
guldstandarderna i KTHxc på de 10 olika nyhetstexterna samt genomsnittligen. 

Tabell 1. Överlapp på meningsnivå. 

Text CogSum CogSumPR SweSum 
Text001 85,71 85,71 85,71 

Text002 30,00 9,09 38,10 
Text003 20,00 0,00 80,00 
Text004 57,14 54,54 52,63 
Text005 70,59 35,29 66,67 
Text006 66,67 66,67 50,00 
Text007 50,00 50,00 85,71 
Text008 42,86 66,67 50,00 
Text009 40,00 37,50 70,59 
Text010 28,57 33,33 66,67 
Genomsnitt 49,15 43,88 64,61 

�

� � 

Tabell 1 redogör för hur stort överlapp på meningsnivå uttryckt i procent som erhölls mellan 
de olika systemens sammanfattningar och guldsammanfattningarna. Som går att utläsa ur 
tabellen visade sig SweSums sammanfattningar ligga närmst guldsammanfattningarna i 
KTHxc med ett meningsöverlapp på i genomsnitt 64,61 %. CogSum och CogSumPR 
presterade något sämre med visst försprång för CogSum. I genomsnitt tillskrevs CogSum ett 
meningsöverlapp på 49,15 % medan CogSumPR erhöll resultatet 43,88 %. 

4.2 Studie 2 
Följer gör en tabell som presenterar resultatet för de skapade sammanfattningarna på de 5 
myndighetstexterna samt genomsnittligen enligt måttet N-gram Value Similarity. Det mått 
som resultatet är uttryckt i kan maximalt få ett värde på 1 vilket innebär att de två grafer som 
jämförs (systemsammanfattningens och guldsammanfattningens) delar både bågarna och 
vikterna hos dessa. 
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Tabell 2. Graph Value Similiarity. 

Text CogSum CogSumPR SweSum 

Text01 0,532 0,491 0,227 

Text02 0,284 0,356 0,353 

Text03 0,416 0,443 0,293 

Text04 0,292 0,383 0,168 

Text05 0,370 0,342 0,246 

Genomsnitt 0,379 0,403 0,258 

 

Tabell 2 presenterar ett resultat som visar att CogSumPR genomsnittligen presterade bäst med 
0,403, relativt tätt följt utav CogSum på 0,379. SweSums resultat på 0,258 låg lite längre ifrån 
de två övriga systemens. 

För att närmare undersöka hur resultaten från studie 1 förhåller sig till detta resultat utfördes 
även samma utvärdering som i detta på guldsammanfattningarna från nyhetstexterna i 
KTHxc. Alltså innebar denna studie att utvärderingsverktyget och måttet från studie 2 
användes medan texterna från studie 1 återanvändes. Resultatet av detta blev följande: 

Tabell 3. Graph Value Similarity. 

Grafvärde CogSum CogSumPR SweSum 

Genomsnitt 0,526 0,516 0,584 

 

Tabell 3 visar att SweSum erhöll det bästa resultatet på 0,584 följt av CogSum (0,526) och 
tillsist CogSumPR (0,516). 

Något som går att utläsa ur dessa resultat är att AutoSummENG och KTHxc rangordnar de tre 
systemen på samma sätt vilket innebär att CogSum utan PageRank presterade något bättre på 
nyhetstexterna samtidigt som CogSum med Pagerank presterade bättre på Försäkringskassans 
texter. 
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5. Analys & Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metodval som gjorts i studien följt av diskussion kring och analys 
av de resultat som framkommit. 

5.1 Metoddiskussion 
Till att börja med skulle andra utvärderingsmetoder vara möjliga men det var framförallt 
existensen av färdiga guldsammanfattningar i KTHxc som bidrog till att detta verktyg kom att 
användas i den första studien. Vidare skulle någon mer kvalitativ studie kring de olika 
sammanfattningarna fungera som ett bra komplement till den automatiska evalueringen. Dock 
innebär jämförelsen mot referenssammanfattningar att människor trots allt involverats i 
utvärderingen och således haft en inverkan på resultaten. Önskvärt hade varit att utvärdera 
systemen mot en större korpus vilket skulle innebära ett mer slagkraftigt resultat. 

En viss kritik till måttet som användes är som tidigare nämnts det faktum att en 
sammanfattning kan inkludera två meningar som säger samma sak som en tredje mening 
vilken istället har inkluderats i en annan sammanfattning. Möjligen skulle en utvidgning av 
utvärderingen så att den inkluderade konfidensvärden för meningarna i texterna så att negativ 
support kunde ges, såsom i utvärderingsmetoden Utility method, komma till bukt med 
problemet. Detta är givetvis värt att ha i åtanke men måttet som användes ansågs trots allt 
vara det bästa för denna studies syfte. 

Vad gäller Random Indexing-variabler så valdes fokusfönstret efter rekommendationer från 
tidigare presenterade studier samtidigt som dimensionaliteten 100 ansågs vara applicerbar på 
en korpus med genomsnittslängden 338 ord. Även det faktum att använda en fix 
dimensionalitet korpusen igenom var att föredra bidrog till detta. Det skulle innebära att 
genomförandet blev mer manuellt om dimensionaliteten anpassades efter längden hos varje 
text. Vidare innebar detta att skapandet av sammanfattningarna gick snabbare i och med att 
inga avancerade inställningar ändrades, vilket antagligen är hur CogSum skulle användas av 
den generella användaren. Eventuellt kunde lite högre dimensionalitet på de längre texterna 
resultera i andra sammanfattningar men det huvudsakliga ansågs trots allt vara att jämföra 
PageRanks inverkan på sammanfattningskvalitéerna och därmed ödslades ingen energi på 
eventuell optimering av dimensionaliteten. 

AutoSummENG ansågs med sin fina prestanda i jämförelse med andra utvärderingsverktyg 
vara det mest lämpliga sådana för den andra studien även om det är ett nytt och oprövat 
alternativ. De resultat som framkommit i utvärderingen av verktyget ansågs dock tillräckliga 
för att välja detta framför mer frekvent använda verktyg som exempelvis ROUGE. Även för 
den andra studien kan det vara värt att poängtera att tillgång till guldsammanfattningar av 
ytterligare texter skulle ha varit att föredra. 

Valet av dimensionalitet blev 500 med utgångspunkt ifrån de studier som tidigare visat att 
dimensionaliteten inte spelar så stor roll och det faktum att de aktuella texterna var längre än 
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de i studie 1. Initialt skapades även sammanfattningar av dimensionalitet 100, 250, 750 och 
1000 men även här kunde det efter en snabb jämförelse utrönas att alla sammanfattningar var 
så gott som identiska, åtminstone de som skapats med en dimensionalitet på 500 och över. I 
och med att tidsåtgången ökar med högre dimensionalitet föll valet på 500. 

Måttet som användes i AutoSummENG hade explicit uttryckts som det föredragna och valdes 
därmed utan någon jämförelse mot resultatet av eventuella andra mått. Vad gäller 
parametervärdena anpassades även dessa efter de rekommendationer som framkommit i 
rapporten kring AutoSummENG. Däremot fanns inte här att finna ett explicit optimalt värde 
på fönsterstorleken varför även en fönsterstorlek på 3 testades vilket gav samma rangordning 
av systemen, dock med sämre individuella resultat och därför valdes slutligen 4. 

Avslutningsvis vad gäller metoden för studie 2 bör nämnas att det i den teoretiska 
genomgången av AutoSummENG oftast utgått från existensen av fler än en 
referenssammanfattning även om det görs klart att det går att utgå från bara en. Trots allt är 
det möjligt att användandet av flera referenssammanfattningar kan vara att föredra även om 
den för varje text skapade guldsammanfattningen i denna studie skall vara den bästa. 

5.2 Resultatanalys och diskussion 
Följer gör analys av och diskussion kring resultaten i studie 1 och 2. I slutet besvaras även 
arbetets frågeställning. 

5.2.3 Studie 1 
Att just SweSum var det sammanfattningssystemet som presterade bäst i denna jämförelse är 
inte särskilt förvånande. För det första är systemet anpassat efter formatet hos nyhetstexter 
vilket bland annat leder till att meningar som förekommer tidigt i texten har större chans att 
inkluderas. I och med att nyhetstexter i regel presenterar det viktigaste i början bör även de 
guldsammanfattningar som finns i korpusen inkludera de första meningarna. Värt att notera 
vad gäller SweSums resultat är även att överlappet är relativt jämt för vardera text även om 
det sämsta resultatet låg på 38,10 % och det bästa på 85,71 %.  

Resultatet för CogSum och CogSumPR blev relativt jämt och med undantag för några få 
texter var skillnaden i överlapp bara någon enstaka procent. När det trots allt var lite större 
skillnad visade sig CogSum prestera bättre. Intressant är Text003 där CogSum fick ett 
överlapp på 20 % medan CogSumPR inte hade något överlapp överhuvudtaget samtidigt som 
SweSum mäktade med att överlappa till 80 %. Detta är signifikativt för Random Indexings 
trots allt slumpmässiga natur samt det faktum att när CogSum så att säga har skapat sig en 
bild över vad en text handlar om är detta utgångspunkten vid skapandet av sammanfattningen. 
Alltså kan resultatet för just denna text möjligen förklaras i att CogSum skapat sig en annan 
bild av texten än de människors uppfattningar som resulterat i guldsammanfattningen, medan 
SweSum alltjämt till stor del utgår ifrån textens struktur. Det gick inte att utifrån dessa data 
dra några definitiva slutsatser kring hur väl Random Indexing med eller utan PageRank 
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presterar utan vidare studier ansågs väsentligt. Möjligheten att det var slumpen som avgjorde 
att CogSum utan PageRank presterade bättre i denna studie finns. Skulle det visa sig inte vara 
så är det möjligen så att tekniken fungerar bra i sig och att använda en PageRank-algoritm 
utöver detta inte förbättrar sammanfattningarna. 

Vidare är människor relativt oense om vad som utgör en bra sammanfattning vilket både 
konstaterats i skapandet av guldsammanfattningarna i denna specifika korpus samt i andra 
sammanhang. Att automatiska verktyg då skall lyckas plocka ut exakt de meningar som den 
genomsnittliga människan valt ter sig väldigt osannolikt. Det kan mycket väl vara så att någon 
av systemens sammanfattningar är näst intill identisk med en specifik referenssammanfattning 
som en enskild person valt ut medan den enbart har tjugo procent gemensamt med en annans. 
Huruvida den ena sammanfattningen på något vis är bättre än den andra är en mycket svår 
fråga och det är därför guldsammanfattningar trots allt är den bästa utgångspunkten vid 
automatisk jämförelse. Vidare redogör inte resultatet i sig helt sonika för vilka 
sammanfattningar som håller högst kvalitet utan snarare hur väl de olika teknikerna 
efterliknar mänskligt urval av meningar. 

Även det faktum att resultatet är uttryckt i överlapp på meningsnivå får till följd att 
möjligheten att exempelvis två meningar i en skapad sammanfattning säger i stort sett samma 
sak som en mening i guldsammanfattningen finns. I detta fall skulle alltså överlappet och 
således resultatet bli sämre även om informationsinnehållet är likvärdigt. Givetvis är även ett 
omvänt scenario möjligt vilket också skulle resultera i ett sämre resultat. CogSum gör ingen 
slags avvägning över hur lika två meningar är för att således enbart välja den ena.  

Det faktum att samtliga texter i korpusen är nyhetstexter är något som måste tas i beaktande. 
Först och främst, som nämnt, är SweSum anpassat för denna typ av texter medan CogSum i 
teorin ska vara generisk. Vidare utvärderas teknikerna implementerade i CogSum ytterligare 
om andra typer av texter används samt får en bra baslinje att jämföra sin prestanda mot i form 
av SweSum. 

5.2.3 Studie 2 
Resultaten från studie 2 påvisar alltså att sammanfattningarna skapade av CogSum med 
PageRank aktiverat i genomsnitt överensstämmer mest med guldsammanfattningarna. Med 
utgångspunkt ur Giannakopolous et al. (2008) resonemang följer av detta att 
sammanfattningarna är skapade av ett bättre system. Detta gäller för dessa 5 texter från 
Försäkringskassan och en utvärdering på en större samling texter skulle stärka studiens 
reliabilitet. Intressant är att CogSumPR trots allt inte heller enligt utvärderingen medelst 
AutoSummENG på nyhetstexterna från studie 1 presterar bättre än CogSum, även om 
skillnaden systemen emellan är marginell. Resultaten från den andra studien visar även att de 
två varianterna av CogSum, framförallt CogSumPR, tenderar att prestera relativt jämnt 
texterna emellan. Vidare presterade CogSumPR bättre än SweSum på samtliga texter medan 
CogSum erhöll ett sämre resultat jämfört med SweSum på en text. Detta ger en indikation på 
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att likhetsmåttet i CogSumPR är att föredra eftersom de annars utgår från samma teknik. 
CogSum fick däremot ett bättre resultat än CogSumPR på 2 av 5 texter, men skillnaden 
systemen emellan tenderade att vara mindre än för de texter där CogSumPR erhöll det bästa 
resultatet. Detta indikerar att CogSum både med och utan PageRank skapat sig en god bild 
över texternas innehåll medan det likhetsmått som CogSum utan PageRank använder 
överrensstämde bättre med guldsammanfattningarna för just dessa två texter. Dock följer av 
resultatet att aktiverandet av PageRank ändå ledde till bättre prestanda i och med att det 
genomsnittliga resultatet var högre samtidigt som resultatet för de 3 texter där CogSumPR 
presterade bäst var skillnaden större gentemot de gånger CogSum fick bättre resultat. 

Värt att nämna är att tidsåtgången ökade märkbart vid sammanfattandet av dessa texter med 
PageRank aktiverat, något som inte erinrades under den första studien. Detta har som tidigare 
nämnt att göra med längden på de texter som sammanfattas. Implementeringen av PageRank-
algoritmen i CogSum genomgick ingen direkt optimering av koden, till skillnad mot Random 
Indexing, vilket också kan ha påverkat tidsåtgången. 

I och med att CogSum med PageRank erhöll bäst resultat på Försäkringskassans texter finns 
möjligheten att detta skulle vara det mest högpresterande systemet även på faktablad från 
andra källor. Detta är inget som studien har visat men möjligheten till detta finns alltjämt och 
förslag på fortsatta studier kring detta diskuteras i rapportens avslutning.  

Vad gäller möjliga anledningar till de resultat som studien frambringar så bör alla vara 
förknippade med de texter som har sammanfattats. En första faktor som skiljer de båda 
textsamlingarna från varandra är dess längd, då Försäkringskassans texter är längre. 
Möjligheten finns således att PageRank fungerar bättre på längre texter, med fler meningar. 
Eventuellt skulle i sådana fall detta kunna bero på att fler meningar ges möjligheten att ” rösta”  
på andra och därmed stärka denna ömsesidiga påverkan. Värt att notera är även den högre 
dimensionaliteten som använts i studie 2 eftersom detta utöver texterna är en skillnad mellan 
studierna. Dock skall inte detta spela någon roll eftersom CogSum och CogSumPR alltjämt 
hade samma dimensionalitet och det finns ingenting som tyder på att CogSumPR skulle 
fungera bättre med en högre dimensionalitet. Vad gäller de olika texttypernas struktur kan 
konstateras att Försäkringskassans texter syftar till att bidra med all information som möjligen 
kan efterfrågas exempelvis angående någon form av bidrag och är således indelad efter ett 
relativt stort antal rubriker. I kontrast är nyhetstexterna rubriklösa med undantag för 
huvudrubriken och redogör för någon typ av händelse i löpande text, med det viktigaste 
presenterat i början av artikeln. Det är svårt att sia kring hur strukturen på de olika typerna av 
dokument har för inverkan på skapandet av, och kvalitén på, sammanfattningar och fortsatta 
studier ligger nära till hands. Trots allt är detta något som skiljer texterna åt och därmed något 
som kan ha påverkat de erhållna resultaten. 
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För att återkoppla till arbetets frågeställning, Hur väl presterar CogSum med och utan 
PageRank aktiverat gentemot SweSum på nyhetstexter och texter från Försäkringskassan?, så 
har dessa två studier påvisat följande: 

• CogSum utan PageRank presterar något bättre än CogSum med PageRank på 10 
svenska nyhetstexter, samtidigt som SweSum överträffar dem båda. 

• CogSum med PageRank presterar bättre än CogSum utan PageRank på 5 texter från 
Försäkringskassan, samtidigt som SweSum är dem båda underlägsen. 

Faktorer som är värda att ha i åtanke med hänsyn till resultaten är sammanfattningens syfte, 
vilken typ av text som skall sammanfattas och vilken tidsåtgång som är rimlig. Dessa är 
viktiga för en avvägning av vilket system som skall föredras i olika sammanhang. Hur som 
helst har denna studie visat att SweSum presterat bäst på 10 stycken nyhetstexter där CogSum 
och CogSumPR i den ordningen åstadkommit sämre resultat. Vidare har påvisats att CogSum 
med PageRank, tätt följt av CogSum utan PageRank, presterat bäst på 5 stycken 
försäkringskassetexter medan SweSum uppvisat sämre resultat. 
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6. Framtida arbete 
Den här studien har jämfört sammanfattningar skapade av CogSum med och utan PageRank 
samt SweSum mot mänskliga referenssammanfattningar av nyhetstexter och texter från 
Försäkringskassan. Resultatet påvisade att SweSum var det bästa systemet för nyhetstexterna 
medan CogSum och CogSumPR erhöll något sämre resultat, i den ordningen. Vad gäller 
utvärderingen som involverade Försäkringskassans texter var istället CogSumPR det system 
som presterade bäst, följt av CogSum och tillsist SweSum. Därmed indikerade studien att 
textens genre är avgörande för vilket system som skall föredras och således antas SweSum 
vara bäst på att sammanfatta nyhetstexter medan CogSum med PageRank erhöll bäst resultat 
på faktablad från Försäkringskassan. 

Det finns mycket av denna studie som skulle kunna byggas vidare på. Först och främst skulle 
en liknande undersökning på större korpusar vara önskvärd. Dessa korpusar skulle gärna 
kunna få bestå av texter inom en viss genre samtidigt som ospecificerade korpusar också 
skulle vara intressant att utvärdera gentemot. I det första fallet skulle mer konkreta slutsatser 
om vilken teknik som är bäst lämpad för att sammanfatta en viss textgenre kunna dras medan 
i det andra skulle det kunna slutledas vilken teknik eller vilket system som generellt presterar 
bäst på alla möjliga typer av texter. Givetvis skulle mänskliga guldsammanfattningar behövas 
för att kunna utföra automatisk evaluering och alla de fördelar som sådan medför. Ett exempel 
på en intressant vidarestudie är att jämföra CogSum med och utan PageRank med andra sedan 
tidigare utvärderade system på DUC-korpusar för att kunna fastställa programmets generella 
prestanda.  En annan möjlig ansats som direkt bygger på denna studie skulle vara att jämföra 
hur CogSum kontra CogSumPR presterar på en större korpus av faktabladtyp, antingen med 
samtliga Försäkringskassans texter eller faktablad från någon eller några andra institutioner. 

Vidare skulle en större automatisk jämförelse med fördel kunna utökas med någon form av 
kvalitativ undersökning. Detta skulle kunna involvera insamlandet av subjektiva uppfattningar 
om huruvida de olika sammanfattningarna var till stöd för en specifik målgrupp som behöver 
behandla originaltexterna. I och med att existensen av guldsammanfattningen kräver mänsklig 
involvering skulle alltså dessa typer av undersökningar snarare syfta till att ta reda på hur väl 
sammanfattningarna fungerar att använda för specifika syften istället för att i detalj utvärdera 
sammanfattningens beståndsdelar, alltså extrinsic snarare än intrinsic utvärdering.  

Om möjligheterna till fortsatt utveckling av CogSum infinner sig skulle även programmet 
kunna anpassas för att på ett satisfierande sätt behandla texter olika med hänsyn till genre. 
Detta skulle alltså innebära att det i CogSums gränssnitt går att ange vilken genre texten som 
avses sammanfattas tillhör, givet att det går att modifiera programkoden och uppnå bättre 
resultat för olika genrer enligt någon framtida utvärdering. För nyhetstexter skulle det 
rimligen innebära att en modifiering som utgår ifrån hur SweSum viktar vissa ord och 
meningar i texten högre medför bättre sammanfattningar för denna genre. Vad gäller andra 
genrer behövs antagligen studier kring om det går att slutleda något konkret och så generellt 
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som möjligt om deras struktur och i sådana fall försöka anpassa programmet efter detta.  Även 
möjligheten att som i SweSum kunna ange för texten relevanta nyckelord skulle vara 
intressant att implementera samt utvärdera. Det skulle givetvis innebära att själva 
sammanfattningsförfarandet kräver mer mänsklig inblandning men om resultaten visar på att 
sammanfattningarnas kvalitet ökar nämnvärt av detta är det trots allt en intressant möjlig 
utveckling av applikationen. Intressant skulle även vara att få CogSum att själv anpassa 
variabler som dimensionalitet beroende på den aktuella texten som skall sammanfattas. Detta 
är inte helt otänkbart med tanke på att sammanfattningssystem som kan anropa Java, vilket 
CogSum kan, har möjlighet att direkt utvärdera sina sammanfattningar via AutoSummENG 
givet referenssammanfattningar för texterna. Därmed skulle någon form av feedback-
mekanism som optimerar CogSums variabler kunna implementeras. Eventuellt skulle 
tidsåtgången bli väldigt stor för att sammanfatta en viss text på detta vis men att åtminstone 
använda denna metod för att mer generellt optimera variablerna efter en viss textlängd eller 
genre är väldigt intressant. 

Avslutningsvis går det att konstatera att möjligheterna för framtida automatiska 
sammanfattningssystem ser ljus ut och behovet lär knappast minskas. Även vikten av kunskap 
kring olika typer av texter, hur sammanfattningar på bästa sätt kan utvärderas, och när och hur 
sammanfattningar kan underlätta som mest är av högsta betydelse. 
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