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Abstrakt 
Forskningsområdet för att skapa bra automatiska sammanfattningar har ökat 
stadigt genom de senaste åren. Detta på grund av den efterfrågan som finns både 
inom den privata och offentliga sektorn på att kunna ta till sig mer information 
än vad som idag är möjligt. Man vill slippa sitta och läsa hela rapporter och 
informationstexter utan istället smidigt kunna läsa en sammanfattning av dessa 
för att på så sätt kunna läsa fler. För att veta om dessa automatiska 
sammanfattare håller en bra standard måste dessa utvärderas på något sätt. Ofta 
görs detta genom att se till hur mycket information som kommer med i 
sammanfattningen och hur mycket som utelämnas. För att detta ska vara möjligt 
att kontrollera behövs en så kallad guldstandard, en sammanfattning som agerar 
som facit gentemot de automatiskt sammanfattade texterna. 

Den här rapporten behandlar ämnet guldstandarder och skapandet av dessa. I 
projektet har fem guldstandarder på informationstexter från Försäkringskassan 
skapats och utvärderats med positiva resultat.   
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1. Inledning 
Automatiskt skapande av sammanfattningar och dess processer är ett område 
som har vuxit sig större och större genom åren. Fokus har legat på att skapa 
automatiska sammanfattare som är kunniga nog att skapa sammanfattningar av 
texter som innehåller det allra viktigaste som respektive text innehåller. Detta 
har gjorts genom många olika metoder samt att det bland annat gett upphov till 
en årlig konferens (DUC1) för att utbyta kunskaper universitet emellan. Dessa 
automatiskt skapade sammanfattningar måste på något vis utvärderas för att ta 
reda på om den metod som använts för att skapa sammanfattningen håller 
tillräckligt hög standard eller inte. Detta åstadkoms vanligtvis genom något som 
kallas för invärtes utvärdering (eng. intrinsic evaluation), en utvärderingsmetod 
där man undersöker hur väl den skapade sammanfattningen står sig gentemot en 
korrekt sammanfattning, ofta benämnd guldstandard. Denna guldstandard är 
oftast en kompilation av flera sammanfattningar skapade av människor. 
Antingen har dessa sammanställts till en sammanfattning där majoriteten av 
sammanfattarna bestämt vad som skulle ingå i sammanfattningen, alternativt 
viktas orden, fraserna eller meningarna utifrån hur många av sammanfattarna 
som anser dem viktiga. De ord, fraser eller meningar som många anser viktiga 
får en högre vikt än de som inte anses lika viktiga av sammanfattarna. När 
orden, fraserna eller meningarna senare jämförs med den automatiskt 
sammanfattade texten får dessa en högre poäng beroende på hur många av de 
tyngre viktade orden, fraserna eller meningarna som den består av. 

Fokus har alltså legat på att utvärdera de automatiska sammanfattningarna och 
något större fokus på hur man skapar bra guldstandarder har inte funnits. Det har 
skett en viss utveckling i hur man skapar en guldstandard som håller måttet och 
representerar flera olika människors syn på vad som är viktigt i en text, dock har 
slutsatsen för det mesta ändå varit att det är svårt att skapa en objektiv 
guldstandard (van Halteren & Teufelt, 2003). 

Till en början lät man endast en person sammanfatta en text och denna fick 
sedemera agera guldstandard. Denna metod reviderades rätt snabbt och istället 
lät man flera personer agera sammanfattare för en text, en metod som används 
än idag men med lite olika fokus som förklarats ovan.  

                                           
1 Document Understanding Conference, http://duc.nist.gov/, hämtat: 090525. 
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Som Hassel (2007) skriver finns det två sätt att sammanfatta en text på, antingen 
extraherar man redan existerande ord, fraser eller meningar i texten eller så 
skriver man en abstraktionssammanfattning av texten vilket innebär att man får 
kompilera sin egen sammanfattning med egna ord. Man lägger dock inte till 
egna värderingar eller åsikter i respektive metod. Extraheringsmetoden är den 
metod som de flesta automatiska sammanfattarna använder sig av, dock anses 
abstraktionsmetoden vara den metod som lämpar sig bäst för att sammanfatta 
texter. Det är även den senare av dem som använts mest i skapandet av 
guldstandarder under de senare åren, som till exempel i Nenkova (2006a) och 
van Halteren & Teufelt (2003). 

När man utvärderar sammanfattade texter inifrån görs detta vanligtvis genom att 
informationsinnehållet i sammanfattningen ställs mot en guldstandard för att se 
hur överlappningen mellan dem är. Det finns många olika metoder för att göra 
detta, en av de mest använda inom det här området är det så kallade 
precision/recall-testet där man ser till hur många meningar som finns att välja 
mellan, hur många av dem som valts och hur många av dem som stämmer 
överens sammanfattarna emellan. Denna metod har fått kritik, läs till exempel 
Nenkova (2006b), då man anser att längden på sammanfattningen och 
originaltexten spelar en allt för stor roll för utkomsten av resultatet. Det är trots 
detta fortfarande en adekvat metod som används inom området för invärtes 
utvärdering, på grund av dess lättillämplighet. Andra metoder som också 
används är till exempel n-gram metoden samt en eller annan variant av ROUGE, 
Nenkova (2006b). 

Resultatet från de olika metoderna varierar självklart mellan varandra och den 
procentsats där man anser att man uppnått ett bra överlapp varierar med detta. I 
ett precision/recall-test ligger denna gräns någonstans mellan 60 - 70 procent, 
detta på grund av den slumpmässiga varians som finns hos de personer som 
skapar sammanfattningen. (Jing et al., 1998; Hassel, 2005; Lin & Hovy, 2002) 

I skapandet av guldstandarder har även antalet sammanfattare debatterats flitigt, 
där Nenkova (2006a) samt van Halteren & Teufelt (2003) kanske är de främsta 
exemplen på detta. Antalet sammanfattare som är lämpliga att använda sig av 
för att skapa en icke subjektiv sammanfattning varierar och diskuteras 
fortfarande. Man är dock överrens om att siffran ligger mellan 4 - 30 personer. 

I det här projektet användes informationstexter från Försäkringskassan (FK) som 
underlag för att skapa guldstandarder. Hitintills har nyhets-/tidningsartiklar varit 
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den dominerande texttypen som använts inom sammanfattningsområdet. Då 
Linköpings universitet och främst institutionen för datavetenskap (IDA) inlett ett 
samarbete med FK med inriktning språkteknologi, gavs möjligheten att bredda 
valet av texttyper. Därav beslutades det att deras informationstexter skulle 
användas i detta projekt. Avsikten med att inte välja nyhets-/tidningsartiklar 
även i det här projektet är just på grund av den enhetlighet som funnits i valet av 
texter tidigare. Ett av syftena var alltså att se om det gick lika bra att skapa 
adekvata guldstandarder med andra texttyper än just nyhets-/tidningsartiklar 
vilka allt som oftast har en tydlig struktur. En struktur som informationstexter 
inte följer. 

Samarbetet med FK gav även upphov till en annan intressant aspekt vid 
skapandet av guldstandarder för deras informationstexter, nämligen möjlighet att 
göra en utvärtes utvärdering (eng. extrinsic evaluation) av de skapade 
guldstandarderna samt att se om uppfattningen av texterna ändras beroende på 
hur införstådda man är med dem. En jämförelse mellan handläggare hos FK och 
studenter presenteras i rapporten. För att säkerställa att fem personer räcker för 
att skapa en adekvat guldsammanfattning skapades även matriser för varje alla 
sammanfattningar gjorda på en text. Dessa matriser såg till hur många unika 
meningar som varje sammanfattare bidrog med i sin sammanfattning, oberoende 
av vad de andra sammanfattarna valde för meningar. 

Huvudsyftet med detta projekt var alltså att skapa guldstandarder för fem av 
FK:s informationstexter samt utvärdera dem. Intressant var även att se om 
resultatet från guldstandarderna som gjordes på dessa texter stämde överens med 
de resultat som tidigare presenterats på nyhets-/tidningsartiklar. 

I nästa avsnitt presenteras bakgrunden till den metod som använts i projektet lite 
närmre, det ges även en översikt över de olika utvärderingsalternativen som 
finns för att kontrollera sammanfattningars kvalité.   
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2. Teori 
I det här avsnittet presenteras de teorier och bakgrundsfakta som finns inom 
området sammanställning av guldstandarder samt skapandet av 
sammanfattningar, och som är väsentliga för denna studie. Inledningsvis 
förklaras de två dominerande metoderna inom detta område, extrahering och 
abstraktion, för att skapa sammanfattningar. Därefter följer en genomgång av 
tidigare arbete som gjorts för guldstandarder, närmre bestämt hur många 
sammanfattningar som behövs för att skapa en tillräckligt bra guldstandard samt 
de problem som kan uppstå vid skapandet av dessa.  

En guldstandard/guldsammanfattning är en sammanfattning som används för att 
utvärdera automatiskt sammanställda sammanfattningar. Denna 
guldsammanfattning är ämnad att representera den korrekta sammanfattningen 
för en text, något som givetvis förutsätter att det finns en korrekt 
sammanfattning. Trots starka bevis för att dessa sammanfattningar är högst 
subjektiva och kommer bli annorlunda beroende på vem som skapar dem (Rath 
et al., 1961; Jing et al., 1998; Zechner, 1996) så används guldstandarder för att 
utvärdera sammanfattningar i stor utsträckning ändå. Detta i och med den enkla 
anledningen att det helt enkelt inte finns så många andra verktyg att tillgå i 
utvärderingar av sammanfattningar (van Halteren & Teufel, 2003). Denna 
subjektivitet försöker man undvika genom att låta några människor bidra med 
förslag till vilka ord, fraser eller meningar som ska finnas med i guldstandarden, 
där de som får flest röster inkluderas i sammanfattningen (Hassel, 2007; 
Nenkova, 2006a). Antalet personer som gör detta varierar från undersökning till 
undersökning. Senare års studier inom utvärdering av automatiska 
sammanfattningar har visat att det är bättre att använda sig av flera 
guldstandarder att jämföra emot snarare än att använda sig av en referenspunkt 
(van Halteren & Teufel, 2003). 

2.1. Skapandet av sammanfattningar 

Sammanfattningar kan göras på två sätt. Den ena metoden är genom att skapa ett 
abstrakt. Detta görs genom att skriva en egenproducerad sammanfattning utifrån 
det som står i texten, utan att inkorporera egna värderingar eller kritik. Den 
andra är att skapa ett extrakt av texten. Denna sammanfattning skapas genom att 
ta redan existerande ord, fraser eller hela meningar från den befintliga texten och 
på så sätt ge läsaren en uppfattning om vad texten handlar om. (Hassel, 2007) 
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De båda metoderna används olika mycket i det automatiska 
textsammanfattningsområdet. Extrakt är bra att använda då de är relativt lätta att 
skapa, ett program eller en människa ombeds att markera ett antal ord, fraser 
eller meningar i en text som sedan sätts ihop för att skapa en sammanfattning 
(Hassel, 2007). Vid skapandet av guldsammanfattningar tas 
extraheringssammanfattningar gjorda av människor och sätts ihop till en 
sammanfattning som baseras på antingen lejonparten, unifiering eller 
intersektion (Jing et al., 1998).  

När guldsammanfattningar istället skapas genom abstraktion utvärderas dessa 
genom informationsmappning. Det finns ett antal metoder inom detta område 
som pekar på olika resultat angående hur många sammanfattningar som behövs 
för att få en stabil grund för sin sammanfattning (van Halteren & Teufel, 2003; 
Nenkova, 2006a). Trots skillnaden i antalet sammanfattningar går alla dessa 
metoder, i grund och botten, ut på att människor får markera de bitar i en 
abstraktionssammanfattning som de tycker ska ingå i en guldstandard utifrån 
den information som de ger läsaren. Detta görs genom att antingen ranka alla 
meningar eller informationsfragment i sammanfattningarna (van Halteren & 
Teufel, 2003) eller genom att markera de informationsfragment som innehåller 
samma typ av information och sedan ge dem en vikt som motsvarar hur många 
av sammanfattningarna som detta fragment ingår i (Nenkova, 2006a). Nenkova 
kallar dessa informationsfragment för summary content units, SUC, medans van 
Halteren & Teufel kallar dem för factoids. Två ord för i princip samma sak, den 
semantiska mening som varje fragment representerar. 

2.2. Utvärdering av sammanfattningar 

Vid utvärdering av sammanfattningar används två olika metoder, utvärtes 
utvärdering (eng. extrinsic evaluation) och invärtes utvärdering (eng. intrinsic 
evaluation). När man utvärderar en sammanfattning utifrån utvärderas dess 
egenskaper i något avseende, detta kan till exempel vara dess 
informationsinnehåll eller hur lättläst den är. Vid sådana utvärderingar låter man 
oftast människor läsa olika sammanfattningar och yttra sina åsikter om dem i ett 
formulär eller genom något annat medium. Vid invärtes utvärdering av en 
sammanfattning jämförs istället innehållet i sammanfattningen mot en eller flera 
tidigare kompilerad guldstandarder. Dessa utvärderingar har genom åren snarare 
koncentrerat sig på hur väl innehållet i sammanfattningen representerar 
innehållet i guldstandarden. (Hassel & Dalianis, 2005) 
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2.3. Utvärdering av guldstandarder 

Invärtes och utvärtes utvärderingar av sammanfattningar kan givetvis även 
appliceras på guldstandarder då även de är sammanfattningar (Hassel & 
Dalianis, 2005). För att få fram hur bra en guldstandard representerar den 
generella åsikten hos ett antal sammanfattare används oftast den invärtes 
metoden och således ett precision/recall-test för att säkerställa dess kvalité (Jing 
et al., 1998). Detta trots kända problem som att det inte finns en korrekt 
sammanfattning för en text samt att vid extraheringssammanställningar av 
sammanfattningar kan informationsinnehållet i en mening variera stort beroende 
på hur lång meningen är, trots detta får de samma poäng för att bli valda 
(Nenkova, 2006b). 

Tidigare resultat vid användning av precision/recall-tester, vid utvärdering av 
sammanfattningar skapade av människor, har gett tvetydiga resultat genom att 
dessa pendlat stort i procentsatserna undersökningarna emellan (25 – 75 % för 
vardera precision och recall) (Jing et al., 1998; Hassel, 2005; Lin & Hovy, 
2002). Här ska det dock noteras att dessa undersökningar använder sig av 
nyhetsartiklar för att både skapa sina guldstandarder samt för att skapa sina 
automatiska sammanfattningar vilket i sig medför andra intressanta aspekter.  

Jing et al. (1998) hävdar att en nyhetsartikel är allt som oftast uppbyggd genom 
att först inledas med en ingress, där en kortare sammanfattning av hela artikeln 
presenteras, därefter följer detaljer, ett exempel, fakta och en andra poäng för att 
sedan upprepas. Något som kan resultera i att de tidigarelagda meningarna i en 
nyhetsartikel är att föredra gentemot de som kommer senare. Något som även 
lyfts fram av Hassel och Dalianis (2005) där deras sammanfattare inte kunde 
komma överens om de ville ha med rubriken eller inte i sin sammanfattning.  

2.4. Pyramidmetoden 

Då det är pyramidmetoden som ligger till grund för antalet sammanfattningar 
som använts för att skapa guldsammanfattningarna i den här studien förklaras 
här i stora drag Nenkovas pyramidmetod. 

Nenkova (2006a) lät personer skriva 100 ord långa abstrakta sammanfattningar 
på ett antal nyhetsartiklar. Dessa samlades senare in och gavs till kommenterare 
(eng. annotator) vars uppgift var att markera de informationsfragment som 
innehöll samma semantiska information. Till exempel skulle två 
meningsfragment som, ”under januari 1991” och ”i början av 1991” markeras 
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som att de innehöll samma information. De skulle även här få en vikt av två, då 
de markerats som viktiga av två sammanfattare. Med andra ord, de ingår i två 
sammanfattningar. Detta görs för alla texter och sedan sätts de in i en pyramid, 
där lagrena i pyramiden representerar antalet informationsfragment som 
förekommer i x antal sammanfattningar. Har fem personer fått göra varsin 
sammanfattning på en text får alltså pyramiden fem lager då ett 
informationsfragment kan som mest få fem röster på sig av sammanfattarna. 
Vikten som tilldelas varje informationsfragment avgör hur viktig just det 
informationsfragmentet är för sammanfattningen, det ter sig alltså naturligt att 
desto fler som röstar på samma informationsfragment ger det en större betydelse 
för sammanfattningen. När de automatiska sammanfattningarna jämförs med 
guldstandarden, eller i det här fallet pyramiden, får de sammanfattningar som 
har med informationsfragment från de tyngre lagren ett högre betyg än de som 
inte har det.  

Här finner Nenkova ett intressant resultat, det är nämligen de pyramider som är 
uppbyggda av endast fyra till fem lager som ger bäst resultat i utvärderingen av 
pyramidmetoden. Enligt henne krävs det alltså endast fem sammanfattningar för 
att skapa en guldstandard. Tidigare har utgångspunkten varit att ett stort antal 
sammanfattningar måste finnas till grund för att skapa en så bra 
guldsammanfattning som möjligt, bland annat kom van Helteren och Teufel 
(2003) fram till att cirka 30 sammanfattningar behövdes för att få så valid data 
som möjligt, ett resultat som Nenkova (2006a) inte håller med om.  

Passonneau et al. (2007) replikerade senare denna undersökning på abstrakta 
sammanfattningar som bestod av 250 ord. Deras korrelationsresultat var inte lika 
övertygande som Nenkovas (2006a), dock var de fortfarande bra. Detta tyder på 
att metoden inte är bunden till en viss sammanfattningslängd. 

Pyramidmetoden har fler steg än vad som beskrivits ovan men då endast en 
variant av Nenkovas (2006a) metod användes för att skapa guldstandarderna 
förklaras endast dessa steg. De andra stegen förklarar hur man går tillväga för att 
jämföra andra skapade sammanfattningar med guldstandarden man får genom 
denna metod. Dessa steg har alltså inget med själva skapandet av guldstandarder 
att göra och därför förbises de även i det här avsnittet på grund av bristande 
relevans. 
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2.5. En svensk korpus och dess guldstandarder 

Martin Hassel och Hercules Dalianis, båda vid Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) i Stockholm, har utvecklat en svensk korpus med guldstandarder för ett 
antal nyhetsartiklar. Hela poängen med korpusen är att kunna samla in 
extraheringssammanfattningar från människor och utvärdera dessa gentemot de 
sammanfattningar som deras automatiska sammanfattningsverktyg SweSum 
skapar. Samlingsnamnet för detta verktyg är KTH eXtract Corpus tool och i det 
får människor läsa nyhetsartiklar och bestämma själv hur lång sammanfattning 
på denna nyhetsartikel som de vill göra, dock får sammanfattningen inte vara 
kortare än 5 procent eller längre än 60 procent. Med hjälp av det här verktyget 
har man samlat in väldigt många extraheringssammanfattningar och på så sätt 
bildat en bas för att skapa stabila guldsammanfattningar enligt van Helteren & 
Teufel (2003). (Dalianis, 2000; Hassel, 2003; Dalianis et al., 2004; Hassel & 
Dalianis, 2005) 

Med hjälp av en enkel precisionsformel räknade de ut vid skapandet av en 
guldstandard upp till medianlängden av sammanfattningarna för en text att de 
fick ett överlapp, eller en precision, på 61 procent. Denna siffra reflekterar både 
vana och icke-vana sammanfattare. När istället endast vana sammanfattare 
användes steg överlappningen, precisionen, till 73 procent mellan alla 
sammanfattningar. (Hassel & Dalianis, 2005) 

Detta visar på att det är viktigt att ta hänsyn till vem det är som gör 
sammanfattningarna, man ska alltså inte förvänta sig ett stort överlapp om man 
låter en person som aldrig tidigare sammanfattat på detta sätt än en som har gjort 
det. En viss typ av expertkunskap i hur man sammanfattar väl finns alltså att 
tillgå. 
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3. Metod 
Detta avsnitt ämnar förklara den metod som använts för att sammanställa och 
utvärdera de guldstandarder som skapades i denna studie. Inledningsvis 
förklaras de kriterier som texterna var tvungna att uppfylla för att kunna 
användas, vidare utvecklas detta i hur guldstandarderna skapades utifrån de 
angivna kriterierna och avslutningsvis hur dessa utvärderades.  

3.1. Val av texter 

I och med att Linköpings Universitet (LiU) och instutitionen för datavetenskap 
(IDA) inlett ett samarbete med Försäkringskassan (FK) med inriktningen 
språkteknologi föll det sig naturligt att använda sig av deras informationstexter i 
denna studie. Detta tedde sig intressant av två anledningar, den ena att tidigare 
sammanfattningsstudier använt sig till större delen av nyhetsartiklar (Hassel & 
Dalianis, 2005, Nenkova, 2006a). Det är allmänt känt att tidningsartiklar har en 
viss uppbyggnad (Jing et al., 1998) och i någon mening upprepar den 
information som är viktig på ett sätt som inte är normalt för en informationstext 
av den typen som FK förfogar över. Därför är det intressant att undersöka om de 
verktyg som arbetats fram inom detta område även klarar av att hantera andra 
texttyper än tidningsartiklar. Den andra aspekten är att dessa texter används 
dagligen av FK:s handläggare och det fanns då en möjlighet att undersöka om 
guldstandarderna och i förlängningen sammanfattningarna uppfattades 
annorlunda av vana användare av dokumenten jämfört med studenter som inte är 
vana användare av dessa texter. En mer användarinriktad undersökning med 
fokus på informationsinnehåll och lättläslighet av texten genomfördes utöver de 
precisionstester som vanligtvis används i liknande undersökningar. 

De texter som sedermera valdes för att ingå i studien togs från en lista med 
texter som arbetats fram av FK, se bilaga 1 för att få en överblick av de valda 
texterna. Alla dessa texter ansågs intressanta för denna studie och följde kriteriet 
att de redan var i bruk på FK:s hemsida. Därefter räknades längden på alla texter 
ut, först hur många ord varje text innehöll och slutligen hur många meningar 
varje text innehöll. Detta för att sammanfattningarna skulle få ungefär samma 
längd och arbetsbördan för de som gjorde sammanfattningarna skulle te sig 
konstant över hela processen. Detta innebar att fem texter som innehöll mellan 
62 och 91 meningar (1000 – 1300 ord) valdes ut för att ingå i studien. Skillnaden 
mellan 62 och 91 meningar kan te sig som väldigt stor, dock ska man komma 
ihåg att här kan meningslängd och informationsinnehållet i varje mening skilja 
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sig åt samt att en konstant procentsats användes för sammanfattningarna vilket 
bidrog till att längdskillnaderna i texterna hölls till ett minimum. 

Strukturen på de informationstexter som användes i studien var densamma för 
alla texter. De inleds alla med en informativ text om det ämne som berörs samt 
för vilka detta gäller. Därefter följer information om hur man gör för att ansöka 
om bidraget eller ersättningen som följs av ett stycke med undantagsregler och 
information om hur man anmäler förändringar. Alla texter avslutas med ett 
stycke som förklarar hur man kan få mer information om detta behövs. 

Den första informationstexten som valdes bar titeln, Sjukpenninggrundande 

inkomst – information till dig som studerar, är arbetslös, har sjukersättning, 

aktivitetsersättning eller vårdnadsbidrag, och kommer hädanefter benämnas 
som T1. Dess sammanfattning benämns S1 hädanefter. Denna informationstext 
innehöll 80 meningar och cirka 1200 ord. Sammanfattningarna som skapades för 
denna text innehåller åtta meningar exklusive dokumentets rubrik. 

Den andra informationstexten som användes var Vårdbidrag och innehöll 91 
meningar och cirka 1300 ord. Denna text kommer hädanefter att benämnas som 
T2 och dess sammanfattning för S2. Sammanfattningarna för den här texten 
innehåller nio meningar exklusive titeln på dokumentet. 

Den tredje informationstexten som användes var Tillfällig föräldrapenning vid 

vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år och innehöll 62 meningar och cirka 
1000 ord. Denna text kommer hädanefter att benämnas som T3 och dess 
sammanfattning för S3. Sammanfattningarna för den här texten innehåller sex 
meningar exklusive titeln på dokumentet. 

Den fjärde informationstexten som användes var Tillfällig föräldrapenning för 

barn som har fyllt 16 år och som omfattas av LSS och innehöll 68 meningar och 
cirka 1000 ord. Denna text kommer hädanefter att benämnas som T4 och dess 
sammanfattning för S4. Sammanfattningarna för den här texten innehåller sju 
meningar exklusive titeln på dokumentet. 

Den femte och således den avslutande informationstexten som användes i den 
här studien var, Assistansersättning, och denna innehöll 82 meningar och cirka 
1200 ord. Denna text kommer hädanefter att benämnas som T5 och dess 
sammanfattning för S5. Informationstextens sammanfattning innehåller åtta 
meningar exklusive titeln på dokumentet. 
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Hela 
texten 

Sammanfattningar 

Guldstandard 

Då direktiven från FK var att sammanfattningen i sig skulle vara indikativ, den 
skulle alltså endast ge en indikation om vad originaltexten innehöll och inte 
ersätta originaltexten, gjordes en mindre förstudie för att bekräfta lämplig längd 
på en sådan text. Undersökningsdeltagarna fick läsa tre sammanfattningar av 
varje text med längderna 10, 20 och 30 procent och avgöra vilken längd de 
ansåg lämpligast för en indikativ sammanfattning. Alla deltagare i 
förundersökningen fann att sammanfattningen på tio procent gav en god 
indikation på vad originaldokumentet innehöll. En längre sammanfattning skulle 
inte bidra till en markant förändring i förståelsen av texten och således valdes 
alltså en sammanfattningslängd på tio procent för sammanfattningarna. Detta 
innebar att varje sammanfattning skulle innehålla mellan sex och nio meningar, 
och vara mellan 100 och 130 ord lång. När sammanfattningarnas längd var 

Figur 1: En schematisk beskrivning av hur guldstandarderna skapades 
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fastställd sammanställdes ett kompendium som bestod av instruktioner för hur 
sammanfattarna skulle gå tillväga när de skapade sina sammanfattningar samt de 
fem texter som de skulle sammanfatta. Sammanfattarna skulle välja ut ett 
tidigare antal angivna meningar som de ville ha med i sin sammanfattning, de 
använde sig alltså av en extraheringsmetod. Det fanns ingen övre tidsgräns för 
hur länge de fick hålla på med att skapa sina sammanfattningar och heller inga 
restriktioner för vilka meningar som fick väljas och inte. Alla rubriker utom 
själva rubriken för dokumentet kunde alltså inkluderas i sammanfattningen, 
något som även sammanfattarna utnyttjade i vissa fall.  

Fem personer fick agera sammanfattare till fem texter vilket gav fem 
sammanfattningar för varje text, ett antal som överensstämmer med Nenkova 
(2006a). Dessa fem var av blandad härkomst samt att åldersspridningen dem 
emellan var stor, åldersskillnaden mellan yngsta och äldsta låg på 42 år. Två av 
dem var studenter, en jobbar inom den privata sektorn samt två som har gått i 
pension. Alla hade goda läs- och skrivkunskaper inom det svenska språket men 
ingen av dem hade tidigare erfarenhet av att sammanfatta texter med hjälp av 
extraheringsmetoder. 

3.2. Sammanställning av guldstandarder 

När sammanfattarna var färdiga med sina sammanfattningar skapades en 
sammanfattning utifrån dessa fem 
sammanfattningar, det var denna sammanfattning 
som fick agera guldstandard under senare delen av 
studien. Varje mening i de fem 
originalsammanfattningarna jämfördes med 
varandra och originaldokumentet för att hitta de 
meningar som flera sammanfattare tyckte skulle 
ingå i sammanfattningen. Dessa rankades sedan i 
fem lager, där lager ett var det lager som endast en 
sammanfattare ville att en mening skulle ingå i 
sammanfattningen och det femte lagret det lager 
som alla sammanfattare ville att en mening skulle 
ingå i sammanfattningen, se figur 2 för ett exempel. 
Antalet meningar som sammanfattarna föreslog 
skulle finnas med i en guldstandard översteg 
givetvis det antalet meningar som guldstandarden 

Figur 2: Här visas en 
schematisk bild över två av sex 
möjliga guldstandarder med en 
vikt på fyra och uppåt. Notera 
att ingen av de meningar som 
befinner sig i lager tre används, 
detta för att det finns 
tillräckligt med meningar i de 
lager som är tyngre viktade. 
Lager 1 är längst ner med 
vikten 1 och lager 5 högst upp
med vikt 5. 
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skulle innehålla, guldstandarderna som skapades innehöll därmed de meningar 
som minst två personer vill ha med i sin sammanfattning. I vissa fall ökade detta 
kriterium till och med till att tre användare var tvungna att vara överens om att 
en mening skulle ingå i en guldstandard. Detta ger att minst 40 procent av 
sammanfattarna var tvungna att vara överens för att en mening skulle inkluderas 
i guldstandarden. I det fallet att flera meningar hade samma ranking och inte alla 
kunde inkluderas i guldstandarden gjordes en subjektiv bedömning av 
informationsinnehållet av varje mening och den mening som ansågs vara mest 
informationsrik inkluderades i sammanfattningen. Det gjordes även en 
bedömning av informationsinnehållet i de meningar som redan inkluderades i 
sammanfattningen och de som inte gjorde det, detta för att plocka bort meningar 
som innehöll snarlik information. Detta skedde dock endast med tre meningar. 
Det ska dock påpekas att det inte finns något som visar på att just den valda 
meningen skulle ge en bättre guldstandard gentemot om en annan mening valts, 
just detta fenomen är dock ett vanligt problem i skapandet av guldstandarder 
(van Helteren & Teufel, 2003). 

3.3. Validering 

Efter att sammanställningen av guldstandarderna var färdig gjordes två 
beräkningar på dem. Den ena räknade ut precisionen i guldsammanfattningen 
gentemot de fem manuellt gjorda sammanfattningarna och den andra undersökte 
hur många nya meningar som varje ny sammanfattning bidrog med. Detta för att 
studera om det fanns någon mättnad i sammanfattningarna med avseende på hur 
lång den skulle vara. Båda beräkningar gjordes även för att säkerställa att de fem 
sammanfattningar som Nenkova (2006a) föreslår ska räcka för att få en adekvat 
guldstandard även fungerar för en extraheringsmetod.  

Meningskorrelationen sammanfattningarna emellan gjordes med hjälp av en 
precisionsformel som räknar ut hur väl guldstandarden stämmer överens med 
dessa sammanfattningar. Då guldstandarden är gjord utifrån dessa 
sammanfattningar finns det alltid ett visst överlapp dem emellan, dock är det 
svårt att komma upp i 100 procent. Från tidigare undersökningar, som nämnts i 
teoridelen, kan man dra slutsatsen att ett överlapp på ca 60 – 70 procent är 
adekvat. 

Med hjälp av formeln nedan räknades precisionen för texterna ut, där αs är 
meningsöverlappningen för texterna och n är antalet sammanfattningar av text s. 
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�� =  
∑ ��

�
�	


�� × 
 × 100 

På det sätt som formeln ovan illustrerar räknades precisionen för varje 
guldstandard ut. Summan av alla röster på meningar som finns i 
guldstandarderna, ��, delas med antalet meningar i guldstandarden, ��, och 
antalet sammanfattningar, n. Detta värde multipliceras avslutningsvis med 100 
för att få ut en procentsats. 

Som tidigare nämnts gjordes även en uträkning för att se hur väl sammanfattarna höll med 
varandra i form av hur många unika meningar som varje sammanfattare bidrog med i sin 
sammanfattning. Detta gjordes genom en matris där varje mening numrerades för att sedan 
jämföras med varandra. Ett exempel på hur en sådan matris kan se ut presenteras i  

Tabell 2 i resultatavsnittet. Målet med denna kartläggning var att försöka få 
ytterligare en uppfattning om hur väl fem sammanfattningar räcker för att skapa 
guldsammanfattningar av en tillräckligt bra kvalité. Tesen är; om antalet nya 
meningar kommer ner på en ny mening i sammanfattningen eller om antalet 
stabiliseras borde detta tyda på sammanfattningen nått en mättnad i 
informationsinnehåll. Att de meningar som tillkommer på slutet alltså endast tas 
på måfå. Resultaten från matriserna presenteras i Tabell 3-7 i resultatavsnittet. 

En utvärtes utvärdering av guldsammanfattningarna utfördes också. Denna hade 
som avsikt att ta reda på hur väl dessa guldstandarder uppfattades av människor 
samt hur informationsrika och lättlästa de var. Här fick försökspersonerna läsa 
fem guldsammanfattningar och efter varje sammanfattning svara på ett antal 
påståenden om varje text. Detta gjordes med två grupper, en grupp med 
studenter och en grupp med handläggare från FK. Detta för att se om det fanns 
någon skillnad i hur man uppfattar sammanfattningarna om man jobbar med 
texterna dagligen eller inte. 

Gruppen med studenter höll sig inom ett ålderspann på 20 – 25 år och 
könsfördelningen i gruppen var fem män och fem kvinnor, alla med goda 
kunskaper inom det svenska språket. Gruppen med handläggare, sex stycken 
sammanlagt, höll sig inom ett ålderspann på 53 – 60 år och alla var kvinnor, 
även dessa med goda kunskaper inom det svenska språket. 

De påståenden som ingick i formuläret efter varje sammanfattning presenteras 
nedan. Svaren gavs på en sexgradig lickertskala där ett representerade att de inte 
håller med påståendet och sex att de fullständigt håller med påståendet, se bilaga 
2 för att se enkäten i sin helhet. 
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• Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om 
innehållet i originaltexten. 

• Sammanfattningen upplevs som informationsrik. 
• Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. 
• Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i 

originaldokumentet. 
• Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i 

originaldokumentet. 
• Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information ur 

originaldokumentet. 
• Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till 

originaldokumentet. 

I nästa avsnitt kommer resultaten från de invärtes och utvärtes utvärderingar 
som gjordes på guldstandarderna att presenteras.  
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från utvärderingen av guldstandarderna som 
skapades i detta projekt. Dels presenteras resultatet från den invärtes 
utvärderingen och då även korrelationen mellan sammanfattarna. Dels 
presenteras de resultat som framkom av den utvärtes utvärderingen av dessa. 

4.1. Korrelationen mellan sammanfattningarna 

I och med att guldstandarderna inte användes för att utvärdera en automatiskt 
gjord sammanfattning i det här projektet var guldstandarden tvungen att 
utvärderas gentemot de sammanfattningar som skapats av de fem 
sammanfattarna istället.  

I följande tabell,  

Tabell 1, presenteras de resultat som kom utifrån precisionsuträkningarna för 
respektive guldstandard. Här mättes hur stor meningsöverlappningen 
sammanfattarna emellan var för att få en uppfattning om korrelationen mellan 
dem. 

Informationstext Antal meningar i 
informationstexten 

Ungefärliga 
antalet ord i 
informations
-texten 

Meningsöverlappningen 
sammanfattarna 
emellan 

T1 80 ~ 1200 57,5 % 

T2 91 ~ 1300 62,2 % 

T3 
 

62 ~ 1000 76,7 % 

T4 
 

68 ~ 1000 71,4 % 

T5 82 ~ 1200 67,5 % 
 

Tabell 1: I tabellen presenteras de procentsatser som räknades ut genom precisionsformeln. 

Som man kan se i tabellen ovan ökar precisionen mellan sammanfattningarna 
och guldstandarderna desto längre ner i tabellen man kommer, för att till slut 
avta. Här ska man notera längderna på texterna, de är en avgörande faktor när 
man pratar om precision.  
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Det mest markanta resultatet är de för T1 och T5, dessa två texter är ungefär lika 
långa men ändå skiljer det tio procent mellan dem i precision. Vad detta kan 
bero på diskuteras vidare i 5.4.1. Längd och lättläslighet. Andra saker att notera 
är att alla procentsatser utom den i T1 håller sig inom de gränser som anses bra 
för en guldstandard som genomgår ett precisionstest. 

Nedan presenteras en av de fem matriser som skapades för att ta reda på 
informationsmättnaden i texterna efter att fem sammanfattningar gjorts på en 
text. Här kan tydligt ses att antalet nya meningar sjunker drastiskt redan efter att 
tre sammanfattningar sammanställts, något som pekar på ett positivt resultat. 
Lodrätt står numret på den mening som valts av den specifika sammanfattaren, 
endast unika meningar skrivs ut i matrisen. Vågrätt är varje sammanfattare 
representerad. I denna matris kan man alltså se att sammanfattningen för denna 
text bestod av sju meningar och att de flesta viktiga meningar för texten fångas 
upp redan av sammanfattare ett och två.  

Sammanfattningar 
för T4 

NMS1 NMS2 NMS3 NMS4 NMS5 

Meningsnummer 4 
    

Meningsnummer 7 6 5 
 

21 
Meningsnummer 9 

    
Meningsnummer 11 23 

  
30 

Meningsnummer 26 
    

Meningsnummer 28 29 
  

39 
Meningsnummer 37 42 

 
46 

 
 

Tabell 2: Exempel på en matris där antalet unika meningar har jämförts med varandra. NMS# 
står för antalet unika meningar som S# bidrar med. Meningsnumret som står utskrivet i varje 
ruta är numret på den mening som sammanfattaren valt ska ingå i sin sammanfattning. Första 
meningen i en text får meningsnummer 1, andra får meningsnummer 2 och så vidare. 

Nedan presenteras de fullständiga resultat som kom fram utifrån 
sammanställningen av matriserna för de fem informationstexter som använts i 
det här projektet. Dessa representerar alltså hur många unika meningar som 
varje sammanfattare bidrog med till det totala antalet meningar som valts från 
texterna. 
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Graf 1: Resultat från matrisen för T1. På x-axeln 
representeras varje sammanfattare av S# och på y-
axeln är skalan antalet unika meningar som varje 
sammanfattare bidragit med genom sin 
sammanfattning. S1 bidrar alltid med lika många 
meningar som sammanfattning består av. 

 

Graf 2: Resultat från matrisen för T2. På x-axeln 
representeras varje sammanfattare av S# och på y-
axeln är skalan antalet unika meningar som varje 
sammanfattare bidragit med genom sin 
sammanfattning. S1 bidrar alltid med lika många 
meningar som sammanfattningen består av. 
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Graf 3: Resultat från matrisen för T3. På x-axeln 
representeras varje sammanfattare av S# och på y-
axeln är skalan antalet unika meningar som varje 
sammanfattare bidragit med genom sin 
sammanfattning. S1 bidrar alltid med lika många 
meningar som sammanfattningen består av. 

Graf 4: Resultat från matrisen för T4. På x-axeln 
representeras varje sammanfattare av S# och på y-
axeln är skalan antalet unika meningar som varje 
sammanfattare bidragit med genom sin 
sammanfattning. S1 bidrar alltid med lika många 
meningar som sammanfattningen består av. 
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I graferna ovan kan man se att det endast är två av dem som planar ut på en ny 
mening eller färre vid den femte sammanfattningen. Dock är trenden hos övriga 
texter att de planar ut i antalet nya meningar mot slutet även de. De sista 
sammanfattarna lägger till lika många nya meningar som föregående 
sammanfattare. Detta är något som pekar mot ett positivt resultat, närmre 
diskussion av detta presenteras i diskussionskapitlet. 

Notera att dessa resultat endast är en sammanställning av sammanfattningarna i 
sig, guldstandarden är alltså inte medräknad i de här matriserna. 

4.2. Mänskliga utvärderingar av guldstandarderna 

Nedan presenteras resultaten från de enkäter som har skickats ut för att utvärdera 
de guldsammanfattningar som skapats i denna studie. Inledningsvis presenteras 
resultatet från gruppen med studenter, därefter följer resultatet från gruppen med 
handläggare från FK och avslutningsvis presenteras en jämförelse dem emellan. 
Nedan presenteras de påståenden som undersökningsdeltagarna fick svara på 
efter att ha läst varje guldstandard, för att ta del av hela formuläret se Bilaga 2 – 
Utvärderingsformulär. 
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Graf 5: Resultat från matrisen för T5. På x-axeln 
representeras varje sammanfattare av S# och på y-
axeln är skalan antalet unika meningar som varje 
sammanfattare bidragit med genom sin 
sammanfattning. S1 bidrar alltid med lika många 
meningar som sammanfattningen består av. 
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F1. Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om 
innehållet i originaltexten. 

F2. Sammanfattningen upplevs som informationsrik. 
F3. Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. 
F4. Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i 

originaldokumentet. 
F5. Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i 

originaldokumentet. 
F6. Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information 

ur originaldokumentet. 
F7. Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till 

originaldokumentet. 

4.2.1. Studenter 

I det här delavsnittet presenteras resultatet från studenternas enkätundersökning 
om lättläsligheten och informationsinnehållet i guldstandarderna skapade av 
FK:s informationstexter. Inledningsvis presenteras en tabell med genomsnitt och 
median för varje fråga, därefter följer en presentation av de mest intressanta 
siffrorna i tabellen. 

Resultatet från gruppen med studenter som fick göra enkäten 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
S1 Gs = 4,5 

Me = 4,5 
Gs = 4,5 
Me = 4,5 

Gs = 2,8 
Me = 2 

Gs = 4 
Me = 4 

Gs = 3,8 
Me = 4 

Gs = 2,5 
Me = 2 

Gs = 4,2 
Me = 5 

S2 Gs = 4,7 
Me = 5,5 

Gs = 4,8 
Me = 5 

Gs = 1,5 
Me = 1 

Gs = 4,2 
Me = 4,5 

Gs = 4,6 
Me = 5 

Gs = 2,2 
Me = 2 

Gs = 4,5 
Me = 5 

S3 Gs = 5,2 
Me = 6 

Gs = 5,1 
Me = 5 

Gs = 2 
Me = 2 

Gs = 4,4 
Me = 5 

Gs = 4,6 
Me = 5 

Gs = 1,9 
Me = 2 

Gs = 4,7 
Me = 5 

S4 Gs = 4,9 
Me = 5,5 

Gs = 5,3 
Me = 5,5 

Gs = 2,2 
Me = 2 

Gs = 4,7 
Me = 5 

Gs = 4,9 
Me = 5 

Gs = 2,1 
Me = 2 

Gs = 4,7 
Me = 5 

S5 Gs = 4,5 
Me = 5 

Gs = 4,2 
Me = 4 

Gs = 1,9 
Me = 1,5 

Gs = 4,3 
Me = 4,5 

Gs = 4,4 
Me = 5 

Gs = 2,8 
Me = 2 

Gs = 4,5 
Me = 4,5 

 

Tabell 3: Resultatet från undersökningen med studenter. S# = Sammanfattning av text med 
samma nummer (T#), F# = Fråga #, Gs = Genomsnittet för alla givna svar och Me = Medianen. 
Låga värden för fråga 3 och 6 är positiva medans höga är bra för de kvarvarande.  

Som kan noteras ovan är resultaten från genomsnittet och medianen rätt lika på 
alla texter vilket tyder på en överrensstämmighet från alla deltagare. Intressant 
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att notera är även att fråga 1-3 stämmer bra med fråga 4-6, något som även det 
bekräftar resultaten. Detta diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. Det finns 
även en överensstämmighet över texterna och frågorna, där resultatet är högt är 
det så över alla texter och där det är lågt är det likväl där lågt över alla texter. 
Även det något som tyder på en överensstämmighet utvärderarna emellan. 

Något att notera i tabellen är att alla värden är över eller under genomsnittet för 
frågorna som var tre då en sexgradig skala användes. Studenterna tyckte att alla 
texter gav en bra indikation om innehållet i originaltexten med ett lägsta värde 
på 4 och ett högsta på 5,5 mellan alla sammanfattningar både median och 
genomsnitt inräknat. Det lägsta värdet för alla texter med avseende på 
informationsinnehållet i dem var 3,8 och som högst även här 5,5. Detta är 
värden som pekar på att innehållet i guldstandarderna var det innehåll som även 
var mest relevant för dem. Något som bekräftas genom de låga värden som 
erhållits på frågan om man upplever att relevant information saknas i 
sammanfattningen, här med ett lägsta värde på 1,9 och ett högsta på 2,8. 

Sammanfattningarna verkar även vara tillräckligt adekvata för att man ska kunna 
läsa dem utan någon större ansträngning, detta med värden så låga som 1 och 2,8 
över alla sammanfattningar. Anmärkningsvärt här är att värden för S2 och S5 är 
lägre än värdena för S3 och S4 när man ser till F3, dessa två texter är alltså 
längre än de sistnämnda och deras sammanfattningar upplevs som mer lättlästa. 
Tidigare resultat visade dock att överensstämmigheten över vilka meningar som 
ska ingå i sammanfattningen var större för just T3 och T4 än för T2 och T5. 

4.2.2. Handläggarna 

I det här delavsnittet presenteras resultatet från handläggarnas 
enkätundersökning om lättläsligheten och informationsinnehållet i FK:s 
informationstexter. Inledningsvis presenteras en tabell med genomsnitt och 
median för varje fråga, därefter följer en presentation över de mest intressanta 
siffrorna i tabellen. 
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Resultatet från handläggarna hos Försäkringskassan som fick göra enkäten 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
S1 Gs = 4 

Me = 4 
Gs = 4,2 
Me = 4 

Gs = 4 
Me = 4,5 

Gs = 4,2 
Me = 4 

Gs = 4,2 
Me = 4 

Gs = 2,5 
Me = 2,5 

Gs = 4,2 
Me = 4,5 

S2 Gs = 4,7 
Me = 5 

Gs = 4,5 
Me = 5 

Gs = 2,8 
Me = 2,5 

Gs = 4,3 
Me = 4 

Gs = 4,2 
Me = 4 

Gs = 2,3 
Me = 2 

Gs = 4,3 
Me = 4 

S3 Gs = 4,5 
Me = 4,5 

Gs = 4,5 
Me = 4,5 

Gs = 3 
Me = 2,5 

Gs = 4,5 
Me = 4 

Gs = 4,7 
Me = 4,5 

Gs = 2,2 
Me = 2 

Gs = 4,8 
Me = 5 

S4 Gs = 4,5 
Me = 4,5 

Gs = 4,7 
Me = 4,5 

Gs = 2,2 
Me = 2,5 

Gs = 4,7 
Me = 4 

Gs = 4,7 
Me = 4,5 

Gs = 1,7 
Me = 2 

Gs = 5 
Me = 5 

S5 Gs = 4,5 
Me = 5 

Gs = 4 
Me = 4 

Gs = 3,5 
Me = 4 

Gs = 4,2 
Me = 4 

Gs = 4,5 
Me = 5 

Gs = 1,8 
Me = 2 

Gs = 4 
Me = 4 

 

Tabell 4: Resultatet från undersökningen med handläggarna från FK. S# = Sammanfattning #, 
F# = Fråga #, Gs = Genomsnittet för alla givna svar och Me = Medianen. Låga värden för fråga 
3 och 6 är positiva medans höga är bra för de kvarvarande. 

Här har de sex handläggarna uppfattat sammanfattningarna som adekvata 
längdmässigt med alla värden >= 4 i F1. Alla sammanfattningar upplevs även 
som bra informationsmässigt med värden över medel på både F2 och F5 och 
med värden under medel på F6. Resultaten på F3 tyder även de att 
sammanfattningarna inte varit allt för svåra att läsa och ta till sig. Det är dock 
den kategori som har störst varians i sig med ett lägsta värde på 2,2 och ett 
högsta på 4,5, median och genomsnitt båda inräknade. Här skiljer sig alltså 
uppfattningen om sammanfattningarna stort med låga värden på S2 - S4 och lite 
högre på S1 och S5. Vad detta kan ha för betydelse diskuteras i nästa avsnitt, 
men först görs en jämförelse resultaten emellan. 

4.2.3. En jämförelse mellan studenternas och handläggarnas resultat 

Nedan följer en jämförelse mellan de resultat som kommit från de båda 
grupperna.  

Båda grupper gör en dipp på F3 och F6, en förväntad sådan då dessa påståenden 
var ämnade för låga resultat. Anmärkningsvärt är dock att handläggarna inte 
dippar lika mycket på F3 som studenterna gör, de tycker alltså inte att 
sammanfattningarna är lika lättlästa som studenterna. Det finns även variationer 
grupperna och sammanfattningarna emellan. Studenterna tycker nämligen att S3 
och S4 är de sammanfattningar som är mest ansträngande att läsa medans hos 
handläggarna är det dessa grupper som noteras för de lägsta resultaten 
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tillsammans med S2. Denna motsägelse finns inte i F6 där resultaten grupperna 
emellan inte skiljer sig åt markant. 

Förutom dessa mindre meningsskiljaktigheter grupperna emellan är resultaten 
överlag desamma. Båda grupperna ligger över medel på frågor om 
informationsinnehållet och längden på sammanfattningarna. Den lilla skillnad 
som finns mellan grupperna är dock den att studenterna rankar 
sammanfattningarna lite högre i genomsnitt än vad handläggarna gör. 
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5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras inledningsvis pyramidmetoden och de fördelar och 
nackdelar som finns vid skapandet av sammanfattningar och guldstandarder med 
hjälp av denna. Därefter belyses och diskuteras de resultat som uppkom under 
studien samt en kortare utläggning om varför resultaten blev som de blev. 
Avslutningsvis dras en enkel slutsats om resultaten och hur man kan bygga på 
och utforska dessa vidare i framtiden. 

5.1. Pyramidmetoden och dess påverkan 

Det finns både fördelar och nackdelar med användandet av Nenkovas (2006a) 
pyramidmetod. Nedan belyses båda sidor samt hur dessa fördelar och nackdelar 
har tagits hänsyn till. Avslutningsvis diskuteras de förändringar till metoden som 
har gjorts i detta projekt och varför de har gjorts. 

5.1.1. Fördelar med pyramidmetoden 

En fördel med att bygga vidare på Nenkovas (2006a) resultat var att hon med 
fem sammanfattare uppnådde resultat som oftast var bättre än andra metoder, 
vilket är någonting man vill uppnå när man skapar guldstandarder. Det var en av 
anledningarna till att en variant av hennes metod användes i detta projekt. Den 
andra var att hennes metod bygger på den semantiska information som en 
mening ger och trots att en extraheringsmetod användes i detta projekt 
möjliggjorde detta att en viss ranking av meningarna ändå kunde göras. Denna 
ranking var visserligen subjektiv men ändock viktig då en mänsklig utvärdering 
av guldstandarderna planerades, vilket gjorde att en guldstandard för varje text 
var tvungen att framarbetas. Rankingen som gjordes var alltså ingen ranking per 

se utan en bedömning av det semantiska innehållet i en mening och sedan en 
gruppering av dessa. Hur denna bedömning kan ha påverkat resultatet kommer 
diskuteras mer senare i detta kapitel. 

5.1.2. Nackdelar med pyramidmetoden 

De nackdelar som kommer med att använda sig av pyramidmetoden i grunden är 
det faktum att metoden är en relativt ny sådan. Visserligen har liknande metoder 
arbetats fram genom åren, som tidigare nämnts i teoriavsnittet, dock har dessa 
presenterat olika resultat angående antalet sammanfattningar som behövs för att 
skapa en bra guldstandard att det är svårt att avgöra vilken av dessa som är 
närmre sanningen än den andra. Detta gäller dock för den mesta av forskningen 
inom detta område och det är allmänt känt att det är både tidskrävande och svårt 
att skapa bra guldstandarder oavsett tillvägagångssätt. Vad man dock är överrens 
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om är det negativa som följer med skapandet av endast en guldstandard, här 
avses alltså en guldstandard som är skapad av endast en person. Denna 
guldstandard blir högst subjektiv och kommer med största sannolikhet inte att 
avspegla den allmänna åsikten om vad en bra sammanfattning är för en given 
text. Denna subjektivitet försöker man alltså rå på när man ber flera personer 
skapa en sammanfattning för en text. Trots detta kommer denna 
sammanfattning, som kommer utifrån 4 - 30 antal sammanfattare, aldrig att 
anses som bra av alla personer som kritiskt ska bedöma denna text, innehålls- 
och informationsmässigt. Tidigare resultat visar ändå att detta tillvägagångssätt 
är bättre än föregående, både genom maskinella sammanfattningar och genom 
mänskligt skapade sådana. 

Trots att detta sätt är bättre än tidigare har man på senare år kommit fram till att 
användandet av endast en guldstandard för bedömning av automatisk 
sammanfattade texter kanske ändå inte är den bästa. Det finns nämligen 
ingenting som pekar på att en mening ska vara bättre än en annan i en 
sammanfattning om det nu är så att någon av dem har fått lika många röster på 
sig. Därför har man då börjat skapa många olika alternativ för vad en 
guldstandard är, alltså flera olika sammanfattningar som alla är lika informativa 
utifrån de angivna premisser som den metod man använder sig av beskriver. Ett 
exempel på en sådan metod är just Nenkova (2006a) som alltså använder sig av 
en pyramid för att tilldela olika meningar olika vikter. Nackdelen är dock att 
man alltså inte är helt överrens om hur många sammanfattningar som behövs 
från början för att få rätt vikt på orden, fraserna eller meningarna i texten. 

5.1.3. Förändringar av pyramidmetoden 

I det här avsnittet kommer främst de förändringar av pyramidmetoden som 
gjordes till det här projektet att diskuteras. 

Till det här projektet gjordes ett antal förändringar till den metod som Nenkova 
(2006a) presenterar för hur en bra guldstandard tas fram. Dessa förändringar 
görs allt som oftast med hänsyn till andra forskningsresultat inom det område 
där extraheringssammanfattningar befinner sig samt till det omfång som denna 
undersökning skulle ha. Förändringarna var alltså: 

• Extrahera x antal meningar ur en text istället för att låta människor skriva 
en abstrakt sammanfattning på texten. 
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• Användandet av Försäkringskassans informationstexter istället för att 
använda sig av nyhetsartiklar. 

• Ta fram endast en guldstandard för mänsklig utvärdering. 

Hur dessa förändringar kan ha påverkat resultatet i undersökningen kommer att 
diskuteras i nästa delavsnitt, här kommer endast de frågor som rör metoden att 
diskuteras. 

En av anledningarna till att en extraheringsmetod användes istället för att låta 
sammanfattarna skriva en abstraktionssammanfattning på varje text var på grund 
av att den subjektiva bedömningen av texten försökte undvikas. Låter man 
någon skriva en abstraktsammanfattning på en text måste någon tolka denna 
sammanfattning vilket leder till en subjektiv bedömning av den semantiska 
information som finns i sammanfattningen. Ledet av tredjepartstolkningar blir 
alltså längre, denna subjektivitet kan man då lösa med att ha flera bedömare, för 
att sedan mappa svaren mot varandra. Dessa steg behöver man inte ha när man 
gör en extraheringssammanfattning och mappningen blir alltså mer konkret. En 
annan orsak till att en extraheringsmetod valdes var för att det är denna metod 
som automatiska sammanfattningsmetoder använder sig av till största del. För 
att resultaten då skulle kunna användas gentemot en sådan automatiskt skapad 
sammanfattning i framtida projekt valdes alltså en liknande metod.  

Tidigare har till största del tidningsartiklar och nyhetsartiklar använts som grund 
när man försökt skapa och utvärdera sammanfattningar. Detta faktum var en av 
anledningarna till att använda sig av andra texter, ett annat var att nyhets-
/tidningsartiklar har ett visst upplägg som skiljer sig från de texter som användes 
i det här projektet. Målet var alltså att se om det gick lika bra att använda sig av 
andra texter och ändå få liknande resultat som tidigare resultat presenterat, och 
detta med endast fem sammanfattare på varje text. 

Själva pyramidmetoden använder sig av flera guldstandarder när automatiskt 
sammanfattade texter utvärderas, en text kan alltså ha flera sammanfattningar 
som är lämpliga för denna. Något som gör att vid ett genomförande av ett 
precision/recall-test på texterna kommer dessa att få ett bättre resultat på grund 
av den enkla anledningen att fler ord, fraser eller meningar är godkända att ingå 
i sammanfattningen än vad som ingår i själva sammanfattningen. Det är på 
grund av detta som denna metod är så framgångsrik i sina resultat, detta faktum 
kommer inte debatteras här utan snarare varför endast en guldstandard valdes ut 
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för utvärdering i det här projektet. Anledningen till detta var, som tidigare 
nämnts, att en utvärdering av guldstandarderna skulle utföras av människor 
genom att fylla i en enkät och för att detta skulle kunna göras behövdes alltså en 
guldstandard. Därför valdes den mening ut som hade mest information i sig för 
att ingå i guldstandarden när flera meningar hade fått lika många röster på sig av 
sammanfattarna. På så sätt togs alltså en guldstandard fram för varje text och 
utvärderades. Dock finns det inget som säger att denna mening skulle vara bättre 
än någon av de andra meningar som fått lika många röster, något som man får ta 
hänsyn till när man läser resultatet från enkätundersökningarna. Denna 
förändring ska dock inte ha gagnat precisionstestet och dess resultat åt ett 
negativt håll, alltså att siffrorna är större än vad de ska vara, på grund av att 
guldstandarden innehöll lika många meningar som varje sammanfattning gjorde. 
Själva pyramiden användes alltså för att skapa guldstandarden men vid 
utvärdering av denna användes samma metod som Hassel och Dalianis (2005) 
använts sig av. Det är alltså med resultat från deras och andra liknande 
undersökningar som resultaten ska jämföras med, se teoriavsnittet för en 
genomgång av dessa undersökningar. 

5.2. Meningsöverlappningen sammanfattningarna emellan 

I undersökningen gjordes även ett antal matriser på varje sammanfattning som 
visade hur många nya meningar varje sammanfattare bidrog med. Detta för att 
se om det fanns någon sorts informationsmättnad i texterna, i hur stor 
utsträckning sammanfattarna valde samma meningar oberoende av hur många 
som tidigare valt samma mening. Tesen är att om den femte sammanfattaren 
bidrog med lika många, färre eller inga nya meningar som föregående 
sammanfattare, så hade denna text då nått sin gräns för hur bra den kan 
sammanfattas. Detta gjordes för att försäkra sig om att antalet sammanfattare 
som användes inte var för få för att få fram en bra guldstandard. Resultaten från 
denna kontroll ger en antydan till att det är så som tesen säger, dock skulle 
vidare studier av detta vara nödvändiga för att man skulle kunna dra konkreta 
slutsatser. 

5.3. Invärtes utvärdering av guldstandarderna 

För att se hur väl guldstandarderna stämmer överrens med vad sammanfattarna 
tyckte var en bra sammanfattning gjordes ett precisionstest sammanfattningarna 
emellan. Detta resultat kan man läsa under 4.1, här diskuteras endast detta 
resultat.  



 
-29- 

 

5.3.1. Precisionen 

Överlag kan man säga att precisionstestet gav goda resultat med en korrelation 
på över 60 procent i fyra av fem fall. Detta är bra för att andra resultat med 
liknande tester har gett ungefär samma resultat samt att dessa sammanfattningar 
gjordes av personer som aldrig tidigare arbetat med att sammanfatta texter 
genom en extraheringsmetod. 

Andra antydningar som finns i dessa tester är även de förväntade, nämligen att 
de texter som var lite kortare, närmre 1000 ord, också fick större precision. Vad 
som dock kan ha påverkat resultaten från dessa tester är det faktum att meningar 
med liknande semantisk information länkades samman och representerades av 
en mening istället för flera. Valdes alltså en mening som ansågs ha samma 
semantiska innebörd som en annan mening med större vikt i pyramiden fick 
alltså denna tyngre mening rösten istället. Detta var inte något som skedde 
frekvent hos sammanfattarna och deras val men det är ändå något som man 
måste ta hänsyn till när man tittar på resultatet. Det ska dock inte vara något som 
kompromissar trovärdigheten i undersökningen då sammanfattarna ville få fram 
samma information i sin sammanfattning och att det fanns fler meningar som 
gav denna information. Att granska och gruppera meningar på detta sätt är något 
som används mycket i abstrakta sammanfattningsmetoder, liknande Nenkova 
(2006a), där en granskning av meningarna och dess innehåll är nödvändig för att 
metoden ska fungera. Det är dock inte något som används i större utsträckning 
vid användandet av extraheringsmetoder då man inte tittar på 
informationsinnehållet i varje mening på samma sätt. Det gjordes dock en 
gruppering av meningar med avseende på informationsinnehåll i det här 
projektet. Tre meningar ansågs innehålla samma information som tre andra 
meningar över alla fem texter. Denna gruppering bör alltså inte ha påverkat 
resultatet märkbart, rent logiskt borde resultatet blivit lite bättre men det är inget 
som undersökts närmre i denna studie. 

Man kan även diskutera en inlärningskurva hos sammanfattarna då precisionen 
steg ju fler sammanfattningar de gjorde. Hassel och Dalianis (2005) nämnde 
detta som en av de orsaker till att de fick ett bättre resultat när de använde sig av 
vana sammanfattare för att skapa sina guldstandarder. Överlappningen 
meningarna emellan som sammanfattarna valde ut blev större när de använde sig 
av personer som tidigare sammanfattat texter på detta sätt. Något som 
sammanfattarna i det här projektet inte gjort och därför kan man hävda att en 
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inlärningskurva fanns hos dem och att de med tiden vande sig med både 
utformningen på texterna samt på sättet att sammanfatta.  

5.3.2. Matriserna 

Som tidigare nämnts skapades även en matris för varje sammanfattning. 
Resultaten från dessa pekar på ungefär samma sak som precisionstesterna 
gjorde. Nämligen att det finns en god överensstämmighet mellan 
sammanfattarna och vilka meningar de valde för respektive sammanfattning. 
Som sämst planade kurvan ut och som bäst så försvann antalet nya meningar ner 
till noll, något som tyder på att gränsen för en informationsrik sammanfattning 
har uppnåtts för samtliga sammanfattningar.  

Man hade kunnat argumentera för att tre nya meningar av de två sista 
sammanfattarna tyder på att denna gräns inte uppnåtts. Något som är en valid 
poäng, detta anses dock inte vara fallet då man från början inte kan veta var 
denna gräns ligger och i de fall där antalen har stabiliserats på tre istället tyder 
på att antalet viktiga meningar för just den texten är uppnådd långt före de andra 
texterna. Man kan även argumentera för en inlärningskurva hos sammanfattarna, 
då de vid den första sammanfattningen aldrig tidigare utfört en sammanfattning 
på detta sätt. Att de under tiden de gjorde fler och fler sammanfattningar vande 
sig vid uppgiften och lärde sig att plocka ut viktiga meningar och att 
överrensstämmigheten då steg dem emellan, likt Hassel och Dalianis (2005). 
Detta argument gäller även för precisionstesterna. 

Dessa matriser representerar alltså inte den guldstandard som skapades för varje 
text utan endast hur överrensstämmigheten var mellan de olika sammanfattarna 
och hur väl fem sammanfattningar räckte för att denna skulle vara god. Detta i 
skillnad mot precisionstesterna där guldstandarden ställdes mot de fem 
sammanfattningarna den skapades ur och hur många av dennes meningar som 
stämde överrens med antalet möjliga meningar som kunde väljas. 

Anledningen till att detta gjordes var för att säkerställa att fem sammanfattningar 
räckte för att skapa en bra guldstandard. Detta för att extraheringsmetoden inte 
vanligtvis används i pyramidmetoden samt att denna metod är relativt ny och att 
andra resultat pekar åt andra håll för hur många sammanfattningar som behövs 
för att skapa en bra guldstandard. När Nenkova (2006a) kom fram till att bäst 
resultat uppnåddes med fem sammanfattningar hade hon många fler att tillgå. 
Hon kunde alltså välja de som gav bäst resultat om hon så ville, med detta inte 
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sagt att hon gjorde det utan bara att möjligheten fanns. I detta projekt däremot 
skapades endast fem sammanfattningar, därav gjordes dessa matriser för att på 
något sätt kontrollera att dessa fem räckte för att skapa en guldstandard. Vilket 
är något som tycks bekräftas av dem. 

5.4. Utvärtes utvärdering av guldstandarderna 

I det här avsnittet kommer resultatet från enkätundersökningen med grupperna 
av studenter och handläggare att diskuteras. Nedan kommer guldstandarder och 
sammanfattningar agera som synonymer till varandra då guldstandarderna i 
undersökningen fick agera som sammanfattningar. 

I allmänhet kan man nämna de kända problem som resultat från tidigare 
undersökningar pekat på, vilket presenterats i kapitel två, med 
extraktsammanfattningar. Detta är en kategori som dessa guldstandarder 
representerar och ett känt problem är att de kan upplevas som svårtlästa samt 
inkludera meningar tagna ur kontext. Med detta menas att meningsövergångarna 
inte alltid är så intuitiva som de skulle ha varit vid en abstraktsammanfattning 
och det blir inget så kallat flyt i texten. Meningarna kan även upplevas som 
semantiskt svåra att förstå då en mening kan referera till en tidigare mening i 
originaltexten som nu inte längre finns med i sammanfattningen. Dessa problem 
är redan kända och har tagits med i beräkningarna för vilka resultat som kan 
förväntas komma utifrån de olika undersökningarna gjorda i projektet. 

Med dessa premisser i åtanke dras slutsatsen att de resultat som kommer från 
den utvärtes utvärderingen är positiva. Resultatet från gruppen med studenter är 
mer talande för detta än det resultat som handläggarna presenterar ändock pekar 
båda grupper på att de guldstandarder som arbetats fram i det här projektet håller 
en bra kvalité, de fyller sin funktion och ger således läsaren den information som 
anses viktig för varje informationstext. 

Det fanns vissa skillnader hos de grupper som deltog i den här utvärderingen 
som är värda att nämna. Gruppen med studenter hade en medelålder på 21,8 år, 
vilket är en väldigt låg medelålder även för att vara en grupp av studenter. Detta 
ställs i kontrast mot medelåldern i gruppen med handläggare som låg på 55,2 år, 
en ålder som är markant högre än den på 21,8 år. Förutom detta är gruppen med 
handläggare även bara bestående av kvinnor, en representation som kan ge en 
skev genusbild i resultatet. Det kan alltså inte med säkerhet sägas att det resultat 
som presenteras från de två grupperna endast beror på den vana som de har med 
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att jobba med informationstexterna. Där studenterna representerar ovana och 
handläggarna en rätt hög vana. Skillnaden i resultatet kan alltså bero på 
åldersskillnaden mellan grupperna och inte vanan med att arbeta med 
informationstexterna. Det kan heller inte med säkerhet sägas att resultatet 
grupperna emellan hade varit som det presenteras i resultatavsnittet om gruppen 
med handläggare varit mer balanserad. 

5.4.1. Längd och lättläslighet 

Ett intressant resultat uppkom i enkätundersökningen som hade med längden på 
sammanfattningen och lättläsligheten för den att göra. Här tyckte nämligen 
gruppen med studenter att de sammanfattningar som var kortare var svårare att 
ta till sig än de som var längre, för handläggarna var denna uppfattning den 
motsatta. Till detta ska tilläggas att de kortaste sammanfattningarna som vi 
pratar om här, S3 och S4, är de sammanfattningar som fick högst procentsats i 
precisionstestet. 

Vad som leder fram till de här resultaten är svårt att säga men en tes kan vara att 
det är lättare för handläggarna att ta till sig dessa kortare sammanfattningar då 
de redan är införstådda med vad som står i originaldokumentet. Det är inte 
studenterna och därför tycker de att det är lättare att både läsa och ta till sig de 
sammanfattningar som är längre. Dessa sammanfattningar innehåller på så sätt 
mer information än de kortare, något som kan bidra till förståelsen av texten. 
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6. Slutsats 
Det här projektet hade som avsikt att skapa fem guldstandarder för fem 
informationstexter som FK använder sig av i sitt dagliga arbete. Dessa fem 
guldstandarder arbetades fram genom att ta inspiration från en metod som heter 
pyramidmetoden, dock gjordes viss modifikation till denna. Vilka 
modifikationer som gjordes finns att läsa i metodavsnittet i denna rapport. 

Dessa guldstandarder genomgick sedan en invärtes och en utvärtes utvärdering 
för att säkerställa dess kvalité. Resultaten visade sig på båda hållen vara mer 
eller mindre positiva då den invärtes utvärderingen gav procentsatser som håller 
sig inom de områden som andra undersökningar har presenterat. Även den 
utvärtes utvärderingen gav goda resultat där man får dra slutsatsen att trots de 
kända problem som extraheringssammanfattningar medför med avseende på 
lättläslighet och informationsinnehåll så erhöll alla guldstandarder ett gott betyg. 
Något som talar för Nenkovas (2006a) slutsats om att endast fem sammanfattare 
behövs för att skapa tillräckligt bra guldstandarder. 

6.1. Framtida forskning 

Resultaten som presenteras i denna rapport ger upphov till en hel del intressanta 
frågeställningar. Dels kan man fråga sig hur mycket åldern hos personer spelar 
in i om man uppfattar en sammanfattning som lättläst eller inte. Är det så att 
man har lättare att ta till sig icke helt grammatiskt korrekta texter om man är 
yngre eller inte? Eller är det bara så att det är väldigt individuellt personer 
emellan. 

Ett annat spår att fortsätta på är att ytterligare ta reda på hur stor roll den ämnade 
målgruppen spelar in i hur en sammanfattning uppfattas. Är det så att olika 
målgrupper uppfattar en sammanfattning annorlunda om sammanfattningen är 
skriven för dem eller inte? 

Ytterligare ett spår att följa, som egentligen inte har något med denna 
undersökning att göra, är att ta reda på hur etniciteten spelar in i hur man 
uppfattar en sammanfattning. Spelar den ens in? Är det så att människor från 
olika länder värdesätter olika saker i sin sammanfattning och på så sätt också vill 
ha olika informationsfragment i sina sammanfattningar?  
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Bilaga 1 - Guldstandarder 
Sjukpenning grundande inkomst – information till dig som studerar, är 

arbetslös, har sjuk ersättning, aktivitetsersättning eller vårdnadsbidrag.  

Den sjukpenninggrundande inkomsten används till exempel för att räkna ut din 
sjukpenning och fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga 
arbetsinkomst. När Försäkringskassan räknar ut hur mycket du får i 
föräldrapenning räknar vi med inkomster ända upp till tio prisbasbelopp, vilket 
2009 blir 428 000 kronor. Det är i allmänhet din aktuella inkomst som ligger till 
grund för din sjukpenninggrundande inkomst. När du inte längre har 
arbetsinkomster är huvudregeln att din sjukpenninggrundande inkomst slutar 
gälla. Om du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt 
söker arbete får du behålla din sjukpenninggrundande inkomst. Om du beviljas 
hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning har du inte längre rätt att behålla 
din sjukpenninggrundande inkomst. Om du får kommunalt vårdnadsbidrag och 
arbetar mindre än tidigare sänks din sjukpenninggrundande inkomst. Du hittar 
allt informationsmaterial hos Försäkringskassan och på vår webbplats 
www.forsakringskassan.se. 

Vårdbidrag  

Du kan få vårdbidrag om du vårdar ett sjukt barn eller ett barn med 
funktionsnedsättning. Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med 
juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget betalas ut till den förälder 
som ansöker om bidraget eller den som har den rättsliga vårdnaden om barnet. 
Om det finns flera barn med funktionsnedsättning i din familj bedömer 
Försäkringskassan både det sammanlagda behovet av tillsyn och vård och de 
sammanlagda merkostnaderna för barnen. Du ansöker om vårdbidrag på en 
blankett som finns hos Försäkringskassan och kan hämtas på vår webbplats 
www.forsakringskassan.se. Vårdbidraget betalas ut den 18 eller 19 i varje 
månad. Om ditt barn tillfälligt vårdas på sjukhus eller annan institution får du 
behålla vårdbidraget i sex månader. Du kan överklaga Försäkringskassans beslut 
om vårdbidrag om du inte är nöjd med det. Du måste anmäla alla förändringar 
som kan påverka din rätt till vårdbidrag. 

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år.  
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Du kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om barnets 
behov av vård och tillsyn är större än vad som i allmänhet är fallet för barn i 
motsvarande ålder. Du måste ha ett läkarutlåtande om barnets tillstånd. 
Föräldrarna kan få tillfällig föräldrapenning under högst 120 dagar per barn och 
år. Om du blir sjuk samtidigt som barnet eller barnets ordinarie vårdare, och 
därför varken kan arbeta eller vårda barnet, kan Försäkringskassan besluta att en 
annan person har rätt till tillfällig föräldrapenning för att vårda ditt barn. Om det 
finns ett förhandsbeslut för barnet så måste du kunna visa ett intyg från en läkare 
eller sjuksköterska från och med den åttonde dagen som barnet är sjukt. Du 
måste anmäla att du vill ha tillfällig föräldrapenning senast samma dag som du 
vill ha ersättning för. 
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Tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 16 år och som omfattas av 

LSS.  

Du får bara tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 16 år när du behöver 
avstå från att arbeta på grund av sjukdom eller smitta hos barnet. Föräldrarna 
kan få tillfällig föräldrapenning i högst 120 dagar per barn och år. Du som har 
barn som är 16–21 år och som omfattas av LSS har rätt till tillfällig 
föräldrapenning när du behöver avstå från att arbeta på grund av sjukdom eller 
smitta hos barnet. Om barnet vid 21 års ålder går i särskolans gymnasium, eller 
är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få tillfällig 
föräldrapenning ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år. Om 
vare sig du eller den andre föräldern kan eller vill stanna hemma från arbetet när 
barnet är sjukt, kan du överlåta den tillfälliga föräldrapenningen till en annan 
person som avstår från att arbeta för att vårda barnet. Om barnet är sjukt eller 
smittat längre tid än sju dagar måste du kunna visa ett intyg från en läkare eller 
sjuksköterska från och med den åttonde dagen som barnet är sjukt. Den 
tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din 
sjukpenninggrundande inkomst. 

Assistansersättning  

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande 
behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig, 
kan du få assistansersättning. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få 
assistansersättning. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd 
som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Om du behöver hjälp 
med de grundläggande behoven under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan 
kan du även ha rätt till personlig assistans för annan hjälp i ditt dagliga liv. Du 
bestämmer själv hur assistansen ska vara ordnad. Om du anlitar en 
hushållsmedlem som assistent kan du få assistansersättning även för det. Om du 
vill att assistansersättningen ska betalas till en assistansanordnare måste den, om 
det inte är en kommun, ha F-skattsedel och vara registrerad som arbetsgivare 
hos Skatteverket. Det du får i assistansersättning kan påverka din rätt till 
handikappersättning och vårdbidrag. 
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Bilaga 2 – Utvärderingsformulär 
Formuläret nedan ser inte exakt ut som det formulär som 
undersökningsdeltagarna fick se, detta beror på att formuläret var internetbaserat 
och formateringen har ändrats mellan de två plattformarna. Även viss 
information ur instruktionerna har plockats ut då de inte ansågs tillräckligt 
relevanta för att ha med i denna bilaga. Formuläret nedan ger dock en 
uppfattning om hur det internetbaserade formuläret såg ut. 

Sammanfattningsutvärdering (1) 

Undersökning sker i samråd med Linköpings universitet och Försäkringskassan. 
 
Denna undersökning vill utvärdera 5 sammanfattningar som har gjorts på 5 
texter från försäkringskassan. Sammanfattningarna ska ge en uppfattning om 
vad som står i det riktiga dokumentet. Man ska efter att ha läst 
sammanfattningen alltså kunna avgöra om man vill läsa hela texten eller inte. 
Den ska alltså inte ersätta originaltexten. Själva sammanfattningen är gjord 
genom att meningar från originaltexten har tagits ut och satts ihop till en 
sammanfattning. Sammanfattningen kan därför upplevas som 
osammanhängande, detta är normalt. 
 
Din uppgift är att läsa en sammanfattning och sedan svara på de påståenden som 
följer, detta upprepas 5 gånger. Du kommer inte få läsa den riktiga texten då 
uppgiften endast består av att få en uppfattning om du behöver läsa hela texten 
eller inte. Tänk dig alltså att du är i en situation där du letar efter ett visst 
dokument och att dessa sammanfattningar ska hjälpa dig att hitta det. Ger 
sammanfattningarna dig då tillräckligt med information för att du ska kunna 
avgöra detta? Textfälten under varje sammanfattning ska hoppas över, de ingår 
inte i undersökningen. 
 
Undersökningen är helt anonym och det kommer inte finnas något som pekar på 
att just du deltagit i undersökningen. Du kan när som helst avbryta 
undersökningen. 
 
Tack för ditt deltagande! 
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* Required  

 

Kön *  

• Man 

• Kvinna 

 

Ålder *  

 

Sjukpenning grundande inkomst – information till dig som studerar, är arbetslös, 
har sjuk ersättning, aktivitetsersättning eller vårdnadsbidrag. Den 
sjukpenninggrundande inkomsten används till exempel för att räkna ut din 
sjukpenning och fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga 
arbetsinkomst. När Försäkringskassan räknar ut hur mycket du får i 
föräldrapenning räknar vi med inkomster ända upp till tio prisbasbelopp, vilket 
2009 blir 428 000 kronor. Det är i allmänhet din aktuella inkomst som ligger till 
grund för din sjukpenninggrundande inkomst. När du inte längre har 
arbetsinkomster är huvudregeln att din sjukpenninggrundande inkomst slutar 
gälla. Om du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt 
söker arbete får du behålla din sjukpenninggrundande inkomst. Om du beviljas 
hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning har du inte längre rätt att behålla 
din sjukpenninggrundande inkomst. Om du får kommunalt vårdnadsbidrag och 
arbetar mindre än tidigare sänks din sjukpenninggrundande inkomst. Du hittar 
allt informationsmaterial hos Försäkringskassan och på vår webbplats 

www.forsakringskassan.se.  

 

Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om innehållet i 
originaltexten. *  

 
1 2 3 4 5 6 
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Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som informationsrik. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i originaldokumentet. 
*  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information ur 
originaldokumentet. *  
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1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Lämna gärna allmänna kommentarer om sammanfattningen. 

 

 

Vårdbidrag Du kan få vårdbidrag om du vårdar ett sjukt barn eller ett barn med 
funktionsnedsättning. Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med 
juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget betalas ut till den förälder 
som ansöker om bidraget eller den som har den rättsliga vårdnaden om barnet. 
Om det finns flera barn med funktionsnedsättning i din familj bedömer 
Försäkringskassan både det sammanlagda behovet av tillsyn och vård och de 
sammanlagda merkostnaderna för barnen. Du ansöker om vårdbidrag på en 
blankett som finns hos Försäkringskassan och kan hämtas på vår webbplats 
www.forsakringskassan.se. Vårdbidraget betalas ut den 18 eller 19 i varje 
månad. Om ditt barn tillfälligt vårdas på sjukhus eller annan institution får du 
behålla vårdbidraget i sex månader. Du kan överklaga Försäkringskassans beslut 
om vårdbidrag om du inte är nöjd med det. Du måste anmäla alla förändringar 

som kan påverka din rätt till vårdbidrag.  
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Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om innehållet i 
originaltexten. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som informationsrik. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i originaldokumentet. 
*  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 
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Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information ur 
originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Lämna gärna allmänna kommentarer om sammanfattningen. 

 

 

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Du kan 
få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om barnets behov av 
vård och tillsyn är större än vad som i allmänhet är fallet för barn i motsvarande 
ålder. Du måste ha ett läkarutlåtande om barnets tillstånd. Föräldrarna kan få 
tillfällig föräldrapenning under högst 120 dagar per barn och år. Om du blir sjuk 
samtidigt som barnet eller barnets ordinarie vårdare, och därför varken kan 
arbeta eller vårda barnet, kan Försäkringskassan besluta att en annan person har 
rätt till tillfällig föräldrapenning för att vårda ditt barn. Om det finns ett 
förhandsbeslut för barnet så måste du kunna visa ett intyg från en läkare eller 
sjuksköterska från och med den åttonde dagen som barnet är sjukt. Du måste 
anmäla att du vill ha tillfällig föräldrapenning senast samma dag som du vill ha 

ersättning för.  
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Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om innehållet i 
originaltexten. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som informationsrik. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i originaldokumentet. 
*  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 
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Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information ur 
originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Lämna gärna allmänna kommentarer om sammanfattningen. 

 

 

Tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 16 år och som omfattas av LSS. 
Du får bara tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 16 år när du behöver 
avstå från att arbeta på grund av sjukdom eller smitta hos barnet. Föräldrarna 
kan få tillfällig föräldrapenning i högst 120 dagar per barn och år. Du som har 
barn som är 16–21 år och som omfattas av LSS har rätt till tillfällig 
föräldrapenning när du behöver avstå från att arbeta på grund av sjukdom eller 
smitta hos barnet. Om barnet vid 21 års ålder går i särskolans gymnasium, eller 
är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få tillfällig 
föräldrapenning ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år. Om 
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vare sig du eller den andre föräldern kan eller vill stanna hemma från arbetet när 
barnet är sjukt, kan du överlåta den tillfälliga föräldrapenningen till en annan 
person som avstår från att arbeta för att vårda barnet. Om barnet är sjukt eller 
smittat längre tid än sju dagar måste du kunna visa ett intyg från en läkare eller 
sjuksköterska från och med den åttonde dagen som barnet är sjukt. Den 
tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din 

sjukpenninggrundande inkomst.  

 

Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om innehållet i 
originaltexten. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som informationsrik. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i originaldokumentet. 
*  

 
1 2 3 4 5 6 
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Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information ur 
originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Lämna gärna allmänna kommentarer om sammanfattningen. 

 

 

Assistansersättning Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de 
grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt 
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och förflytta dig, kan du få assistansersättning. Det finns ingen nedre åldersgräns 
för att få assistansersättning. Med personlig assistans menas ett personligt 
utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Om du 
behöver hjälp med de grundläggande behoven under i genomsnitt mer än 20 
timmar i veckan kan du även ha rätt till personlig assistans för annan hjälp i ditt 
dagliga liv. Du bestämmer själv hur assistansen ska vara ordnad. Om du anlitar 
en hushållsmedlem som assistent kan du få assistansersättning även för det. Om 
du vill att assistansersättningen ska betalas till en assistansanordnare måste den, 
om det inte är en kommun, ha Fskattsedel och vara registrerad som arbetsgivare 
hos Skatteverket. Det du får i assistansersättning kan påverka din rätt till 

handikappersättning och vårdbidrag.  

 

Sammanfattningen har en bra längd för att ge en uppfattning om innehållet i 
originaltexten. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som informationsrik. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ansträngande att läsa. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 
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Sammanfattningen ger en bra uppfattning om vad som står i originaldokumentet. 
*  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen ger en bra förståelse av innehållet i originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen uppfattas som att den saknar relevant information ur 
originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Sammanfattningen upplevs som ett bra komplement till originaldokumentet. *  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Håller inte med       Håller fullständigt med 

 

Lämna gärna allmänna kommentarer om sammanfattningen 
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Övriga kommentarer  

 


