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Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt vilka textuella särdrag som upplevs som brott emot kvalitet för den 

tekniska dokumentationen internt på Saab och hur särdrag som valts enligt experters bedömning kan 

evalueras automatiskt. Uppsatsen har med hjälp av data som genererats ur en deltagande design 

föreslagit en ny automatisk metod för att undersöka kvalitet i teknisk dokumentation. Tekniska 

skribenter och redaktörer deltog för att besvara uppsatsens första fråga och resultatet ifrån detta är 

en samling textuella särdrag som är möjliga att kvantifiera. Ur samlingen valdes fyra textuella särdrag 

som sedan undersökts genom programmering med syfte att evaluera textens läsbarhet, textens 

unikhet och dess syntaktiska struktur genom dependensparsning och dependenslängd som ett värde 

för kvalitet. Kvalitetsvärdet som systemet genererar anses validerat. Uppsatsen visar därmed att det 

finns goda möjligheter att använda mått som en del i en kvalitetsbedömning för teknisk 

dokumentation.  

Abstract 
The aim of this thesis has been to answer its two questions; (1) What textual features impair the 

quality of Saabs technical documentation? (2) How can these textual features be assessed for Saab’s 

technical documentation? The thesis used a qualitative method design to assemble the set of textual 

features which answer the thesis’ first question. Four features were chosen from that set to be 

assessed for the thesis’ next question. To evaluate how quality of the technical documentation can 

be assessed a system was designed in Python. The system uses measures for readability, document 

uniqueness, dependency distance and structural difference between the sentences’ dependency 

trees. The system’s validity is considered high. Therefore the thesis gives support for an automatic 

quality control for technical documentation. 
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1 Introduktion 
Teknisk dokumentation är en text som dokumenterar och beskriver en produkt och hur underhåll på 

denna ska utföras. För Saabs stridsflygplan Gripen så innebär det att man har levererat cirka 40 000 

sidor med välordnade instruktioner som kompletterats med tabeller, figurer och bilder till sina 

kunder. Dokumentationen fungerar som ett underlag för kundens hantering, reparation och 

underhållsarbete av stridsflygplanet. Det är av allra största vikt att den tekniska dokumentationen 

som levereras är av hög kvalitet för att undvika riskfyllda och kostsamma situationer. 

Tekniska skribenter och redaktörer är de anställda på Saab som ansvarar för att ta fram de tekniska 

dokument som man publicerar för sin kund för flygplanet Gripen. Syftet med deras arbete är att 

uttrycka allt som är tekniskt relevant för flygplanet på ett sätt som är så enkelt som möjligt så att 

läsaren kan använda det som underlag i sitt eget arbete med flygplanen. De skriver för en specifik 

läsare, om specifika delar enligt en uppsättning specifika regler. Speciellt viktigt är att skribenten kan 

uttrycka det som ska uttryckas på ett tydligt och precist sätt. Som ett led i kvalitetssäkra sin tekniska 

dokumentation så har Saab en uppsättning regler som skribenterna ska efterfölja. En del av detta 

kvalitetssäkringsmoment är de regler som finns standardiserade i STE, Simplified Technical English, 

och i Saabs egna internt producerade skrivguide.  

Teknisk dokumentation för en produkt med så lång produktlivscykel som Gripen är en pågående 

process. Kunderna som använder dokumentation vill ha aktuell information och har också egna 

önskemål på hur dokumenten ska se ut. En publikation kan därför i olika grad också lokaliserats för 

att passa kunders efterfrågan (Pym, 2003). Utöver dessa ändringar, så kan förändringar i standarder 

också ställa andra krav på texterna som därpå måste förändras. Det kan ibland även förekomma 

grammatiska fel och enkla stavfel, vilket ger skribenterna ytterligare anledning att korrigera i 

dokumenten. Med anledning av att nya versioner måste produceras är man internt intresserade vad 

som skiljer versionerna åt som verkar positivt på dokumentens kvalitet. Saab vill försäkra sig om att 

det är kvaliteten i publikationerna som förbättras då nya versioner släpps. 

Denna uppsats har samlat kunskap om hur textuella särdrag i teknisk dokumentation bedöms av 

Saabs tekniska skribenter i förhållande till kvalitet. Kunskapen har därefter fungerat som ett underlag 

för vilka särdrag som uppsatsen senare skulle mäta automatiskt. Uppsatsen har också tagit fram en 

ny metod för att undersöka kvaliteten i teknisk dokumentation. Metoden bygger på teorier, 

algoritmer och mått som idag används inom författarstilistik och används i denna uppsats som en 

metod för att urskilja meningar som speciellt komplexa i dokumenten. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen ska svara på: 

 Vilka särdrag bedömer man internt på Saab som brott emot kvalitet för teknisk 

dokumentation? 

 Hur kan man automatiskt evaluera dessa attribut i Saabs tekniska dokument? 

 

Målet med uppsatsen är att ta fram egenskaper för vad man internt menar att kvalitet i text är för att 

sedan skapa automatiska mått som kan evaluera dokumentversioner efter en del av de framtagna 

särdragen. Måtten ska sedan viktas med bakgrund i en expertbedömning för att passa mänskliga 

granskares utvärderingar av den tekniska textens kvalitet. Vidare är syftet med uppsatsen att 

undersöka om det går att ta fram mått som kan förutsäga de tekniska skribenternas åsikt. För arbetet 

är det viktigt att fastställa att denna undersökning inte är tänkt att användas för att utläsa 

produktiviteten för arbetet som lagts ned i en version, heller inte för att bedöma kvaliteten i enskild 
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skribents arbete. Syftet är att istället öppna upp för diskussion, för att på sätt kunna närma sig en 

standardisering av den kvalitet man som team har som mål att uppnå. Det finns också en 

förhoppning på Saab att ett verktyg, likt det som utvecklats för denna uppsats, ska kunna användas 

som ett stöd i utvecklingen av den tekniska dokumentationen som produceras. Denna uppsats har 

evaluerat fyra olika automatiska mått, där läsbarhetsmått, textkloner och textens struktur har haft 

fokus. Inom läsbarhetsmått har två olika mått och ett sammanvägt värde av dessa undersökt. 

Textens struktur har undersökts genom att inspektera dependenslängd och dependensträdens 

struktur. Slutligen har också textkloner på meningsnivå har undersökts. All kod för evalueringsmått 

har skrivits i Python. 

1.2 Avgränsningar 
Även om kunden har nog så stor vikt i bedömningen av kvalitet så kommer ingen hänsyn att tas till 

det inom detta arbete. Det knyter därmed också an till användbarheten av dokumenten som inte 

kommer att beröras i detta arbete. Internt arbetar Saab med verktyg som bedömer dokumenten 

enligt STE:s standard och har programvara som hanterar stavfel och grammatiska fel. Därför kommer 

det inte i första hand vara intressant för detta arbete. Vad som är av vikt är dock att dessa mått skulle 

kunna inkorporeras tillsammans med andra kvalitetsvärden vid framtida kvalitetsevaluering.  

1.3 Relaterat arbete 
Wingkvist et al. (2010) presenterade i sin studie hur de använt sig av mått på olika textuella särdrag i 

teknisk dokumentation som en metod för att visualisera kvalitet. De föreslår att den definitiva och 

holistiska bilden av kvalitet ska utgå ifrån den specifika produkten och dess dokumentation. Deras 

studie undersökte textkloner och täckningsgrad som är begrepp som kommer ifrån 

mjukvaruutveckling. De kunde konkludera att deras metod framgångsrikt lyckades blotta 

kvalitetsproblem i den tekniska dokumentationen. Vidare menare de att en utveckling av deras 

studie vore att överväga flera mått och dokumentationens omfattning. I vidare studier föreslår 

samma författare en bottom up-lösning där en mänsklig expert laddar upp sitt författade dokument 

till en programvara där personen möts av visualiseringar av olika mått som hen kan fråga efter ifrån 

programmet (Wingkvist, Ericsson, & Löwe, 2011). Syftet vore att överkomma de svårigheter en 

automatisk kvalitetsprocess skulle ha i bedömningen av ”hur svår texten är att förstå”. Dessa två 

studier har i grunden inspirerat till denna uppsats frågeställning och syfte. 

Ett annat sätt att problematisera kring teknisk dokumentation och kvalitet gjordes av Plösch et al. 

(2014). De utförde en enkätstudie online som ämnade undersöka vilka attribut som analyseras i 

teknisk dokumentation av experter. De presenterar sex olika attribut som speciellt viktiga i den 

subjektiva bedömningen av mjukvaras dokumentation; korrekthet, tydlighet, läsbarhet, struktur, 

konsekvenshet och förståelse. Det allra viktigaste de bidrar med just för denna uppsats är att de 

lyckats belysa vilka attribut som experter anser väga tyngst i en kvalitetsbedömning av teknisk 

dokumentation. Deras insikter har använts som delar i metodmaterialet för besvara uppsatsens 

första fråga. 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 tar upp relevant bakgrundsteori och studier som knyter an till denna uppsats. De begrepp 

som diskuteras är nödvändiga för att förstå de följande avsnitten och kunna dra slutsatser om den 

här studien och dess validitet. 

Kapitel 3 beskriver den metod som studien använt för att kunna samla in data om tekniska 

skribenters kvalitetsbedömning och behandlar implementationen av de automatiska mått som 

använts för att bedöma kvaliteten. 
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Kapitel 4 presenterar de resultat som studien erhållit och experimentella resultat av 

implementationens mått.  

Kapitel 5 diskuterar resultaten i förhållande till andra begrepp, studier och analyserar de metoder 

som valts. Vidare diskuteras hur studiens resultat kan generaliseras. 

Kapitel 6 presenterar de slutsatser som dragits och vad dessa innebär för framtida studier. 
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2 Bakgrund 
Det här avsnittet tar upp de aspekter som man som läsare behöver för att förstå uppsatsen i sin 

helhet. Det inkluderar tidigare studiers fynd som ligger till grund för denna uppsats och studier som 

ligger nära denna uppsatsens fokus. Tillsammans bidrar de med en redogörelse av terminologin som 

används i uppsatsen. 

2.1 Teknisk dokumentation 
Garousi et al. (2014) beskriver teknisk dokumentation som ett samlingsbegrepp för all 

dokumentation som tillhör en produkt. Dokumenten levereras oftast av de som ansvarar för 

produktionen av produkten. Den tekniska dokumentationen består av alla dokument som innehåller 

produktrelaterad information och fakta som används för i flera syften. Syftet kan vara för produktens 

specifikation, för design, inför tillverkning, som produktpresentation, för att beskriva attribut, 

gränssnitt och funktioner hos produkten. Det huvudsakliga syftet är dock att kunden som köpt 

produkten kan använda den tekniska dokumentationen för att kontrollera användnings- och 

säkerhetsföreskrifter, som ett allomfattande underlag för servicearbete och lagning av produkten 

och för att kunna ta del av fakta som relaterar till de beskrivningar och instruktioner som är 

nödvändiga för lyckosamt användande av produkten. På grund att de tekniska dokumentens 

huvudsyfte så finns det därför ett stort behov av korrekt information och texter som håller hög 

kvalitet. 

Gripen; en av Saabs mest kända produkter, är ett stridsflygplan som utvecklades efter ett beslut som 

togs i den svenska riksdagen 1982. Sedan dess har stridsflygplanet uppdaterats flera gånger och den 

senaste versionen JAS 39 Gripen C/D som släpptes år 2004 bygger på alla tidigare versioner av planet. 

Detta gäller alltså även för den tekniska dokumentationen som hör samman med produkten. Det 

innebär att den tekniska dokumentationen för den senaste Gripen innehåller fragment som kan 

spåras tillbaka till 1980-talet. 

Den tekniska dokumentationen som producerats för stridsflygplanet Gripen och som är av intresse 

för denna studie är de dokument som kunderna använder vid service, reparation, underhåll och som 

stöd för att förstå flygplanets komplexa system och komponenter. Dokumenten levereras idag som 

elektroniska verktyg för användare. För användare innebär det att textmaterialet presenteras i PDF 

format i medföljande mjukvara och internt författas dessa i XML. 

2.1.1 Dokumenttyper för teknisk dokumentation  
Teknisk dokumentation är information som skrivs för en specifik läsare om en specifik teknisk 

komponent för en specifik situation. Enligt Cassirer (2003) kan texter vara en av två typer. Texten kan 

antingen vara en informerande eller påverkande text. Där tekniska dokument som Saab författar är 

av den första typen. Texterna är av sådan karaktär att de hör samman med en produkt, men inte i 

syfte att sälja produkten. Syftet är snarare att förklara och beskriva procedurer, system, 

komponenter och ibland även extern vetenskap om relaterade ämnen. Texterna är inte författade för 

nöjesläsning utan för att användas i problemlösning där tidspress är av vikt. Informationen ska vara 

enkel att använda, förstå och hitta. Även teknisk dokumentation har olika syften i olika kontexter och 

ser därför olika ut. På Saab används främst två olika typer; procedurella och beskrivande dokument. 

De procedurella texterna kan liknas vid instruktioner. Dessa kan bland annat innehålla steg för steg 

instruktioner och bilder för att lösa en specifik uppgift, men det gemensamma för alla procedurella 

dokumenten är att de är uppgifts- och målorienterade. 
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De beskrivande dokumenten används av läsare för att förstå hur komponenter hör samman i sitt 

eget system och med andra. Dessa dokument används för att förstå detaljer som inte framgår i de 

procedurella beskrivningarna och är i sig helt fria ifrån instruktioner. 

2.1.2 XML 
Extensible markup language, XML, är ett strukturerat språk som används för att människor och 

datorer ska förstå samma information (Amiano, 2006). En text skriven i XML kan därför användas vid 

lagring av information som ska vara fri från domänspecificitet. Det finns rekommendationer för hur 

XML ska författas (W3School, 2015), men eftersom språket inte kräver det av författare kan också 

företagsinterna designkrav ställas på författare. Det sistnämnda är i enlighet med hur man arbetar 

med de tekniska dokumenten på Saab. Grunden i ett XML dokument är ett <element>. Ett element 

kan sedan i sig text, bilder, hyperlänkar, tabeller och även andra element. Den informationsmodell 

som designats för olika strukturer bestämmer sedan hur hierarkin för elementen ska se ut. Det 

innehåll som författas bestäms därmed direkt av hierarkin genom hur element får beskrivas, 

användas och hur de hör samman. Ett exempel ur skrivguiden på Saab är hur man får strukturera 

XML element och i vilken ordning de får komma; ett exempel är den hierarki som presenteras nedan i 

Figur 1. Hierarkin innehåller flera nivåer för ett procedurellt dokument och beskriver vilken ordning 

element bör komma.

 

Figur 1. XML hierarki ur Saabs skrivguide 

2.1.3 STE och skrivguide 
Simplified technical english, STE, är ett internationellt kontrollerat språk som skrivs på engelska. 

Kontrollerade språk är språk som tagits fram för att förenkla läsning, förståelse, tolkning och 

översättning för både människor och maskiner. Dessa språk är grundade i formell logik och begränsar 

skribenternas egen kreativitet (Techscribe, 2014). Specifikationen för STE innehåller två olika delar; 

en ordbok för ord och dess betydelse och en uppsättning regler för hur man får skriva. Syftet med 

STE är att förenkla för de tekniska skribenterna att utveckla välskrivna texter och därmed förbättra 

kvaliteten i sin tekniska dokumentation (Techscribe, 2014). STE är en stilguide och standard som 

innehåller ordlistor med godkända termer, syntaktiska och grammatiska regler. Standardiseringens 

främsta mål är att varje enskilt ord endast har en betydelse; på så sätt minskas därmed tvetydigheter 

i dokumentationer (ASD, 2013). Detta ska i sin tur förbättra kvaliteten i den tekniska 

dokumentationen. Exempel ifrån ordlistan är ordet ”can” som bara får betyda ”att ha möjlighet” eller 

”att kunna” och alltså inte som ”burk” och exempel på en skrivregler är att om ett ord används i en 

<mainProcedure> 
 <proceduralStep> 
  <title>General</title> 
  <para>- - -</para> 
 </proceduralStep> 
 <proceduralStep> 
  <title>To prepare the XY</title> 
  <proceduralStep> 
   <para>Install the XY as follows:</para> 
   <note> 
    <notePara>Note to 
notice</notePara> 
   </note>   
  <proceduralStep> 
 </procduralStep> 
</mainProcedure> 
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betydelse så får den endast användas i den betydelsen eller att meningar helst inte ska överstiga 25 

ord (ASD, 2013). STE som standard kom i första utgåva 1986 (ASD, 2013) och var därför inte i aktivt 

bruk vid utvecklingen av de första texterna för Gripen. Detta innebär att det har skett kontinuerliga 

förändringar av vad som ansetts vara korrekt i dokumenten.  

Utöver de regler som STE kommer med så existerar det även en skrivguide. Syftet med guiden är att 

förbättra kvaliteten i den tekniska dokumentationen och vara ett underlag i skribenterna och 

redaktörernas dagliga arbete. Skrivguiden är ett gediget dokument som utöver bestämda XML 

hierarkier bland annat innehåller exempel på vilken information som ska stå under vilken rubrik, vilka 

rubriker som hör till vilka avsnitt, exempel på väl författade meningar. Guiden har författats och 

utvecklats av alla dem som är ansvariga för skribenterna som författar den tekniska 

dokumentationen och de som ansvarar för de tekniska dokumenten ut till kund. 

2.2 Vad betyder kvalitet för tekniska dokumentationer? 
Med anledning av att kvalitet som begrepp kan anses vara subjektivt så kommer detta avsnitt att ta 

upp olika sätt som andra studier har diskuterat och förhållit sig till begreppet. 

Wingkvist et al. (2010) diskuterar svårigheten med begreppet kvalitet utifrån dess subjektiva natur 

och dess multidimensionella attribut. De föreslår, utifrån tidigare studier av andra forskare, flera 

inkluderande sätt att definiera begreppet för att kunna hantera begreppets svårighet. Crosbys 

(Crosby via Wingkvist et al. (2010)) definition utgår ifrån att kvalitet styrs i enlighet med krav. Det är 

då presumtivt att det finns en uppsättning med krav som definierats så att de inte kan missförstås 

och som är knutna till en avgränsad del av den kompletta uppsättningen. Alla särdrag och 

förekomster av det som är av kvalitet antas därmed vara kvalitet. Det motsatta gäller därmed också. 

Alla särdrag och förekomster som avviker från dessa är därmed särdrag och förekomst av brister i 

kvalitet för just den produkten/tjänsten. Utöver detta så använder de sig av Jurans (Juran via 

Wingkvist et al. (2010)) definition av kvalitet som istället utgår mer ifrån hur användbar information 

är. Detta utgår ifrån användaren, dess förväntningar och krav. Wingkvist et al.:s studie (2010) föreslår 

slutligen att man internt bestämmer vilka krav man ställer på sin tekniska dokumentation och att 

man sedan kan använda verktyg för att visualisera de kvantifierade särdrag som bestämts kan 

försämra kvaliteten. Dessa informationsvisualiseringar ska därpå kunna användas internt för att 

efteråt besluta om man vill förändra delar i det tekniska dokumentet. Studien använde sig bland 

täckningsgrad och kloner för att mäta kvalitet. Täckningsgrad är hur stor del av dokumentet brukaren 

använder för att lösa sin uppgift. Analysen av kloner visar hur stor del av dokumentet som är unikt i 

förhållande till alla andra tekniska dokument som internt författats. 

Hargis (2004) presenterar karaktäristiker för teknisk dokumentation som tagits fram med hjälp av 

användare, och utifrån erfarenhet vid författandet och granskning av teknisk dokumentation. Lätt att 

använda innefattar tre olika teman; uppgiftsinriktningen, riktigheten och fullständigheten. 

Uppgiftsinriktningen i denna kontext handlar om hur användbara dokumenten är för att hjälpa 

användaren lösa sina arbetsuppgifter. Riktighet handlar om hur korrekt dokumentationen är, både i 

förhållande till hur sanningsenlig fakta är, men också i skrift som bör vara grammatisk, 

stavkontrollerad och syntaktisk korrekt. Fullständighet syftar till möjligheten att hitta svar på alla 

frågeställningar och problem i den tekniska dokumentationen rörande en produkt. Enkel att förstå, 

likt enkel att använda, syftar också i sin tur till tre separata teman; klarhet, saklighet och 

språkbehandling. Klarhet rör hur tydlig texten och information som går att finna är. Texter ska vara fri 

från ambiguitet och allt som presenteras i dokumenten ska göras på ett sätt så att en 

förstagångsläsare kan förstå innehållet. Sakligheten handlar om att information som presenteras 

innehåller analogier, scenarion och grafer där de behövs för att användare ska förstå informationen. 

Språkbehandling syftar till hur språkkonventioner efterföljs i texterna. Likt de två tidigare delas enkel 
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att hitta också in i tre olika teman; organisation, åtkomlighet och visuell effekt på läsaren.  

Organisation av dokumenten och texterna är viktigt för att användaren ska koherent uppfatta 

information. Åtkomlighet rör användarens möjlighet att hitta önskad information effektivt och gärna 

så snabbt som möjligt. Hur attraktiv texten uppfattas styrs av dokumentens layout, typsnitt och alla 

grafiska gränssnitt som möter användaren. Dokumentationens visuella effekt ska uppfattas som 

attraktiv av läsaren. Dessa beskrivna attribut utgår från användarens perspektiv. För att besvara hur 

kvalitet förehåller sig till dessa dimensioner behöver vi undersöka dem genom att fråga användaren 

hur hen uppfattar dokumenten. Genom frågor såsom ”Är syftet med information på det här stället 

uppenbar?” kan man besvara hur väl dokumentet är uppgiftsorienterat. Sammanfattningsvist så är 

dessa attribut en lista på de saker som ska övervägas i manuell kontroll av färdigförfattade dokument 

eller under författandet. 

Smart (2002) redogör i sin artikel vikten av att använda dessa kvalitetsmått med försiktighet och 

strikt kontextuellt. En checklista med frågor likt det i stycken ovanför anses inte tillräcklig för att 

täcka hela textens samlade kvalitet. Han berör problematiken med den tekniska utveckling som 

ställer nya samtidiga krav på dokumentationen och hur kvalitet uppfattas olika beroende på kontext. 

Till exempel för domänen av krigsflygplan där mänskligt liv står på spel är tillförlighet och korrekthet 

av större vikt än för domänen av mobiltelefoners manualer. Smart (2002) uttrycker också svårigheten 

med begreppet kvalitet genom att presentera flera studier som undersökt hur man åstadkommer 

kvalitet för teknisk dokumentation. Både Smart (2002) och Wingkvist et al (2010) menar att de 

definitioner som samlats inte behöver vara exklusiva, men inkludera en eller flera definitioner för att 

jämföra sina dokument med. Smart föreslår att för att uppnå en omfattande kvalitetsfokus så 

behöver hänsyn tas till typ av produkt, regelverk knutet till produkten och alla andra specifika 

problem som rör produkten. Viktigt är dock att de kvalitetsfokus som uppstår inte är frikopplade från 

kunden/användarens behov.  

Cassirer (2003) diskuterar objektivitet och subjektivitet i stilananalys som något som i allra högsta 

grad påverkas av läsarens individuella bedömning. Syftet med analysen lyfter han fram som det 

viktiga när man bedömer hur man objektivt kan systematisera stilanalysen. Är syftet att ta reda på 

om texten uppfyller sitt syfte så är det alltid en bedömning. Cassirer (2003) framhäver därför att 

värderingar i stilanalys måste grundas i en välmotiverad analys av texten. 

2.3 Läsbarhetsvärde och ytliga mått 
En texts läsbarhetsvärde bestäms med hjälp av algoritmer. Dessa är automatiska mått för att 

undersöka en texts struktur för att senare kunna dra slutsatser om hur enkelt en läsare har att förstå 

texten. De olika algoritmerna använder sig av olika mätbara egenskaper såsom ordlängd och antal 

ord. Denna studie presenterar tre av de mått som tidigare studier använt sig av. Dessa mått är 

relevanta att undersöka i förhållande till kvalitetsdimensionen ”lätt att förstå” för läsare. Dessa ytliga 

mått kan anses vara tydliga och systematiska sätt att bilda en uppfattning om hur lätt alternativt svår 

en text är att läsa (Cassirer, 2003). Falkenjack och Jönsson (2014) undersökte i sin studie hur väl olika 

läsbarhetsvärden och kombinationer av flera värden kunde förutsäga texters faktiska läsbarhet. De 

undersökte bland annat läsbarhetsindex och ordvariationsindex. En annan studie undersökte 

användningen av läsbarhetsvärden för att bedöma kvaliteten av frågor på tekniska forum (Ponzanelli, 

Mocci, Bacchelli, & Lanza, 2014). 

2.3.1 OVIX 
Ordvariationsindex används för att undersöka hur stor del av en text som innehåller unika ord. Ju 

högre värde som ges ur Formel 1, ju mer svårläst kan textens antas vara. Textens totala mängd, antal 

ord, påverkar därför hur värdet som ges av formeln ska tolkas. Med logaritmisk skala tas det heller 
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ingen hänsyn till textens längd. Nackdelen med måttet är att ingen hänsyn tas till hur de unika orden 

ter sig i sin kontext, varken strukturellt eller semantiskt. 

𝑂𝑉𝐼𝑋 =
log∑𝑜𝑟𝑑

log(2 −
log∑𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑜𝑟𝑑

log∑𝑜𝑟𝑑
)
 

Formel 1. Formel för ordvariationsindex. 

I Tabell 1 ses resultatet på hur texter som rör samma ämne, Hong Kong, men riktar sig till olika läsare 

Encyclopedia Britannica (2014) och english-online.at (Rosmanitz, http://english-online.at) kan skilja 

sig med hänseende till deras OVIX värde. Den första är ett uppslagsverk där texterna främst är 

anpassade för läskunniga engelskspråkiga vuxna (Corporate Brittanica). Den andra är en internetsida 

som har samlat artiklar som är speciellt anpassade för människor som ska lära sig engelska 

(Rosmanitz, http://english-online.at). Systemet som utvecklades för uppsatsen användes för att 

undersöka läsbarhetsvärdena. Resultaten (se Tabell 1) visar att de texterna som författats för 

Encyclopaedia Britannica har ett högre OVIX.  

 Om Hong Kong, hämtat från 
english-online.at. 

Om Hong Kong hämtat från 
Encyclopaedia Britannica. 

OVIX 53 62,6 

Tabell 1. OVIX på två texter. 

2.3.2 LIX 
LIX eller läsbarhetsindex togs fram av pedagogen Carl Hugo Björnsson i Sverige under slutet av 1960 

talet (Björnsson, 1968). Det är ett ytligt mått som tar fram den genomsnittliga meningslängden och 

andelen ord som är längre än sex bokstäver. Värdet ska värdera en texts läsbarhet, där ett högre 

värde indikerar att texten är svårare att läsa. Måttet utläses enligt Formel 2. 

𝐿𝐼𝑋 =  
∑𝑜𝑟𝑑

∑𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
+ (

∑ 𝑙å𝑛𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑑

∑𝑜𝑟𝑑
× 100) 

Formel 2. Formel för läsbarhetsindex. 

Ett lägre LIX-värde indikerar en mer lättläst text, ett värde över 60 anses vara svårläst (se Tabell 2). 

Som i det första läsbarhetsmåttet så följer det även här en del nackdelar. Tandborste som ett 

exempel, är ett långt ord och det får ett högre LIX-värde än vad en läsare förmodligen skulle ha gett 

det i en kvalitativ analys. I likhet med OVIX tar inget av måtten heller hänsyn till längden mellan 

subjekt och predikat. För läsaren är det en större belastning att läsa texter med stora avstånd mellan 

subjekt och predikat (Cassirer, 2003). Läsbarheten påverkas inte av ämnesvalet, istället definierar det 

återgivet läsbarhet som de sammanlagda ”språkliga egenskaperna” som avgör nivån av 

svårtillgänglighet hos en text (Björnsson 1968:16). I Tabell 2 syns läsbarhetsindex som ett riktvärde 

för att kunna ställa texters läsbarhetsvärde i kontrast. 

LIX tolkning Litteratur LIX 

Medium Barn- och ungdomsböcker 27 

Lätt Dags- och veckopress 33 

Medelsvår Saklitteratur 47 

Svår Facklitteratur 56 
Tabell 2. Riktvärden för läsbarhetsindex (Melin & Lange, 2000:166). 



9 
 

Samma texter och procedur som undersöktes för att visa hur OVIX kan skilja sig på texter skrivna för 

olika målgrupper, användes också för att undersöka deras LIX värden. I Tabell 3 går det att se att 

texter som författats för olika målgrupper, såsom den som är i processen att lära sig engelska eller 

för en engelsktalande läsare som ämnar fördjupa sig i ett ämne, har ett LIX som speglar de riktvärden 

som presenterades i Tabell 2 

 Om Hong Kong, hämtat från 
english-online.at. 
 

Om Hong Kong hämtat från 
Encyclopaedia Britannica. 

LIX 37 54 

Tabell 3. LIX på två texter. 

2.3.3 Läsbarhet och STE 
Disborg (2007) undersökte i sin masteruppsats hur kontrollerat språk är att läsa genom att mäta 

läsbarhetsindex på texter skrivna enligt STE. Hon konkluderade att texter författade i STE enligt både 

automatiska och mänskliga evalueringar av läsbarhet är enklare att läsa. Förklaringen till sina resultat 

menar hon ligger i att STE standardiserar termer, att varje unikt ord endast har en unik mening och 

att meningars längd är förutbestämd. Hon skriver också att förbättrad kvalitet i teknisk 

dokumentation involverar förbättrat läsbarhetsvärde. Viktigt att notera är dock att läsbarhet inte 

alltid resulterar i läsförståelse, vilket snarare är en summa av läsbarhet och läsarens kapacitet att 

tolka texten (Disborg, 2007). Även Cadwell (2008) konkluderar att texter som författats på 

kontrollerat språk verkar enklare att förstå för en läsare. Han lyfter också fram vikten av att bedöma 

måttens värde beroende på situationen de används i. 

2.3.4 Textkloner 
Textkloner är meningskopior, alltså meningar som har exakt samma struktur som en annan mening. 

Wingkvist et al (2010) undersökte textkloner i teknisk dokumentation. Syftet bakom att textkloner 

skulle vara en indikator för kvalitet motiveras av att texter, såsom teknisk dokumentation, har 

författas för att passa ett specifikt ändamål. Om dessa texter används i flera andra dokument kan det 

påverka kvaliteten hos dokument negativt. Det kan till exempel innebära redundant information 

vilket tyder på ineffektivitet i arbetsprocessen vilket är kostsamt. Det anses ineffektivt för att man då 

har tagit text som författats för ett specifikt syfte och sedan återanvänt texten/meningen i ett annat 

syfte. Det kan i sin tur också leda till ökade kostnader om kunden inte förstår den tekniska 

dokumentationen som författats. Ett mål man har haft på Saab är att man försöker vara duktig med 

att referera till avsnitt i andra dokument istället för att återupprepa sig i flera dokument där det är 

nödvändigt. Detta ska därmed minska redundans och utrymme vilket innebär lägre kostnader.  

2.3.5 Dependenslängd 
Dependenslängd är längden mellan två ord i sin syntaktiska struktur givet dess dependensträd. 

Längden räknas ut genom att bestämma en överordnad konstituents i dependensträdet och 

subtrahera dess värde med den underordnade konstituentens plats i meningen. Genom att ta 

samtliga längders absoluta värden och dividera med antal dependensbågar i trädet erhålls 

strukturens dependenslängds medelvärde. Tidigare studier har undersökt hur väl dependenslängd 

reflekterar en texts läsbarhet (Falkenjack & Jönsson, 2014; Liu, 2008). Måttet motiveras av att 

mänskliga läsare har svårare att hantera längre dependensbågar eftersom dessa tar mer 

minneskapacitet (Liu, 2008). Figur 2 visar ett exempel på hur måttet räknas ut på en syntaktiskt 

parsad struktur.  
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Eftersom dependenslängd har föreslagits predicera en texts läsbarhet och därmed representera 

något mer än sitt ytliga värde så undersöktes samma texter som i 2.3.1 OVIX och 2.3.2 LIX, men utan 

att manipulera dokumentens storlek. Resultaten visas i Tabell 4. Även denna undersökning indikerar 

att Encyclopaedia Britannicas texter om Hong Kong verkar mer svårlästa än de texter som författats 

för de läsare som studerar engelska som andraspråk. Dessa resultat stämmer överens med teorin 

bakom måttet. 

 Om Hong Kong, hämtat från 
english-online.at. 

Om Hong Kong hämtat från 
Encyclopaedia Britannica.  
 

Medel dependenslängd 2.42 3.22 
Tabell 4. Medeldependenslängd per mening över hela dokumentet. 

2.4 Tydlig författarstilistik i teknisk dokumentation – ett brott emot kvalitet 
Den här uppsatsens andra fråga skulle besvaras genom att utgå ifrån en samling textuella särdrag 

som den tog fram genom en deltagande design tillsammans med Saabs tekniska skribenter och 

redaktörer. Speciellt två av de särdrag som presenterades, ”unik författarstilistik” och ”komplexa 

meningar”, väckte denna uppsats författares intresse. Det togs därför fram en metod genom att 

undersöka hur tidigare studier motiverat att de har identifierat författare i dokument. För det här 

arbetet så har dessa tidigare studiers resultat och teorier använts i syfte att ta fram en metod som 

ämnar hitta meningar som skiljer sig kontextuellt i den tekniska dokumentationen. En komplex 

mening antas kunna identifieras om den befinner sig i ett dokument som till största del har 

okomplicerade meningar. Likaså förväntas en tydlig författarstilistisk på ett stycke eller en mening 

kunna identifieras i ett dokument som till största del ska vara fri från tydlig författarstilistik; vilket är 

ett mål i den tekniska dokumentationen som Saab ansvarar för. Metoden har till författarens 

kännedom inte tidigare undersökts för att automatiskt evaluera kvalitet i teknisk dokumentation. 

2.4.1 Plageringsdetektion 
Antaganden som ligger bakom studier i fältet för stilistik är att varje skribent har ett helt unikt sätt att 

författa en text genom sin språkanvändning och det antas att det går att hitta dessa individuella 

särdrag och genom detta kan man dra slutsatser om dokumentet. 

Att analysera författarskapet i en text består i grunden av tre olika problemområden; att identifiera 

författaren, analysera författarsärdrag och att verifiera författaren till en text (Brocardo, Traore, & 

 

Figur 2.Uträkning av dependenslängd för meningen "The city consists of four parts". 

consists

ofcity

The four parts

= 1.2
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Woungang, 2014). Att identifiera författare och dess författarsärdrag automatiskt har undersökts i 

kriminaltekniska syften (Iqbal, Binsalleeh, Fung, & Debbabi, 2013) och författarsärdrag har 

identifierats för att fastställa författares kön (Cheng, Chandramouli, & Subbalakshmi, 2011) och 

utbildningsnivå (Juola & Baayen, 2005). Att verifiera författare har i flera fall undersökts för området 

av plagiatism(Alzahrani, Palade, Salim, & Abraham, 2012; Osman, Salim, Binwahlan, Alteeb, & 

Abuobieda, 2012; R. Vijay Sundar Ram, Efstathios Stamatatos, 2014; Ril Gil, Toll Palma, & Fonseca 

Lahens, 2014; Sánchez-Vega, Villatoro-Tello, Montes-Y-Gómez, Villaseñor-Pineda, & Rosso, 2013; 

Stein & Meyer Zu Eissen, 2007). En studie gick ytterligare ett steg och undersökte möjligheterna med 

att tillämpa teknikerna för att avgöra vem som författat vad i dokument som författats av flera 

personer (Burn-Thornton & Burman, 2015).  

Plagiat är när en författare parafraserar en originalförfattare genom att återvinna dennes idéer, 

texter, processer och resultat utan att uppmärksamma sin läsare om var hen har tagit informationen 

ifrån (Linköpings bibliotek). Plagieringsdetektering kan göras på olika sätt. De första är en extrinsiska 

utvärderingar, vilka tar in data och jämför dessa mot andra källdokument. De andra är intrinsiska 

utvärderingar, vilka undersöker om det finns plagierande sektioner genom att bara undersöka 

dokumentet i sig. De flesta intrinsiska utvärderingarna utgår ifrån att den större delen av 

dokumentet är skrivet originalförfattare och sektioner eller meningar är plagierade. Författarstilistik 

är ett område som ständigt utvecklar nya metoder och identifierar nya problem. Därför anordnas det 

varje år en internationell tävling PAN där olika problem kopplade till plagiering, författaridentifiering 

och författarprofilering ska lösas (Potthast et al., 2014). År 2009 var den senaste gången en intrinsisk 

plageringsdetekteringsuppgift var en del av tävlingen (Potthast et al., 2009).  

2.4.2 Plag-Inn 
Plag-Inn är en intrinsisk plagierings detekteringsalgoritm som endast utgår ifrån dokumentet för att 

bestämma om meningar i dokumentet skiljer sig stilistiskt ifrån resterande delar av dokumentet.  

Algoritmen utvecklades av Tschuggnall & Specht (2012). Algoritmen undersöker dokumentet utifrån 

dess frasstruktur och använder pq-gram distans (se 2.4.3 Trädavstånd) för att bestämma hur 

redigeringdistansen mellan varje menings frasstruktur till alla andra meningar i dokumentets 

frasstruktur. Dokumentets alla distanser lagras därpå i en matris. Sedan undersöker man varje 

menings medianavstånd i matrisen och räknar ut medelavståndet i resultatvektorn. Varje mening 

som har ett högre medelavstånd än ett tröskelvärde markeras som plagierad. För att fånga upp 

meningar som har få ord så positioneras dessa ut mellan två potentiella plagierande meningar och 

jämförs med nya tröskelvärden.  

2.4.3 Trädavstånd och pq-gramavstånd 
För att bestämma skillnaden och därmed anta likheten mellan två strukturella enheter så finns det 

behov av mått som kan jämföra två olika ordnade strukturer såsom träd. Ett sådant välkänt mått är 

trädredigeringsdistansen (Bille, 2005). Måttet används för att beräkna den minsta möjliga mängden 

operationer som är nödvändiga för att transformera det första ordnade trädet till det träd man 

jämför med. Operationerna kan vara tillägg, omskrivning av nodens etikett och borttagning och deras 

kostnad summeras genom en kostnadsfunktion. Genom att returnera den lägsta summerade 

kostnaden för operationerna och de nödvändiga operationerna som gav den kostnaden så antar man 

att man kan bestämma skillnaden mellan två olika träd. Trädredigeringsdistansen är ofta dyr med 

hänseende på tid och datautrymme (Bille, 2005) (Augsten et al., 2010). Pg-gram avståndet 

utvecklades därför som ett mer effektivt mått (Augsten et al., 2010). Läsare av den här uppsatsen 

hänvisas till Augsten et al. (2010) som författat originalartikeln där måttet finns beskrivet i detalj.  
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3 Metod 
Denna studie grundar sig i en kvalitativ ansats med syfte att samla ihop delar av den kunskap om 

kvalitet för tekniska dokument som finns på Saab idag och utforska möjligheterna med automatiska 

kvalitetskontroller. Uppsatsen har använt sig av olika metoder för att svara på de uppställda 

frågorna. Den första sektionen beskriver arbetets metod för uppsatsens första fråga och följs av en 

detaljerad beskrivning av de workshops som utförts. Därefter följer sektionen om programmeringen 

av de automatiska måtten. Tredje sektionen beskriver hur uppsatsen ämnat validera systemet genom 

en sammanvägning av måtten. Slutligen undersöktes det om det gick att validera systemets 

evaluering av kvaliteten med hjälp av en teknisk redaktörs bedömning av två olika texter. Den sista 

sektionen redogör för de etiska överväganden som gjorts. 

3.1 Workshops 
För att samla information om hur kvalitetsattribut faktiskt bedöms så har studien samlat ihop 

nödvändig data ifrån mänskliga granskare. Datainsamlingen utfördes på Saab i Linköping. Den bestod 

av tre separata workshopar om 45 minuter där totalt 11 tekniska skribenter och redaktörer deltog. 

Syftet var att på så sätt undersöka vad granskarna bedömer som kvalitet i text och hur man skiljer på 

kvalitet och icke-kvalitet.  

Workshops är en deltagande metoddesign som används för att öka kvaliteten i beslut och/eller skapa 

beslutsprocesser som är mer demokratiska (Howitt, 2013). Det gemensamma för workshops är att 

det är en metod som kan användas då det föreligger osäkerhet inför beslut. Speciellt användbar är 

metoden när man adresserar frågor som letar efter lösningar som är av publik natur, frågor om 

underliggande värderingar och principer innan man lägger fram förslag om något eller då det 

föreligger en tydligt definierad och begränsad mängd alternativ i sökandet efter innovativa lösningar 

(Goodwin, 2009). För att designa de workshops som genomförts inför denna uppsats så har mål, 

ämne, deltagare, tid och budget legat till grund för de beslut som tagits. 

Målet med de workshops som genomfördes var att de skulle generera så mycket information som 

möjligt om hur begreppet kvalitet bedöms av de tekniska skribenterna på Saab. Speciellt intressant 

när man använder sig av workshops för att samla in data ifrån experter är att det resulterar i en 

syntes av en mängd olika åsikter som kan användas för framtida möjligheter vid analys av behov. 

Metoden är intressant i syftet att utvinna kunskap ifrån personer som besitter komplex kunskap där 

en syntes ifrån flera discipliner ska möjliggöras (Slocum, 2003). 

3.1.1 Deltagare 
Deltagarna rekryterades genom att beskriva syftet med studien för de sektionschefer som ansvarar 

för Saabs tekniska skribenter och redaktörer. Dessa vidarebefordrade i sin tur en inbjudan att delta i 

någon av de workshops som på förhand hade bokats in. De som mottog inbjudan var de som 

sektionscheferna själva ansåg mest lämpliga att delta. Slutligen när alla besvarat denna inbjudan så 

var totalt 11 skribenter inbokade, fördelat på; 5 på första tillfället, 4 på andra tillfället och 3 på tredje 

och sista tillfället (se Tabell 5). Samtliga deltagare var svensktalande. Ingen hänsyn togs till 

skribenternas tekniska bakgrund, erfarenhet eller personliga kvalifikationer vid rekryterandet av 

deltagare; varken vid analys av data eller som grundläggande krav inför urvalet. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval. 
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3.1.2 Uppgifter 
Workshoparna anordnades så att de bestod av en konkret uppgift, en ny uppgift för varje workshop. 

Varje workshop begränsades till 45 minuter. Uppgifterna togs fram i samråd med uppsatsens externa 

handledare, som arbetar på Saab, för att uppdaga hur skribenterna bedömer en text och vad de ser 

efter när de söker kvalitet.  

Första uppgiften och workshopen bestod av att i par bygga på en befintlig tankekarta där Hargis 

(2004) kvalitetsdimensioner fanns uppritade, dessa syns tydligt i 8.1 Workshopunderlag. Syftet var 

att hitta textuella särdrag som tekniska skribenter letar efter vid en subjektiv bedömning.  

Den andra uppgiften, likt den första, involverade också en tankekarta med kvalitetsdimensionerna 

(se 8.1 Workshopunderlag), men skribenterna skulle istället identifiera särdrag som i förhållande till 

dimensionerna motsäger kvalitet i tekniska dokument. För de två första uppgifterna uppmanades 

skribenterna att där de upplevde det nödvändigt också lägga till andra kvalitetsattribut.  

Den tredje uppgiften använde sig skribenterna av exempel ur Disborgs avhandling där hon ställt upp 

avsnitt ur tekniska texter; en originaltext och en som blivit omskriven i enlighet med STE. Texterna 

bedömdes därefter (kan ses i 8.2 Workshop texter). Kvalitetsdimensionerna fanns att tillgå om de 

ville ha stöd i sin subjektiva bedömning, men det var också möjligt att gå utanför dess attribut där de 

önskade. Först efter att workshopen avslutats fick skribenterna veta vilken text som var vilken för att 

undvika att påverka deras bedömning. 

3.1.3 Procedur 
Samtliga workshops inleddes med en kort presentation av uppsatsen och därpå presenterades målet 

och syftet med workshoptillfällena. Samtliga deltagare hade fått tillsänt det material de skulle arbeta 

med på workshopen via mail ett par dagar innan workshopen, men tilldelades ingen konkret uppgift i 

mailet. Efter introduktionen delades deltagarna systematiskt in i grupper. De parades samman med 

personen som de verkade vara minst känd med sedan tidigare. Bedömningen gjordes genom att 

försöksledaren uppmanade deltagarna att para ihop sig med en person de inte kände sedan tidigare. 

Efter detta presenterades uppgiften och dess material. Försöksledaren förde 

observationsanteckningar vid varje tillfälle, där noterades saker som möjligen kunde användas för att 

sätta det material deltagarna skapade i kontext. 

3.1.4 Analys – workshop materialet 
Materialet som genererades under workshoparna har legat till underlag för de specifika särdrag som 

internt bedömdes höja och sänka kvalitet i tekniska dokument. Materialet analyserades genom att 

lista och samla ihop de teman som gick att utläsa i allt datamaterial (Howitt, 2013). Denna typ av 

dataanalys ställer lägre krav på att vara driven av teoriskapande, vilket stämmer överens med syftet 

för utförandet av workshoparna. Workshoparna utfördes för att samla samman specifika textuella 

särdrag och identifiera vilka dessa är. 

Analysarbetet inleddes med att granska datamaterialet och de anteckningar som hade förts. 

Övergripande teman genererades ur datamaterialet och diskuterades med uppsatsens externa 

 

 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 

Antal deltagare 5 4 3 (varav en som redan 
deltagit i workshop 2) 

           Tabell 5. Deltagare fördelat på workshoptillfällen. 
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handledare som arbetar på Saab med frågor som rör just kvalitet för teknisk dokumentation. 

Anteckningarna som hade förts var ett ytterligare stöd i tolkningen av datamaterialet. Exempelvis 

hade deltagarna vid ett tillfälle diskuterat huruvida rumsbenämningar, såsom ”horisontell”, får 

användas i instruktioner. I anteckningarna står det att det pågått en diskussion om dessa ska 

uteslutas helt eller delvis. De kom fram till att dessa inte borde finnas i instruktioner eftersom en 

servicetekniker kan gå tillbaka i instruktionen efter att hen har tagit bort något som kanske inte 

längre är placerad horisontell. I detta pars workshopmaterial representeras denna överenskommelse 

genom att man har strukit över ”vertical”, vilket kanske inte är en lika tydlig representation för att 

dra en slutsats. Efter att en lista med samtliga särdrag skapats så bestämdes vilka särdrag som skulle 

mätas i systemet. Detta bestämdes tillsammans med uppsatsen externa handledare. 

3.2 Språkteknologiska metoder 
De begrepp som beskriver hur man kan hantera naturligt språk med hjälp av datorer beskrivs i detta 

avsnitt. Om inget annat anges så utgår definitioner för begrepp och metoder ifrån de som Jurafsky 

och Martin (2014) beskriver. 

3.2.1 Parsning och tokenisering 
Att parsa en text innebär att indata, såsom ett fullständigt dokument, returneras enligt en 

specificerad lingvistisk struktur. Detta kan bland annat göras morfologiskt eller syntaktiskt som 

exempelvis kan returnera texten som en sträng, en graf eller ett träd. I tät relation till parsning är 

tokenisering. Tokenisering är den process vilken en text genomgår för att skilja varje enskilt ord åt. I 

de flesta fall skiljs ord åt av blanksteg, men tokeniseringsprocessen försvåras av ord såsom ”I’m” vilka 

behöver separeras och åter bli två meningsbärande enheter. Tokenisering kan också göras för 

meningar, så kallad meningssegmentering, då skiljs och lagras varje egen mening som en enhet i ett 

dokument. Generellt sett görs detta efter skiljetecken såsom punkter, utropstecken och frågetecken. 

Även i denna uppgift finns det ambiguitetsproblem. Förkortningar är ett tydligt exempel där punkter 

används med andra funktioner än att skilja syntaktiska strukturer åt och en typisk svårighet med 

uppgiften.  

3.2.2 Ordklasstaggning 
Ordklasstaggningen är processen att identifiera varje ords ordklass, till exempel att automatiskt 

tilldela ordet ”aeroplane” ordklassen substantiv. Processen motiveras av den information ordklasser 

ger om ordet och dess grannar, som kan användas för att bestämma vad det är för ord. Problemet 

med mångtydiga ord är ett återkommande hinder inom språkvetenskapliga applikationer. De flesta 

orden i engelska är enkla ord som bara har en betydelse, men de flesta av de mest förekommande 

och använda orden i engelska kan ha fler än en betydelse och därmed tillhöra olika ordklasser. Ett 

exempel på det är ”can”. Ordet kan taggas både som substantiv och verb. Det existerar främst två 

olika klasser av algoritmer för ordklasstaggning; regelbaserade och stokastiska. De regelbaserade 

innehåller en mängd regler som skrivits för hand för dessa tvetydiga ord. Ett exempel på en sådan 

regel är att ett ord alltid är ett substantiv och inte ett verb om det följs av en determinerare. 

Stokastiska algoritmer löser samma ambiguitetsproblem genom att använda sig av en träningskorpus 

för att bestämma sannolikheten för att ord ska ha en specifik ordklass givet sin kontext. De 

automatiska ordklasstaggarna som existerar, oavsett klass, behöver därför ordet tillsammans med 

meningen för att disambiguera betydelsen av ordet.  

Penn Treebank är en känd korpus som bygger på en samling ordklasstaggar om 45 stycken. Den 

innehåller över 4,5 miljoner ord i amerikansk engelska som har annoterats för hand med sina 

ordklasser. Korpusen används i flera kända språkteknologiska applikationer och framförallt för 

syntaktsisk analys.  
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3.2.3 Dependensparsning 
Dependensparsning, en form av syntaktisk parsning, är en metod inom språkteknologi. Metoden 

bygger på att syntaktiska strukturer konstitueras av lexikaliserade begrepp vilka i sin tur är 

sammankopplade genom asymmetriska relationer; så kallade dependenser. En menings dependenser 

kan användas för att skapa en ordnad struktur i form av dependensträd. I trädet finns samtliga ord i 

mening med och varje ord har en dependens till ett annat ord i sin struktur. I Figur 2 kan man se hur 

ett sådant träd ser ut. Varje träds rot är överordnande och övriga ord därmed underordnande. De 

underordnande orden kan i sin tur vara överordnande till andra ord i strukturen. Dependensen är 

dock binär. Dependensernas etikett är deras grammatiska relation, även denna är binär, se Figur 3 

för exempel på relationers etiketter. MaltParser är ett datadrivet dependensverktyg som finns 

tillgänglig via maltparser.org. Verktyget är utvecklat för att användas i språkteknologiska 

tillämpningar och i vetenskapliga studier. Verktyget behöver indata som tokeniserats, ordklasstaggats 

och lagrats i CoNLL-format (Institute of Formal and Applied Linguistics, 2009). Eftersom verktyg som 

utför en syntaktisk parsning är beroende av data som i automatiserade processer utförs av andra 

språkteknologiska system så vilar dess prestation alltid på resultaten ifrån tidigare textprocesser och 

textbearbetningar. En sämre ordklasstaggare kommer därmed bidra till en mindre korrekt 

dependensparsning. 

 

Figur 3. Dependensparsad mening för ”The city consists of four parts”.. 

3.2.4 Utvärdering 
För att evaluera parsrar och taggare så använder man sig av olika mått. Alla mått som presenteras i 

denna sektion jämför utdata ifrån systemet med en guldstandard. En guldstandard är en annoterad 

textmängd som annoterats av människor. Precision är ett mått på hur stor del av de klassificeringar 

som gjorts av systemet som är korrekta. Täckning, också kallad recall, är ett mått på hur stor del av 

de klassificeringar som gjorts av systemet som faktiskt har detekteras. Det finns också flera mått som 

är användbara i utvärderingar där man har tillgång till en guldstandard. Korrekthet bedömer till 

exempel hur stor del av klassificeringar som gjorts som är korrekta. Ett språkteknologiskt system kan 

därmed bedömas olika beroende vad som är viktigast i förhållande till tillämpningens kontext. 

3.2.5 NLTK 
NLTK, natural language tool kit, är en samling Pythonmoduler och dataset som kan användas för 

språkvetenskapliga databehandlingar (Bird, Loper, & Klein, 2009). NLTK distribueras fritt genom 

öppen licens via nltk.org. Verktygen är speciellt anpassade för studenter som utför forskning inom 

naturligt språk och utvecklades främst för att effektivt bygga en bro mellan lingvister och datavetares 

i deras akademiska arbete (Bird et al., 2009). Tokeniseringen i NLTK använder reguljära uttryck för att 

tokenisera texten. Algoritmen delas in i flera steg och använder sig främst av kombinationer av 

reguljära uttryck, läsarens hänvisas till dokumentation för NLTK där algoritmen beskriv i detalj. 

Meningarna i NLTK segmenteras genom en språkoberoende oövervakad maskininlärningsalgoritm 

som är speciellt utvecklad för att hantera ambiguitetssvårigheten som förkortningar ställer på 

meningssegmentering (Kiss & Strunk, 2006).  Ordklasstaggaren i NLTK bygger på Penn Treebanks 

taggset.  
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3.3 Implementering 
Denna sektion beskriver det system som utvecklats för uppsatsen. Syftet med systemet var att 

undersöka om utvalda mått går att använda för att evaluera kvalitet i teknisk dokumentation. Genom 

att väga samman tre olika värden; ett för läsbarhet, ett för unikhet och ett för dependenslängd 

undersöktes sedan systemets validitet. Vidare undersöktes hur man genom en 

plageringsdetekteringsalgoritm kan hitta meningar som är speciellt utmärkande i sin egen kontext. 

Värdet för detta har inte lyckats användas för det sammanvägda kvalitetsvärdet. All implementation 

utöver de externa modulerna har gjorts i Python. 

3.3.1 Systemstruktur 
Figur 4 visar en översikt över systemet och hur data flödar genom dess huvudkomponenter. Varje del 

tar emot indata och returnerar utdata till nästa komponent. Systemet inleder processen med att läsa 

alla XML filer och extrahera den tekniska dokumentationens text. Texten som extraherats används 

därpå för att skapa en korpus som bearbetas. När textbearbetning är avslutad så räknas de olika 

måtten ut. I analysen räknas samtliga mått ut och därefter returneras vilka meningar som detekterats 

som komplexa och dokumentets värde för läsbarhet, unikhet och dess dependenslängd. 

 

3.3.2 Textbearbetning 
Alla dokument i korpusen går igenom en förbearbetning i flera steg. Varje enskilt dokument lagras 

sedan om i en databas. Figur 5 ger en översikt av den förbearbetning som dokumenten genomgår.  

Teknisk dokumentation i 
XML 

Dokumentkorpus 

Extraktion av 
dokumenttext 

Textbearbetning 

Databas 

Analys 

Komplexa meningar  Läsbarhetsvärde, dependenslängd 
och unikhet 

Figur 4. Översikt över systemet. 
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För att kunna undersöka dokumentens struktur och dependensparsa dom så måste texterna i 

dokumenten segmenteras och tokeniseras. Detta gjordes genom att först extrahera all text ifrån de 

XML strukturerade dokumenten till ett dokument med ren text. Därefter utfördes tokenisering och 

segmentering och dokumenten lagrades på nytt; NLTK:s Pythonbibliotek användes för dessa 

uppgifter.  

Efter omstruktureringen av texterna ordklasstaggades varje ord med hjälp av NLTK:s modul för 

ordklasstaggning. Taggaren använder sig av Penn Treebank för att utföra uppgiften på engelska 

dokument. Systemet lagrar om varje dokument enligt CoNLL format där varje rad i dokumentet 

innehåller ordnad information om varje ord. Varje rad består av tio ordnade kolumner som separeras 

med tabbar. 

Dependensparsningen i systemet görs med hjälp av MaltParser (Nivre et al., 2007). Indatan för 

systemet behöver vara strukturerat I CoNLL format. Kolumner som saknar information består av ett 

understreck. MaltParser är en datadriven dependensparser som kräver en förtränad modell. 

Systemet använde en modell som finns tillgänglig på MaltParsers websida, modellen återfinns under 

namnet engmalt.linear-1.7.mco. Ett skript använder sedan de dependensparsade filerna i CoNLL 

format för att räkna ut dependenslängd och för att detektera meningar som verkar utstickande i sin 

kontext.  

3.3.3 Textanalys 
Systemet använder sig sedan av den databasens lagrade data för att analysera och räkna ut de 

kvantifierade textuella särdrag som experter anser reflekterar kvalitet i teknisk dokumentation. Figur 

6 visar en översikt över analysprocessen och vilka dokument som ligger till grund för måtten. 

 

Dokumentkorpus 
Databas 

Textbearbetning 

Tokenisering & 
segmentering 

Ordklasstaggning 

Omskrivning till 
CoNLL format. 

Dependensparsning 

Figur 5. Översikt över textbearbetning som görs i systemet. 
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Efter fullständig textbearbetning räknas LIX och OVIX ut för texten. För att använda dessa två värden 

tillsammans så har de vägts samman. Sammanvägningsfunktionen (se Formel 3) bygger på 

experiment som Johan Falkenjack utfört för att undersöka hur väl måtten representerar läsbarhet. 

Nämnarna i formeln normaliserar LIX och OVIX för att placera dessa i samma skala och kommer ifrån 

standardavvikelsen som erhållits i experimenten. OVIX har tidigare visat sig vara bättre än LIX som ett 

mått på läsbarhet (Sjöholm, 2012). Med anledning av detta så viktas sedan OVIX och LIX, där OVIX 

väger tyngre. Det bör dock noteras att denna uppsats inte haft några ambitioner med att komma 

fram till den optimala sammanvägningen och att funktionens värden baseras på helt annan data än 

den som har använts i uppsatsen. Funktionen anses tillräcklig för att i analysen kunna ta hänsyn till 

både OVIX och LIX som ett enat mått. 

 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑣ä𝑔𝑡 𝑙ä𝑠𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 4,7 + (
𝐿𝐼𝑋

7,6
) + 7,3 (

𝑂𝑉𝐼𝑋

8,2
) 

Formel 3. Funktion för sammanvägning av läsbarhetsvärden 

Textkloner undersöks i systemet genom att kontrollera om varje enskild mening i dokumentet är 

unik. Värdet svarar för hur stor del av dokumentets meningar som är unika.  

För att undersöka dependenslängd så returnerar systemet medeldependenslängden per dokument. 

Detta görs genom att för varje dependensträd bestämma avståndet mellan varje dependent och dess 

huvud i meningarna. Slutligen summeras varje menings dependenslängd och divideras med antalet 

meningar i dokumentet (Liu, 2008; Sjöholm, 2012). Detta värde returneras sedan av systemet. 

Slutligen analyserar systemet vilka meningar som är komplexa. Detta görs genom att beräkna pq-

gram avståndet mellan varje mening i dokumentets dependensträd och lagra dessa i en matris. 

Därpå beräknas varje menings median och lagras på i en ny matris. Den resulterande 

dokumentmatrisens medelvärde och standardavvikelse beräknas därefter för att användas för 

tröskelvärdet. Slutligen kontrolleras varje enskild menings medelavstånd. Om meningens värde 

överstiger tröskelvärdet som satts så markerar systemet den som komplex. Som det går att se i Figur 

7 så är matrisen triangulär vilket gör den mindre tung att hantera. Det går därmed snabbare att 

kontrollera vilka meningar som har värden som överstiger ett valt tröskelvärde. 

 

Figur 6. Översikt över systemets analysprocess 

 

Databas

Komplexa meningar kandidater

Kvalitetsvärde

Beräknar pq gram avstånd 
mellan samtliga meningar
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för samtliga meningar
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𝐷𝑛  = 

[
 
 
 
𝑑1,1 𝑑1,2 ⋯ 𝑑1,𝑛

𝑑1,2 𝑑2,2 𝑑2,3 𝑑2,𝑛

⋮ 𝑑2,3 ⋱ ⋮

𝑑1,𝑛 𝑑2,𝑛 ⋯ 𝑑𝑛,𝑛]
 
 
 

= [

0 𝑑1,2 ⋯ 𝑑1,𝑛

∗ 0 𝑑2,3 𝑑2,𝑛

⋮ ∗ ⋱ ⋮
∗ ∗ ⋯ 0

] 

Figur 7. Dokumentmatrisen med dess pq-gram avstånd 

3.4 Sammanvägning av mått 
För att undersöka hur de automatiska måtten skulle kunna vägas samman fick 13 experter på Saab i 

uppgift att på egen hand bedöma varje enskild menings kvalitet i ett dokument. Detta gjordes för att 

validera systemet. 

3.4.1 Texterna 
Dokumentet innehöll tre texter som valdes ut för att de innehöll variation på de parametrar som är 

relevanta för de automatiska måtten. Alla texterna var dokument som författats och tagits fram för 

Saabs produkter. En av de tre texterna manipulerades manuellt och försämrades på ett sådant sätt 

som gav sämre kvalitetsvärde enligt de automatiska måtten. Totalt manipulerades fyra meningar. 

Hur meningarna såg ut innan de skrevs om, vad omskrivning blev och varje menings dependenslängd 

och LIX värde går att se i Tabell 6. Mening nummer tre uppifrån förändrades för att den skulle 

upplevas mer vag och därmed försämras, men höjde inte värdena för LIX eller dependenslängd. 

Originaltextens 
mening 
(dependenslängd) 
(LIX) 

Omskriven 
mening 
(dependenslängd) 
(LIX) 

Always clean the 
equipment that you send 
to storage, workshop and 
such.  
 
(2,4)  
(21,62) 

The equipment that you 
send to storage, 
workshop and such; 
always clean it before 
sending it.  
(2,6)  
(21,26) 

Clean the surface that has 
been contaminated with 
the gel.  
 
 
(1,8) 
(18,36) 

Because surfaces that 
have been in contact 
with gel is considered 
contaminated, it must 
be cleaned.  
(1,82)  
(33,5) 

You can then discard the 
litterbag with the other 
garbage.  
(2,18)  
(27,46) 

If possible you can when 
you discard the bag do 
with the other garbage.  
(1,85)  
(20,2) 

Make sure that the contact 
resistance is in the correct 
limits when you install an 
EMI-gasket.  
 
(1.96)  
(29,59) 

When you install an 
EMI-gasket, try to make 
sure that the contact 
resistance is in the 
correct limits.  
(3,95)  
(25,2) 

Tabell 6. Meningar ur tekniska dokument, visas som original och omskriven, samtliga visas tillsammans med sin 
dependenslängd och LIX värde. 

Totalt innehöll dokumentet 92 meningar ifrån tre olika texter. Alla stycken ifrån texterna kastades 

om slumpmässigt innan dokumenten också sammanfogades. Varje mening stod i sitt styckes kontext, 

styckesföljden saknade därmed koherens och texten saknade en röd tråd. Text A innehöll 35 

meningar, text B 17 meningar och text C innehöll 40 meningar. 
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3.4.2 Expertgruppen 
Experterna är en grupp personer på Saab som ingår i ett nätverk för att främja utvecklingen av Saabs 

tekniska publikationer. Nätverket kallas för User Group TechPub och i detta ingår experter som 

arbetar med teknisk dokumentation rörande Saabs olika produkter, alltifrån flygsimuleringsmjukvara 

och Gripen till dokumentationen för ubåtarna som Saab producerar i Malmö. Nätverket samlas kring 

ett förbestämt tema tre gånger varje år i syfte att bidra till den långsiktiga och innovativa 

utvecklingen för tekniska publikationer. Första temat för mötet år 2015 var kvalitet. Mötet pågick 

under en hel dag där en del deltagare vek av efter lunch. Under förmiddagen deltog femton 

personer, då inräknat med uppsatsens författare och dess bihandledare vilka inte bidrog med 

datamaterial. Tre personers bedömningar valdes att inte inkluderas i resultatet då de inte innehöll 

fullständiga bedömningar på samtliga meningar.  

3.4.3 Värdering 
Experterna närvarade på olika sätt i samma rum, två personer deltog via digital konferens utan video, 

de resterande tretton personerna satt i samma rum. Samtliga tillgavs dokumentet de skulle bedöma 

varpå de fick instruktion om vad de skulle göra muntligt. De fick i uppgift att de skulle bedöma ett 

dokument som innehöll slumpmässiga meningar på ett binärt sätt, alltså bra eller mindre bra. De fick 

veta att dokumentet saknade kontext och att fokus för deras bedömning skulle vila på varje enskild 

mening. Experterna gavs frihet i hur annotationen skulle göras, bara det var tydligt vad som innebar 

vad så att inte det skulle finnas utrymme för tolkning av deras annotation. Ingen tidsbegränsning 

gavs. Vidare fick de utrymme att ställa frågor kring uppgiften innan de startade. Efter 25 minuter var 

alla experter färdiga med uppgiften.  

När dokumenten samlats in så påpekade flera deltagare att det var en svår uppgift att bedöma text 

som saknar betydelse och kontext. Två experter berättade också att de gått tillbaka till redan 

annoterade meningar och ändrat sin första bedömning.  

3.5 Förutsäga kvalitet – validering av systemet 
I syfte att undersöka systemets validitet så togs det hjälp av en teknisk redaktör på Saab. För att 

validera systemet så var det önskvärt att väga samman alla de mått som undersökt inom ramarna för 

denna uppsats. En regressionsanalys av systemets resulterande värden och expertgruppens 

kvalitetsbedömning visade ingen statistisk signifikans. 

Funktionen togs ändå fram genom samma ovanstående regressionsanalys i SPSS där samtliga värden 

ifrån systemet beräknades tillsammans med expertgruppens bedömning som beroende variabeln. 

Samtliga värden som systemet räknar ut användes i funktionen. Dessa är dependenslängd på 

dokumentnivå, relativt antal unika meningar på dokumentsnivå (unikhet), sammanvägt 

läsbarhetsvärde och summan av antalet meningar som systemet markerat som komplexa. 

Expertens uppgift var att på valfritt sätt bedöma kvaliteten i två olika texter. De båda texterna var 

instruktionstexter ifrån Saabs egna tekniska dokumentation. Text D innehöll 12 meningar och Text E 

innehöll 18 meningar. Till skillnad ifrån expertbedömningen så var texterna för uppgiften i samma 

format som brukare använder dom – alltså samtliga stycken och meningar gick att lästa i sin korrekta 

kontext.  

Eftersom syftet med uppgiften var att undersöka om det gick att förutsäga en experts 

kvalitetsbedömning så användes en teknisk redaktör som arbetar på Saab. Bedömningen gjordes så 

att redaktören fick tillsänt ett mail med en instruktion om att bedöma kvaliteten hos de två bifogade 

texterna. Samma texter analyserades också av systemet. Den tekniska redaktören fick bedöma 

texterna på valfritt sätt, men bedömningen skulle slutligen generera ett värde mellan 0-100 för varje 
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enskild text, där 0 skulle vara det sämsta och 100 det bästa. Den tekniska redaktören som utförde 

denna uppgift valdes genom bekvämlighetsurval (Howitt, 2013) där en av de redaktörer som deltagit 

i en av de första workshoparna tillfrågades. Redaktören har inte deltagit i expertbedömningen som 

gjordes för sammanvägningen av måtten.  

3.6 Etiska överväganden 
De tekniska skribenter och redaktörer som deltagit i denna studie har gjort så av egen vilja och har 

getts möjligheten att dra sig ur när helst de velat. Detta gäller för samtliga moment i studien där data 

samlats in. 

För de workshops som utfördes fick samtliga deltagare veta att material som samlas in efter 

workshopens slut endast ska fungera som en samling av idéer och begrepp som hör samman med en 

intern bedömning av kvalitet för den tekniska dokumentationen. Inga deltagares uppgifter samlades 

in för att lagras och i materialet, både det som deltagare producerade och i anteckningar som fördes, 

är det inte möjligt att urskilja vem som har författat vad.  

För expertbedömningen så informerades deltagarna muntligen om uppgifterna, syftet med studien 

och hur det data som generats skulle användas. Inga deltagare går att identifiera vid namn. Tillika 

villkor låg till grund för den expertbedömning som gjordes av en teknisk redaktör som bedömde två 

olika texter. 

3.7 Validitet för deltagande design 
För att kunna generalisera en studies resultat och vara säker på att det går att använda dessa för att 

representera en större grupp och dra slutsatser om denna så är det viktigt att försöksdeltagare väljs 

med den ambitionen (Howitt, 2013). Denna studie gjorde ett bekvämlighetsurval (Howitt, 2013; 

Kjellberg & Sörqvist, 2011) och saknade möjlighet att göra urvalet på något annat sätt. Samlingen 

särdrag anses för uppsatsens syfte tillförlitlig som baserats på 11 experters identifiering av särdrag 

för bedömning av kvalitet i dokumentationen. Könsfördelningen för workshoparna var fyra kvinnor 

och sju män. Ålder och yrkeserfarenhet tillfrågades inte. 

Inför sammanvägningen av kvalitetsmåtten så bedömdes ett dokuments meningars kvalitet binärt av 

13 experter. Gruppen anses av studien vara speciellt kompententa att göra denna 

kvalitetsbedömning. Könsfördelningen i gruppen var sex kvinnor och sju män.  

Den kombination av metoder som använts i denna studie har ansetts vara den mest tillförlitliga 

metoddesignen för att besvara uppsatsens frågeställning. 
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4 Resultat 
För att besvara vilka textuella särdrag man internt på Saab bedömer som kvalitet för den tekniska 

dokumentationen så utfördes det tre workshops. Dessa genererade ett flertal särdrag som är i 

experternas fokus vid en subjektiv bedömning av teknisk dokumentation. De särdrag som 

presenteras är också de som legat till grund för de automatiska mått som har undersökts som metod 

för att automatiskt evaluera kvalitet i Saabs tekniska dokument. Det experimentella resultatet för 

systemet presenteras också i detta avsnitt. De automatiska måtten har sedan undersökts hur de ska 

viktas samman för att erhålla ett enhetligt mått. Resultatet ifrån experternas binära bedömning som 

ligger till grund för sammanvägningsfunktionen som togs fram introduceras därnäst. Slutligen gjordes 

ett test för undersöka om kvalitetsmåttet kunde förutsäga hur en teknisk redaktör på Saab bedömde 

två tekniska dokument, som en indikation på systemets validitet. Sista avsnittet redovisar det 

resultatet.  

4.1 Workshop resultat 
De tre workshops som genomfördes med hjälp av experter genererade flera idéer på konkreta 

automatiska mått som senare använts i denna uppsats. För det som anses lyfta kvalitet så antas det 

motsatta gälla; alltså brott emot det som annars lyfter kvalitet försämrar kvalitet. För att göra det 

tydligt för läsaren så presenteras resultat ifrån workshopstillfällena endast genom de särdrag som 

försämrar kvalitet. Särdragen som gick att anse kvantifierbara och som försämrar kvalitet presenteras 

nedan, ordningen i vilken de följer är irrelevant. 

Särdrag som försämrar kvalitet: 

 Tomma fraser  För djupt vid länkar i 
länkar 

 Extra blanksteg 

 Svår och krånglig 
syntaktisk struktur 

 Tomma länkar  Rubriksnivåer följer 
inte skrivguide 

 Tydlig författarstilistik  Listor som är kortare 
än två 

 Olika formatstruktur i 
ett dokument 

 Rumsbenämningar i 
instruktioner 

 Bilder och tabeller som 
saknar rubrik 

 Beskrivning efterföljs 
av funktion 

 Första introduktion av 
objekt ska göras med 
”a”/”an” därefter 
”the” 

 Bilder och tabeller som 
inte refereras i löptext 

 Fel refererad bild, 
tabell eller avsnitt. 

 Bild och bildtext på 
olika sidor 

 Tabell och tabelltext 
på olika sidor 

 Rubrik och dess 
avsnitts text på olika 
sidor 

 Olika layoutstruktur i 
ett dokument 

 Otydliga instruktioner i 
skrivguider 

 Ologisk rubriksättning 

 Otydlig 
ändringsmarkering 

 Otydlig vem som är 
brukare 

 Långa meningar 

 Luddiga beskrivningar  Instruktioner saknar 
verklighetsförankring 

 Inkonsekvent 
terminologi 

 Syftningsfel  Stavfel  Grammatiska fel 

 Inkompletta meningar  Arbetsmoment som 
saknas helt eller delvis 

 Otydliga typsnitt 

 Onödiga referenser  Överflödiga 
beskrivningar 

  



23 
 

I detta avsnitt kommer de särdrag som presenterats ovan och som inte verkar självklara att tas upp. 

”Extra blanksteg” är ett sådant särdrag som kan störa den visuella symmetrin i en text där två 

blanksteg skiljer två ord åt och kan därmed upplevas som brott emot läsbarheten av en text. Det 

knyter på så sätt an till användbarheten av texten. Är den tekniska dokumentationen svårläst så 

kommer den upplevas svår att använda. I listan finns det också andra särdrag som hör samman med 

användbarheten av den tekniska dokumentationen. Såsom ”Bild och bildtext på olika sidor”, ”Tabell 

och tabelltext på olika sidor”, ”Rubrik och dess avsnitts text på olika sidor” och ”Otydliga typsnitt”. 

Dessa punkter styr inte de tekniska skribenterna och redaktörerna över utan görs i ett annat 

arbetsled. Det som förenar punkterna är att de stör brukaren utan att ha direkt påverkan på 

uppgiften. Mycket likt ”Extra blanksteg”, kan de därför ha negativ inverkan på användbarheten av 

den tekniska dokumentationen. En punkt som verkar uppstå som en manuell lösning för att rubriker 

och objekt inte hör samman är att man infogar element som är tomma ovan i XML hierarkin, vilket 

får följden att det finns tomma fraser. Det är inte bara ansett vara ett problem med kvaliteten, men 

det är också ett moment som vid en senare redigering kan skapa extra arbetsmoment när det lagts in 

eller tagits bort element som gör att dessa tomma fraser inte längre behövs. 

Skrivguiden reglerar tydligt vilka rubriker som får följa vilka och att bryta mot skrivguiden i 

rubriksättning ansågs försämra kvaliteten. Dock är det så att den tekniska dokumentationen har 

redigerats och förändrats och likaså skrivguiden och riktlinjer har genomgått förändringar. Detta 

resulterar i att det ibland förekommer brott emot skrivguide som för tidigare versioner kanske inte 

varit ett brott. Detta fenomen gäller för alla de punkter som regleras av skrivguide och där denna 

uppdaterats utan att redigera all text utefter de nya riktlinjerna. Punkterna som detta gäller för är; 

”Rubriksnivåer följer inte skrivguide”, ”Olika layoutstruktur i ett dokument”, ”Listor som är kortare än 

två”, ”Olika formatstruktur i ett dokument” och de punkter som rör avsaknad av rubrik.  Ett annat 

problem som hör samman med delredigeringar av dokumenten, men som inte behöver skyllas icke-

överensstämmande skrivguide och teknisk dokumentation är ”Onödiga referenser”, ”Tomma länkar” 

och ”Fel refererad bild, tabell eller avsnitt”. Problemet med dessa punkter hör ihop med att man som 

brukare kommer möta problem när man försöker lösa sin uppgift. Exempelvis så kan det vara så att 

det tidigare har ingått en förbrukningsartikel i en version av den tekniska dokumentationen som 

senare tagits bort ifrån produkten. Då är det möjligt att man tagit bort artikeln och dess referens 

ifrån arbetsmomentet, men lämnat kvar artikeln i översikten för arbetsmomentets samtliga 

förbrukningsmaterial. Detta skulle ge upphov till en onödig referens. ”Långa meningar” styrs idag av 

de skrivregler som STE tillhandahåller. Eftersom reglerna inte från början har styrt författandet av 

texterna så påverkar det, likt nya uppdateringar av skrivguiden, hur man bedömer text som finns i 

tidigare versioner av den tekniska dokumentationen. 

”Första introduktionen av ett objekt ska göras med ’a’/’an’, därefter ’the’” syftar till att man som 

läsare antas veta vad objektet är om det refereras till i löpande text. Om det i texten står ”the tube” 

så bör denna ”tube” ha presenterats tidigare och då introducerats med ”a” eller ”an” för att inte 

skapa förvirring hos brukaren. Förvirringen uppstår då brukaren verkar uppmanas veta något som 

hen faktiskt inte vet som i sin tur måste göra en egen tolkning av vad som menas. Ytterligare en 

punkt som kan skapa tolkningsutrymme och därmed öppna upp för förvirring är ”Rumsbenämningar i 

instruktioner”. Problemen uppstår först när något som beskrivits med en rumsbenämning monterats 

ned. Då är inte det inte längre självklart att beskrivningen och verkligheten är kompatibla. 

”Tydlig författarstilistik” syftar till ett problem som man vill motverka på Saab. Oavsett hur problemet 

uppstått så finns det en strävan om att skapa en så enhetlig text som det är möjligt både vid 

redigering och författande av den tekniska dokumentationen. Målet bakom detta är att brukaren ska 

uppleva det som om att det finns en ”Saab-röst” bakom all den tekniska dokumentationen hen läser 
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och använder. Denna enhetlighet och ”Saab-röst” sträcker sig också in på ”Konsekvent terminologi”, 

”Svår och krånglig syntaktisk struktur”. För att verka som en författare i den tekniska 

dokumentationen så bör terminologival i texterna vara konsekventa. Har man valt att kalla det 

tekniska objektet för ”the assembly” så ska detta vara den enda benämningen för denna artikel i alla 

dokument som rör just denna. En svårighet med meningar som verkar krångliga är hur det ska 

hanteras vid redigering i den tekniska dokumentationen. Det är möjligt att man som skribent tilldelas 

ett stycke som sedan gammalt innehåller flera krångliga meningar, men bara fått i uppgift att ändra 

delar av stycket. De delar som ändras måste bli så bra som möjligt med hänsyn till den kontext de 

står i. Det räcker därför inte bara att kunna skriva ”enkla och okonstlade” meningar, men uppgiften 

med att redigera försvåras ytterligare av att meningarna ska anpassas till sin kontext. Ytterligare 

punkter som man idag vill ska genomsyra hur man skriver på Saab är att man inleder ett dokument 

med att beskriva ett objekts funktioner för att senare presentera objektets beskrivning. Igen, det ska 

vara tydligt för brukaren vad hen läser oavsett om instruktionerna rör olika delar av flygplanet. 

”Luddiga beskrivningar” och ”Överflödiga beskrivningar” är text som rör ett objekt, men som inte 

verkar tillfredställande eftersom den innehåller mer information än det är nödvändigt att ha för att 

lösa uppgiften eller för att det går att tolka beskrivningen. Målet med den tekniska dokumentationen 

på Saab är att utelämna tolkningsutrymmet så mycket som det är möjligt eftersom det eventuellt kan 

uppstå fel vid service eller reparation av flygplanen. Det är också väldigt viktigt att den tekniska 

dokumentationen används i arbetsmoment med flygplanen. Anledningen är att flygplanen genomgår 

uppdateringar som kan ge upphov till att det kan tillkomma eller försvinna artiklar eller 

arbetsmoment i instruktionerna som då kommer att vara nya för brukare.  

Genom att använda hyperlänkar i XML så försöker man på Saab undvika redundant information. En 

nackdel som eventuellt kan uppstå då är när ett dokument länkar till ett annat dokument som 

beskriver en del av ett arbetsmoment som i sin tur länkar till ett tredje som i sin tur kan länka till ett 

fjärde och så vidare. ”För djupt vid länkar i länkar” är en sådan sak man vill kunna undgå för att 

brukaren inte ska refereras runt.  

4.2 Systemets resultat 
Fyra olika mått undersöktes för att automatiskt bedöma kvalitet i texterna; unikhet (undersökning av 

textkloner), läsbarhetsvärde, dependenslängd och en implementering för att undersöka unik 

författarstilistik. För att fastställa hur de ytliga måtten beter sig så utfördes flera experimentella 

tester som presenteras i detta avsnitt.  

4.2.1 Detektion av komplexa meningar 
För att säkerställa hur väl pq-gram distans kan användas för att markera meningar som unika i 

förhållande för författarstilistik så undersöktes algoritmen på två olika sätt. Eftersom algoritmen har 

sitt ursprung i plagieringsdetektering så undersöktes hur algoritmen presterade på PAN 2009 års 

testdata (Potthast, Stein, Eiselt, Barrón-Cedeño, & Rosso, 2009) var det första sättet. Resultaten ifrån 

detta syns i Tabell 7 och i jämförelse med de tävlande bidragen i tävlingen (se Tabell 8) så är 
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algoritmens resultat inte användbart för att detektera plagiering. Resultatet för precision och recall i 

Tabell 7 är summan av de enskilda dokumentens resultat dividerat med antal dokument. 

Tabell 8 visar delar ifrån resultaten för de som bidrog i PAN:s intrinsiska plagieringsdetektering år 

2009 (Potthast et al., 2009). Bidragen har undersökts på samtliga 4753 dokument och har varierande 

resultat. Utgår man ifrån att samma resultat som erhölls för de slumpmässigt valda 600 dokumenten 

skulle erhållas för alla dokumenten, så hade den här metoden som bidrag placerat sig sist i tävlingen 

med hänsyn till precision och recall. För detaljer om dokumenten som undersökts och de metoder 

som använts av de tävlande så hänvisas läsare av denna uppsats till rapporten ifrån tävlingen 

(Potthast et al., 2009). 

För att undersöka hur algoritmen hanterade meningar som manipulerats i Saabs dokument så 

manipulerades fyra meningar i ett dokument för att försämras enligt dess dependenslängd. Text C 

finns beskriven i 3.4.1 Texterna. Resultaten i Tabell 9 visar en utvärderingen av systemet som 

detekterar komplexa och/eller författarunika meningar. De bästa resultaten med hänsyn till recall 

erhålls genom att sätta ett tröskelvärde som är lägre än medelavståndet mellan alla dokumentets 

dependensträd. Väljs detta värde så sjunker systemets precision tydligt. En precision på 0,2 tyder på 

att systemet detekterar många fler meningar än det kan vara önskvärt. Om medelavståndet istället 

används så förbättras precisionen tydligt, men systemet missar att detektera en manipulerad 

mening.  

4.2.2 Expertbedömingen och de automatiska måtten på tekniska dokument 
Tretton experter som arbetar med teknisk dokumentation på Saab fick bedöma ett dokuments 

kvalitet genom att binärt bestämma varje enskild mening som bra eller mindre bra. 10 bedömningar 

användes för att beräkna kvalitetsvärde på dokument och meningar. Samtliga meningar i 

dokumenten gavs värdet 1 om den hade bedömts som bra och 0 för de som upplevdes mindre bra, 

bedömningen var därför binär. Information om texterna går att läsa i 3.4.1 Texterna. 

Text Tröskelvärde Korrekthet Recall Precision 

C 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 0,925 0,75 0,6 

C 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
− 0,038 

0,65 1 0,22 

C 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
− 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 

0,6 1 0,2 

Tabell 9. Resultat ifrån systemet i syftet att detektera manipulerade meningar i ett tekniskt dokument.  

 

Dokument Tröskelvärde Makro precision Makro recall 

600 
slumpmässigt 
valda dokument 
ur testdata ifrån 
PAN 2009 

Medelavstånd 0,027  0,18 

Tabell 7. Resultat ifrån systemet som gjorts på en del av PAN 2009 års testdata 

 

Tävlande Makro 
precision 

Makro 
recall 

Stamatatos 0,2321 0,46 

Hagbi & Koppel 0,1091 0,9437 

Muhr et al. 0,1968 0,2724 

Seaward & Matwin 0,1036 0,5630 
Tabell 8. Delresultat för intrinsisk plagieringsdetektering ifrån PAN 2009 
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Expertbedömning 

För att undersöka interbedömarreliabiliteten så använde uppsatsen sig av Fleiss kappa. Kappa värden 

varierar mellan -1 och +1. Ju närmre 1 kappavärdet är desto mer överensstämmer en bedömning. 

Fleiss kappa för expertbedömning var 0,191. Enligt den tabell med riktvärden för olika kappavärden 

som Viera & Garrett (2005) presenterar så är resultatet att experternas bedömning för en del fall 

verkar överensstämma. Värdet är inte starkt tyder inte på att det finns en stark överenskommelse 

mellan experterna, men värdet är åtminstone bättre än slumpen som skulle gett ett kappavärde på 0. 

Läsbarhetsvärden 

I Tabell 10 så går att utläsa LIX, OVIX och det sammanvägda läsbarhetsvärdet för tre tekniska 

dokument. Dessa presenteras tillsammans med expertbedömningarnas medelvärde. Ett lägre 

läsbarhetvärde indikerar att en text är mer läsbar. Tabellens resultat indikerar att ett lägre OVIX kan 

ge ett bättre värde i en kvalitetsbedömning, men hur detta samband i sådana fall skulle se ut är inte 

lika tydligt eftersom att proportionerna mellan OVIX och kvalitetsvärde inte verkar sammanfalla. 

Värdet för bara LIX verkar vara en sämre indikator för upplevd kvalitet eftersom Text A erhölls högst 

värde i kvalitetsbedömningen men varken hade det lägsta eller det högsta LIX värdet. Det 

sammanvägda läsbarhetsvärdet verkar dock bäst att de tre läsbarhetsvärdena för att indikera 

kvaliteten med. Igen, för Text A som hade högst kvalitetsvärde hade också det lägsta sammanvägda 

läsbarhetsvärdet. Det högre sammanvägda läsbarhetsvärdet verkar också kunna indikera lägre 

kvalitet i experternas kvalitetsvärde eftersom Text B som hade högst läsbarhetsvärde också hade 

lägst kvalitetsvärde. Mellan Text C och Text B så skiljde det 1,2 i läsbarhetsvärde samtidigt som det 

skiljde 0,01 mellan de båda texternas kvalitetsvärde. Mellan Text A och Text C skiljde det 6,0 i 

läsbarhetsvärde, men 0,1 i kvalitetsvärde.  

För att undersöka om denna indikation är pålitlig så antas det att man genom att ta hälften av varje 

dokument och dess kvalitetsbedömning kan generera resultat som liknar de som finns i Tabell 10. 

Resultaten för detta går att läsa i Tabell 11 och verkar också kunna indikera att det sammanvägda 

läsbarhetsvärdet och OVIX kan ha samband. Resultaten i Tabell 11 visar också, likt Tabell 10, att LIX 

värdet ensamt inte verkar kunna indikera hur ett expertbedömt kvalitetsvärde kan se ut. 

Text  
(antal slumpmässig 
valda meningar) 

OVIX LIX Sammanvägt 
läsbarhetsvärde 

Experters medelvärde per 
slumpmässigt valt 
dokument 

A (17) 34,35 27,9 47 0,69 

B (8) 33 28 47,2 0,6 

C (20) 34,8 31,5 50,6 0,66 
Tabell 11. Resultat ifrån systemets läsbarhetsvärde och kvalitetsvärde för slumpmässigt valda meningar. 

 

Text  
(antal meningar) 

OVIX LIX Sammanvägt 
läsbarhetsvärde 

Experters medelvärde per 
dokument 

A (35) 33 30 48,8 0,73 

B (17) 28,4 28 42,55 0,62 

C (40) 37 34 53,95 0,63 
Tabell 10. Resultat ifrån systemets läsbarhetsvärde och medelvärdet ifrån expertbedömningen. 
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Unikhet 

Likt experimenten med läsbarhetsvärde så undersöktes också unikhet, alltså hur stor del av ett 

dokuments meningar som är unika. Även denna indikation undersöktes närmare genom att låta ett 

skript välja ungefär hälften av varje originaldokuments meningar och låta systemet räkna ut unikhet 

på dessa och ställa resultatet bredvid expertbedömningen för dessa meningar. Resultaten visas i 

Tabell 12 och antyder också att den tekniska dokumentationens unikhet kan indikera hur ett 

kvalitetsvärde ifrån en expert kan se ut. 

Dependenslängd 

För att undersöka hur dependenslängd påverkar kvaliteten i text så undersöktes experternas 

medelvärde i kvalitet för varje mening med meningens dependenslängd. Resultatet ifrån 

experimentet syns i Figur 8. Ingen mening som undersöktes hade längre dependenslängd i medel än 

3,95 och experternas bedömning var binär och varierar i medelvärde mellan 0 och 1. Meningar med 

medeldependenslängd på 1 har dependensträd som främst består av dependenser vars huvud står i 

direkt anslutning i meningen. Detta betyder att varje ord kopplas samman syntaktiskt till 

nästkommande eller försiggående ord vilket antas vara avlastande för en mänsklig läsare (Liu, 2008). 

I Figur 8 så varierar dependenslängden på meningarna mellan 1 och 3,95. Den visar att en mening 

med en dependenslängd på 3,95 bedöms som 0,4. Samtidigt kan en lägre dependenslängd på 1,9 kan 

ge ett kvalitetsvärde på 0 och en högre dependenslängd på 2,0 kan ge ett kvalitetsvärde på 1,0. 

Resultatet som kan ses i Figur 8 visar därför inga tydliga indikationer på hur dependenslängd kan 

höra samman med en experts kvalitetsbedömning.  

Text Unikhet Experters 

medelvärde 

A (17) 0,94 0,73 

B (8) 0,875 0,69 

C (20) 0,9 0,7 

Tabell 12. Resultat ifrån systemet som visar hur stor del av dokumentet som var unikt och experternas 
kvalitetsbedömning på slumpmässigt valda meningar. 

 

 

Figur 8. Samband mellan experternas kvalitetsbedömning och dependenslängd per mening. 
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4.2.3 Systemvalidering 

Resultaten som presenterades i 4.2.2  och i 4.2.1 Detektion av komplexa meningar ligger till grund för 

en funktion som togs fram för att väga samman kvalitetsvärdet för att validera systemet. Funktionen 

togs fram med hjälp av regressionanalys av för resultaten och funktionen finns förklarad nedan i 

Formel 4. 

Att förutsäga kvalitetsbedömning 

För att undersöka om systemets kvalitetsmått kan användas för att förutsäga en experts 

kvalitetsbedömning så gjordes en kvalitativ undersökning. Den tekniska redaktören fick på egen hand 

undersöka bedöma kvaliteten på två olika texter. Bedömning gjorde hen på en skala där 0 var sämst 

tänkbara kvalitet och bäst tänkbara kvalitet är 100. Undersökningen syftar till att validera systemets 

sammanlagda värden. Som det går att se i Tabell 13 som visar systemets sammanvägda 

kvalitetsvärde och redaktörens värde så verkar ett lägre kvalitetsvärde ifrån systemet indikera en 

högre upplevd kvalitet.  

Text (antal 
meningar) 

Redaktörens bedömning Sammanvägt 
kvalitetsvärde 

D (12) 60 243 

E (20) 80 230 
Tabell 13. Resultat ifrån redaktörens kvalitetsbedömning vid sida av systemets sammanvägda kvalitetsvärde. 

  

𝐷 = −,004 + (0,345 × 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑) 

𝐿 =  89,14 + (−,632 × 𝑙ä𝑠𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒) 

𝑈 =  −,9 + (1,887 × 𝑢𝑛𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡) 

𝐾 = ,59 + (, 16 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟) 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝐷 + 𝐿 + 𝑈 + 𝐾 
Formel 4. Sammanvägningsfunktion som användes för att bedöma kvalitetsvärdet för att kunna validera 
systemet. 
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5 Diskussion 
De val som gjorts under arbetet med uppsatsen har påverkat de slutsatser som också senare har 

dragits. Detta avsnitt kommer att diskutera dessa olika aspekter. Den första sektionen diskuterar hur 

eventuella förändringar i metoddesign hade påverkat resultaten. Därpå ägnas en sektion åt att 

diskutera måtten och systemet varpå det följer en diskussion om resultaten i egen sektion. Slutligen 

diskuteras studiens generaliserbarhet.  

5.1 Metoddiskussion 
För att försöka samla och undersöka om det fanns en konsensus om hur man uppfattar kvalitet så 

valdes en kvalitativ metod. En svårighet med kvalitativ metod är då människor lämnar inkorrekt 

information på grund av oförenlighet mellan verklig händelse och minnen eller perception av 

händelsen (Goodwin, 2009). Det kan också bero på oförmåga att tydliggöra processer. Det bästa 

sättet att undvika dessa svårigheter är genom god metodteknik, men det är fortfarande svårt att 

bestämma en metods reliabilitet. För att kunna erhålla samma resultat i andra studier och därmed 

stödja metodens reliabilitet så finns allt material ifrån workshopparna med som bilagor. Studiens 

validitet avgörs genom att bestämma om den valda metoden mäter det studien säger att den ska 

mäta. Materialet som användes som utgångspunkt för uppgifterna i workshoparna kan ha begränsat 

deltagarna i sin respons, men genom att utföra olika uppgifter på workshoparna så antas studiens 

metod validera det resultat som erhållits. Kvalitet för teknisk dokumentation kan anses, som det 

tagits upp tidigare i uppsatsen, en subjektiv bedömning vilket innebär att resultatet kring vad man 

upplever som kvalitet för teknisk dokumentation internt på Saab är svåra att generalisera. Dock kan 

resultatet användas för att bygga vidare på en intern kvalitetsdiskussion kring begreppet och 

generera flera automatiska lösningar för att kontrollera kvalitet i dokumentationens olika 

författarled.  

Det finns flera viktiga aspekter när man använder workshops som metod för att generera idéer om 

olika lösningar. Det stycke som följer här tar upp insikter ifrån Slocum (2003) och Bödker et al. 

(2004). För det första bör en låta grupperna vara små därför att dessa har lättare att ta beslut och 

diskutera. Det är också bra att överväga tiden när man håller i workshop då det visat sig mer 

gynnsamt att hålla dessa innan lunchtid. En sista mycket viktig poäng är att deltagare inte alltid når 

en konsensus på saker utan att man rapporterar dessa ändå. Alla andra fall skulle för uppsatsens 

syfte verka motverkande. Dessa punkter har noga övervägts i designen av workshoparna som 

utfördes för uppsatsen. Tillfällena för två av workshoparna ägde rum in innan lunch, ett tillfälle blev 

nödvändigt att ha efter lunch på grund externa faktorer som inte gick att råda över. Vid tillfällena 

sattes experternas grupper ihop i vad som för workshopledaren verkade vara personer som inte var 

särskilt kända för varandra. Det bakomliggande syftet var för att inte gynna en diskussion som ska nå 

en konsensus utan för att generera olika uppslag och perspektiv på hur kvalitet bedöms internt på 

Saab. 

Det underlag som användes i workshopstillfällena antas ha påverkat resultaten positivt och fungerat 

som ett bra underlag för de diskussionerna som fördes. Däremot är det naturligt att anta att ett 

annat underlag hade kunnat identifiera andra särdrag i Saabs tekniska dokument som kännetecknar 

kvalitet. De olika uppgifter som användes verkade dock ha överlappande resultat från de olika 

workshoptillfällena vilket stödjer uppgiftsvalet. Ett exempel på det är hur viktig strukturell 

konsekvens för bilder och tabeller höjer den upplevda kvaliteten. De som deltagit i studien, både i 

workshops och för expertbedömningen, har också bidragit till de resultat som erhållits i studien. Det 

finns en chans att fler särdrag hade lyfts fram om fler eller helt andra experter hade deltagit i 

workshoptillfällena (Howitt, 2013). Genom att i detalj beskriva vilka val som gjorts och även bifoga 

det material som bidragit till studiens resultat så antas nödvändig transparens uppfylld.  
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5.2 Resultatsdiskussion 
Styrkan med det material som legat till grund för uppsatsens slutsatser är dess kvalitativa natur. 

Kvalitativa studier syftar ofta till att nå en förståelse och utforska särdrag i olika miljöer och kulturer 

(Howitt, 2013). Försöksledare eller forskare fungerar som ett verktyg i insamlingen av data och bör 

vara så neutral som det är möjligt, men resultaten formas oundvikligen av hens värderingar. 

Kvalitativa studiers ansatser tenderar att vara holistiska och fokuserar på deltagares subjektiva 

mening, en förståelse för denna mening och dess process. Vilket har varit en nödvändig ansats för att 

besvara denna uppsatsens frågeställning.  

Resultatet ifrån studiens första del som ämnat generera en samling särdrag som bryter mot 

kvaliteten i Saabs tekniska dokumentation har gett en kvalitativ inblick i hur olika kvalitetsattribut 

kan kopplas samman med textuella särdrag. Dessutom finns dessa textuella särdrag samlade och 

deras relevans har presenterats. Resultaten i denna uppsats stämmer väl överens med (Arthur & 

Stevens, 1989; Hargis, 2004; Plösch et al., 2014; Smart, 2002; Wingkvist et al., 2010, 2011) som 

diskuterar många av de särdrag som listats och hur de förhindrar eller förbättrar kvalitet i teknisk 

dokumentation. En annan studie föreslår också att läsbarhetsvärde kan användas för att bedöma 

kvalitet i frågor på tekniska forum (Ponzanelli et al., 2014), mycket i linje med den här uppsatsen 

resultat. Denna uppsats systemresultat anses dessutom vara välförankrade i flera experters analys av 

kvalitet och sambandet det har till textuella särdrag. Läsbarhetsmått, dependenslängd och 

författarstilistik har undersökts som mått för att fånga problem i den tekniska dokumentationen i 

förhållande till punkterna ”Svår och krånglig syntaktisk struktur”, ”Luddiga beskrivningar”, 

”Överflödiga beskrivningar” och ”Tydlig författarstilistik” (se 4.1 Workshop resultat). Unikhet (relativ 

mängd meningskloner) grundar sig som mått i tidigare studier (Wingkvist et al., 2011) och har 

innanför ramarna av detta arbete undersökts för att försöka få en uppfattning om det kan användas 

som en indikator för kvalitet i dokumentationen. 

5.2.1 Systemet 
Uppsatsens arbete har ägnats att bryta ned de särdrag som skribenter och redaktörer identifierade 

till automatiska mått och därefter implementera dessa. De automatiska måtten är en syntes mellan 

särdragen ifrån workshopparna och tidigare studier, med mer originella inslag, såsom hur textkloner 

analyserats på dokumentnivå och hur dependensstruktur fått representera författarstilistik. Alla 

beräkningar av måtten och utvärderingar för dessa fungerar som tänkt. Det återstår att fundera över 

hur samtliga mått bör användas i den dagliga driften, hur de kan användas tillsammans med de mått 

som idag på Saab undersöker texternas grammatik, terminologi och andra skrivguides brott.  

Resultaten indikerar, och ger fortsatt stöd till, att det är möjligt att undersöka kvaliteten i texten 

genom automatiska mått. Det är viktigt att måtten utgår ifrån överenskommen kvalitet som 

exempelvis det som finns i en skrivguide eller i de externa skrivregler man följer. Därför blir det också 

väldigt viktigt att dessa är uppdaterade, tillgängliga och tydliggjorda för alla skribenter och 

redaktörer. Detta arbete har genererat flera möjliga särdrag som hade kunnat kombineras med de 

som senare valdes ut för att implementeras. Även värden ifrån de skrivstöd som används hade 

kunnat vara med i kombinationen för att kontrollera andra textuella särdrag såsom stavning och 

grammatik, vilket också var ett av uppsatsens syften.  

5.2.2 Implementerade mått 
De mått som har implementerats är mått som ursprungligen använts för att dra slutsatser om vem 

som har författat vad i en text och om texters läsbarhet. Textkloner över samtliga dokument och 

andra läsbarhetsvärden är sedan tidigare kända som indikatorer för kvalitet. Det här avsnittet 
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diskuterar de mått som implementerades; vad de betyder, vilka svårigheter som uppstått under 

arbetets gång och vilka förbättringar som skulle kunna göras. 

Författarstilistisk 

Författarstilistik har undersökts på flera olika sätt i andra studier och uppvisat varierande resultat på 

precision, recall och accuracy. I denna uppsats har teorierna använts för att försöka fånga de 

syntaktiska strukturer som i sig kan vara korrekta, alltså; de är korrekt stavade, håller sig inom rimlig 

meningslängd och följer de skrivregler och format som bestämts på förhand – men som ändå verkar 

sticka ut i sin kontext. Syftet med måttet är att fungera som ett beslutsstöd; det ska markera 

utstickande meningar för att därpå lämnas till en mänsklig expert för bedömning. Det viktiga är 

därför att recall för systemet är så hög som möjligt. För bedömningen så undersöktes tre olika 

tröskelvärden för de tekniska texterna. Medelvärde som tröskelvärde var det som verkade bäst, men 

då missar systemet att korrekt predicera en struktur. Huruvida tröskelvärdet ska väljas kommer att 

undersökas framöver. Det bör dock knyta an till syftet med att använda implementeringen. Är syftet 

att hitta alla komplexa strukturer för att överlämna bedömningen till en mänsklig granskare så kan 

det vara en möjlighet att använda medelvärde minus standardavvikelse.  

De dokument som har meningar som har markerats är sådana som faktiskt verkar skilja sig i sin 

kontext. Jämförelsen som systemet gör utgår ifrån dokumentet i sig, vilket alltså innebär att ett 

dokument som bara innehåller syntaktiskt komplexa meningar endast kommer markera de mest 

komplexa eller möjligtvis inga alls. Även det motsatta gäller; dokument som huvudsakligen innehåller 

enkla meningar kommer att markera de meningar som inte är lika enkla som de andra meningarna i 

kontexten/dokumentet. I detta skede, eftersom metoden inte utforskats tillräckligt, så 

rekommenderas att en expert bedömer om en markerad mening på något sätt försämrar kvaliteten i 

texten eller inte.  

För plagieringstestdatat så presterade algoritmen undermåligt. Eftersom det av uppsatsens författare 

anses vara en ganska orättvis bedömning av hur algoritmen hanterar komplex syntaktisk struktur i 

tekniska dokument så föreslås det att man experimenterar ytterligare med olika texter för att kunna 

konstatera vad som sker i den automatiska evalueringen. Det intressanta med stilistik är att det är 

möjligt att ta hänsyn till flera parametrar och textuella särdrag, vilket i sådana fall kunde bli 

intressant om man vill utveckla algoritmen för att bättre passa plagieringsdetektering. Det vore 

därför möjligt att i tillägg till längden mellan dependensträd också kunna ta hänsyn till ordklasser och 

frasgrammatik. Att undersöka terminologianvändning vore ytterligare en förbättring. Syftet med att 

implementera fler parametrar vore att mer träffsäkert hitta fler syntaktiska strukturer som verkar 

avvikande. 

Vilket tröskelvärde som väljs för detektionsalgoritmen anses inte heller helt färdigt eftersom 

uppsatsen helst inte ville offra ett bra recall till det höga priset det kostade precisionen. Problemet 

med det hade kunnat lösas på flera olika sätt, här presenteras två möjliga lösningar. Det första vore 

att förbättra algoritmen genom att finjustera de särdrag som hanteras. Här skulle fler textuella 

särdrag såsom frasstruktur och ordklasser i kombination av dependensträden kunna användas för att 

förbättra vilka meningar som markeras som utstickande i sin kontext. Det andra sättet vore att 

experimentera ytterligare med tröskelvärdet. Tröskelvärdet bestämmer om längden mellan en 

mening och alla resterande meningar i matrisen är att anse krånglig eller inte. Därför vore det rimligt 

att justera denna efter målet, vilket för uppsatsen varit ett gyllene medel. 

Resultatet ifrån systemets analys är den mängd meningar som markerats som komplexa. För 

sammanvägningsfunktionen som skapades för att validera systemet så används antalet markerade 

meningar. 
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Dependenslängd 

Dependenslängd har som nämnt undersökts som en indikation på hur en texts läsbarhet verkar vara. 

Som det också har tagits upp, och som också är viktigt att ha i åtanke, så innebär inte läsbarhet 

läsförståelse. Med det sagt så verkar det ändå som om att dependenslängd som ett textuellt särdrag 

betyder något mer för läsaren eftersom det till trots är en syntaktisk struktur det bygger på. Denna 

uppsats har undersökt om måttet har kunnat användas i en sammanvägning av tre andra mått för att 

undersöka tekniska dokuments kvalitet. Varför just dependenslängd valdes ut är för att författaren 

av uppsatsen trodde att det kan finnas en medeldependenslängd som är mer eller mindre vanlig i 

dokument av högre kvalitet alternativt sämre kvalitet. Om detta är fallet återstår att undersöka, men 

det verkar fortfarande som en lovande utgångspunkt. Anledningen är att samtliga dokument som 

undersökts ifrån Saabs dokumentation för denna uppsats har dependenslängd mellan 1,0 och 3,95 

vilket alltså innebär att det inte är mer än fyra ord mellan varje huvud och dess dependent. Hur 

sambandet mellan kvalitet och dependenslängd ser ut i Saabs fullständiga tekniska dokumentation 

återstår fortfarande att svara på. 

Läsbarhetsvärden 

Läsbarhetsvärde undersöktes av Disborg (2007) i förhållande till hur skribenter verkade uppleva en 

texts kvalitet och hon visade att ett lägre läsbarhetsvärde genom användning av STE faktiskt höjde 

upplevelsen av texten. Med detta som bakgrund undersöktes hur två olika läsbarhetsvärden som 

vägts samman kunde användas i ett sammanvägt kvalitetsvärde. Om man ser till resultatet av alla de 

tekniska texter som undersökts och deras sammanvägda läsbarhetsvärde så varierar det mellan 43-

62 på fem olika texter. Det hade här varit intressant att se vilken variation det finns på dessa värden 

för samtliga tekniska dokument och närmare undersöka texter som verkar extrema åt något av 

hållen. Dessa extremer hade sedan i sin tur kunnat bedömas av experter för att bättre komma fram 

till vad värdet betyder mer generellt för Saabs texter. Genom detta hade en diskussion om vad värdet 

i sig själv säger också kunnat bidra till en fortsatt utveckling för förbättrad kvalitet i utvecklingen och 

förbättring av den tekniska dokumentationen på Saab. 

Kloner 

I tidigare studier har det undersökts hur unik en text, av många i en samling, är utav alla de tekniska 

dokument man har författat. Det bakomliggande syftet är att undersöka om det finns kostnader man 

hade kunnat spara. Har man författat något en gång så vore det onödigt att lägga resurser på att 

kopiera och klistra in på andra ställen. Dessutom löper en sådan lösning risk för att vara felaktig med 

hänsyn till det nya avsnitt det klistras in i eftersom de tekniska dokumenten som författas ofta är 

målorienterade. Denna uppsats undersökte istället hur stor mängd av meningarna i ett dokument i 

sig själv som är unika. Syftet med det var, likt de tidigare ansatserna, att man har ett väldigt specifikt 

sätt att uttrycka sig i Saabs tekniska publikationer och därför ville se om detta värde tillsammans med 

andra kunde reflektera upplevd kvalitet. 

Denna uppsats har undersökt hur unikt varje dokument har varit i sig själv för att på dokumentets 

nivå kunna fastställa hur det hänger samman med en bedömning av dokumentets kvalitet. Syftet 

med detta har varit att försöka undersöka om det finns ett värde på textkloner på meningsnivå i ett 

dokument som man bör eftersträva för att erhålla en förhöjd kvalitetsupplevelse. 

5.2.3 Systemvalidering 
En viktig, men inte alldeles uppenbar, insikt ifrån resultatet av expertbedömningarna som gjordes för 

sammanvägningen av kvalitetsmåttet är den märkvärda skillnaden mellan de enskilda personernas 

subjektiva bedömningar. Detta reflekteras också i undersökningen av bedömarreliabiliteten och det 

låga kappavärde som erhölls. Validiteten av kvalitetsmåtten beror på hur korrekt man har identifierat 

och viktat samman särdragen som bedöms påverka den upplevda kvaliteten. Det finns i grunden två 
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olika sätt att bestämma hur man identifierar och väger samman särdragen. Det första är att utgå 

ifrån de som verkligen är kunniga i bedömningen. Det har legat till grunden i denna uppsats som har 

haft fokus på den interna bedömningen av kvalitet hos Saab. I ett vidare steg hade även Saabs 

kunder och brukare använts för att identifiera och väga samman särdragen. Ett annat sätt att hantera 

problemet med särdragen vore en statistisk undersökning, exempelvis genom att be många personer 

väga en samling särdrag i en enkätstudie, likt Plösch et al. (2014). Eftersom det kan vara svårt att 

fastställa kunders och brukares kunskap om den tekniska dokumentationen, som också kan vara 

nödvändig för att göra den subjektiva bedömningen, så kan det vara en god idé att använda sig av de 

särdrag som tagits fram i denna uppsats som ett initialt set av karaktäristiker för enkätstudien. 

Utöver detta kan man sedan lägga till möjligheten för deltagare att själv definiera särdrag och väga in 

dessa i bedömningen.  

De särdrag som har kvantifierats och legat till grund för evalueringen är bara en del av det spektra 

som kvalitet innebär. Om man återgår till de kvalitetsdimensionerna som redogjorts för och som 

använts i workshoparna så har uppsatsens förslag till mått främst undersökt särdrag i dokumenten 

som bryter mot kvaliteten i förhållande till dess läsbarhet, förståelighet, korrekthet och tydlighet. 

Måtten har inte bara undersökts för att representera ett unikt och separat kvalitetsattribut, det har 

även antagits att värdena möjligen kan representera mer än det de ämnar att göra. Alltså 

dependenslängd knyter inte bara an till förståelse, men också till de andra tre dimensionerna som 

nämndes här ovan. Det är möjligt att anta detta eftersom det för teknisk dokumentation inte har 

fastställts att vissa kvantifierade särdrag uteslutande tillhör en dimension. 

Uppsatsen undersökte om det sammanvägda kvalitetsmåttet som systemet producerade kunde 

användas för att förutsäga en mänsklig granskares, tillika ansedd expert på Saab, kvalitetsbedömning 

av två olika texter. Bedömningen av texterna verkade vara träffsäker som prediktion av kvaliteten; 

där ett lägre kvalitetsvärde skulle indikera bättre kvalitet. Även om systemet inte har använt sig av 

mer än fyra olika kvantifierade textuella särdrag så lyckades sammanvägningen av dessa på ett 

ganska träffsäkert sätt predicera en mänsklig granskares helhetsvärde av två tekniska dokument. 

Vilket ger bra stöd åt systemets validitet och för uppsatsen metoddesign. 

5.3 Mått – vad är det som mäts? 
Teorin bakom alla mått är att det existerar något kvantifierbart och att det finns ett samband mellan 

det kvantifierbara och något okänt som man vill ta reda på (Le Vie Jr., 2000). De mått som har 

undersökts i denna uppsats grundas i de särdrag som togs fram i de tre workshoparna som utfördes. 

Dessa grundar sig därför tydligt i den mänskliga bedömningen, vilket är en styrka i uppsatsen. Det 

finns fortfarande utrymme i kvantifiera flera av de textuella särdrag som inte hanns med att 

undersöka i denna uppsats, men som skulle kunna bidra till en fullständig analys av kvalitetsvärdet. 

Uppsatsen menar inte att den har tagit fram en fullständig modell för hur man kan evaluera kvalitet. 

Däremot har uppsatsen framgångsrikt bidragit med fyra olika sätt att automatiskt evaluera kvalitet 

och även en sammanvägning av dessa mått. Uppsatsen har också vidgat kunskapen om hur textuella 

särdrag i teknisk dokumentation bedöms av tekniska skribenter och redaktörer på Saab. Om upplevd 

kvalitet, alltså kvalitet ifrån brukarens sida, ska få utrymme i vidare utveckling så föreslås det även att 

dessa deltar i den kvantitativa bedömningar, likt det uppsatsen gjorde för den binära 

expertbedömningen.  

5.4 Studiens generaliserbarhet  
En kvalitativ studie, likt denna uppsats, kan generalisera resultaten så länge studien är att anse valid. 

I denna studie anses validitet erhållits, men resultaten verkar kontextbundna och att använda de för 

att generalisera utanför Saabs arbete med tekniska dokument bör beaktas. Möjligen går resultaten 
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att generalisera för procedurella tekniska dokument som författas på STE eller andra kontrollerade 

språk för produkter som har lång livstid och som innehåller säkerhetskänsligt material. 

Validitetsproblem skulle kunna uppstå för studien om den flyttades till en annan kontext; uppsatsen 

utgår till trots ifrån en homogen grupp experter och för att kvalitet har undersökts för att bättre 

reflektera en intern bedömning på Saab.  
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6 Slutsats 
Denna sektion kommer utifrån uppsatsen arbete besvara den sammes frågeställning och slutligen ta 

upp insikter som kan användas i framtida forskning. Alla särdrag som samlades har inte undersökts 

med automatiska mått, varpå det vore orimligt att tro att måtten representerar kvalitet i sin helhet. 

Dock verkar det sammanvägda kvalitetsmåttet kunna indikera att det är användbart för att förutsäga 

en subjektiv kvalitetsbedömning. Detta bör dock undersökas vidare. Slutligen verkar intrinsisk 

plageringsdetektering vara ett bra sätt att tackla problemet med krångliga meningar i domänen av 

tekniska dokument.  

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsens arbete var att samla de särdrag som de tekniska författarna och redaktörerna 

som är en del av deras subjektiva bedömning av kvalitet i Saabs tekniska dokumentation. Tanken var 

sedan att undersöka om dessa särdrag gick att evaluera automatiskt och slutligen validera systemets 

mått. Tillsammans utgör dessa en god grund i det fortsatta arbetet med kvalitet. Uppsatsen vill inte 

mena att kvalitet har gått att reducera till kvantifierbara särdrag enligt de resultat som erhållits, men 

uppsatsen ger stöd åt att delar av kvalitetsarbetet med teknisk dokumentation kan göras automatiskt 

på ett sätt som är tätt sammankopplat med de mänskliga experternas bedömningar.  

Uppsatsens främsta bidrag för det framtida arbetet är: 

 en ny metod att undersöka kvalitet i teknisk dokumentation som på automatiska sätt 

operationaliserar kontrollen för krångliga meningar och meningar med tydlig författarstilistik  

 ett system som utvärderar fyra textuella särdrag i teknisk dokumentation med hänsyn till 

dokumentets kvalitet  

 ett system som enkelt kan väga in fler värden för att bedöma kvalitet på 

 en omfattande samling med särdrag som går att undersöka för automatiska mått i det 

framtida arbetet med kvalitet 

De mått som legat till grund för sammanvägning har bidragit till en tidig diskussion om hur specifika 

textuella särdrag kan kvantifieras och utvärderas för att användas i ett enhetligt mått. Uppsatsen 

beskriver också hur man kan fortsätta undersöka dessa i mer detalj för att bättre fastställa 

automatiska evalueringar av kvalitet.  

Vidare är det väldigt tydligt att det skiljer sig mycket mellan olika experters bedömningar av den 

tekniska dokumentationen. Det vore därför bra, eller kanske till och med nödvändigt, att i det 

fortsatta arbetet med kvalitet bygga ett flexibelt system som inte bygger på några fasta mått. 

Eftersom språk är dynamiskt och texters stil bestäms av dess användning (Cassirer, 2003) så är det 

nödvändigt att inte bygga ett alltför robust system. Vidare skiljer sig stil och regler på olika 

dokument. De beskrivande dokumenten i den tekniska dokumentationen följer exempelvis inte 

samma stilnivå eftersom de inte innehåller steg-för-steg instruktioner. Därmed bör också systemet gå 

att anpassa beroende på vilken situation en anställd använder systemet. Ett möjligt scenario vore att 

en skribent får i uppgift att förändra ett stycke i ett dokument enligt ett par punkter. I denna 

situation bör det vara möjligt att kontrollera hur det nya och färdigskrivna stycket förhåller sig till 

resten av texten, men också stycket i sig själv för att därpå på ett sätt känna självförtroende i att 

sända texten vidare för kontroll. Alla mått bör därför gå att ändra och vikta om beroende på vem 

som använder systemet och för vilken text systemet ska ta fram en kvalitetsanalys. Utöver dessa så 

bör det inte heller vara alltför komplext att implementera nya automatiska mått som tagits fram. 

Exempelvis är det troligt man kommer fram till att det existerar ett precist mönster för användningen 

av skiljetecken vilket då ska kunna kontrolleras för och dess värde användas i kvalitetsbedömning.  
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Eftersom det skiljer sig avsevärt mellan de olika experternas kvalitetsbedömning så är det 

fortfarande oklart om ett värde ifrån ett verktyg som mäter kvalitet går att färdigställa. Svårigheten 

ligger i att föra samman subjektiva värderingar med objektiva och är ett problem med alla 

automatiska mått. Det vore däremot möjligt att gemensamt på en avdelning komma fram till en 

viktning av ett antal mått, likt det som gjordes för denna uppsats, men många fler mått och sedan 

undersöka om det föreligger en statistik korrelation mellan systemets värde och experters subjektiva 

bedömning. Processen med att ta fram en sammanvägningsfunktion behöver inte göras som i denna 

uppsats, dock är materialet som genererades i denna uppsats fortfarande användbart när flera mått 

från externa system också ska vägas in i systemets kvalitetsvärde. 

I denna stund verkar strategin att använda författarstilistiska algoritmer för att undersöka kvalitet i 

text inte ha gjorts tidigare. Däremot har man undersökt hur andra mått kan användas för att en 

automatisk kvalitetsbedömning (Shpak, Lowe, Wingkvist, & Ericsson, 2014; Wingkvist et al., 2010, 

2011) och som till viss del också inspirerat till uppsatsens frågeställning och slutligen också hur denna 

uppsats undersökt kloner.  

Att undersöka systemets resultat för författarstilistik med den data som är testdata för 

plagieringsalgoritmer kanske inte var tillräckligt bra eller rättvist. Anledningen är att plagierade 

sektioner i fler fall än utstickande och komplexa meningar kommer att försöka passas in bättre i sin 

kontext. Medan det är just bristen av det som ska fångas av detta system; där den inpassningen inte 

verkar ha fungerat optimalt. Manuellt, och så som man arbetar idag, skulle vara att en granskare eller 

en brukare uppmärksammar ett problem i tekniska dokument. Det arbetet inleds sedan med att man 

som skribent får ett dokument och en uppgift som specificerar vilken sektion och vad i den som ska 

ändras. Svårigheten är sedan att få förändringen att passa in i dokumentet. Så för att undersöka om 

systemet fångar alla de meningar som är avvikande i sin egen kontext så föreslås det att systemet 

kan användas för att sålla brus och för att stödja en granskare i en kvalitetskontroll genom att 

markera meningar. En lösning som liknas vid de skrivstöd som finns i de flesta textbearbetarna idag; 

att systemet gör en enkel markering och så tillåts man som människa avfärda markeringen, förändra 

den syntaktiska strukturen eller låta markeringen vara kvar för att i ett senare skede antingen 

korrigera meningen eller låta summan av flaggor ingå i ett mått för kvalitet. För att detta ska vara 

möjligt så anses det finnas ett behov av att göra fler undersökningar av den typen som gjordes i den 

experimentella undersökningen av systemet; när man tar speciellt krångliga eller komplexa meningar 

och infogar dessa i dokument som håller högre kvalitet. Denna bedömning vore mer korrekt att 

evaluera systemet mot. I denna process hade det också varit möjligt att undersöka vilket tröskelvärde 

som bör användas för att optimera både precision och recall. 

6.2 Framtida forskning 
Denna uppsats har genererat fler uppslag än den själv haft tid att undersöka; varför det i detta 

avsnitt kommer att presenteras frågeställningar som återstår att besvara. 

En viktig aspekt när man väl tagit fram ett verktyg som ska undersöka kvaliteten i dokumenten på 

Saab är hur detta ska användas. Hur ska kvalitetsarbetet se ut i arbetsprocessen och var i kedjan är 

en automatisk evaluering mest effektiv? Saab har ett långsiktigt kvalitetsfokus i arbetet med sin 

tekniska dokumentation och arbetar systematiskt för att höja kvaliteten i samtliga åtaganden. 

Eftersom Gripen har en otroligt lång livstidscykel är det också viktigt att redan från början överväga 

och nå en konsensus för hur man bör arbeta för att nå sina gemensamma mål. En automatisk 

kvalitetskontroll skulle möjliggöra den nödvändiga grund man som personal bör stå på inför sina och 

gruppens framtida utmaningar. Kontrollen kan bedöma hur väl man som grupp håller sig till de 

kvalitetsmål man enats kring. Den sammanvägningsfunktion som föreslogs bygger på de mått som 

implementerats för denna uppsats, men materialet som dessa bygger på kan också användas för att 
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föreslå andra funktioner om andra mått också ska ha utrymme i kvalitetsbedömningen. Att 

undersöka felreferenser, överflödiga referenser och avsaknad av referenser, till avsnitt, tabeller, 

bilder och andra dokument är ett tydligt spår att utöka de mått som undersökts för denna uppsats. 

Ytterligare ett spår, om än mer precist, är att objekts första introduktion i samtliga dokument görs 

med ”a” eller ”an” och därefter ”the” eller att undvika rumsbenämningar i dokumentationen; vilket 

också, om det inte görs, upplevs försämra kvaliteten för den tekniska dokumentationen. Utöver 

dessa så bör de riktlinjer som ställts i aktuell och uppdaterad skrivguide kunna evalueras. I materialet 

som finns i 4.1 Workshop resultat så finns också flera punkter som finns specificerade i skrivguiden, 

såsom att undvika tomma fraser och extra blanksteg, följa rubrikstruktur och undvika att formatera 

listor som innehåller färre än två element. Dessa punkter som härstammar ifrån 

workshopsdeltagarnas åsikter och som tagits upp igen i detta avsnitt är sådana som vore speciellt 

intressanta i det framtida arbetet med att automatiskt evaluera den tekniska dokumentationen.  

Ett sätt att förbättra framtida sammanvägning är att utgå ifrån en bättre guldstandard som har högre 

överenskommen bedömning. De dokument som användes i uppsatsen anses då vara lämpliga att 

fortsätta samla in expertbedömningar på. En större och bättre guldstandard hade i framtiden också 

kunnat användas för låta maskininlärningsmetoder klassificera syntaktiska strukturer som sämre eller 

bättre i förhållande till kvalitet. Det är med det sagt inte säkert att detta skulle vara en lösning på de 

problem som tagits upp i denna uppsats, men det hade tillika varit intressant att undersöka.  

Hur bedöms kvalitet för beskrivande dokument? De dokument som har undersökts i denna uppsats 

har varit de procedurella dokumenten, för framtida forskning så återstår det att undersöka hur ett 

kvalitetstänk ser ut kring de beskrivande dokumenten. Om det finns mer specifika sätt att granska 

kvaliteten i dessa och hur de textuella särdragen som tagits fram för denna uppsats påverkar 

kvaliteten i de beskrivande dokumenten återstår att analysera. Metoden för ett sådant arbete bör, 

likt metoden ifrån denna uppsats, då utgå ifrån de mänskliga experter som manuellt bedömer 

kvalitet i dessa. 

Att bedöma kvalitet är aldrig en helt trivial uppgift; men att utgå ifrån textuella särdrag, som 

härstammat ifrån de personer som vanligen gör bedömningar manuellt, för att sedan implementera 

en automatisk evaluering av tekniska dokumentation ger detta arbete stöd åt. Den automatiska 

evalueringen är därmed endast en indikation för den mänskliga bedömningen. Det innebär att utan 

människor så är måtten som presenterats här inget annat än förekomster av särdrag. Alla framtida 

metoder för automatiska evalueringar av kvalitet bör därför utgå ifrån de granskare som ansvarar för 

kvaliteten i den tekniska dokumentationen. Vilka de personerna är och för vilken produkt man skrivit 

de tekniska dokumenten för är därför helt avgörande för automatiska evalueringar. 

  



38 
 

7 Referenser 

Alzahrani, S., Palade, V., Salim, N., & Abraham, A. (2012). Using structural information and citation 
evidence to detect significant plagiarism cases in scientific publications. Journal of the American 
Society for Information Science and Technology, 63(2), 286–312. doi:10.1002/asi.21651 

Amiano, M. (2006). XML. [Elektronisk resurs] : problem, design, solution. Chichester : John Wiley, 
2006. 

Arthur, J. D., & Stevens, K. T. (1989). Assessing the adequacy of documentation through document 
quality indicators. Proceedings Conference on Software Maintenance 1989, 40. 

ASD. (2013). ASD-STE100 Simplified technical english. International specification for the preparation 
of maintenance documentation in a controlled language. Brussels. 

Augsten, N., Böhlen, M., & Gamper, J. (2010). -Gram Distance Between Ordered Labeled Trees. ACM 
Transactions on Database Systems, 35(1), 1–36. doi:10.1145/1670243.1670247 

Bibliotek, L. (n.d.). Plagiering. Retrieved April 20, 2015, from http://www.bibl.liu.se/upphovsratt-och-
plagiering/upphovsratt-och-plagiering/1.292280/BroschyrplagieringNov14.pdf 

Bille, P. (2005). A survey on tree edit distance and related problems. Theoretical Computer Science, 
337(1-3), 217–239. doi:10.1016/j.tcs.2004.12.030 

Bird, S., Loper, E., & Klein, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O’Reilly Media Inc. 

Björnsson, C. H. (1968). Läsbarhet. Stockholm: Liber. 

Brocardo, M. L., Traore, I., & Woungang, I. (2014). Authorship verification of e-mail and tweet 
messages applied for continuous authentication. Journal of Computer and System Sciences, 1, 
1–12. doi:10.1016/j.jcss.2014.12.019 

Burn-Thornton, K., & Burman, T. (2015). A Novel Approach for Analysis of `Real World’ Data: A Data 
Mining Engine for Identification of Multi-author Student Document Submission. Real World 
Data Mining Applications, 203. 

Bødker, K., Kensing, F., & Simonsen, J. (2004). Participatory IT design. [Elektronisk resurs] : designing 
for business and workplace realities. Cambridge, Mass. : MIT Press, c2004. 

Cadwell, P. (2008). Readability: Examining its usefulness in the field of controlled language. Lo 
Calisation Focus: The International Journal of Localisation, 7(1), 34–45. 

Cassirer, P. (2003). Stil, stilistik & stilanalys. Stockholm : Natur och kultur, 2003. 

Cheng, N., Chandramouli, R., & Subbalakshmi, K. P. (2011). Author gender identification from text. 
Digital Investigation, 8(1), 78–88. doi:10.1016/j.diin.2011.04.002 

Corporate Brittanica. (n.d.). About us. Retrieved April 10, 2015, from 
http://corporate.britannica.com/about/brands/ 



39 
 

Disborg, K. (2007). Advantages and disadvantages with Simplified Technical English - to be used in 
technical documentation by Swedish export, 1–81. 

Encylopaedia Brittanica. (2014). Hong Kong. Retrieved April 10, 2015, from 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/270971/Hong-Kong 

Falkenjack, J., & Jönsson, A. (2014). Classifying easy-to-read texts without parsing, 114–122. 

Garousi, G., Garousi-Yusifoğlu, V., Ruhe, G., Zhi, J., Moussavi, M., & Smith, B. (2014). Usage and 
usefulness of technical software documentation: An industrial case study. Information and 
Software Technology, 57, 664–682. doi:10.1016/j.infsof.2014.08.003 

Goodwin, K. (2009). Designing for the digital age: How to create human-centered products and 
services. Indianapolis, USA: Wiley Publishing. 

Hargis, G. (2004). Developing quality technical information. [Elektronisk resurs] : a handbook for 
writers and editors, second edition. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Professional 
Technical Reference, c2004. 

Howitt, D. (2013). Introduction to qualitative methods in psychology. (Second). Harlow, United 
Kingdom: Pearson Education Limited. 

Institute of Formal and Applied Linguistics. (2009). CoNLL-2009 ST Task Description. Retrieved May 
11, 2015, from http://ufal.mff.cuni.cz/conll2009-st/task-description.html 

Iqbal, F., Binsalleeh, H., Fung, B. C. M., & Debbabi, M. (2013). A unified data mining solution for 
authorship analysis in anonymous textual communications. Information Sciences, 231, 98–112. 
doi:10.1016/j.ins.2011.03.006 

Juola, P., & Baayen, R. H. (2005). A Controlled-corpus Experiment in Authorship Identification by 
Cross-entropy. Literary and Linguistic Computing, 20(Suppl), 59–67. doi:10.1093/llc/fqi024 

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2014). Speech and language processing (Second). Harlow, United 
Kingdom: Pearson Education International. 

Kiss, T., & Strunk, J. (2006). Unsupervised Multilingual Sentence Boundary Detection. Computational 
Linguistics, 32(4), 485–525. doi:10.1162/coli.2006.32.4.485 

Kjellberg, A., & Sörqvist, P. (2011). Experimentell metodik för beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Le Vie Jr., D. S. (2000). Documentation Metrics: What Do You Really Want to Measure? (cover story). 
Intercom, 47(10), 6. 

Liu, H. (2008). Dependency Distance as a Metric of Language Comprehension Difficulty. Journal of 
Cognitive Science, 9(2), 159–191. 

Melin, L., & Lange, S. (2000). Att analysera text : stilanalys med exempel. Lund : Studentlitteratur, 
2000 ; 



40 
 

Nivre, J., Hall, J., Nilsson, J., Chanev, A., Eryigit, G., Kübler, S., … Marsi, E. (2007). MaltParser: A 
language-independent system for data-driven dependency parsing. Natural Language 
Engineering, 13(2), 95. 

Osman, A. H., Salim, N., Binwahlan, M. S., Alteeb, R., & Abuobieda, A. (2012). An improved plagiarism 
detection scheme based on semantic role labeling. Applied Soft Computing, 12(5), 1493–1502. 
doi:10.1016/j.asoc.2011.12.021 

Plösch, R., Dautovic, A., & Saft, M. (2014). The Value of Software Documentation Quality. 2014 14th 
International Conference on Quality Software, 333–342. doi:10.1109/QSIC.2014.22 

Ponzanelli, L., Mocci, A., Bacchelli, A., & Lanza, M. (2014). Understanding and Classifying the Quality 
of Technical Forum Questions. 2014 14th International Conference on Quality Software, 343–
352. doi:10.1109/QSIC.2014.27 

Potthast, M., Gollub, T., Rangel, F., Rosso, P., Stamatatos, E., & Stein, B. (2014). Improving the 
Reproducibility of PAN’s Shared Tasks: Retrieved from http://www.uni-
weimar.de/medien/webis/publications/papers/stein_2014j.pdf 

Potthast, M., Stein, B., Eiselt, A., Barrón-Cedeño, A., & Rosso, P. (2009). Overview of the 1st 
International Competition on Plagiarism Detection. Sepln 2009, 1–9. Retrieved from 
http://www.uni-weimar.de/medien/webis/publications/papers/stein_2009e.pdf 

Potthast, M., Stein, B., Hagen, M., Rosso, P., Beyer, A., Busse, M., & Tippmann, M. (n.d.). Overview of 
the 6th International Competition on Plagiarism Detection. Retrieved from http://www.uni-
weimar.de/medien/webis/publications/papers/stein_2014k.pdf 

Pym, A. (2003). What localization models can learn from translation theory. The LISA Newsletter. 
Globalization Insider. 

R. Vijay Sundar Ram, Efstathios Stamatatos, and S. L. D. (2014). Identification of Plagiarism Using 
Syntactic and Semantic Filters. In Alexander Gelbukh (Ed.), Computational Linguistics and 
Intelligent Text Processing. Katmandu: Springer. 

Ril Gil, Y., Toll Palma, Y. D. C., & Fonseca Lahens, E. (2014). Determination of writing styles to detect 
similarities in digital documents. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 11, 128–
141. doi:http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.1783 

Rosmanitz, K. (n.d.-a). Hong Kong. Retrieved April 11, 2015, from http://english-
online.at/geography/hong-kong/hong-kong.htm 

Rosmanitz, K. (n.d.-b). http://english-online.at/. Retrieved April 9, 2015, from http://english-online.at 

Sánchez-Vega, F., Villatoro-Tello, E., Montes-Y-Gómez, M., Villaseñor-Pineda, L., & Rosso, P. (2013). 
Determining and characterizing the reused text for plagiarism detection. Expert Systems with 
Applications, 40, 1804–1813. doi:10.1016/j.eswa.2012.09.021 

Shpak, O., Lowe, W., Wingkvist, A., & Ericsson, M. (2014). A Method to Test the Information Quality 
of Technical Documentation on Websites. 2014 14th International Conference on Quality 
Software, 296–304. doi:10.1109/QSIC.2014.48 



41 
 

Sjöholm, J. (2012). Probability as readability A new machine learning approach to readability 
assessment for written Swedish. LiU. 

Slocum, N. (2003). Participatory Methods Toolkit: A practitioner’s manual. Comparative and General 
Pharmacology. doi:90-5130-506-0 

Smart, K. L. (2002). Assessing quality documents. ACM Journal of Computer Documentation, 26(3), 
130. doi:10.1145/604228.604236 

Stein, B., & Meyer Zu Eissen, S. (2007). Intrinsic Plagiarism Analysis with Meta Learning. Proceedings 
of the SIGIR’07 International Workshop on Plagiarism Analysis, Authorship Identification, and 
Near-Duplicate Detection. 

Techscribe. (2014). Increase the clarity of text by using ASD simplified technical english (STE). 
MutliLingual, 28(8), 16. 

Tschuggnall, M., & Specht, G. (2012). Plag-Inn: Intrinsic Plagiarism Detection Using Grammar Trees. In 
International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (17th : 
2012 : Groningen, Netherlands) (pp. 284–289). 

W3School. (2015). XML Tutorial. Retrieved February 17, 2015, from 
http://www.w3schools.com/xml/default.asp 

Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic. 
Family Medicine, 37(5), 360–363. 

Wingkvist, A., Ericsson, M., Lincke, R., & Löwe, W. (2010). A metrics-based approach to technical 
documentation quality. Proceedings - 7th International Conference on the Quality of 
Information and Communications Technology, QUATIC 2010, 476–481. 
doi:10.1109/QUATIC.2010.88 

Wingkvist, A., Ericsson, M., & Löwe, W. (2011). Making sense of technical information quality - A 
software-based approach. Journal of Software Technology, 12(3), 12–18. 

 

  



42 
 

8 Bilagor 

8.1 Workshopunderlag: tankekarta 
 

 

 

 

  



43 
 

8.2 Workshop texter 
Två tekniska dokumentationstexter som hämtats ifrån Disborgs avhandling (2007:43-44). Båda dessa 

texter rör samma uppgifter och objekt. 

8.2.1 Teknisk text innan omskrivning enligt STE:s regler 
1. Nose Landing Gear Shock Strut Assembly 

The nose landing gear shock strut assembly is an oleo pneumatic tube. It compresses and 

extends to absorb landing loads when the aircraft lands. The main parts of the strut consist 

of the cylinder and piston. 

The cylinder is a vertical tube which has attachment arms at the top end. The strut is 

attached to the aircraft by a trunnion bolt in each attachment arm. On the outside of the 

cylinder there are lugs and brackets. The lugs and brackets are for the lower drag brace, 

upper torque link, extension/retraction actuator, nose landing gear uplock roller, taxi light 

and nose wheel steering unit. 

The cylinder has an internal liner in which the piston moves. At the bottom end of the 

cylinder there is a recoil stop tube and a gland. These are held in position by a ring nut and 

gland plate. There is a fluid charging screw and bleed screw near the top of the cylinder. 

The piston moves inside the cylinder through the cylinder gland. On the bottom of the 

piston there is the axle housing which holds the wheel axle, a lug for the lower torque arm, 

and an inflation valve for nitrogen gas. 
 

8.2.2 Teknisk text som är omskriven enligt STE. 
Nose Landing Gear 

Description and Operation 

1. The Shock Strut Assembly of the Nose Landing Gear 

A. The shock strut assembly (the assembly) of the nose landing gear (the NLG) is 

an oleo-pneumatic tube. It compresses and extends to absorb the loads during the 

aircraft landing. 

B. The primary parts of the assembly include: 

• The cylinder 

• The piston. 

C. The cylinder is a vertical tube which has attachment arms at the top end. There is 

a trunnion bolt in each attachment arm which attaches the assembly to the aircraft. 

The external side of the cylinder has lugs and brackets. These are for the attachment 

of: 

• The lower drag brace 

• The upper torque link 

• The extension/retraction actuator 

• The NLG uplock roller 

• The taxi light 

• The nose-wheel steering-unit. 

D. The cylinder has an internal liner in which the piston moves. At the bottom of 

the cylinder is the recoil stop tube and the gland. A ring nut and a gland plate hold 

these in position. Near the top of the cylinder is the fluid charging screw and the 

bleed screw. 

E. The piston moves through the gland of the cylinder into the cylinder. On the 

bottom of the piston there is: 

• The axle housing, which holds the wheel axle 

• A lug for the lower torque arm 

• An inflation valve for the nitrogen gas. 
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Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 

uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-

kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en 

senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan be-

skrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 

eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart. 
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