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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how semantic 

relations in a document collection can be visualized with a 
Kohonen self-organizing map. It can be seen as a map of the 
information space which can be used to support information 
retrieval. The study makes a comparison of the possible 
differences between a map that is based on morphologically 
unprocessed text and a map where the text has been 
lemmatized. The text that is being processed is the 
definitions of all the existing instances in WordNet of a 
random selection of indexing terms from the Times-
collection. The purpose is to see if morphological processing 
somehow can show different semantic connections between 
term instances based on their definitions. Eventually some 
different cartographic and display methods are compared to 
examine their strengths and weaknesses when used as 
possible applications of information visualization. The 
results show only marginal advantage of visualization based 
on lemmatized text. The lemmatization brings together new 
instances of words but the semantic relations are far from 
unambiguous. The conclusion drawn from this study is that 
the authors didn’t find any single visualization method that 
can show all aspects in a map. Different combinations of 
three and two dimensional methods might be required to get 
a better picture of an information space. 
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1. Inledning 
 
"To understand is to perceive patterns."  - Sir Isaiah Berlin 
 
I den här uppsatsen undersöker vi hur man kan organisera och visualisera de semantiska 
relationerna mellan termer och deras definitioner i samband med 
informationsåtervinning. Vi valde detta uppsatsämne som en slags fortsättning på våra 
respektive uppsatser på B-nivån i Biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Jonas skrev tillsammans med Erik Byström en uppsats om sökmotorn Google. Den 
metod som termviktningen i Google baseras på kallas PageRank och anses vara en av 
de mest avancerade teknikerna inom informationsåtervinning på Internet. Men denna 
teknik har ändå vissa tillkortakommanden då den inte tar hänsyn till det semantiska 
innehållet i dokument, utan enbart länkstrukturen dem emellan. En webbsida som 
länkas av många andra får hög rankning oavsett om dess innehåll är relevant eller inte. 
För att ett system däremot ska kunna göra en semantisk analys krävs någon form av 
automatisk förståelse av naturligt språk.  
 
Ola skrev tillsammans med Maria Bondesson och Emma Nilsson en uppsats om 
bildindexering som i ett avsnitt kort berörde de metoder som finns för automatisk 
indexering. Dessa metoder tar bland annat artificiell intelligens (AI) till hjälp för att 
genom mönsterigenkänning identifiera gemensamma former i bilder, det vill säga 
bildernas semantiska innehåll. 
 
Vi ville alltså delvis fortsätta på dessa spår och enades om ett uppsatsämne som berör 
semantisk analys och informationsåtervinning, närmare bestämt visualisering av 
semantiska relationer. Vi fascinerades av hur man genom automatiska processer kan ta 
fram kartprojektioner över informationsmängder som en avancerad form av 
kunskapsrepresentation. Informationsrymd och informationsastronomi är för oss nya 
termer som vi stött på i vår undersökning vilket har bidragit till att vi börjat tänka och 
resonera i nya banor när det gäller informationshantering. Vi ville alltså undersöka hur 
man genom visualisering av semantiska relationer eventuellt kan uppgradera 
användbarheten av olika informationssystem. 
 
Vi vill passa på att rikta ett tack till vår handledare Monica Lassi och de andra 
medlemmarna i FLAIR-gruppen1 på BHS. Utan deras ovärderliga hjälp hade vi inte 
kunnat genomföra den empiriska undersökningen som varit till stor hjälp för förståelsen 
av self-organizing maps. 
 
 
1.1 Introduktion till problemformulering och syfte 
 
Den mängd information som produceras växer till synes allt snabbare och läggs till det 
globala informationsflödet. Allt fler människor har också en ökande tillgång till 
information, inte minst genom Internet. Detta aktua liserar åtminstone två problem; dels 
att tillgången till information ofta kan vara större än användarna kan hantera (så kallad 

                                                 
1 FLAIR står för Focusing on Language for Advanced Information Retrieval. 
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information overload) och dels att användarna måste orientera sig i 
informationsmängder där man har få eller inga förkunskaper. Traditionella tekniker för 
informationsåtervinning når då snart sin begränsning och man kan behöva hitta 
modeller för att enkelt få en översikt av en föränderlig informationsmängd. 
 
För att på ett enklare sätt tillgodogöra sig information ur stora dokumentsamlingar har 
forskare inom information retrieval (IR) utvecklat olika automatiska tekniker som 
samlas under begreppet text mining. Dessa tekniker måste kunna förstå människans 
naturliga språk, vilket innebär att kunna skilja på tvetydigheter (till exempel 
homonymer) för att avgöra vilken av de möjliga betydelserna av en term som avses i en 
specifik text. För att kunna visualisera de semantiska relationerna i en viss 
informationsmängd krävs med andra ord någon form av automatisk semantisk analys.  
 
De praktiska tillämpningarna på området – visualisering av semantiska relationer – är 
ännu i sin linda, men inom forskarvärlden arbetar man som sagt på många intressanta 
projekt med anknytning till detta breda ämne. Det sker inom en rad vetenskaper, så som 
datalingvistik, datavetenskap och språkteknologi, men verkar ännu inte vara så 
framträdande inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I). Mycket av det som 
skrivits är tämligen teoretisk spetsforskning eller tester av experimentella system. 
Försvinnande lite har hittills författats som har anknytning till ämnesfältet när det gäller 
magisteruppsatser på svenska B&I- institutioner. Det är ytterligare en anledning till att vi 
anser att visualisering av semantiska relationer är ett spår som är värt att undersöka 
närmare. 
 
Det verktyg för visualisering av semantiska relationer som vi har valt att titta närmare 
på i denna undersökning är self-organizing maps (SOM). En self-organizing map är en 
form av självlärande neuralt nätverk som utan övervakning kan organisera information 
på ett sådant sätt att det lämpar sig för visualisering. Antalet dimensioner2 i 
informationsmängden reduceras för att göra den mer lättöverskådlig. Slutresultatet blir 
en slags karta där relaterade termer (eller vad man nu sorterar) återfinns i närheten av 
varandra och där man kan se i vilken grad de är relaterade till alla andra. SOM är med 
andra ord en metod för en slags domänspecifik automatisk tesauruskonstruktion. 
 
 
1.2 Disposition 
 
Vår uppsats har en lite annorlunda disposition än vad som ofta är brukligt för 
magisteruppsatser eftersom vi anser det nödvändigt att introducera grundläggande 
begrepp och redogöra för den ämnesmässiga bakgrunden till ämnet innan vi går in på att 
redovisa en klarare, definitiv problemformulering. Som nämnts ovan är detta ett relativt 
nytt ämnesområde och vi tror att tämligen få av våra läsare har någon djupare kännedom 
om detta sedan tidigare.  
 
Efter denna inledning följer kapitlet Bakgrund som närmare redogör för bland annat 
delområdena natural language processing (NLP), word sense disambiguation (WSD), 
artificiell intelligens/neurala nätverk i allmänhet och self-organizing maps (SOM) i 
synnerhet. Sedan kommer kapitlet Tidigare forskning som berör studier och 
forskningsinsatser som skett på området self-organizing maps. Först därefter anser vi 
                                                 
2 Vad dimensioner innebär förklarar vi utförligare i avsnittet om Vektormodellen i avsnitt 2.1. 
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det lämpligt att ge läsaren problemformuleringar och metodbeskrivning. Detta gör vi i 
avsnitten Syfte och problemformulering samt Metod. Därefter följer ett kapitel vi kallar 
Resultat där vi går igenom och analyserar de framtagna kartorna (som återfinns i 
bilagorna) för att försöka uttyda trender i materialet. I nästa kapitel diskuterar vi 
resultaten och försöker se möjligheter till hur SOM skulle kunna användas i ett tänkt 
informationssystem. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
 
 

2. Teoretisk bakgrund 
 
I det här kapitlet ska vi översiktligt gå igenom de teoretiska grunderna för vårt 
ämnesområde. Vi utgår från den traditionella IR-forskningen och knyter ämnen som 
natural language processing och artificiella neurala nätverk till denna för att bilda ett 
ramverk där vår empiriska undersökning kan ta form. 
 
 
2.1 Information retrieval 
 
I detta avsnitt ger vi en kort introduktion till ett processorienterat synsätt på information 
retrieval (IR), en term som kan på svenska kan översättas till informationsåtervinning.  
 
IR handlar enligt Gerald Salton om representation, lagring, organisation och åtkomst av 
alla typer av informationsobjekt (1983, s. 1). IR som ämnesområde är ett 
tvärvetenskapligt forskningsfält som undersöks inte bara av biblioteks- och 
informationsvetare, utan även bland annat inom datalingvistik och datavetenskap (Lassi 
2003, s. [2]). 
 
I samband med det allt större genomslaget för interaktiv teknik i informationssystem har 
det även blivit alltmer fruktbart att se informationsåtervinning som en process där 
matchning mellan sökfrågor och dokumentrepresentationer endast är ett delmoment i en 
större helhet. Utifrån ett sådant processorienterat synsätt formulerar Monica Lassi en 
definition av beståndsdelarna i IR som delvis skiljer sig från Saltons och som vi 
uppfattar som tydligare. Denna innehåller de fyra aspekterna representation, lagring, 
matchning och presentation. (Lassi 2003, s. [3]) 
 
I den traditionella IR-forskningen har målet med information retrieval definierats som 
att jämföra ett informationsbehov med en fil eller en databas i syfte att återvinna den 
information som bäst motsvarar behovet. I detta sammanhang är en databas en 
informationssamling som är organiserad på ett sådant sätt att enskilda element (eller 
poster) kan återvinnas. Informationen behöver inte enbart vara textbaserad, utan det kan 
även handla om ljud, bilder eller andra informationsbärande objekt. (Large et al. 2001, 
s. 73) 
 
De två viktigaste funktionerna i ett IR-system kan sägas vara att det återvinner all 
information som är relevant för användaren och att det endast återvinner relevant 
information (Lassi 2002, s. 2). Detta anknyter till den klassiska synen på IR där de 
vanligaste måtten på återvinningseffektivitet är recall och precision. Recall är ett mått 
på hur stor andel relevanta dokument som återvunnits av det totala antalet relevanta 
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dokument. Precision är ett mått på hur stor andel av de dokument som återvunnits som 
är relevant. Formeln för att räkna ut precisionen vid sökning uttrycks så här: (Lagus 
2002, s. [4]) 
 

 
Detta ger precisionen för återvinningen uttryckt i procent. Den motsvarande formeln för 
att räkna ut recall uttrycks på detta sätt: (Lagus 2002, s. [4]) 
 

 
Traditionellt har IR-systemen bestått av två huvudsakliga delar, för det första en databas 
där dokument eller representationer av dokument lagras och för det andra användarnas 
sökfrågor. En sökfråga är en representation av ett informationsbehov uttryckt med 
systemets språk. (Baeza-Yates & Rebeiro-Neto 1999, s. 1ff) Oftast innehåller systemet 
även en rankningsfunktion som bestämmer ordningsföljden efter trolig relevans på de 
dokumentreferenser som återvinns (Baeza-Yates & Rebeiro-Neto 1999, s. 23). 
 
Databasens dokument konverteras till formella representationer som tillsammans bildar 
ett sökbart index. Den vanligaste typen av index är den inverterade filen. Den består av 
en lista med alla signifikanta ord i dokumentsamlingen som vart och ett motsvaras av en 
pekare som visar på i vilka poster ordet finns representerat. När användaren skriver in 
en sökfråga konverteras den genom textoperationer till det indexeringsspråk som förstås 
av systemet för att matchningen med dokumentrepresentationerna i indexet ska kunna 
genomföras. (Baeza-Yates & Rebeiro-Neto 1999, s. 9f & 24) När matchningen är klar 
presenteras de återvunna dokumentrepresentationerna i en lista, och i de fall man 
använder återvinningsmodeller som stödjer detta sorteras (viktas) de även efter trolig 
relevans. 
 
Systemets indexeringsspråk kan antingen vara specificerat i förväg i form av en 
kontrollerad vokabulär eller hämtas direkt ur texten hos de dokument som indexeras 
(Salton 1983, s. 11).  
 
Den booleska modellen 
 
Den traditionella modellen för datoriserad informationssökning och matchning är den 
booleska. Den använder de logiska operatorerna AND, OR och NOT för att kombinera 
eller utesluta sökord. Nackdelen med modellen är att vikten av indexeringstermerna 
enbart räknas ut binärt med en tvågradig skala, 0 eller 1. Ett dokument kan alltså bara 
vara relevant eller icke-relevant för sökfrågan. Är dokumentet bara lite relevant, det vill 
säga att det endast delvis motsvarar sökfrågan, så utesluts det. (Baeza-Yates & Rebeiro-
Neto 1999, s. 25) 
 

x 100 Precision = 
Antalet relevanta återvunna dokument 

 
Antalet återvunna dokument 

x 100 Recall = 
Antalet relevanta återvunna dokument 

 
Det totala antalet relevanta dokument 
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Den booleska modellen förutsätter vidare att man formulerar sökfrågor vilket kan vara 
svårt för den som är obekant med ämnesområdet. Resultatet kan bli svåröverskådligt 
eftersom den binära viktningen gör det svårt att veta vad som uteslöts ur träffbilden. Det 
sker heller ingen rankning av resultatet. (Lagus 2000, s. 12) Med andra ord, träfflistans 
oordnade skick gör att den som söker får leta igenom alla återvunna dokument 3 efter 
intressanta träffar, något som kan vara tidskrävande och visa sig praktiskt omöjligt i 
många situationer.  
 
Nämnas bör att i ett försök att råda bot på den booleska modellens tillkortakommanden 
så presenterade ett forskarteam bestående av Salton, Fox och Wu 1983 ”the extended 
boolean model” eller den utökade booleska modellen som arbetar med partiell 
matchning på ett sätt som liknar vektormodellen. Vektormodellen presenterar vi 
utförligare nedan. (Baeza-Yates & Rebeiro-Neto 1999, s. 38) Då vi inte kommer att 
använda oss av denna utökade modell går vi inte närmare in på hur den fungerar. 
Anledningen till att vi tar upp den booleska modellen överhuvudtaget är att den står i 
relation till vektormodellen som i sin tur ligger till grund för SOM. 
 
Vektormodellen 
 
Ett alternativ till den booleska modellens binära matchning är vektormodellen. Denna 
modell baseras på algebra till skillnad från den booleska modellens mängdlära. 
Vektormodellen erbjuder därför partiell matchning av dokument och rankar dessa efter 
grad av likhet (samband/korrelation) med sökfrågan. I vektormodellen uttrycks 
dokumenten och sökfrågan som t-dimensionella vektorer, vilket har gett modellen dess 
namn. I detta fall står t för ett tal som betecknar storleken på dokument och söksträng. 
Varje ord i ett dokument eller en söksträng kan sägas utgöra en dimension i vektorn, 
med andra ord en av dess komponenter. Korrelationen mellan dokument och söksträng4 
kan mätas med hjälp av cosinusmåttet applicerat på vinklarna dessa vektorer emellan. 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27) Korrelationen kan också mätas som 
avståndet mellan punkter i en euklidisk rymd 5 (Lagus 2000, s. 20f). Vi antar att det är på 
grund av möjligheten till partiell matchning och rankning av sökresultatet som 
vektormodellen har blivit vanligt förekommande till exempel hos söktjänster på 
webben. 
 
I tillämpningar av text mining är det enligt Krista Lagus vanligt med så kallad bag of 
words-kodning. Denna innebär att frekvensen av varje ord räknas och behandlas var för 
sig utan hänsyn till deras inbördes ordningsföljd eller placering. Ibland håller man 
visserligen reda på kollokationer, det vill säga ordpar som samförekommer så pass 
frekvent att de kan antas höra ihop. I bag of words-kodningen kan dokument därför 
sägas fungera som lagringsplatser för ett visst antal ord. Dokument av olika längd kan 
utan problem jämföras med varandra eftersom deras respektive omfattning blir en 
betydelselös faktor i sammanhanget. De kan till exempel vara väldigt små och korta, 
som i vårt fall med definitioner av termer (se den empiriska undersökningen). Bag of 
words-kodningen kan tyckas utelämna mycket information, men Krista Lagus menar 
ändå att den säger så pass mycket om ordens associationer till varandra och till 

                                                 
3 Ofta är det dokumentrepresentationer. 
4 Korrelationen kan också mätas ordinstanser emellan där antalet definitionsord utgör antalet dimensioner 
i ordinstansernas vektorer. Det är det sätt vi kommer att använda i vår undersökning.  
5 Se vidare om Träningsprocessen i avsnitt 2.5.1. 
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dokumenten att det är fullt tillräckligt för att åstadkomma klustring av information ur 
stora dokumentsamlingar. Klustring innebär ett sammanförande av likartad information, 
vilket underlättar överblicken av materialet. 
 
Bag of words-kodningen brukar representeras numeriskt med hjälp av vektormodellen. 
Lagus sammanfattande värdering av vektormodellen är att den är mycket snabb men 
ofta väldigt högdimensionell och därför kan den behöva dimensionsreduceras. Ett av 
många sätt att göra detta på är med hjälp av latent semantic indexing (LSI). (Lagus 
2000, s. 20f) Lin, Soergei och Marchionini skriver att genom LSI kan en semantisk 
rymd konstrueras som reducerar den ursprungliga dimensionaliteten till en mer 
hanterbar mängd. Den semantiska rymden innebär att lexikala enheter som är 
semantiskt relaterade till varandra också placeras i varandras närhet. På så sätt kan en 
semantisk rymd fungera som ett hjälpmedel för att automatiskt ange relationer mellan 
semantiskt likartade termer6 och därför fungera som ett stöd för 
informationsåtervinning. LSI kan kombineras med SOM på så sätt att LSI alltså 
reducerar antalet dimensioner och SOM förbereder denna datamängd för visualisering. 
(Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 267) Vi kommer indirekt att ta upp LSI igen i 
samband med att vi redovisar vår metod i kapitel 5 då tekniken har kopplingar till 
dimensionsreducering och term-term-matriser7. 
 
 
2.2 Natural Language Processing 
 
”Language disguises thought… The tacit conventions on which the understanding of everyday language 
depends are enormously complicated.” 
– Ludwig Wittgenstein, “Tractatus Logico-Philosophicus” (1921) 
 
Naturligt språk är den typ av språk som används i mellanmänsklig kommunikation. 
Motsatsen till naturligt språk är de konstgjorda språk som används vid 
kommunikationen mellan människor och maskiner eller maskiner emellan. Det är 
främst olika typer av programmeringsspråk och språk för kunskapsorganisation. 
Exempel på sådana konstgjorda maskin- eller systemspråk är C++ och 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). 
 
Eftersom det naturliga språket innehåller många tvetydigheter, vagheter och metaforer 
så är dokument som indexeras med naturligt språk problematiska med avseende på IR. 
För att råda bot på detta och underlätta människors kommunikation med maskiner på 
naturligt språk har det tvärvetenskapliga forskningsfältet NLP växt fram. Det studeras 
bland annat inom datalingvistik/datavetenskap, språkteknologi och biblioteks- och 
informationsvetenskap. För att datorprogram ska kunna fås att förstå och ibland även 
generera naturligt språk införlivas kunskap från språkforskning och lingvistisk analys. 
(Lassi, 2003)  
 
Poängen med att använda NLP är alltså att användaren ska kunna kommunicera med 
systemet på sitt eget naturliga språk istället för att göra sig besväret att gå omvägen via 
ett konstgjort systemspråk. Detta eftersom det är det naturliga sättet att formulera sig på 
och är det som användaren är mest förtrogen med. Syftet är att kommunikationen 

                                                 
6 I vår undersökning behandlar vi termdefinitioner som dokument. 
7 Se figur 4. 
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mellan människa och system på så sätt ska förbättras genom att systemet anpassas till 
det mänskliga kommunikationssättet. 
 
Stor forskarmöda har lagts ned inom NLP för att finna metoder som automatiskt ska 
kunna bestämma strukturer i skrivet och talat språk. Att kunna bryta ned språket i dess 
minsta beståndsdelar är viktigt för att kunna göra mer avancerad lingvistisk analys av 
naturligt språk. Man kan likna processen vid ett pussel där mindre bitar fogas ihop och 
bildar större enheter som i sin tur kombineras ihop till en helhet igen. (Liddy 1998) 
 
NLP kan således definieras som datoriserade tekniker för att analysera och representera 
det språk som förekommer naturligt i texter. Detta innebär en automatiserad form av 
människoliknande språkbearbetning och kan genomföras på en eller flera lingvistiska 
analysnivåer. (Liddy 1998) Dessa språkliga nivåer (ordnade efter grad av komplexitet) 
åskådliggörs i figur 1 nedan. 
 

Ökande grad av
komplexitet

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

Fonologisk

Lexikal

Syntaktisk

Semantisk

Diskursiv

Pragmatisk7

Morfologisk

 
 

Figur 1: De språkliga nivåerna 

 
Nivåerna innebär följande: 
 

• Fonologisk: På denna lägsta nivå sker tolkning av talade ljud inom ord eller över 
ordens gränser. Denna analys tillämpas till exempel i röstigenkänningssystem 
som har det talade språket som inmatningskälla. (Liddy 1998) 

• Morfologisk : Analys av delar av ord, inklusive prefix, suffix och ordstammar. 
Här förs morfologiska varianter (exempelvis böjda ord) samman till lexikala 
enheter. Ju rikare ett språk är på morfologiska varianter desto större nytta gör 
denna typ av analys. (Liddy 1998) Enligt Hedlund, Pirkola och Järvelin är 
svenska ett av de språk som har många fler böjningsvarianter än engelskan 
(2001, s. 149). De skriver vidare att sammanförandet av olika morfologiska 
varianter görs genom normalisering av ordformer. En metod för detta är 
stemming som innebär att man endast behåller ordstammen, vilken 
nödvändigtvis inte behöver vara ett fullständigt ord. När ett ord istället tas 
tillbaka till sin grundform, ett fullständ igt ord, kallar Hedlund, Pirkola och 
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Järvelin det kort och gott för normalisering. (2001, s. 150) En annan term för 
detta som vi valt att använda oss av är lemmatisering (Lassi 2003, s. [6]). 

• Lexikal: Innebär analys av enskilda ord, inklusive innebörd av ord på termnivå, 
samt ordklassanalys. Denna nivå kommer till användning när enskilda ords 
inbördes relationer ska bedömas genom användning av tesaurer och lexikon. 
(Liddy 1998) På denna nivå sker även identifikation av stoppord som inte 
indexeras (Knapp 1982, s. 147 enligt Haglund & Renck 1999, s. 27). 

• Syntaktisk: Analys av ord i meningar i syfte att bestämma den grammatiska 
strukturen, det vill säga att skilja ut de olika satsdelarna. Detta kan användas för 
automatisk igenkänning av fraser vilket gör en sökfråga mer entydig. (Liddy 
1998) 

• Semantisk: Här avgörs de möjliga betydelserna hos en mening, och 
disambiguerar ord som ingår i en specifik kontext. Detta innebär att man 
disambiguerar ord med flera betydelser och identifierar satsdelarnas relationer i 
en mening. Detta kan användas för att till exempel expandera en sökfråga genom 
att lägga till alla relevanta synonymer av en term. (Liddy 1998) 

• Diskursiv : Tolkning av struktur och innebörd av en text som överstiger en 
mening i storlek. Syftet är att kunna avgöra om den aktuella texten till exempel 
är en slutledning, en åsikt, en förutsägelse eller en samling fakta. (Liddy 1998) 

• Pragmatisk: Förståelse av språkets tillämpbarhet i de situationer som kräver 
kännedom om omvärlden samt om användarens informationsbehov. Detta kan 
ske genom en interaktiv process mellan användaren och systemet, en slags 
”konversation” mellan de båda parterna. (Liddy 1998) 

 
Generellt kan man säga att ju högre upp i de språkliga nivåerna man rör sig så ökar 
komplexiteten i analysmetoderna (från enstaka ljud och delar av ord till hela dokument). 
Den fonologiska nivån är med andra ord minst komplex medan den pragmatiska nivån 
har den högsta graden av komplexitet. Valmöjligheterna och variationen i språket ökar 
också alltmer på de högre nivåerna vilket innebär att det finns färre regler att hålla sig 
till, det vill säga att man har att göra med språkliga mönster som är svårare att förutse. I 
analyser på de högre nivåerna kommer man därför mer och mer in på sådant som 
kognitiv psykologi och artificiell intelligens. Detta är skälet till varför de högre nivåerna 
av språkbearbetning ännu inte blivit bättre utforskade eller i någon högre grad 
implementerats i IR-system. (Liddy 1998) 
 
Det faktum att det finns meningar och ord som har fler betydelser än en är en utmaning 
för system som ska kunna hantera NLP. Det finns olika typer av språkliga tvetydigheter; 
man brukar inom språkforskningen dela in dessa i lexikala och strukturella 
tvetydigheter. De lexikala tve tydigheterna uppstår på ordnivå när ett ord eller annan 
lexikal enhet har fler än en betydelse (Megyesi 2002, s. [3]f), jämför till exempel med 
de olika betydelserna av ordet ”fil” som kan referera till ett verktyg, en maträtt eller 
något man kör sin bil i. Tvetydigheter av detta slag kallas för polysemi. En annan typ av 
oklarhet i betydelsen uppstår genom så kallade homografer. De är sådana ord som har 
en likadan morfologisk uppbyggnad. Ett exempel är ”såg” som dels är imperfektformen 
av verbet ”se” och dels substantivet verktyg. (Lagus 2000, s. 19) 
 
Strukturella tvetydigheter innebär att den grammatiska strukturen hos en mening lämnar 
utrymme för olika tolkningar. Vilken tolkning som gäller kan bara avgöras genom att 
man analyserar i vilket sammanhang meningen används. Därför skapar dessa 
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tvetydigheter oftast inga problem i mellanmänsklig kommunikation, men ställer till 
desto större svårigheter när automatiska system ska tyda dem. (Megyesi 2002, s. [3]f) 
Ett exempel på strukturell tvetydighet är meningen ”jag sköt en hare med gevär”. Denna 
mening är strukturellt tvetyd ig då det rent språkligt är oklart om det var ”jag” eller 
”haren” som hade geväret. Ett ord kan alltså referera till olika betydelser beroende på 
dess sammanhang.  
 
Ide och Véronis skriver att den process då en tvetyd ig term associeras med en definition 
kallas för word sense disambiguation (WSD), som i sin tur är en underdisciplin till 
NLP. På svenska kan man översätta detta till ordbetydelsedisambiguering, vilket 
innebär att motverka tvetydigheter i det naturliga språket. Denna definition måste vara 
klart urskiljbar från andra definitioner som skulle kunna tillskrivas termen. 
Disambigueringen går praktiskt till så att en terms kontext matchas med antingen en 
extern informationskälla (kunskapsbaserad WSD) eller att information om kontexten 
utvinns från tidigare disambiguerade fall i en korpus8 (datadriven eller korpusbaserad 
WSD). (Ide & Véronis 1998, s. 3) WSD är därför av stor betydelse för att klargöra de 
semantiska relationerna mellan termer. Därmed läggs en grund för visualisering av 
dessa relationer i ett senare stadium i processen.  
 
Vi ska nu kort gå in på hur NLP implementeras i olika IR-system. 
 
Enligt Liddy ska det ideala IR-systemet kunna tolka en användares informationsbehov 
på samma sätt som en referensbibliotekarie. Helst ska systemet även kunna representera 
många olika typer av dokument oavsett karaktär och kunna utföra en hög grad av 
semantisk matchning mellan sökfrågor och dokument. Det är alltså inte text som ska 
matchas mot sökfrågor utan semantiskt innehåll i olika skepnader. Ett system som säger 
sig kunna genomföra NLP bör omfatta mer än enbart stemming på den morfologiska 
nivån. På samma sätt bör NLP även ske för dokumenten och inte enbart för sökfrågorna. 
(Liddy 1998) 
 
Automatisk tesauruskonstruktion 
 
Enligt ISO-standard 2788:1986 är en tesaurus är den kontrollerade vokabulären hos ett 
indexeringsspråk som är formellt organiserat så att grundläggande relationer mellan 
olika termer (t.ex. smalare och bredare) framgår tydligt. Ett indexeringsspråk definieras 
som en kontrollerad uppsättning termer hämtade från ett natur ligt språk, som används 
för att representera de aktuella dokumentens ämnen. (ISO TC 46 / Subcommittee 9, 
1986)  
 
Tesaurer som bygger på kontrollerad vokabulär kan istället för att underlätta 
informationsåtervinning bidra till att den blir svårare att genomföra. De 
indexeringstermer som föreslås av tesaurusens skapare är inte alltid de vanligast 
förekommande inom det aktuella ämnesområdet. Denna svårighet kan speciellt drabba 
oerfarna informationssökare. En domänspecifik tesaurus baserad på analys av naturligt 
språk kan vara ett hjälpmedel. En sådan tesaurus är dock något som är mycket 
tidskrävande och arbetsintensivt att konstruera manuellt. Automatiska metoder är därför 
att föredra eftersom de är resursbesparande. (Hauck et al. 2001, s. 200) 

                                                 
8 Korpusar kan vara ”råa” texter som implicit innehåller den lingvistiska strukturen. Det kan också röra 
sig om delvis tolkat lingvistiskt material. (Megyesi 2002, s. 4ff) 
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2.2.1 WordNet 
 
För att ta fram definitioner på de termer vi valt ut i vår empiriska undersökning 
använder vi WordNet (Miller et al. cop. 2003), som är en av de mest använda och 
lättillgängliga tillämpningarna av semantisk analys för det engelska språket. En 
grundläggande orientering i vad WordNet är för något är därför på sin plats. 
 
WordNet är ett digitalt engelskspråkigt lexikon där substantiv, verb, adjektiv och adverb 
grupperas och länkas ihop genom deras relationer till varandra. På så sätt bildas 
semantiska nätverk mellan termgrupper. Denna typ av relationslexikon brukar kallas för 
ontologier. (Eriksson 2000, s. 1) WordNets semantiska nätverksstruktur skiljer sig alltså 
från traditionella lexikons organisationsprincip där ju termer vanligtvis struktureras 
alfabetiskt enligt morfologiska principer. Den ontologiska strukturen är istället ett 
försök att avspegla den mänskliga hjärnans egna kognitiva struktur och språkförståelse, 
med inspiration från psykolingvistisk teoribildning. (Algotsson & Ullberg 2003, s. 1) 
 
De termer som bedömts som synonyma, alltså mer eller mindre utbytbara med 
bibehållen innebörd, ordnas i WordNet i synonymgrupper, så kallade synsets. Varje 
synset representerar en viss betydelse. Exempelvis {sow, sough, seed} är ett synset där 
de termer som ingår är mer eller mindre semantiskt ekvivalenta för verksamheten att så. 
(Algotsson & Ullberg 2003, s. 1) Semantiska koncept representeras alltså i WordNet i 
sådana här synsets i form av listor av lexikala enheter (Eriksson 2000, s. 1). 
 
Det är inte bara i form av synonymi som termer är semantiskt relaterade till varandra i 
WordNet, utan även i många andra former. En av dessa är antonymi, att termer har 
motsatt betydelse. Denna relation mellan motsatspar är den vanligast förekommande 
organisationsprincipen i WordNet när det gäller adjektiv. (Algotsson & Ullberg 2003, s. 
2) Dessa kallas för fokalpar. Många adjektiv har dock inte någon direkt motsats. De 
grupperas då i kluster kring sådana termer som har det. (Eriksson 2000, s. 3). 
 
Hyponomi är en relation som även kan kallas för ”är en”-relation. Apa är till exempel 
hyponym till däggdjur, som i sin tur är hyponom till djur. En hierarkisk trädstruktur 
bildas på så sätt utifrån termernas betydelse, med andra ord en slags taxonomi. Ur 
motsatt synvinkel kallas denna relation för hypernymi. Däggdjur är hypernym till apa. I 
WordNet är denna relation den vanligast förekommande när det gäller substantiv, 
medan en variant av den används för verb. (Eriksson 2000, s. 1f) 
 
Meronymi är den relation som betecknar att någonting är en del av något annat, en ”har 
en”-relation. Ratt är meronym till bil. Den motsatta riktningen på relationen kallas för 
holonymi. Bil är alltså holonym till ratt. Denna relation kan dock inte lika enkelt liknas 
vid en trädstruktur, eftersom en term ofta är en del av många andra begrepp. (Algotsson 
& Ullberg 2003, s. 2) I figur 2 visas relationerna mellan substantiv i WordNet. 
 
När det gäller verb finns det i WordNet en motsvarighet till hierarkiska relationer 
mellan dessa som liknar holonymer. Dessa kallas för troponymer. Limp (halta) är en 
underkategori, en troponym, till walk (gå). (Algotsson & Ullberg 2003, s. 4) 
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Figur 2: Relationerna mellan substantiv i WordNet9  

 
 
2.3 Artificiell intelligens 
 
Detta avsnitt anknyter till NLP-avsnittet 2.2 då system som använder sig av NLP ofta är 
konstruerade på ett sätt som kan liknas vid intelligens. Här berör vi även kortfattat den 
svåra frågan om hur intelligens kan definieras. 
 
Källan till följande om grundläggande artificiell intelligens är en så kallad FAQ från 
nyhetsgruppen comp.ai på Usenet. Det kan ibland finnas anledning att tvivla på 
tillförlitligheten i det som skrivs i dessa nyhetsgrupper, men i det här fallet är texten 
skriven av personer som under lång tid varit yrkesverksamma inom forskningsfältet, till 
exempel Dr. Frederick Crabbe som undervisar i datavetenskap på United States Naval 
Academy. Vi bedömer därför denna källa som seriös och vetenskapligt grundad. 
 
Termen artificiell intelligens (AI) är så pass bred att det brukar delas upp i två klasser, 
stark och svag AI. Stark AI innebär att det skulle vara möjligt att konstruera datorer som 
kan fås att tänka på en nivå som minst är jämförbar med människor och att de också kan 
bli medvetna om sig själva. Svag AI innebär att datorer skulle kunna bli mer användbara 
genom att förses med funktioner som liknar människans tänkande. Vad termerna 
”tänka” och ”liknar tänkande” innebär är dock föremål för mycket debatt. (Crabbe, 
Dubey & Kantrowitz ([1992-2004]), avsnitt 1.1-1.3) 
 
AI brukar, förutom att delas in i stark och svag, även betecknas som ”statistisk” eller 
”klassisk”. Statistisk AI har sina rötter i maskininlärning och arbetar på ett induktivt 

                                                 
9 Figuren är hämtad från Erikssons ”Vad är WordNet?” (Eriksson 2000, s. 3), men är delvis ändrad av 
oss. 
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sätt. AI-systemet får då indata med en uppsättning mönster att arbeta med och ger 
tillbaka en trend. Klassisk AI, å andra sidan, arbetar främst på ett deduktivt sätt. AI-
systemet får ramarna/villkoren och ska utifrån denna presentera en slutsats. Frågan är 
dock om ett system kan sägas vara riktigt intelligent om det inte kan visa prov på både 
deduktivt och induktivt tänkande. Därför hävdar många att målet är ett system som 
kombinerar statistisk och klassisk AI. (Crabbe, Dubey & Kantrowitz ([1992-2004]), 
avsnitt 1.11) 
 
Linus Walleij skriver om artificiell intelligens i sin bok ”Copyright finns inte” där han 
även försöker definiera intelligens utifrån de teorier som Douglas Hofstadter formulerar 
i sin bok ”Gödel, Escher, Bach – ett evigt gyllene band” (Walleij 2000, kap. ”Artificiell 
intelligens”) : 
 

Vi måste ta emot sinnesintryck och avge svar på dessa på något vis för att 
kunna kallas intelligenta. /…/ Informationsflöde är en indikation på närvaron 
av intelligens. 

 
Vidare skriver Walleij: 

 
Intelligens är förmågan att i ett till synes kaosartat informationsflöde skapa 
system för att sortera och överblicka detta samt oupphörligen revidera och 
bryta ned dessa för att skapa nya. 

 
Vi ser det som att intelligens i så fall handlar om informationsbehandling eller 
hårddraget: kommunikation/språklig förmåga. Intelligens blir enligt denna definition ett 
kommunikativt processande av in- och utdata. Den innefattar språklig förmåga, närmare 
bestämt igenkänning av mönster och skapande av nya associationer. Den språkliga 
förmågan handlar om förmedling och förståelse av semantiska relationer. Här använder 
vi alltså språk i en vid bemärkelse. De semantiska relationerna kan förutom naturligt 
språk och maskinspråk även uttryckas med bildspråk – det vill säga visualisering. 
 

2.3.1 Konstgjorda neurala nätverk 
 
I genomgången av artificiell intelligens ovan nämndes konstgjorda neurala nätverk och 
att sådana nätverk är uppbyggda på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan. SOM är, 
som vi ska se nedan, en form av konstgjorda neurala nätverk vilket motiverar en 
översiktlig genomgång av vad dessa nätverk innebär. Detta kommer förhoppningsvis att 
ge en djupare förståelse av SOM. 
 
Tillämpningar av konstgjorda neurala nätverk har gjorts sedan början av 1980-talet då 
man fick tillgång till elektroniska komponenter som var tillräckligt avancerade. Själva 
principen för nätverkens konstruktion har dock varit känd sedan andra världskrigets 
dagar. (Thomas 2003, s. 95f)  
 
De nätverk som konstrueras i dagsläget består som mest av runt en halv miljon 
konstgjorda nervceller. Detta kan jämföras med den mänskliga hjärnan som beräknas 
innehålla omkring hundra miljarder nervceller. (Thomas 2003, s. 99ff) Det finns med 
andra ord mycket stora skillnader i prestanda mellan de konstgjorda nätverken och den 
mänskliga hjärnan. Det beror dock inte bara på att antalet nervceller är fler i hjärnan. 
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Det har även att göra med att de biologiska nervcellerna är kopplade på ett sådant sätt 
att nätverket kan bearbeta information parallellt. De flesta konstgjorda nätverk kan 
fortfarande bara behandla information sekventiellt, det vill säga med en instruktion i 
taget. Till de konstgjorda nätverkens fördel kan dock sägas att de oftast har snabbare 
reaktionstid vid relativt enkla uppgifter. (Thomas 2003, s. 151) Att vissa system lär sig 
på ett liknande sätt som den mänskliga hjärnan behöver dock inte betyda att denna 
princip alltid är den bästa (Thomas 2003, s. 137). 
 
Thomas menar att man kan likna ett neuralt nätverk vid en ickelinjär matematisk 
funktion. Nätverkets insignaler bearbetas beroende på de justerbara parame trar som för 
tillfället gäller, vilket formar de signaler som kommer ut ur nätverket. (Thomas 2003, s. 
99ff) Inlärningsprocessen hos de konstgjorda nätverken sker automatiskt utan mänsklig 
inblandning. Inlärningen behöver bara initieras och eventuellt övervakas under 
processens gång. (Thomas 2003, s. 102f)  
 
Idag är supervised learning (övervakad inlärning) den vanligaste metoden för inlärning i 
konstgjorda neurala nätverk. I korthet går denna ut på att man presenterar ett stort antal 
exempel (eller mönster) för nätverket som det lär sig av. Sedan övervakar man 
inlärningen för att se till så att nätverket tolkar indatamängden på ett önskvärt sätt. 
(Thomas 2003, s. 102f) Supervised learning används till exempel för 
mönsterigenkänning. Detta kan till exempel innebära tolkning av handskrivna siffror på 
papper. Systemet får då definiera vilken grupp eller klass som ett objekt tillhör. 
Metoden är dock inte begränsad till att bara känna igen handskriven text utan kan i 
princip användas för alla typer av mönster. (Thomas 2003, s. 111) Vi menar att ett IR-
system på liknande sätt till exempel skulle kunna lära sig att analysera mönster i vilken 
typ av litteratur som en användare söker och automatiskt filtrera bort sådana träffar som 
inte passar in i mönstret. Ett mindre avancerat användningsområde av 
mönsterigenkänning, som till viss del redan är implementerat i vissa söksystem, är 
WSD där systemet genom en korpus eller en regeluppsättning lärt sig vilken kontext 
som avses när vissa ord förekommer tillsammans. Det handlar om att identifiera trender 
i ofullständig eller tvetydig information. 
 
Ett alternativ till supervised learning är att låta systemet pröva sig fram och dra egna 
slutsatser. Denna metod kallas för reinforcement learning och är bra när man är osäker 
på vilken metod som är den bästa för den aktuella uppgiften. Metoden fungerar på så 
sätt att man har en norm för hur utsignalmönstret bör se ut och avvikelser från normen 
medför små justeringar i arbetsprocessen. (Thomas 2003, s. 120f) 
 
En liknande inlärningsmetod används i Kohonens självorganiserande neurala nätverk, 
den algoritm som ligger till grund för SOM. Denna har förmågan att själv upptäcka 
mönster och gruppera stora datamängder. Inlärningen som används i metoden brukar 
kallas self-organized (självorganiserad) learning eller competitive (tävlingsinriktad) 
learning. Thomas skriver att ett sådant nätverk själv till exempel skulle kunna upptäcka 
att det finns tio olika tecken för siffror om man bara låter det ta del av ett tillräckligt 
stort antal välskrivna exempel. Det kan med andra ord organisera data i kluster 
(grupper) även utan att man förser nätverket med några rätta svar som vid supervised 
learning. (Thomas 2003, s. 138) 
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Vi har i detta avsnitt försökt visa på kopplingen mellan artificiell intelligens, 
konstgjorda neurala nätverk och SOM. Nu kommer vi att gå vidare till hur information 
kan visualiseras. 
 
 
2.4 Visualisering av information 
 
Krista Lagus utgår från antagandet att den mänskliga hjärnan är bättre på att agera i 
tredimensionella miljöer än vad den är på att behandla text. Därför skulle information 
principiellt kunna förmedlas på ett effektivare sätt om man använder något visuellt 
medium. Detta eftersom skriven text behandlas sekventiellt och inte tolkas genom 
parallella processer som när man orienterar sig i det tredimensionella rummet. (Lagus 
2000, s. 14) 
 
Beroende på den aktuella datamängdens egenskaper använder man olika metoder för att 
visualisera informationen. Olika typer av kartmetaforer har ofta använts för detta 
ändamål. En sådan metafor är ”geografins första lag” så som den formulerats av Tobler, 
det vill säga att allting är relaterat till allt annat men näraliggande enheter är mer 
relaterade till varandra än till dem som ligger längre bort. Trots det flitiga användandet 
av geografiska metaforer har dock kartografiska metoder sällan tagits i bruk vid 
visualisering i vetenskapliga sammanhang. (Skupin & Fabrikant 2003, s. 95ff) 
 
Att hitta en lämplig projektionsmetod för att avbilda en välvd yta på ett plant kartblad 
har länge varit ett välkänt problem inom kartografin. Att omvandla jordklotets tre 
dimensioner till kartbladets två är det klassiska exemplet på behovet av 
dimensionsreducering. På grund av den mångdimensionalitet information vanligtvis 
uppvisar blir vikten av dimensionsreducering extra aktuell vid visualisering av denna. 
(Skupin & Fabrikant 2003, s. 97f) 
 
 

2.4.1 Memex – en tidig prototyp 
 
En teoretisk föregångare när det gäller visualisering av semantiska relationer kan sägas 
vara Vannevar Bush med sin idé om den så kallade Memex-maskinen. Vannevar Bush 
är kanske framförallt känd inom IR-kretsar för sin artikel ”As we may think” från 1945 
där Memex nämns. Artikeln anses främst ha haft störst betydelse för den alltmer ökande 
användningen av hypertext. (Nyce & Kahn 1991, s. ix-x) Dagens teknik och forskning 
gör det möjligt att gå längre än så och i praktiken återknyta till den fullständiga vidden 
av Memex-konceptet. Nämligen utvecklandet av ett yttre stöd till det mänskliga minnet 
som kan visa på nya mönster och kopplingar i stora informationsmängder genom 
visualisering. I teorin beskrev Bush ett system som gör det möjligt för användaren att 
koppla samman olika dokument så att nya mönster kan framträda i information man 
redan har (det vill säga text mining). Bush ansåg att Memex var den mest idealiska 
modellen för en sådan maskin eftersom den var en mekanisk motsvarighet till den 
mänskliga hjärnan. Dess huvudsakliga syfte var att lokalisera och representera kunskap. 
(Nyce & Kahn 1991, s. 40) 
 
Bush brukade börja sina texter om Memex med att kritisera hur de samtida biblioteken 
var organiserade. Han menade att den kunskap som inte kunde väljas ut för återvinning 
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var förlorad. Därför var det största problemet enligt honom denna urvalsprocess. Bush 
var kritisk mot de konventionella indexeringssystemens hierarkiska trädstrukturer som 
krävde ett regelverk för att lokalisera information genom att orientera sig upp och ner i 
dessa strukturer. Som kontrast till denna ineffektiva struktur ställer Bush alltså det 
mänskliga minnet, som baseras på associationer i ett nätverk av hjärnceller. (Nyce & 
Kahn 1991, s. 56) 
 
IR-aspekten av Memex har stora likheter med senare tillämpningar som syftar till att 
visa semantiska relationer i information då den har målsättningen att foga samman olika 
bitar av gammal kunskap till något nytt. Pusselmetaforen10 blir här återigen aktuell. 
Vannevar Bush menade att när Memex förverkligas kommer en ny typ av 
informationsspecialister uppstå som han benämner trailblazers. På svenska blir det fritt 
översatt ungefär ”banbrytare”, någon som är expert på att hitta nya mönster och 
sammanhang i redan tillgänglig information. (Lesk 1996, s. 14) 
 
Bush var av uppfattningen att det mänskliga intellektet påverkat civilisationens 
framåtskridande på fyra olika sätt. Förutom kontroll över naturkrafterna, sjukdomar och 
krigföring så tillkommer understöd och förbättring av den mänskliga tankeprocessen, 
vilket även innefattar kommunikationsmetoder. Enligt Bush så är denna fjärde påverkan 
den verkligt fundamentala, med större betydelse för byggandet och bevarandet av 
civilisationen än de övriga tre. (Nyce & Kahn 1991, s. 52) 
 

2.4.2 Self-organizing maps (SOM) 
 
“Languages are in some respect like maps. If each of us sees the world from our particular perspective, 
then an individual's language is, in a sense, like a map of their world. Trying to understand another 
person is like trying to read a map, their map, a map of the world from their perspective.” 
– Moore & Carling, “The limitations of language” (1988) 
 
IR-forskare har tagit fram olika automatiska metoder för att analysera text i stora 
dokumentsamlingar. Denna analys kan bland annat ske genom att man ordnar och 
visualiserar informationen. Ett verktyg för detta är Kohonens self-organizing maps 
(SOM), som är vårt huvudsakliga fokus i denna uppsats. SOM är en algoritm som 
utvecklades av professor Teuvo Kohonen vid Helsinki university of technology 
(Pettersson 2002, s. 1). Förbehandling av datamängden är inte nödvändig när man 
använder SOM då den som namnet antyder är självorganiserande. Processen resulterar i 
en typ av karta över informationsmängden där relaterade enheter hamnar i närheten av 
varandra. (Hauck et al. 2001, s. 201) 
 
De semantiska relationerna mellan dokument med olika grad av innehållslig (semantisk) 
likhet kan åskådliggöras med en SOM, vilken konstrueras utifrån en neural 
nätverksalgoritm, Kohonen-algoritmen (Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 262).11 
 
En SOM kan användas som ett visuellt hjälpmedel vid sökning i informationssystem. 
En målsättning med ett sådant grafiskt gränssnitt kan vara att försöka komma runt det 
klassiska problemet med att precisionen tenderar att sjunka vid hög recall, vilket kan 
göra det mycket tidskrävande att urskilja de relevanta träffarna från alla icke-relevanta. 
                                                 
10 Se avsnitt 2.2. 
11 För en mer ingående diskussion om SOM-algoritmen, se avsnitt 2.5.  
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Om återvinningsresultatet däremot visualiseras med en SOM kan användaren lättare 
orientera sig i en stor mängd sökträffar och ändå snabbt hitta de relevanta dokumenten 
(jämför med studien av Hauck et al. som nämns i avsnitt 3.2). Ett annat exempel på hur 
det kan tillämpas är att ge vägledning till eventuellt omformulerade och mer specifika 
sökfrågor. Då behöver låg precision inte längre vara ett så stort problem. Det kan då 
räcka med en hög recall kombinerat med en lättöverskådlig grafisk presentation av 
sökresultatet. (Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 267) 
 
När ett system ska tolka naturligt språk så måste det så kallade vokabulärproblemet 
beaktas. Detta har två aspekter. Dels att en term har flera olika betydelser, homonymi, 
vilket innebär att fler träffar blir irrelevanta (precisionen minskar) och dels att en 
innebörd kan uttryckas med flera olika termer, synonymi, vilket medför att fler 
relevanta dokument missas (recall minskar). Enligt Lagus kan adekvata kartmodeller 
råda bot på detta, och hon menar att SOM står sig bra gentemot andra modeller såsom 
vektormodellen och latent semantic indexing, LSI. En karta över textdokumenten i den 
aktuella samlingen kan konstrueras automatiskt med hjälp av SOM-algoritmen som gör 
att dokument med likartat semantiskt innehåll hamnar i närheten av varandra. Dessa 
dokumentkartor eller informationsrymder lämpar sig bra för intuitiv utforskning. (Lagus 
2002, s. [2]) 
 
Vid informationssökning i stora dokumentsamlingar eller på webben drabbas man ofta 
av att man får tillbaka stora mängder träffar med varierande grad av relevans. Om man 
däremot skulle koda informationen på så sätt att den baseras på ordkategorier snarare än 
individuella ord skulle det bli lättare att få en överblick. Denna kodade information kan 
sedan visualiseras med en self-organizing map (SOM). SOM kan användas för att ordna 
dokumentsamlingar, men om man vill visa relationer mellan olika dokuments innehåll 
grafiskt på en karta krävs en speciell metod för att gruppera näraliggande ordkategorier. 
Om man först organiserar de enskilda orden i kategorier på en ordkategorikarta så kan 
dokumenten kodas på så sätt att relationerna mellan ord med liknande semantisk 
innebörd klart uttrycks. (Lagus et al. 1996, kap 1) När man väl har hittat ett intressant 
område på kartan är det enkelt att utforska dokument i närliggande områden. Detta kan 
ses i kontrast till traditionella tekniker för informationsåtervinning där användaren inte 
kan veta om det finns en stor mängd dokument precis ”utanför” det sökfokus som för 
tillfället är aktuellt. (Lagus et al. 1996, kap 2) 
 
En klusteranalys kan antingen genomföras seriellt med hjälp av statistik eller parallellt i 
form av neutrala nätverk (Roussinov & Chen 1998, s. 3). Enligt Skupin och Fabrikant 
lämpar sig SOM, jämfört med andra metoder, bättre för stora och/eller 
högdimensionella datamängder (2003, s. 101). Roussinov och Chen hävdar å andra sidan 
att ett problem med beräkning av neurala nätverk, exempelvis med SOM-algoritmen, är 
att det är en mycket komplex process. Därför är de av den uppfattningen att algoritmen 
inte lämpar sig bra för storskaliga dokumentsamlingar. (Roussinov & Chen 1998, s. 2) 
Detta står i motsättning till Skupin och Fabrikants uppfattning men kan nog grunda sig i 
att Roussinov och Chens text är något äldre och att den tekniska utvecklingen helt 
enkelt gjort framsteg sedan dess. 
 
WEBSOM är en SOM-applikation utvecklad vid Helsinki University of Technology där 
man har gjort visualiseringar av stora mängder dokument, bland annat en semantiskt 
kategoriserad karta över fler än en miljon dokument som publicerats i en nyhetsgrupp 
på Internet (WEBSOM 1999). WEBSOM erbjuder på den lägst detaljerade graden en 
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karta över hela dokumentsamlingen. När man sedan fokuserar ner i detaljnivåerna 
(zoomlevels) kan först enskilda noder studeras och till slut enskilda dokument. Det finns 
totalt fyra olika detaljnivåer. (Lagus et al. 1996, kap 2) De termer som bygger upp varje 
nod har släktskap med varandra på så sätt att de kan vara synonyma eller beskriva 
alternativa och motsatta positioner eller karaktäristika. Lagus et al. exemplifierar detta 
med att orden ”assume” och ”notice” finns i samma nod. (1996, kap 3) WEBSOM är 
implementerat i ett verktyg som gör det möjligt att till exempel utforska samlingar av 
dokument som publicerats i nyhetsgrupper på Usenet (Lagus et al. 1996, kap 4). 
 
För att sammanfatta menar Lagus att sökningar på Internet kan åskådliggöras på ett 
tydligt sätt genom att använda SOM. På detta sätt kan resultat som berör särskilda 
semantiskt relaterade områden grupperas tillsammans för enklare browsing samtidigt 
som man får en omedelbar överblick över hela informationsmängden. (Lagus 2000, s. 
39) 
 
 
2.5 Konstruktionen av self-organizing maps 
 
En SOM är en oövervakad artificiell neural nätverksalgoritm som kan sortera 
högdimensionell data på ett sådant sätt att enheter med likartat semantiskt innehåll 
vanligtvis återfinns i närheten av varandra. Den resulterande kartan är relativt lätt att 
visualisera och även egenskaperna hos den datamängd som ligger till grund för kartan 
kan visas på ett enkelt sätt. SOM är en av de vanligast använda nätverksalgoritmerna 
och när Krista Lagus skrev sin avhandling år 2000 angav hon att den har använts i 
studier som ligger till grund för fler än 4000 vetenskapliga artiklar. Vid sin tillkomst 
användes algoritmen nästan bara inom ingenjörsvetenskap, men i dagens läge används 
den inom en mängd olika vetenskapliga ämnesområden, från medicin och biologi till 
ekonomi och analys av naturligt språk (det vill säga NLP). (Lagus 2000, s. 24ff) 
 
SOM används för att reducera multidimensionell data så att denna kan representeras i 
enbart en eller två dimensioner. (Buckland, som1.html) Genom dimensionsreduceringen 
grupperas liknande data tillsammans genom en oövervakad inlärningsprocess (Honkela 
1997, s. 20). Den kartprojektion som processen leder fram till kan till exempel användas 
för traditione ll sökning men även för att stödja mönsteranalys och utforskning av 
semantiska relationer genom browsing (Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 262).  
 
Den automatiska (självorganiserade) SOM-processen, i vilken högdimensionell indata 
bryts ned till en mer lättbearbetad nivå, liknar hur neuronerna i den mänskliga hjärnan 
arbetar i bland annat visuella cortex12. Eftersom hjärnans strukturer enbart består av en 
eller två dimensioner måste den högdimensionella informationen från sinnesorganen 
dimensionsreduceras. I visuella cortex sker detta genom att information från 
närliggande delar i synfältet bearbetas på motsvarande närliggande ställen i cortex. 
Visserligen får information från den centrala delen av synfältet oproportionerligt stor 
bearbetningsdel, men man kan ändå se visuella cortex som en slags karta över synfältet. 
(Rojas cop. 1996, s. 390f) Även om hjärnans mest grundläggande strukturer är genetiskt 
betingade så sker en del av organisationen på högre nivåer genom inlärning på ett 
självorganiserande sätt som liknar Kohonens algoritm (Lippman 1987 enligt Pettersson 
2002, s. 1). 
                                                 
12 Cortex är den yttre delen av ett organ. I detta fall syftar det på hjärnbarken. 
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En som i teorin föregick forskningen om semantiska kartor för informationsåtervinning 
var L. B. Doyle, som i sin klassiska artikel ”Semantic road maps for literature 
searchers” från 1961 på många sätt var en föregångare till artificiella neurala nätverk i 
allmänhet och Kohonens self-organizing maps i synnerhet. Både Doyle och Kohonen 
utgår från frekvensen och distributionen av ord i dokumentsamlingen för att utifrån 
dessa låta datorn ta fram en associativ karta som liknar den mänskliga hjärnan, vilken 
reduceras till en tvådimensionell karta. (Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 262) 
Reduceringen av vektorers dimensioner görs huvudsakligen genom en 
datakomprimerande teknik som kallas vektorkvantisering (vector quantisation). Det 
speciella med Kohonens algoritm är att den dessutom skapar kluster i ett nätverk som 
ordnas på så sätt att topologiska relationer i datamängden bibehålls. (Honkela 1997, s. 
24) Nationalencyklopedin definierar topologi som studiet av geometriska objekt där 
man bara tar hänsyn till form och inte till objektens inbördes avstånd. 
 
SOM bygger på två moment som var för sig återfinns i olika former av neurala nätverk, 
klustring av data och en speciell sorts träningsprocess, competitive learning (Pettersson 
2002, s. 2). Dessa moment ska vi nu beskriva närmare som viktiga delar av SOM-
algoritmen. 
 

2.5.1 Träningsprocessen 
 
Det neurala nätverket består av ett tvådimensionellt rutnät av noder.13 Klustring innebär 
att liknande data sammanförs och representeras i samma nod eller i en grupp av noder. 
Ofta vill man skilja klustren åt så pass distinkt att signifikant skilda data inte hamnar i 
en zon mellan två kluster. När det till exempel gäller igenkänning av bokstäver kan det 
handla om att man vill att P ska särskiljas från R samt O från Q. (Rojas cop. 1996 enligt 
Pettersson 2002, s. 2) 
 
SOM är en typ av nätverk som saknar givna stoppvillkor. Eftersom själva idén med 
SOM är att få fram likheter och skillnader i informationsrymden som man kanske inte 
visste fanns där, så kan det vara svårt att veta när ett nätverk kan anses vara 
”färdigklustrat”, alltså uppnått en tillräcklig grad av inlärning. Detta gäller särskilt om 
datamängden man använder sig av inte är hämtat från alla delar av informationsrymden. 
(Pettersson 2002, s. 2) 
 
SOM-algoritmen använder sig av en uppsättning indata där vart och ett av dessa ord 
representeras av en n-dimensionell inputvektor (Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 
262). Varje nod i rutnätet tilldelas en n-dimensionell modellvektor med en specifik 
”vikt” som till en början är ett litet slumpmässigt tal. Detta värde justeras sedan 
allteftersom genom en lärande process. Man kan säga att nätverket ”tränas”. (Lin, 
Soergei & Marchionini 1991, s. 263) 
 
Träningsprocessen, competitive learning, baseras på ett Kohonen-nätverk. Noderna på 
rutnätet är var och en kopplad till ett indatalager (men är inte sammankopplade 
sinsemellan). (Buckland, som1.html) Ett exempel på detta visas i figur 3. Observera att 

                                                 
13 Observera att vi använder noder i två olika betydelser, dels som specifika positioner i x- och y-ledd i 
rutnätet och dels som enskilda ordinstansers placering i info rmationsrymden. 
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strecken mellan noderna i rutnätet inte ska tolkas som att det finns några direkta 
kopplingar mellan dem, utan de är enbart till för att illustrera rutnätets kvadratiska 
struktur. Varje nod har en specifik topologisk position som baseras på longitud och 
latitud, x- och y-koordinaterna i rutnätet. Inputvektorn består av ett antal dimensioner. 
(Buckland, som1.html) De enskilda dimensionerna i indatalagret har inga kopplingar 
sinsemellan (Åberg 2003, s. 7). Däremot motsvaras var och en av dem av en vikt i varje 
nod i Kohonen- lagret, som i sin tur bildar en array (serie) i en eller två dimensioner 
(Åberg 2003, s. 10).  
 
Noderna i nätet konkurrerar om vilken som ska få representera varje inputvektor i 
indatamängden (Rojas cop. 1996 enligt Pettersson 2002, s. 2). Modellvektorerna i varje 
nod tenderar att ställa in sig så att de motsvarar olika inputvektorer, det vill säga olika 
delar av indatamängden. Modellvektorernas värden kallas även vikter. Dessa vikter 
skiljer sig dock från vikter i andra neurala nätverk där det är vanligt att vikterna har till 
uppgift att justera indatamängden så att output blir den önskade. I en SOM förändrar 
däremot vikterna sig själva gradvis, så att de tillsammans till slut utgör ett mönster som 
representerar indatamängden. Rutnätet har två dimensioner medan modellvektorernas 
vikter utgörs av så många dimensioner att de motsvarar alla egenskaper hos 
indatamängden (till exempel antalet ord från ett dokument). Varje nod är genom sin vikt 
indirekt kopplad till alla andra noder i nätverket, framförallt till de angränsande noderna 
i dess omgivning och därefter i avtagande grad till dess mer avlägsna omgivning. 
(Pettersson 2002, s. 3) 
 
 

 
 

Figur 3: Ett Kohonen-nätverk 14 

 
 
 
Träningen av kartan sker i följande steg (Buckland, som2.html): 
 

                                                 
14 Källa: Buckland, som1.html 
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1. Vikten för varje nod initieras genom att de tilldelas slumpmässiga värden. 
2. En vektor väljs slumpmässigt ut från indatamängden och jämförs med noderna. 
3. Den nod vars vikt bäst överensstämmer med den slumpmässigt utvalda 

inputvektorn brukar benämnas Best Matching Unit (BMU). 
4. En radie som utgår från BMU kalkyleras för att definiera grannområdets storlek. 

Radien börjar med ett stort värde, ofta angett till samma dimension som rutnätet. 
Radien minskar med tiden och därmed minskar också det antal noder som 
befinner sig i grannområdet till BMU. 

5. Varje nod i grannområdet får sin vikt justerad så att den blir mer lik 
inputvektorn. Ju närmare en nod ligger BMU, desto mer förändras dess vikt. 

6. Processen itereras (repeteras) från och med nummer steg 2 n antal gånger. 
 
Den nod vars vikt är mest lik den slumpmässigt valda inputvektorn i den n-
dimensionella rymden kallar Lin, Soergei och Marchionini för den vinnande noden 
(1991, s. 263). Istället för ”vinnande nod” verkar det dock mer vedertaget att använda 
termen Best Matching Unit (BMU), vilket till exempel Timo Honkela använder sig av 
(1997, s. 14). Den vinnande nodens vikt justeras så den blir ännu mer lik inputvektorn i 
den n-dimensionella rymden. Sedan justeras alla vikterna på de noder som ligger 
närmast den vinnande noden i det tvådimensionella rutnätet. Hela processen itereras och 
genomgår dessa steg ända tills konvergens uppnås, det vill säga alla justeringar närmar 
sig noll. Varje inputvektor placeras slutligen i de noder på rutnätet som ligger närmast 
den n-dimensionella rymden. (Lin, Soergei & Marchionini 1991, s. 263) 
 
Nätverket utmärker sig genom att det bevarar relationerna i indatamängden (åtminstone 
de viktigaste eftersom man alltid måste räkna med att det finns någon felmarginal) samt 
uttrycker de geografiska avstånden dem emellan.  
 
Nätverksalgoritmen består av två procedurer, för det första att välja ut en vinnande nod 
och för det andra att uppdatera vikterna för den vinnande noden och noderna i dess 
grannområde. Justeringen av vikten hos den vinnande noden och dess grannar inom en 
viss definierad radie innebär att ett närbesläktat semantiskt innehåll med större 
sannolikhet skulle placeras här igen. Det går till så att om en komponent av 
inputvektorn är större än en nods motsvarande vikt så justeras vikten i nätverket uppåt 
och om komponenten är lägre så justeras vikten nedåt. Hur mycket vikten justeras beror 
på hur stor skillnaden är. Denna algoritm är oövervakad och sköter sig själv (därav 
benämningen ”self-organizing”). Den självorganiserade algoritmen innehåller även två 
kontrollfunktioner. Den första innebär att grannområdets radie gradvis krymper under 
processens gång. Genom att börja med en stor radie åstadkoms en grov ordning bland 
noderna och när radien sedan gradvis minskar uppnås konvergens genom finjustering av 
kartan. Den andra kontrollmekanismen är den så kallade adaptive gain-parametern som 
matematiskt brukar betecknas med a(t)15. Denna är en långsamt minskande funktion 
som går mot noll och när detta sker avstannar uppdateringen av nätverket. (Lin, Soergei 
& Marchionini 1991, s. 263) 
 
Formeln för uträkning av BMU16 (den vinnande noden) ser ut som nedan: 
 

                                                 
15 I SOM_PAK motsvaras denna parameter av argumentet ”-alpha”.  
16 Det är detta som sker med kommandot vsom i SOM_PAK (se kapitel 5). 
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)(m)(x)(m)(x, tttti ic −≤−∀  
 
Formeln beskriver hur avståndet mellan input x och vikten m med index c är mindre än 
eller lika med avståndet mellan x och någon annan vikt m, vid en given tidpunkt t. Detta 
innebär att den bäst matchande modellvektorn är den som skiljer sig minst från 
inputvektorn vid jämförelsen av x mot alla vikterna i nätverket. (Pettersson 2002, s. 3) 
Avståndet kan beräknas med formeln för euklidiskt avstånd (Germano 1999): 
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I denna formel står xi för värdet hos den i:te inputvektorn och n är antalet dimensioner 
hos denna. Utläst kan detta uttryckas som att avståndet är lika med kvadratroten ur det 
totala värdet upphöjt till två, som i sin tur till exempel kan räknas ut på följande sätt: 
(Vx-Wx)2 + (Vy-Wy)2 + (Vz-Wz)2. I denna förklaring står V och W för modellvektor 
respektive inputvektor. Vidare betecknar x, y och z för varje vektor dess specifika 
position (se stycket om bag-of-words i avsnitt 2.1 under Vektormodellen). 
 
Härnäst uppdateras den bäst matchande modellvektorns och dess grannars vikter enligt 
en förändringsformel: 
 

))(m)(x()(m)1(m ),( tthtt iixcii −+=+  

 
Denna formel innebär att en viss vikt m uppdateras genom att förändras i proportion till 
dels hur mycket den skiljer sig från inputvektorn x och dels hur långt dess avstånd är till 
den vinnande nodens vikt. Avståndet mellan modellvektorns aktuella vikt och den 
vinnande nodens vikt c(x) ges till grannfunktionen: 
 

ixch ),(  

 
Grannfunktionen anger det område kring den vinnande noden som ska uppdateras. Som 
sagt minskar omfånget på detta successivt över tiden. För att en nods vikt ska förändras 
så måste den finnas i grannområdet, och den förändras mer ju närmare c(x) den ligger. 
Eftersom förändringsformeln innefattar grannfunktionen så innebär det även att 
funktionens värde minskar över tiden. En vikt m som uppdateras i ett sent skede av 
inlärningen kommer därför inte få sitt värde förändrat speciellt mycket efter en 
uppdatering, (t+1). Sammantaget innebär detta att grannfunktionen ger ett visst 
förändringsvärde beroende på dels hur många iterationer som gjorts och dels hur långt 
avstånd det är mellan aktuell nod och den vinnande noden. Tanken är att nätverket ska 
uppdateras speciellt mycket i den initiala fasen så att det i slutfasen endast återstår små 
och mycket lokala förändringar. Detta innebär att den vinnande nodens vikt i ett tidigt 
skede i inlärningsprocessen antar en stor likhet med den aktuella inputvektorn. 
(Pettersson 2002, s. 4) 
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Enligt Rojas skiljer sig Kohonen-algoritmen från andra nätverksalgoritmer framförallt 
genom att inlärningen distribueras i varierande grad inom den vinnande nodens 
grannområde, alltså varken över hela nätet eller enbart till den vinnande noden. Under 
inlärningsprocessen ”specialiserar sig” de olika noderna på att representera vissa delar 
av informationsrymden. Grannfunktionen innebär att en nod som inte vinner 
representationen av någon inputvektor ändå påverkas av inlärningsprocessen. 
Grannområdet brukar initialiseras till ett så pass högt värde att alla noder åtminstone 
påverkas någon gång, iallafall i inlärningens inledningsskede. En nod som inte vinner 
kommer inte att hamna i centrum av något kluster, utan i omgivningen av en vinnande 
nod. Att alla noder någon gång hamnar i ett grannområde är viktigt för att de 
slumpmässiga värden de tilldelas i början av inlärningen inte ska förbli opåverkade och 
på så sätt eventuellt visa på falska samband med något kluster. När man utvärderar 
kartan är det dock lätt att hitta eventuella sådana ”dead units” genom att deras 
euklidiska avstånd till sina grannar sannolikt är betydligt större än vad det är dessa 
grannar emellan. (Rojas cop. 1996 enligt Pettersson 2002, s. 6) 
 

3. Tidigare forskning  
 
3.1 Text mining 
 
Krista Lagus skriver i sin doktorsavhandling ”Text mining with the WEBSOM” att 
automatiska metoder för informationshantering med hjälp av algoritmer har blivit 
nödvändiga på grund av den tekniska utvecklingen. Tidigare klassiska metoder, såsom 
hierarkiskt organiserade och manuellt indexerade bibliotek, har blivit inadekvata och för 
kostsamma att upprätthålla för de flesta informationsbärande dokument. 
Samlingsbegreppet för de automatiska metoderna är text mining. Text mining är en 
specifik form av data mining i den bemärkelse att det avser just textbaserade dokument. 
Det som data mining går ut på är att analysera större datamängder för att hitta 
kopplingar och sammanfatta olika typer av data på nya sätt i syfte att bemöta ett 
informationsbehov. Ett system för data mining kan bland annat ge stöd för sådant som 
att organisera, klustra och klassificera data samt visualisera olika förhållanden i 
dokumentsamlingen. (Lagus 2000, s. 10) 
 
Metoderna för hur man kan bemöta ett informationsbehov med text mining kan enligt 
Lagus huvudsakligen delas upp i tre olika angreppssätt: sökning, browsing och 
visualisering (2000, s. 10f). 
 
Sökning är det som de flesta är bekanta med eftersom det bland annat används av 
sökmotorgränssnitt på Internet. Användaren fo rmulerar sitt informationsbehov med en 
specifik sökfråga och systemet återvinner de dokument som matchar denna. Sökning i 
denna bemärkelse är en relativt simpel form av text mining, som inte handlar om något 
annat än ren informationsåtervinning. Det förutsätter att användaren i stort sett är på det 
klara med vad som eftersöks och hur detta informationsbehov ska formuleras. Om 
informationsbehovet istället är vagt och svårt att formulera med en sökfråga passar 
browsingmetoden bättre. Användaren tillåts då att på ett eller annat sätt navigera på 
egen hand i dokumentsamlingen. 
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Både när det gäller sökning och browsing antas användarens informationsbehov kunna 
uppfyllas genom läsning av individuella dokument i samlingen. Men om behovet istället 
är vagt eller generellt så kan någon typ av sammanfattande metod vara bättre lämpad. 
Det är här som visualisering kommer in i bilden. Syftet med visualisering av 
information är att illustrera nya, tidigare okända samband med hjälp av en redan 
tillgänglig informationsmängd. Vissa informationsbehov bemöts bäst genom att 
systemet på ett snabbt och intuitivt sätt kan påvisa översiktliga relationer mellan 
dokumentsamlingar, såsom likheter, skillnader och överlappningar. Det kan till exempel 
handla om att användaren vill jämföra en känd dokumentsamling med flera okända för 
att göra någon form av urval, som till exempel att jämföra en mailinglista med diverse 
olika diskussionsgrupper på Internet. (Lagus 2000, s. 11) 
 
Lagus menar vidare att IR är ett delfält inom text mining. IR-forskningen fokuserar i 
denna bemärkelse enbart på sökparadigmet, det vill säga på den situation i 
informationssökningsprocessen då informationsbehovet är uttalat och kan formuleras 
entydigt. Enligt Lagus kommer framtidens mest användbara system för text mining 
istället sannolikt att innefatta ett helt spektrum av metoder för att utforska större 
dokumentsamlingar, en syntes av olika angreppssätt där visualisering, browsing och 
sökning kompletterar varandra. (2000, s. 12) En jämförelse skulle kunna göras med 
tillgängliga metoder för dokumentåtervinning på ett vanligt bibliotek där användaren 
navigerar genom en kombination av kataloganvändning, hyllbrowsing och 
orienteringstavlor/planritningar över hyllsystemen. Den senare metoden är alltså en 
slags kartografisk visualisering av hela dokumentkollektionen. 
 
Genom att använda sig av SOM-tillämpningen WEBSOM på en testkollektion kommer 
Lagus fram till att den oövervakade semantiska organiseringen av textmaterial lämpar 
sig bra för mycket stora dokumentsamlingar. Hon visar att kartor som en visuell metafor 
mycket riktigt kan fungera som ett intuitivt verktyg väl anpassat för de olika 
angreppssätten i text mining. Likväl menar hon att det behövs ytterligare forskning om 
hur SOM kan användas, inte minst empiriska användarstudier i verkliga situationer. 
(Lagus 2000, s. 45) 
 
En föregångare till Krista Lagus forskning är Timo Honkelas ”Self-organizing maps in 
natural language processing”. I denna doktorsavhandling visar han att SOM 
(WEBSOM) kan användas för NLP genom att gruppera sammanhörande ordkategorier 
från en dokumentsamling i noder på en självorganiserad karta som skapar översikt och 
kan fungera som ett hjälpmedel för browsing. (Honkela 1997) 
 
 
3.2 Evaluering av self-organizing maps 
 
Lagus skriver att det är svårt att hitta bra metoder för utvärdering av visualiserad 
information. Dels behöver man genomföra användarstudier men också utveckla mer 
automatiska utvärderingsmetoder för att så småningom kunna förbättra visualiseringen. 
Forskarna kring WEBSOM-projektet har använt en metod där de har tittat på nodernas 
så kallade renhet, det vill säga i vilken proportion dokument hamnar i ett område på 
kartan där dess egen kategori är i majoritet. De värden man får vid en sådan utvärdering 
är dock kraftigt kollektionsberoende eftersom två kollektioner sällan har exakt samma 
dokument och då inte får samma kategorier. Metoden utvärderar heller inte den 
övergripande organisationen av kartan, utan endast dess inbördes överensstämmelse. 
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Nätverkets organisation har man studerat genom att titta på distributionen av topics över 
hela kartan. Lagus skriver att detta är ett subjektivt mått, men att det ändå kan komma 
till användning i praktiska situationer. Andra problem vid utvärderingen är att 
kategoriseringen i sig själv kan vara oprecis då kategorier kan överlappa varandra eller 
att dokument kan tillhöra fler kategorier än en. (Lagus 2000, s. 29) 
 
Tolkning av SOM-kartan kan underlättas genom att man använder beskrivande etiketter 
(labels) som talar om vad de olika regionerna innehåller för visualiserad information. 
Dessa etiketter kan ha flera funktioner; dels beskriver de det underliggande området och 
talar om vad som skiljer det från andra områden på kartan, dels summerar de olika 
aspekter av dokumentsamlingen. Dessutom kan de fungera som ”landmärken” vid 
navigering och ge användaren en referenspunkt för att börja med browsing. (Lagus 
2000, s. 33) 
 
Hauck et al. genomförde en studie där man utvärderade användares uppfattning om 
browsing i informationsmängder som visualiserats med hjälp av SOM. 
Informationsmängden som låg till grund för utvärderingen var samlingar av abstracts 
från geovetenskapliga artiklar. Användarna fick ta del av en SOM-karta där olika 
”termregioner” hade distinkt färgade områden. Ju större area en region hade desto fler 
abstracts rymde den. Genom att klicka på en region kunde man zooma in på kartan för 
att se fler undernivåer av ett topic. Användarna upplevde att denna form av visualisering 
förenklade deras navigation i informationsmängden. I studien bekräftades antagandet att 
browsing är till störst nytta för dem som inte är så insatta i det aktuella ämnet. De mer 
insatta skulle förmodligen ha större nytta av att en sökfunktion inkluderades i systemet. 
(Hauck et al. 2001, s. 205-210) 
 
Av ovanstående studier ser vi alltså att SOM kan vara ett stöd för utforskning i form av 
browsing och presentation av information genom visualisering. Detta är mest 
användbart när man snabbt och intuitivt vill få överblick över en informationsmängd 
eller ett ämnesområde som man är relativt obekant med. 
 
 

4. Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kohonens self-organizing maps kan 
användas som en metod för att visualisera semantiska relationer i en dokumentsamling. 
Processen resulterar i en karta över informationsrymden som kan användas som stöd för 
informationsåtervinning. Även fast vi talar om dokumentsamlingar så är det viktigt att 
poängtera att vi egentligen inte för samman olika dokument. I vår undersökning är det 
istället termer och deras definitioner som organiseras även om dessa termer förvisso är 
hämtade ur en dokumentsamling. Med ett vidare synsätt på dokument kan 
definitionerna visserligen ses som små dokument i sig.  
 
På samma gång är vår empiriska undersökning en jämförelse av hur en SOM baserad på 
en morfologiskt obearbetad text förhåller sig till en SOM baserad på termer som har 
förts tillbaka till sin grundform. Det senare kallas för lemmatisering och innebär att alla 
böjnings- och variantformer av termen förs samman automatiskt. Vår hypotes är att 
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SOM visar tydligare samband mellan termer i lemmatiserad grundform eftersom det 
semantiska innehållet då hålls samman bättre. 
 
I avsnitt 2.2 (Natural language processing) refererar vi till Elizabeth D. Liddy som 
skriver att det inte är text som ska matchas mot sökfrågor utan semantiskt innehåll i 
olika former. I detta uttalande ligger kärnan i varför det ämne vi valt är relevant att 
undersöka. Användaren ska kunna finna allt relevant material samtidigt som det 
irrelevanta materialet utesluts i så hög grad som möjligt. Detta ska kunna ske utan att 
användaren känner till den exakta ordalydelsen för de termer som de relevanta 
dokumenten har indexerats med. Med andra ord är det den klassiska frågan om recall 
och precision som återigen blir aktuell. Tiden som vi har till förfogande för detta arbete 
medger dock inte att vi ytterligare undersöker recall och precision i relation till vårt 
resultat. Vi har istället valt att koncentrera oss på en grundläggande visualisering av 
semantiska relationer i en informationsmängd med hjälp av SOM-tekniken.  
 
 
4.1 Frågeställningar 
 
Hur kan en self-organizing map (SOM) konstrueras baserad på termdefinitionerna i ett 
semantiskt lexikon som WordNet? 
 
Finns det några skillnader i presentationen av de semantiska relationerna i en SOM 
baserad på morfologiskt obearbetad text jämfört med en baserad på lemmatiserad text? 
Om ja, vilka är de i så fall?  
 
Vilka olika typer av samband och skillnader mellan ordinstanserna på en SOM kan 
åskådliggöras vid en jämförelse av olika tillgängliga visualiseringsmetoder? 
 
 

5. Metod 
 
Vi genomför en empirisk undersökning där lemmatiserad respektive morfologiskt 
obearbetad text organiseras och visualiseras med hjälp av SOM-metoden. De 
genererade kartorna underkastas sedan en jämförande analys. Vi väljer ut ett tydligt 
avgränsat område på varje karta, ett så kallat kluster, och analyserar detta i detalj. Dessa 
kluster utgör i bästa fall sammanhållande enheter av ordinstanser med semantiskt 
likartade definitioner. Vi letar efter eventuella skillnader mellan de båda kartorna och 
vid existensen av sådana försöker vi dra slutsatser utifrån dem. 
 
För att göra vår SOM-analys av termerna och deras definitioner måste 
indexeringstermerna först disambigueras genom automatiserad lingvistisk analys. Till 
detta använder vi oss av WordNet som är ett digitalt engelskspråkigt lexikon där de 
semantiska relationerna mellan termer finns angivna. Dokumentsamlingen som vi 
använder oss av är testkollektionen Times som innehåller 425 engelskspråkiga 
nyhetsartiklar ur tidningen Time magazine från 1963. Dessa har indexerats med 
TF*IDF-viktning17 av forskare i FLAIR-gruppen inom kollegiet Kunskapsorganisation 

                                                 
17 Se särskilt avsnitt om detta nedan. 
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på Bibliotekshögskolan (BHS) i Borås och består av totalt 20518 unika 
indexeringstermer. Vi har valt ut 30 slumpmässiga termer ur denna mängd och gör en 
SOM-analys på dessa. Att vi satte antalet till just 30 beror på att vi ville få en hanterbar 
mängd definitionsord att arbeta med. Varje term delas nämligen upp i sina instanser. 
Med instanser menas varje definition (betydelse) som ordet har enligt WordNet och 
oftast har varje term flera definitioner. 
 
Vi matar in termerna genom WordNet med hjälp av en externt utvecklad programmodul 
(Rennie 2000) och en Perl-applikation som utvecklats lokalt av forskare från FLAIR-
gruppen på BHS. Detta ger som resultat två matriser där varje indexeringsterm delats 
upp i alla de i WordNet förekommande så kallade instanserna av en term. Den andra 
axeln av matrisen är varje unik term som förekommer i WordNets 
definitionsformuleringar. Därefter visualiseras matriserna (den lemmatiserade och den 
morfologiskt obearbetade) med hjälp av programpaketen i SOM_PAK18 och presenteras 
grafiskt med hjälp av kontorsprogrammen Microsoft Excel och SPSS. 
 
TF*IDF-viktning 
 
Den så kallade TF*IDF-viktningen är ett vanligt sätt att vikta dokument på. Metoden 
har dock endast indirekt betydelse för utfallet av vår undersökning. Vi använder 
nämligen inte TF*IDF-viktning för att ta fram våra termer, men artiklarna i Times-
kollektionen (där våra termer kommer från) har indexerats med denna metod av forskare 
i FLAIR-gruppen på BHS. Här står TF för termfrekvens och är ett mått på antalet 
förekomster av en term inom ett dokument. IDF står i sin tur för inverterad 
dokumentfrekvens och är frekvensen av antalet dokument i hela dokumentsamlingen 
där denna term förekommer. Vanligt förekommande ord antas vara mindre 
betydelsebärande än sällsynta ord som troligen säger mer om ett dokuments innehåll. 
Metoden ger därför högre vikt åt termer som förekommer ofta i ett dokument men som 
samtidigt är sällsynta i dokumentsamlingen som helhet. (Lagus 2000, s. 23f)  
 
 
5.1 Urval av termer och semantisk analys med WordNet 
 
Dokumentsamlingen Times som ligger till grund för vår undersökning är en ”klassisk” 
testkollektion som ofta har använts i IR-forskning. Vi har inte lyckats ta reda på någon 
referens till vem som sammanställt kollektionen men den är tillgänglig via University of 
Tennessees LSI-webbplats19. (Berry & Dumais, 2002).  
 
Programvaran i SOM_PAK visade sig innehålla odokumenterade begränsningar vilket 
fick till följd att vi inte kunde göra en SOM av matrisen som den var i sitt ursprungliga 
skick med ordinstanserna på y-axeln och definitionsorden på x-axeln. Istället blev vi 
tvungna att göra om matrisen till en så kallad term-term-korrelationsmatris (vi förkortar 
det hädanefter till term-term-matris). Detta är en komprimerad variant av 
originalmatrisen med bibehållna relationer mellan termerna och deras definitioner. 
(Baeza-Yates & Rebeiro-Neto 1999, s. 36) Matrisen är konstruerad på så vis att den 
visar på samförekomsten av definitionsord hos ordinstanserna (se figur 4). Från övre 

                                                 
18 SOM_PAK är ett fritt distribuerat programpaket utvecklat vid Helsinki University of Technology, med 
vars hjälp man kan konstruera enkla SOM -kartor. 
19 http://www.cs.utk.edu/~lsi/corpa.html 
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vänstra hörnet till nedersta högra hörnet bildas en linje av värden som visar på hur 
många gånger varje ord samförekommer med sig själv, det vill säga antalet förekomster 
av ordet i definitionerna. 
 
  Def.ord 1 Def.ord 2 Def.ord 3 Def.ord 4 Def.ord 5 Def.ord 6 Def.ord … 
Def.ord 1 8 1 2 0 0 1 0 
Def.ord 2 1 4 0 0 0 0 0 
Def.ord 3 2 0 24 0 0 2 0 
Def.ord 4 0 0 0 4 1 0 0 
Def.ord 5 0 0 0 1 4 0 0 
Def.ord 6 1 0 2 0 0 16 2 
Def.ord … 0 0 0 0 0 2 5 

 
Figur 4: Exempel på en term-term-matris  

 
Vi övervägde möjligheten att använda oss av de 30 termer i testkollektionen som viktas 
högst med TF*IDF-viktning. Detta skulle vara bra eftersom det sannolikt skulle säga 
mer om testkollektionen generellt än vad som är fallet när man gör ett slumpmässigt 
urval. Vi fick dock rådet av vår handledare att inte göra detta då det skulle kräva att vi 
manuellt analyserade en mycket stor matris där vi skulle få leta efter högt viktade 
termer. De praktiska och tidsmässiga förutsättningarna för vår uppsats sätter helt enkelt 
stopp för en sådan analys. 
 
Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att vi använde slumptalsgeneratorn på 
webbsidan random.org (http://random.org/nform.html) för att generera 30 slumptal 
mellan 1 och 20518, det vill säga det totala antalet TF*IDF-viktade termer i 
testkollektionen. Dessa tal är så kallade äkta slumptal på så vis att de genereras genom 
avläsning av atmosfäriskt radiobrus 20 som är omöjligt att på förhand förutsäga. Detta 
skiljer sig alltså från de ”pseudoslumptal” som brukar användas i 
programmeringssammanhang utifrån en matematisk formel som appliceras på en 
förgenererad tallista (Haahr 1999). 
 
De 30 slumpmässigt utvalda termerna hade totalt 190 olika ordinstanser (definitioner) i 
WordNet. Dessa instanser gavs automatiskt en kodbeteckning enligt följande schema (vi 
exemplifierar här med instansen romantic#a#2). Först kommer ”romantic” som är själva 
ordet följt av ett brädgårdstecken. Därefter kommer en bokstav som betecknar vilken 
ordklass ordet tillhör; substantiv, adjektiv, verb eller adverb. WordNet är dock 
engelskspråkigt, således betecknas substantiv med ’n’ (noun), adjektiv med ’a’ 
(adjective), verb med ’v’ (verb) och adverb med ’r’ (adverb). Sedan fö ljer ett nytt 
brädgårdstecken följt av ett ordningstal som visar vilken ordning instansen kommer i 
WordNet. Vårt exempel romantic#a#2 är alltså den andra instansen av ordet ”romatic” 
som är ett adjektiv. Alla de i WordNet förekommande ordinstanserna av de 
slumpmässigt utvalda termerna ur Timeskollektionen listas i bilaga 2. 
 
Vi fick hjälp av forskare från FLAIR-gruppen på BHS med att tokenisera och 
lemmatisera ordinstanserna samt med att konstruera term-term-matrisen. 

                                                 
20 Det är sådant brus som man kan avlyssna genom en radiomottagare som är inställd på en frekvens där 
ingen station sänder. 
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Tokeniseringen innebär i det här fallet att vi tog bort skiljetecken ur definitionerna. 
Sammansatta ord med bindestreck, till exempel ”loose-fitting”, delades upp i två 
separata ord. Själva lemmatiseringen och tokeniseringen skedde med hjälp av Jason 
Rennie’s Perl-modul WordNet-QueryData-1.31 (Rennie 2000) och en Perl-applikation 
som konstruerats lokalt av FLAIR-gruppen på BHS. Exakt hur denna process gick till är 
lite av en ”black box” för oss. 
 
För att komprimera matrisen ytterligare beslöt vi att ta bort mindre betydelsebärande 
definitionsord, så kallade stoppord. Dessa stoppord tog vi från Times-kollektionens 
egen stoppordslista och de redovisas i bilaga 3. Det kanske kan tyckas något märkligt att 
vi använder stoppord från Times-kollektionen på definitionerna i WordNet. Vi har 
nämligen inte lyckats finna någon stoppordslista som är specifikt framtagen för 
WordNet. Däremot har Times stoppordslista en koppling till de aktuella termerna då 
den ju är konstruerad för den dokumentsamling vi har hämtat dem ur. Utan att veta tror 
vi inte heller att den skiljer sig så värst mycket åt från andra stoppordslistor för det 
engelska språket.  
 
Vid lemmatiseringen reducerades flera ord till sin grundform och matchade därmed ord 
i stoppordslistan. Eftersom stopporden togs bort i ett senare skede av processen än 
lemmatiseringen så blev definitionerna som ligger till grund för den lemmatiserade 
kartan ibland därför kortare än vad de blev på den icke- lemmatiserade.  
 
 
5.2 SOM_PAK och visualisering av SOM 
 
Konstruktionen av SOM gör vi med hjälp av ett programpaket som heter SOM_PAK. 
Paketet har utvecklats av Neural Networks Research Centre vid Helsinki University of 
Technology som ett verktyg för demonstration av SOM-algoritmen. Det utvecklades 
ursprungligen för datorer i Unix-miljö men har även konverterats så att det går att köra 
under operativsystemet MS-DOS, vilket innebär att det även går att använda på datorer 
med Microsoft Windows. Vi använder version 3.1 av programpaketet eftersom det är 
den senaste stabila versionen. Det finns även en testversion med beteckningen 3.2, men 
då denna ännu bara är på experimentstadiet anser vi den ännu inte vara lämplig att 
använda. (Helsinki University of Technology 2004) 
 
Konstruktionen av SOM sker i tre steg. Att processen är uppdelad i steg beror på att 
programvaran i SOM_PAK är uppdelad i flera mindre delprogram där vart och ett gör 
en egen liten del av arbetet. Det är en pedagogisk fördel då det blir enklare att förklara 
hur konstruktionen går till i praktiken. 
 
I parametrarna till SOM_PAK nedan står ”%1” för det namn vi ger som argument 21 till 
kommandosekvensfilen som utför dessa kommandon. Det vill säga att om man anger 
”hej” som argument kommer filerna som programmen arbetar med heta ”hej.txt”, 
”hej.map” och ”hej.vis”.  
 

                                                 
21 Program som körs i ett kommandosekvensskal kommunicerar man med genom att skriva ett antal 
argument efter programmets namn. Dessa behövs för att programmet till exempel ska veta vilka filer det 
ska bearbeta. 
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Filen med ändelsen ”txt” innehåller vår matris och filen med ändelsen ”map” innehåller 
data till SOM_PAK som behövs för dess arbetsprocess. Filen med ändelsen ”vis” 
innehåller de slutgiltiga kartvärdena färdiga för visualisering. (Kohonen et al. 1995, s. 
11f) 
 
I den stegvisa framställningen nedan är det sparsamt med källor för de påståenden vi 
gör. Vi har hämtat informationen om hur SOM_PAK fungerar från manualen som 
medföljer programpaketet. (Kohonen et al. 1995) 
 
Steg 1: Initialisering av kartan 
Kartan initieras med kommandot randinit som tilldelar noderna slumpmässiga värden 
baserade på systemets klocka. Vi har valt att använda en karta vars dimensioner i x- och 
y- ledd satts till 20 gånger 20 rutor. Detta är den största storlek en karta kan ha när man 
använder detta programpaket, vilket är en begränsning som av någon anledning inte 
finns angiven i manualen. Försöker man ange större dimensioner får man ett så kallat 
minnesallokeringsfel, det vill säga att det minne som gjorts tillgängligt för programmet 
överskrids. Vi valde den största möjliga storleken på kartan då vi hade relativt många 
ordinstanser som skulle visualiseras (närmare bestämt 190 stycken). Vi gjorde 
bedömningen att alltför många ovidkommande instanser annars skulle riskera att hamna 
på samma position och därmed göra analysen betydligt svårare. Z-värdets intervall sätts 
efter det högsta värdet i respektive matris. Låt säga att det vanligast förekommande 
definitionsordet finns med 43 gånger i matrisen. Då kommer z-värdet att spänna mellan 
0 och 43. 
 
randinit -din %1.txt -cout %1.map -xdim 20 -ydim 20 -topol rect -neigh 
gaussian 
 
I parametrarna till randinit ovan i kommandoraden för steg 1 i SOM-konstruktionen står 
“xdim” och “ydim” för dimensionerna hos kartan. Topologin anges med ”topol” och 
avgör om kartans noder ska ligga i ett rutnät i form av rektangulära eller hexagonala 
noder. Vi har angett ”rect” för att använda den rektangulära varianten då det är den 
enklaste. Det sista argumentet anger neighbourhood type, vilket är den matematiska 
metod som används för sorteringen i träningssteget. Denna kan vara antingen ”bubble” 
eller ”gaussian” och vi har använt oss av det senare alternativet på rekommendation från 
FLAIR-gruppen. 
 
Steg 2: ”Träning” av nätverket 
I detta steg sker tilldelningen av data. Algoritmen i vsom jämför värdena i matrisen med 
de slumpmässiga värdena i nätverket och hittar en Best Matching Unit (BMU) som blir 
den vinnande noden. Nätverket ”tränas” först grovt 1000 gånger, sedan sker finjustering 
i 10000 träningssteg med en mindre neighbourhood radius. 
 
vsom -din %1.txt -cin %1.map -cout %1.map -rlen 1000 -alpha 0.05 -
radius 18 
 
vsom -din %1.txt -cin %1.map -cout %1.map -rlen 10000 -alpha 0.02 -
radius 6 
 
I kommandoraderna ovan ser man att det är samma in- och utfiler som vi arbetar med 
som i det tidigare exemplet. ”rlen” står för antalet iterationer eller gånger som kartan 
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ska gås igenom. ”alpha” är värdet på learning rate, vilket är en variabel som minskar 
linjärt till noll under träningen. När variabeln minskat till noll är träningen slut. Denna 
process är som nämnts tidigare till för att programmet ska veta när det ska sluta träna. 
 
Steg 3: Visualisering 
Vanligtvis sker kalibrering av kartan med kommandot vcal för att matcha datamängdens 
etiketter mot värdena på kartan. Vi valde dock för enkelhetens skull att hoppa över 
kalibreringen i vår undersökning för att istället applicera etiketterna manuellt vid själva 
visualiseringen. Visualiseringen förbereds med kommandot visual.  
 
visual -din %1.txt -cin %1.map -dout %1.vis 
  
I argumenten som vi ger till visual i kommandoraden för steg 3 ser man att det är först 
här som utfilen med filändelsen vis tillkommer. Det är denna som nu slutligen 
innehåller de topografiska värdena för vår karta angivna med x-, y- och z-koordinater.  
 
Själva visualiseringen av SOM-data sker sedan i kontorsprogrammen SPSS och 
Microsoft Excel. Den huvudsakliga visualiseringsmetoden vi använder är scatterplot i 
två och tre dimensioner. Denna valde vi efter att ha testat lite olika varianter i SPSS och 
kommit fram till att den var den som lämpade sig bäst för våra ändamål. Microsoft 
Excel använde vi för att göra så kallade funktionsytor över klustren, se nedan om metod 
för klusterstudie. 
 
 
5.3 Metod för klusterstudie 
 
De fullständiga kartorna visualiserade vi med SPSS scatterplotfunktion (se bilaga 5a 
och 5b). En tvådimens ionell version av respektive karta med centrumnoden 
understruken finns i bilaga 5c och 5d eftersom man ser vissa förhållanden bättre ur 
denna ovanifrånvinkel.  
 
Härnäst valde vi att definiera ett distinkt kluster på vardera kartan inom ett område som 
är markerat med en streckad linje på 2D-kartorna. Vi valde ut dessa kluster utifrån de 
områden som verkade innehålla flest ordinstanser och ”zoomade” in dessa. Vi försökte 
få de båda områdena relativt lika stora och approximerade en centrumnod i vartdera 
klustret. Den approximerade centrumnodens position beräknades utifrån medianen av x, 
y och z-värdena på de noder som potentiellt var med i klustren. Vi kunde urskilja en 
relativt klar gräns på scatterplotkartan för vilka noder som skulle vara med i klustren. 
Ändå beslöt vi att beräkna det euklidiska avståndet till noderna utifrån den 
approximerade centrumnoden, då det kan vara svårt att bestämma ett klusters gränser 
med enbart ögonmått. Vi beräknade även avståndet till det fåtal noder som låg relativt 
nära de klustergränser vi hade satt upp för att vara på den säkra sidan. Detta resulterade 
i att vi fick fram varje nods euklidiska avstånd från centrumnoden och några av de 
utanförliggande noderna visade sig då ligga inom klustrets gränsvärden. Detta kan man 
se i bilaga 5c och 5d på så sätt att den streckade linjen som markerar klustrets 
gränsvärde inte bildar ett helt kvadratiskt mönster. Det zoomade klustret återfinns inom 
ett tänkt sfärformat område kring centrumnoden där dess radie utgör klustrets 
gränsvärde ange tt med ett euklidiskt avstånd. Dessa områden har vi markerat på de 
fullständiga tredimensionella kartorna (bilaga 5a och 5b) som ovaler ritade med en 
streckad kantlinje. Vi visualiserade de zoomade områdenas kluster på nytt med SPSS 
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scatterplotfunktion och fick fram en zoomad tredimensionell vy över de båda utvalda 
områdena. Dessa zoomade scatterplotkartor finns i bilaga 6a och 6b. 
 
Vi tog även fram två så kallade funktionsytor i Excel (bilaga 6c och 6d) för att få en 
landskapsliknande topografisk karta där formationer (mini-kluster kanske man också 
kan kalla dem) framträder tydligare. På grund av tekniska skäl var det komplicerat att få 
med ordinstansernas beteckningar på funktionsytan. Vi har åtminstone markerat 
centrumnodens position (för hand) som en slags referenspunkt samt angett dess 
koordinater på respektive funktionsyta. För att använda en metafor kan man tänka sig att 
funktionsytorna framträder genom att man kastar en duk över alla ordinstansernas 
noder. De högst liggande noderna bildar ”toppar” på ytan. Där det i x- och y- led saknas 
instanser bildas det i kontrast till detta ”dalar”. 
 
Vi gjorde slutligen en tredje typ av scatterplot över de zoomade klustren där vi ritade ut 
noderna i tvådimensionell x- och z- ledd (bilaga 6e och 6f), där man så att säga ser 
klustren från ”sidan”. Syftet med detta var att tydliggöra hur distributionen av noder är 
fördelade med högst koncentration vid x=19. Även i dessa bilagor har vi markerat 
respektive centrumnods placering. 
 
 

6. Resultat 
 
”Program a map to display frequency of data exchange, every thousand megabytes a single pixel on a 
very large screen.” - William Gibson, ”Neuromancer” (1984) 
 
6.1 Analys av de genererade kartorna 
 
Med slumptalsgeneratorn på random.org är det möjligt att få tal som är dubbletter, 
vilket dock inte skedde i vårt fall. Förmodligen beror detta på att vi genererade ett litet 
antal tal inom ett relativt stort intervall. Utifrån en numrerad lista där alla 
indexeringstermer står i alfabetisk ordning tog vi sedan ut de termer som 
korresponderade mot de slumptal vi genererat och undersökte om dessa fanns med i 
WordNet. Vi fick utesluta ett antal termer som inte fanns med och slumpade fram nya 
tal för att få 30 termer som alla var med i WordNet. Den slutgiltiga listan blev som 
följer (varje terms ordningstal i inom parentes): 
 
activities (177) 
ballot (1395) 
birthplace (1845) 
boring (2113) 
chain (2928) 
collapse (3443) 
competitive (3620) 
confrontation (3779) 
designate (4912) 
devouring (5020) 
exuberantly (6535) 
hemmed (8425) 

looking (10698) 
nightclubs (12159) 
personable (13238) 
poison (13606) 
remained (14968) 
romantic (15531) 
roofs (15540) 
sack (15705) 
schemed (15936) 
scribbled (16016) 
shouts (16462) 
silently (16586) 
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soak (16917) 
soccer (16932) 
stoning (17530) 

strike (17631) 
turned (19048) 
unmanned (19337) 

 
De termer som vi blev tvungna att utesluta för att de inte finns med i WordNet var 
framförallt egennamn: astrologically (1106), belafonte (1671), dennis (4821), gumhuria 
(8034), schelsky (15934) och taxexempt (18227). 
 
Vi visualiserade som sagt vår SOM-karta i statistikprogrammet SPSS med 
diagramtypen scatterplot i form av en genomskinlig kub med ordinstanserna utspridda 
som punkter (bilaga 5a och 5b). Varje punkt har koordinater i x, y och z- led som avgör 
deras positioner i denna kubs rymd. Problemet med denna visualiseringsmetod är att 
punkterna gyttrar ihop sig lätt och när ordinstansernas namn skrivs ut bredvid punkterna 
är det svårt att urskilja enstaka punkter på de ställen där de ligger tätt. Som tidigare 
nämnts har vi även visualiserat med tvådimensionella scatterplotkartor där man ser 
noderna ur ett ovanifrånperspektiv. En svaghet med detta är att vissa noder delar x/y-
position och att de överliggande nodernas etiketter ibland döljer de som ligger under. 
SPSS placerar också ut etiketterna tillsynes godtyckligt kring noderna, vilket ibland gör 
att det kan vara svårt att se vilken etikett som hör till vilken nod. 
 
Man får passa sig för att dra alltför långtgående slutsatser av enstaka förändringar på 
kartorna. Det är olika distributioner av slumptal som ligger till grund för kartornas 
konstruktion och därför är det oundvikligt att ordinstanserna flyttar på sig mellan 
körningarna. Vi har därför försökt att bara ta hänsyn till större förändringar och trender, 
något som kan sägas vara ”part art and part science”. 
 
Vi tycker oss kunna se att den lemmatiserade kartan22 (bilaga 5b) har fler sammanhållna 
områden med noder än den icke- lemmatiserade (bilaga 5a), det vill säga att det bildas 
fler distinkta kluster på den lemmatiserade kartan. Detta var också något som vi 
förväntade oss skulle ske då lemmatiseringen för tillbaka definitionsorden till deras 
grundformer och fler definitioner får då sannolikt gemensamma komponenter. På den 
lemmatiserade kartan har instanser som på den olemmatiserade låg långt ifrån varandra 
ibland sammanförts, exempel på detta är devouring#a#1 och romantic#a#2. Frågan är i 
vilken grad detta har påverkats av slumpen och vad som är en effekt av 
lemmatiseringen? 
 
På den olemmatiserade kartan ser man att de två ord som har flest instanser, ”turn” och 
”strike” bildar distinkta kluster. På den lemmatiserade kartan har dessa kluster splittrats 
upp och instanserna av ”turn” och ”strike” har fått närmare relationer till instanser av 
andra ord. 
 
En sak man genast slås av när man tittar på de båda kartorna är att ordinstansen 
boring#a#1 ligger helt för sig själv på både den lemmatiserade och den icke-
lemmatiserade kartan. Den har ingen anknytning till något kluster och har även stort 
fysiskt avstånd till de övriga instanserna. Vi antar att det kan bero på att definitionen av 
ordinstansen i WordNet består av 42 ord efter att stopporden tagits bort (i ursprungligt 
skick är definitionen 69 ord) med citat från olika författare och vi har inte hittat någon 

                                                 
22 Egentligen är det ju inte kartan som är lemmatiserad utan ordinstansernas definitioner, den 
indatamängd som skickas till SOM-processen. Vi använder dock denna benämning av bekvämlighetsskäl. 
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annan av våra instanser som har så lång definition. Dess vektor kommer därför 
sannolikt att avvika mycket från de andra. 
 
Den morfologiskt obearbetade matrisen hade 48 förekomster av det vanligast 
förekommande definitionsordet medan den lemmatiserade hade 47. Det kan vid första 
anblicken verka förbryllande men man bör dock betänka att det inte nödvändigtvis 
behöver röra sig om samma ord, vilket vi kommer att återkomma till i vår diskussion i 
kapitel 7. Medelfrekvensen23 för de 30 vanligast förekommande definitionsorden var 
något högre i den lemmatiserade matrisen än i den icke- lemmatiserade. Skillnaden är 
dock inte särskilt stor (21,23 i den lemmatiserade mot 20,77). Lemmatiseringen borde 
kunna föra samman ord och på så sätt ge högre frekvens hos de vanligast 
förekommande orden i matrisen. På det ovanstående urvalet ser det inte ut att ha skett i 
någon högre grad. 
 

6.1.1 Klusterstudie 
 
Vi valde som tidigare nämnts att fokusera på ett distinkt kluster på vardera kartan. Vi 
noterade att nodernas koncentration är som högst längs med den y-axel som är längst 
ifrån origo och där återfinns också centrumnoden i de båda klustren. Detta fenomen är 
ett exempel på den mer generella iakttagelsen vi gjort att noderna tenderar att dra sig 
utåt mot kartans kanter.  
 
Det icke-lemmatiserade klustret 
 
Det icke- lemmatiserade klustret (bilaga 6b, 6d och 6f) visar upp en större spridning på 
ordinstanserna än det lemmatiserade. Spridningen är också större i riktningen vänster-
uppåt, det vill säga med en tendens till lägre värden på x-axeln. Det är färre instanser i 
detta kluster, 37 mot 52 i det lemmatiserade. Med andra ord skulle man kunna säga att 
densiteten är mindre i detta kluster. På den icke-lemmatiserade kartan kan man se att 
många instanser av samma ord delar x och y-position men skiljer sig något i z-värde. 
Som exempel kan nämnas soak#v#6 respektive soak#v#7 och chain#v#1 respektive 
chain#v#2. Instanserna av ”soak” delar ordet ”drunk” i definitionen medan instanserna 
av ”chain” delar just ordet ”chain”. Ett annat exempel är instanserna av ”poison”. Här 
ligger alla instanser från poison#v#2 till poison#v#5 på samma x/y-position och alla 
instanserna delar ordet ”poison”. Poison#v#2 till och med v#4 delar också ordet ”kill”, 
men detta gör inte att dessa instanser ligger närmare varandra. Poison#v#3 till och med 
v#5 har tre ord gemensamt. Alla fyra orden i poison#v#3 finns också i v#4. Ändå ligger 
v#4 längre ifrån v#3 än poison#v#5.  
 
Att instanser delar x/y-position behöver dock inte alltid innebära ett samband, 
exempelvis soak#v#1 och scribble#v#1 som inte delar några defintionsord. De skiljs 
dock åt ganska markant i z-värdet. Med sack#n#5, designate#v#2 och unmanned#a#1 är 
saken annorlunda, de delar x/y och har z-värden som ligger väldigt nära varandra. Dessa 
tre instanser är också de som ligger på närmast euklidiskt avstånd från centrumnoden; 

                                                 
23 Medelfrekvensen syftar här på det genomsnittliga antalet gånger de högst förekommande 
definitionsorden förekommer i respektive matris. 
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personable#a#1. Ändå kan vi inte se något samband mellan dessa instansers 
definitionsord eller med centrumnodens dito. 
 
Det lemmatiserade klustret 
 
Vi gjorde iakttagelsen att det lemmatiserade klustret (bilaga 6a, 6c och 6e), precis som 
den lemmatiserade kartan i sin helhet, är mer sammanhållet än det icke- lemmatiserade 
klustret. Det vill säga att ordinstanserna ligger tätare på kartan. Som tidigare nämnts är 
det fler ordinstanser i detta kluster, 52 stycken mot 37 i det icke-lemmatiserade. 
Instanserna har en tydlig spridning kring mittnivån på den lägre halvan av z-axeln samt 
upp mot höger kant, det vill säga med högre värden på x-axeln. Vid analysen av klustret 
gjorde vi iakttagelsen att trots att vi hittade relativt många ordinstanser som delade x/y-
position och även hade relativt lika z-värden så har de inga ord gemensamt. Det är totalt 
fler ordinstanser i klustren som inte hade ord gemensamt än vad det fanns instanser som 
hade sådana. Undantag från detta finns dock, det mest iögonfallande var i hörnnoden 
vid positionen x=19 och y=0. Här samlas två instanser av collapse som delar just ordet 
”collapse”. Dessa ligger inte särskilt nära varandra i z-värde (en skillnad på 2,53). 
Vidare finns tre instanser av sack på denna position. Två av dem delar orden ”sack” och 
”rome” (staden). Ändå ligger den tredje ”felande” sack-instansen mitt emellan dessa 
noder som till synes borde attrahera varandra mer. 
 
Klusterjämförelse 
 
Vi noterar att det finns 11 ordinstanser i det icke- lemmatiserade klustret som delar x/y-
koordinat samtidigt som ett eller flera ord samförekommer i deras definitioner. I det 
lemmatiserade klustret är motsvarande antal 16 ordinstanser. Eftersom det icke-
lemmatiserade klustret består av 37 ordinstanser blir det en procentandel på 29,73%. Av 
det lemmatiserade klustret, som består av 52 instanser blir motsvarande procentandel 
30,77%. Vi kan med andra ord konstatera en marginellt bättre sammanföringsprocent i 
x- och y- led i det lemmatiserade klustret. När det gäller sammanhållningen i z- led bland 
dessa instanser så har det icke-lemmatiserade klustret en medeldistans på 1,15 och en 
median på 1,21. Motsvarande siffror för det lemmatiserade klustret är 2,94 respektive 
2,53. Med andra ord har det lemmatiserade klustret större spridning i z- led bland de 
noder som har samförekommande definitionsord. Detta motsäger till synes antagandet 
vi gjorde ovan att den lemmatiserade kartan är mer sammanhållen. Till försvar för vår 
hypotes kan man anföra att det lemmatiserade klustret har 15 stycken (>40%) fler 
instanser och ändå är dess sammanföringsprocent i x- och y- led större. 
 
 

7. Diskussion 
 
Bag of Words och Black box 
 
Ett av problemen som vi har stött på under vår undersökning är att så mycket av empirin 
sker i det fördolda och är svårt att förutse resultatet av. När man diskuterar detta talar 
man ofta om att man arbetar med en så kallad ”black box”. Denna svarta låda är en 
metafor för det komplex som alla matematiska funktioner och formler utgör och vars 
resultat vi studerar. Kunskap om vad som sker i den svarta lådan uppnås i regel genom 
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att man modifierar de parametrar som lådan arbetar med och studerar vad det får för 
effekt på resultatet. Vi har tidigare diskuterat ”bag of words”-angreppssättet där man 
ignorerar i vilken ordning orden förekommer men tar hänsyn till samförekomst och 
frekvens. Vår empir iska undersökning sker med en bag of words som vi låter genomgå 
en process i en black box. Vårt resultat är de slutsatser vi kan dra av utdatamängden från 
processen.  
 
Hypoteser kring distributionen av noder i SOM 
 
I samband med vår analys av kartorna formulerade vi några hypoteser som får anses 
som öppna frågor till kommande arbeten.  
 
Den första är att när inbördes olika ordinstanser hamnar i närheten av varandra så 
kanske det har att göra med att inte funnits något i närheten som dessa har kunnat dras 
emot? Det vill säga, när kartan skapas slumpas de initiala värdena ut i nätverket. Sedan 
förändras intilliggande noder allteftersom BMU:er hittas. Kanske kan det förekomma att 
en del instanser är så olika att de inte motsvarar några andra i och med att vi har ett så 
pass begränsat urval av ord? 
 
Fenomenet med att noderna generellt sett tenderar att dras ut mot kartans ytterkanter 
kan bero på den grundläggande egenskapen hos SOM att relationerna mellan noder 
bibehålls. Är det därför mycket som skiljer noderna åt kan de möjligtvis ”stöta bort” 
varandra så pass mycket att utrymmet på en så liten karta som vår inte medger att 
åskådliggöra detta. De inbördes relationerna hos de noder som hamnar på en gemensam 
axel i kartans ytterområden skulle då möjligtvis kunna differentieras mer på ett större 
geografiskt område. 
 
När vi tittade på spridningen i z-led i det lemmatiserade klustret var den större för de 
instanser som hade en samförekomst av ord än de i det icke- lemmatiserade klustret. Vi 
hade en teori kring detta som innebär att lemmatiseringen gör att det blir färre varianter 
av definitionsord, exempelvis förs ”going” och ”go” ihop till ”go”. Detta gör att det blir 
fler förekomster av ”go” i den lemmatiserade matrisen. Den lemmatiserade kartan har 
potential att få ett större antal av vanligt förekommande definitionsord. Som tidigare 
nämnts sätts z-värdets intervall efter det högsta värdet i respektive matris. Om z-värdets 
intervall är större är chansen för att ordinstanserna ska sprida sig mer i z- led högre för 
den lemmatiserade kartan än för den icke- lemmatiserade som bör ha färre förekomster 
av vanliga ord. Detta eftersom dessa definitionsord har kvar sina böjningar. 
 
När vi skärskådade matriserna visade sig vår teori inte stämma. För att rekapitulera 
resultatet så hade den icke- lemmatiserade matrisen 48 förekomster av det vanligast 
förekommande ordet medan den lemmatiserade endast hade 47. Dock var 
medelfrekvensen för de 30 vanligast förekommande definitionsorden något högre i den 
lemmatiserade matrisen än i den icke- lemmatiserade. Skillnaden var dock så pass liten 
(21,23 i den lemmatiserade mot 20,77) att man nog inte bör dra alltför stora växlar på 
detta förhållande. Vi var lite förbryllade över att det vanligaste förekommande 
definitionsordet hade minskat från 48 till 47 efter lemmatiseringen, men det är inte 
säkert att det är samma ord. Om det inte är samma ord är frågan vad som har hänt med 
det ordet som hade 48 förekomster. 
 
Tankar kring landskapsliknande visualisering 
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Vi valde, som nämnts, tidigare att göra en funktionsyta av de zoomade klustren och 
använde en kastad duk som metafor för att beskriva resultatet. Denna 
visualiseringsmetod får distributionen av ordinstanser att framstå som ett landskap med 
väderstreck som upp/ner och öster/väster. Vi har dessutom frekvent använt ordet karta i 
uppsatsen vilket bidrar till att stärka denna landskapsliknande bild. Det är viktigt att 
påpeka att man dock lika gärna skulle kunna vända kartan upp-och-ner så att den z-nivå 
som i det första fallet bildar en topp i andra fallet utgör en dal och vice versa. Det är ju 
egentligen inte fråga om högt eller lågt sett utifrån någon fixerad bottennivå, utan om 
noders distribution i en tredimensionell rymd. Denna kan betraktas från vilket håll som 
helst med bibehållna relationerna mellan ordinstanserna. Valet av vy är en pragmatisk 
fråga då man i olika situationer kan välja vilket perspektiv som för tillfället passar bäst. 
  
SOM – ett nytt paradigm för informationsåtervinning? 
 
Inom IR ställs man ständigt inför motsättningen mellan precision och recall, det vill 
säga att när man vidtar åtgärder för att förbättra den ena så tenderar den andra att 
sjunka. Nya interaktiva system och utökad datorkapacitet skulle kunna ge nya lösningar 
på gamla problem. En sådan lösning är att med hjälp av kartografiska metoder 
visualisera de semantiska relationerna i stora informationsmängder. På så sätt kan man 
grafiskt visa på hur nära varandra olika begrepp ligger definitionsmässigt. SOM är en 
form av artificiella neurala nätverk för att gruppera data som liknar varandra. Metoden 
kan tillämpas vid informationsåtervinning som en kartografisk metod för att visualisera 
de semantiska relationerna i stora informationsmängder. Det man vill uppnå med detta 
är att förenkla användarens navigering i den aktuella informationsrymden, närmare 
bestämt att åskådliggöra mönster som kan vara ett stöd för till exempel browsing och 
formulering av sökfrågor (både expandering och specificering).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att ett av målen med visualisering (av de av 
semantiska relationer som förekommer i dokumentsamlingen) är att underlätta för 
användaren att hitta relevant information i stora informationsmängder, som ett 
komplement till traditionella matchningstekniker inom IR. De relevanta träffar som fås 
fram med sökparadigmets traditionella sätt att återvinna dokument motsvaras i fråga om 
SOM av någon del av topparna på kartan. Andra dokument i topparna faller dock ofta 
utanför en sådan träfflista eftersom de innehåller få eller inga av sökorden, trots att de 
egentligen semantiskt motsvarar sökfrågan. SOM kan här fungera som en slags 
automatisk tesauruskonstruktion som stöd för att återvinna även dessa. Användaren 
behöver då inte själv känna till alla möjliga synonymer för att optimera recall. Detta 
innebär att inget semantiskt relaterat material faller bort samtidigt som man på grund av 
den goda överblicken redan på ett tidigt stadium kan välja att avgränsa sökningens 
fokus till enbart det material som är relevant i sammanhanget (en eller flera zoner på 
kartan).  
 
En av våra hypoteser i inledningsskedet av undersökningen var att forskningen kring 
NLP ställer upp nya problemformuleringar. Man ska inte se semantisk analys enbart 
som en förbättring av de gamla IR-modellerna, de går på sätt och vis bortom dualismen 
mellan precision och recall. Vi motiverar detta genom att IR är en process och precision 
och recall mäter bara en aspekt av denna, nämligen den enkla matchningen mellan 
sökfråga och dokument. Visualiseringen har förtjänster som inte lika tydligt låter sig 
mätas på ett entydigt kvantitativt sätt. Visualiseringen av information bör därför 
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betraktas förutsättningslöst utifrån sina egna förtjänster så som enklare navigering i – 
och överblick av – informationsmängder. Vi ser det som att man har börjat gå ifrån 
fokusen på enkel matchning och återvända till Bushs visioner om det revolutionerande 
med att skapa nya associationer och mönster i gammal information. Därmed bryts 
gamla logiska mönster och man realiserar gamla visioner med hjälp av ny teknik. 
 
Frågan är om SOM (och liknande grafiska visualiseringar av semantiska relationer) kan 
sägas vara en slags automatisk tesauruskonstruktion? Om automatiken avskaffar 
indexeraren blir användarperspektivet en direkt konsekvens. Målgruppen för SOM är i 
huvudsak användaren, som stöd för till exempel browsing och formulering av sökfrågor 
(både expandering och specificering). Kan man då fortfarande tala om en tesaurus? 
Finns det då fortfarande behov av en tesaurus? En tesaurus syftar traditionellt till att öka 
koherensen indexerare emellan och mellan indexeraren och användaren, det vill säga en 
tolk för gemensamt systemspråk, kontrollerat vokabulär. Kanske kan man här istället 
prata om en ”post”-tesaurus? En domänspecifik grafisk tesaurus över semantiska 
relationer som visar på en omedelbar ”aboutness”/överensstämmelse, eftersom det inte 
längre förmedlas via omvägen över ett systemspråk. Här är det alltså fråga om en 
automatiskt konstruerad tesaurus som direkt åskådliggör informationen grafiskt istället 
för att fungera som förmedlande tolk för återvinningsteknik i form av ett skriftligt 
systemspråk. Av detta följer att om man enbart ser visualisering av semantiska 
relationer som ett underordnat moment i det traditionella sökparadigmet kan man tala 
om en automatisk tesaurus. Om man däremot följer Lagus resonemang och går bortom 
sökparadigmet så går man som vi ser det även bortom behovet av en tesaurus. 
 
Om vi ska problematisera våra analysmetoder så skulle vi kunna göra invändningen att 
den samförekomst som våra kluster på kartorna baserar sig på egentligen inte är måttet 
på semantisk likhet, utan på statistisk samförekomst av definitionsord. En hög frekvens 
av samförekomst mellan definitionsord antas representera semantisk likhet, vilket ju 
inte alltid behöver vara fallet. För att minimera inverkan av denna källa till möjliga 
felmarginaler skulle nog någon form av kontextanalys behöva användas som 
komplement till WordNet. Det som skulle behövas är med andra ord i så fall en mer 
komplex lingvistisk analys på en högre språklig nivå, innefattande en högre grad av AI. 
 
 
7.1 Hur ett SOM-baserat informationssystem skulle kunna fungera 
 
Den tredimensionella informationsrymden innebär en viss distribution av ordinstanser i 
form av noder och kluster. I denna bör man kunna ha funktioner som underlättar dels 
överblick för identifierandet av nya mönster, dels navigering både genom sökning och 
browsing. 
 
När det gäller identifierandet av nya mönster skulle man bland annat kunna tänka sig en 
funktion som kan användas för expandering av sökfrågor. Genom att markera ett 
grannområde kring en viss nod kan man täcka in fler semantiskt liknande ordinstanser. 
Kartan kan då fungera som en domänspecifik automatiskt konstruerad tesaurus vilken 
kan hjälpa användaren att optimera sin recall när det till exempel gäller formulering av 
sökfrågor som ska möta ett visst informationsbehov. 
 
När det gäller navigering bör informationen med andra ord kunna återvinnas antingen i 
hyperlänkad form eller sekventiellt. Sökning kan ske exempelvis genom att man direkt 
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kan markera en eller flera ordinstanser eller hela ordkategorier ur en hyperlänkad meny 
så att dessa belyses likt en unik stjärnbild i informationsrymden. Genom menyn kan 
användaren då välja vilken nivå av semantiska relationer man vill belysa. Browsing 
innebär att man sekventiellt ska kunna orientera sig i mellan noderna i rymden. 
 
Man bör också kunna välja olika vyer som visualiseringen presenteras i. När man väl 
hittat en eller flera noder som man tror passar med ens informationsbehov bör man 
kunna zooma in detta område. Eventuellt bör man också kunna utöka det för att täcka in 
fler semantiskt likartade ordinstanser. En ny, mer specifik SOM skulle då kunna 
konstrueras utifrån detta utvalda område. Varje ordinstans är vidare länkad till en 
undernivå med alla de dokument i den aktuella samlingen som det förekommer i. 
 
Man kan likna detta sätt att navigera vid att användaren tar rollen som en virtuell 
rymdfarare som kan förflytta sig i informationsrymden. Med olika kontroller kan man 
förändra och rotera sin vy över nodernas konstellationer. Man skulle även kunna 
”teleportera” i rymden genom att välja en nod eller annan specifik position i det 
tredimensionella koordinatsystemet varifrån rymden kan ses ur ett nytt perspektiv. När 
man konstruerar en ny SOM från ett utvalt område kan det liknas vid att man ställs inför 
en del av rymden som nu visualiseras på ett annorlunda sätt. Man släcker så att säga en 
del av noderna och rymden ritas upp på nytt. 
 
 
7.2 Slutsats 
 
Vi kommer nu att återknyta till våra frågeställningar som formulerades i kapitel 4.1. 
 
Vi har genom den redovisade metoden och genomgången av resultatet visat på en 
möjlig väg att konstruera en self-organizing map baserad på termdefinitionerna i 
WordNet. De moment som ingår i undersökningen är som följer: 
  

• Urval av termer, konstruktion av en term-term-matris baserad på termerna och 
deras definitionsord.  

• Initiering av en karta med slumptal.  
• Träning av det artificiella neurala nätverket.  
• Omvandling av det tränade nätverkets data till topografiska värden (x-, y- och z-

koordinater).  
• Slutgiltig visualisering i ett program som kan visa statistisk data grafiskt. 

 
I och med att man använder olika program för stegen i processen är möjligheterna att 
skräddarsy en specifik tillämpning stora. Det tillvägagångssätt vi har valt ska därför 
bara ses som en möjlig väg av många.  
 
Den andra frågeställningen är svår att entydigt svara på. Vi har gjort observationer i 
resultatet som pekar åt olika håll. Det är klarlagt att det finns skillnader mellan en SOM 
baserad på morfologiskt obearbetad text och en som är baserad på lemmatiserad text. 
Dessa skillnader är inte särskilt stora men vår undersökning tyder på att en 
lemmatiserad SOM generellt är något bättre sammanhållen än en icke-lemmatiserad. 
Samtidigt differentierar den SOM som är lemmatiserad ordinstansernas definitioner 
mera, det vill säga att nya samband framträder mellan instanser av olika ord. När vi 



 
 

43 

studerade det lemmatiserade klustret såg vi att detta hade ca 40% fler instanser än vad 
det icke- lemmatiserade klustret hade. Om man ska tolka det som att lemmatiseringen 
ger en högre recall ligger utanför våra frågeställningar i detta arbete. 
 
Den tredje frågeställningen rör vilka olika samband och skillnader mellan ordinstanser 
som kan åskådliggöras med de visualiseringsmetoder som vi har haft till vårt 
förfogande. De visualiseringsmetoder vi har undersökt är: 
 

• 3D-scatterplot: Främsta styrkan med denna metod är att den anger varje instans 
specifika position i tre dimensioner i relation till hela informationsrymden. Detta 
lämpar sig bra när man vill ha en överblick över all tillgänglig information.  
Metodens nackdel är att det lätt uppstår områden där data gyttrar ihop sig och 
det blir därför svårt att se vilken etikett som hör till vilken instans. Beroende på 
ur vilken vy man iakttar informationsrymden kan en del instanser döljas av 
sådana som ligger framför. 

  
• 2D-scatterplot (x+y): Denna metod visualiserar informationsrymden sedd 

ovanifrån. Även om de ordinstansernas noder som delar x och y-koordinat delvis 
täcker över varandra så visas relationerna gentemot nodernas grannar på ett 
tydligt sätt. Nackdelen med metoden är att man helt tappar z-dimensionen och 
instanser som ser ut att ligga bredvid varandra kan därför skilja sig åt mycket i z-
led. Denna metod var till stor hjälp för oss när vi skulle approximera ett zoomat 
kluster. Vi använde den i kombination med 3D-scatterploten då det var lättare att 
se gränserna för vårt x- och y-intervall på 2D-kartan. 

 
• Funktionsyta: Detta är den enda landskapsliknande visualiseringsmetod vi 

använder oss av. Den visar formationer i informationsrymden på ett tydligare 
sätt än scatterplotkartorna och gör att man lättare kan urskilja klusterbildningar. 
Formationerna kan dock vara förrädiska då de kan dölja samband mellan 
instanser som ligger relativt nära varandra men har hamnat i olika formationer.  

 
Då vi var tvungna att manuellt mata in värdena i kalkylbladet var metoden 
relativt omständlig att arbeta med. Instansernas etiketter kunde inte heller anges 
på ett bra sätt på denna yta varvid den endast nyttar till att ge en överblick över 
klustren. Metoden premierar ”toppnoder”, det vill säga de noder som har höga z-
värden. Förekomsten av noder inuti en formation är dock omöjlig att se. Det kan 
vara helt tomt under en nod men ändå bildar denna en topp på funktionsytan. 
Med andra ord kan man inte se densiteten i informationsmängden med denna 
metod. 

 
• 2D-scatterplot (x+z): De topografiska värdena i z- led blir speciellt tydlig med 

denna metod. Då ser man tydligare differentieringen hos ordinstanserna i z- led 
och var merparten av instanserna ligger i x- led. I vårt fall kunde vi se en tydlig 
förskjutning i x-led upp mot den y-axel som är längst från origo. På så sätt 
kompletterar metoden funktionsytorna då man kan se densiteten i formationerna. 
Metodens nackdel är givetvis att man helt tappar y-dimensionen. Därför 
fungerar metoden bäst som komplement till andra metoder.  

 
I och med denna genomgång får syftet med uppsatsen anses vara uppfyllt. 
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8. Sammanfattning  
 
I den här uppsatsen har vi undersökt hur man kan organisera och visualisera de 
semantiska relationerna mellan termer i en dokumentsamling med hjälp av Kohonen 
self-organizing maps (SOM). Resultatet blir en kunskapsrepresentation där likartad 
information hamnar i närheten av varandra på en karta. Denna är tänkt att fungera som 
en slags domänspecifik automatisk tesaurus med syfte att underlätta 
informationsåtervinning. Metoden hör hemma under det större ämnesfältet text mining 
och är i vårt fall en form av semantisk analys, även om SOM kan användas för att 
sortera i princip vilken data som helst. Mer specifikt är SOM en form av artificiellt 
neuralt nätverk som utan övervakning kan reducera antalet dimensioner i 
informationsmängden på ett sådant sätt att denna sedan lämpar sig för visualisering.  
 
Uppsatsen inleds med ett relativt omfattande kapitel där vi har gjort en genomgång av 
de vanliga begreppen av information retrieval och relaterade ämnesområden som har 
betydelse för vår empiriska undersökning, bland annat natural language processing och 
vissa former av artificiella neurala nätverk. Specifikt har vi gått in på word sense 
disambiguation (WSD), vilket är metoder och tekniker som har till syfte att avskaffa 
tvetydigheter i text formulerad på naturligt språk. Vi har även kort gått in på automatisk 
tesauruskonstruktion. Vi ser klara samband mellan detta och visualisering av semantiska 
relationer med hjälp av SOM. Vidare har vi gjort en kort genomgång av WordNet, ett 
digitalt engelskspråkigt lexikon där substantiv, verb, adjektiv och adverb grupperas och 
länkas ihop genom deras relationer till varandra. Härnäst kommer en ytlig översikt av 
vad det finns för tillvägagångssätt vid visualisering av information där SOM ställs i 
relation till andra sätt att organisera information på. Därefter har vi specifikt gått in på 
SOM-metoden och redovisar vilka matematiska formler som ligger till grund för den.  
 
Efter att vi har redogjort för den ämnesmässiga bakgrunden till undersökningen 
fortsätter uppsatsen med avsnittet Tidigare forskning. Det är ett kapitel där vi har 
redovisat studier som andra har gjort och som vi menar har kopplingar till vår egen 
studie. Vi har dessutom tagit upp Krista Lagus och Timo Honkelas arbeten kring text 
mining och har också tittat närmare på en studie av Hauck et al. som utvärderar ett 
SOM-baserat informationssystem ur ett användarperspektiv. 
 
Först därefter har vi ansett oss kunna formulera problem och frågeställningar utan att på 
samma gång förvirra de läsare som har liten kännedom om ämnesområdet. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Kohonens self-organizing maps kan användas 
som en metod för att visualisera semantiska relationer i en dokumentsamling. För att 
genomföra detta har vi formulerat tre frågeställningar: 
 

• Hur kan en self-organizing map (SOM) konstrueras baserad på 
termdefinitionerna i ett semantiskt lexikon som WordNet?  

• Finns det några skillnader i presentationen av de semantiska relationerna i en 
SOM baserad på morfologiskt obearbetad text jämfört med en baserad på 
lemmatiserad text? Om ja, vilka är de i så fall?  



 
 

45 

• Vilka olika typer av samband och skillnader mellan ordinstanserna på en SOM 
kan åskådliggöras vid en jämförelse av olika tillgängliga visualiseringsmetoder? 

 
Efter formuleringen av syfte, problemformulering och frågeställningar har vi tagit upp 
den metod vi använt oss av och i detalj redovisat för urval av termer samt de 
datorprogram som ligger till grund för den empiriska delen av arbetet. Det är specifikt 
WordNet och delprogrammen i SOM_PAK som har fått en grundläggande genomgång. 
Det senare ledde till att vi i detalj har kunnat visa hur konstruktionen av vår SOM gick 
till. En beskrivning av hur visualiseringen med statistikprogrammen SPSS och 
Microsoft Excel följer av denna framställning.  
 
När metoden har redovisats gick vi in på den egentliga undersökningen där vi har visat 
på en möjlig väg att generera SOM-kartor över semantiska relationer. Vi har konstaterat 
att även om den lemmatiserade (morfologiskt bearbetade) kartan är något mer 
sammanhållen i x- och y- led än vad den icke- lemmatiserade kartan är, så är den mindre 
sammanhållen i z- led. Nya samband mellan ordinstanser kommer i dagen på den 
lemmatiserade kartan, men om man tittar närmare på vilka ord som kopplas ihop så är 
sambanden inte helt klara. De olika visualiseringsmetoderna jämförs och vi har kommit 
fram till att även om det finns brister hos de olika modellerna så kan man använda dem 
tillsammans för att få en mer tillfredsställande bild av informationsmängden. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1: Förkortningar 
 
AI Artificiell intelligens 
B&I Biblioteks- och informationsvetenskap 
BMU Best Matching Unit 
FLAIR Focusing on Language for Advanced Information Retrieval 
IDF Inverterad dokumentfrekvens 
IR Information Retrieval 
LSI Latent Semantic Indexing 
NLP  Natural Language Processing 
SAB Sveriges Allmänna Biblioteksförening 
SOM Self-Organizing Maps 
TF Termfrekvens 
WSD  Word Sense Disambiguation 
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Bilaga 2: Alla ordinstanser i WordNet av de slumpmässigt utvalda 
termerna från Times-kollektionen24 
 

                                                 
24 n = substantiv (noun), a = adjektiv (adjective), v = verb (verb), r = adverb (adverb) 

1 activity#n#1 
2 activity#n#2 
3 activity#n#3 
4 activity#n#4 
5 activity#n#5 
6 activity#n#6 
7 ballot#n#1 
8 ballot#n#2 
9 ballot#v#1 
10 birthplace#n#1 
11 birthplace#n#2 
12 bore#v#1 
13 bore#v#2 
14 boring#a#1 
15 boring#n#1 
16 boring#n#2 
17 chain#n#1 
18 chain#n#10 
19 chain#n#2 
20 chain#n#3 
21 chain#n#4 
22 chain#n#5 
23 chain#n#6 
24 chain#n#7 
25 chain#n#8 
26 chain#n#9 
27 chain#v#1 
28 chain#v#2 
29 collapse#n#1 
30 collapse#n#2 
31 collapse#n#3 
32 collapse#n#4 
33 collapse#v#1 
34 collapse#v#2 
35 collapse#v#3 
36 collapse#v#4 
37 collapse#v#5 
38 collapse#v#6 
39 collapse#v#7 
40 competitive#a#1 
41 competitive#a#2 
42 competitive#a#3 
43 
confrontation#n#1 
44 
confrontation#n#2 
45 
confrontation#n#3 
46 
confrontation#n#4 
47 
confrontation#n#5 

48 designate#a#1 
49 designate#v#1 
50 designate#v#2 
51 designate#v#3 
52 designate#v#4 
53 devour#v#1 
54 devour#v#2 
55 devour#v#3 
56 devour#v#4 
57 devouring#a#1 
58 exuberantly#r#1 
59 exuberantly#r#2 
60 hem#v#1 
61 hem#v#2 
62 look#v#1 
63 look#v#10 
64 look#v#2 
65 look#v#3 
66 look#v#4 
67 look#v#5 
68 look#v#6 
69 look#v#7 
70 look#v#8 
71 look#v#9 
72 looking#a#1 
73 looking#n#1 
74 looking#n#2 
75 nightclub#n#1 
76 personable#a#1 
77 poison#n#1 
78 poison#n#2 
79 poison#v#1 
80 poison#v#2 
81 poison#v#3 
82 poison#v#4 
83 poison#v#5 
84 remain#v#1 
85 remain#v#2 
86 remain#v#3 
87 remain#v#4 
88 romantic#a#1 
89 romantic#a#2 
90 romantic#a#3 
91 romantic#n#1 
92 romantic#n#2 
93 roof#n#1 
94 roof#n#2 
95 roof#v#1 
96 sack#n#1 
97 sack#n#2 
98 sack#n#3 
99 sack#n#4 

100 sack#n#5 
101 sack#n#6 
102 sack#n#7 
103 sack#n#8 
104 sack#n#9 
105 sack#v#1 
106 sack#v#2 
107 sack#v#3 
108 sack#v#4 
109 scheme#v#1 
110 scheme#v#2 
111 scribble#v#1 
112 scribble#v#2 
113 shout#n#1 
114 shout#v#1 
115 shout#v#2 
116 shout#v#3 
117 shout#v#4 
118 silently#r#1 
119 soak#n#1 
120 soak#n#2 
121 soak#v#1 
122 soak#v#2 
123 soak#v#3 
124 soak#v#4 
125 soak#v#5 
126 soak#v#6 
127 soak#v#7 
128 soak#v#8 
129 soak#v#9 
130 soccer#n#1 
131 stone#v#1 
132 stone#v#2 
133 stoning#n#1 
134 strike#n#1 
135 strike#n#2 
136 strike#n#3 
137 strike#n#4 
138 strike#n#5 
139 strike#n#6 
140 strike#v#1 
141 strike#v#10 
142 strike#v#11 
143 strike#v#12 
144 strike#v#13 
145 strike#v#14 
146 strike#v#15 
147 strike#v#16 
148 strike#v#17 
149 strike#v#18 
150 strike#v#19 
151 strike#v#2 
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152 strike#v#20 
153 strike#v#21 
154 strike#v#3 
155 strike#v#4 
156 strike#v#5 
157 strike#v#6 
158 strike#v#7 
159 strike#v#8 
160 strike#v#9 
161 turn#v#1 
162 turn#v#10 
163 turn#v#11 
164 turn#v#12 
165 turn#v#13 
166 turn#v#14 
167 turn#v#15 
168 turn#v#16 
169 turn#v#17 
170 turn#v#18 
171 turn#v#19 
172 turn#v#2 
173 turn#v#20 
174 turn#v#21 
175 turn#v#22 
176 turn#v#23 
177 turn#v#24 
178 turn#v#25 
179 turn#v#26 
180 turn#v#3 
181 turn#v#4 
182 turn#v#5 
183 turn#v#6 
184 turn#v#7 
185 turn#v#8 
186 turn#v#9 
187 turned#a#1 
188 turned#a#2 
189 unman#v#1 
190 unmanned#a#1 



 
 

53 

Bilaga 3: Stoppordslista 
 
a 
about 
above 
across 
actually 
add 
added 
after 
again 
against 
ago 
all 
almost 
along 
already 
also 
although 
always 
am 
among 
an 
and 
another 
any 
anyone 
are 
around 
as 
asked 
at 
b 
back 
bad 
be 
became 
because 
become 
been 
before 
began 
behind 
being 
best 
better 
between 
big 
biggest 
both 
brought 
but 
by 
c 
called 
came 
can 
cannot 
cent 
come 

complete 
continued 
could 
d 
day 
decided 
declared 
despite 
did 
do 
does 
down 
during 
e 
each 
early 
eight 
enough 
entire 
ep 
etc 
even 
ever 
every 
everything 
f 
face 
faced 
fact 
failed 
far 
fell 
few 
finally 
find 
first 
five 
for 
found 
four 
from 
g 
gave 
get 
give 
given 
go 
going 
good 
got 
h 
had 
has 
have 
having 
he 
held 
her 

here 
him 
himself 
his 
hour 
hours 
how 
however 
i 
idea 
if 
in 
including 
instead 
into 
is 
it 
its 
itself 
j 
k 
keep 
know 
known 
knows 
l 
lack 
last 
later 
least 
led 
less 
let 
like 
little 
long 
longer 
look 
lot 
m 
made 
make 
making 
man 
many 
matter 
may 
me 
means 
men 
might 
miles 
million 
moment 
month 
months 
more 
morning 

most 
much 
must 
my 
n 
named 
near 
nearly 
necessary 
need 
needed 
needs 
never 
night 
no 
nor 
not 
note 
nothing 
now 
o 
of 
off 
often 
on 
once 
one 
only 
or 
other 
others 
our 
out 
outside 
over 
own 
p 
page 
part 
past 
per 
perhaps 
place 
point 
proved 
put 
q 
qm 
question 
r 
really 
recent 
recently 
reported 
round 
s 
said 
same 
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say 
says 
sec 
second 
section 
see 
seemed 
seems 
sense 
set 
sets 
seven 
she 
short 
should 
showed 
since 
single 
six 
small 
so 
some 
soon 
start 
started 
still 
such 

t 
take 
taken 
takes 
ten 
text 
than 
that 
the 
their 
them 
themselves 
then 
there 
these 
they 
thing 
things 
third 
this 
those 
though 
thought 
thousands 
three 
through 
thus 

time 
tiny 
to 
today 
together 
told 
too 
took 
toward 
two 
u 
under 
until 
up 
upon 
us 
use 
used 
v 
very 
w 
warning 
was 
way 
we 
week 
weeks 

well 
went 
were 
what 
when 
where 
whether 
which 
while 
who 
whom 
whose 
why 
will 
with 
without 
word 
words 
would 
x 
y 
year 
years 
yet 
you 
your 
z 
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Bilaga 4a: Tabell över icke-lemmatiserade ordinstanser i zoomat 
kluster 
 

X Y Z Ordinstans Euklidiskt 
avstånd 

19 14 5,34145 personable#a#1 0 
19 14 5,91874 sack#n#5 0,57729 
19 14 6,094 unmanned#a#1 0,75255 
19 14 6,274 designate#v#2 0,93255 
19 14 4,38907 silently#r#1 0,95238 
19 15 5,92556 confrontation#n#2 1,1580952 
19 13 4,37155 soak#v#6 1,393092247 
19 15 4,36086 scribble#v#1 1,400555871 
19 15 6,6651 soak#v#1 1,658930174 
19 13 3,69404 soak#v#7 1,927163643 
19 16 5,12617 chain#v#1 2,011553002 
19 16 5,99549 chain#v#2 2,1042263 
19 12 6,16483 devour#v#2 2,162857976 
19 16 4,08446 romantic#n#1 2,362207413 
17 14 3,95697 strike#v#19 2,432444217 
19 14 7,88146 sack#n#7 2,54001 
17 14 3,10397 designate#v#1 3,001052607 
19 11 5,47334 poison#v#3 3,002897763 
19 11 5,62258 poison#v#5 3,013143554 
19 11 5,77124 poison#n#2 3,030630206 
19 11 4,27147 poison#v#2 3,185099245 
19 11 6,97835 poison#v#4 3,417519804 
19 17 3,27484 sack#n#3 3,642921478 
17 14 2,26604 chain#n#6 3,668534676 
16 12 4,58345 sack#v#3 3,684367517 
16 14 3,03803 confrontation#n#3 3,782293444 
16 12 4,14814 collapse#v#6 3,797892673 
19 10 5,34111 devour#v#1 4,000000014 
15 14 4,37511 competitive#a#2 4,115071445 
19 18 4,32497 sack#v#4 4,12713358 
15 13 4,96308 ballot#n#1 4,140430395 
15 13 4,11383 collapse#n#1 4,301982202 
15 15 3,77004 confrontation#n#1 4,412406304 
15 12 5,70786 designate#v#4 4,487121158 
15 16 7,0975 sack#n#1 4,804551134 
15 15 2,85432 birthplace#n#1 4,815165172 
15 10 4,94974 look#v#9 5,67040005 

     
17,72972973 13,59459459 4,926290811  ß Medel 

19 14 4,94974  ß Median 
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Bilaga 4b: Tabell över lemmatiserade ordinstanser i zoomat kluster 
 
X Y Z Ordinstans Euklidiskt avstånd 

19 3 6,2552 poison#v#4 0
19 4 6,35307 designate#v#2 1,004777855
19 2 6,49753 romantic#n#2 1,028943064
19 3 4,83381 poison#v#5 1,42139
19 3 4,76737 poison#v#3 1,48783
19 5 6,85442 confrontation#n#5 2,087837304
19 5 5,43001 scribble#v#2 2,163547674
19 2 4,21788 hem#v#2 2,26950937
19 1 7,34554 sack#n#9 2,277902833
18 3 3,70445 soak#v#7 2,739767429
18 3 3,65205 soak#v#6 2,788617923
17 3 4,16651 romantic#n#1 2,891820519
17 4 4,34782 scribble#v#1 2,939064216
19 6 6,08169 scheme#v#2 3,005013431
19 6 5,59455 soak#v#2 3,071881902
19 0 7,05852 hem#v#1 3,105692036
19 0 7,55286 sack#v#1 3,268626849
18 0 7,25844 exuberantly#r#1 3,317603125
19 6 4,71213 designate#a#1 3,37358341
16 2 4,73193 look#v#7 3,510035825
17 2 3,47825 sack#n#3 3,565312231
16 4 4,47117 competitive#a#2 3,630807492
16 3 4,18543 collapse#v#6 3,644715058
17 2 3,34579 sack#v#4 3,66942319
19 0 8,5111 collapse#v#3 3,753542968
16 3 3,99191 strike#v#19 3,75798904
16 4 4,20018 collapse#n#1 3,771353497
16 4 4,19755 confrontation#n#2 3,772787235
17 4 3,1874 designate#v#1 3,796234561
19 0 8,90575 sack#n#2 4,003175652
19 7 6,02138 collapse#v#5 4,006828146
19 7 5,79629 unman#v#1 4,02623874
16 0 6,59522 collapse#v#2 4,256244072
15 4 5,09045 unmanned#a#1 4,28446526
19 7 7,84466 strike#v#18 4,304228513
16 3 3,08181 confrontation#n#3 4,366967379
19 6 9,55598 poison#v#1 4,460397808
15 5 5,71778 soak#v#1 4,504311297
15 4 4,30988 silently#r#1 4,558976848
15 5 4,96162 roof#v#1 4,655464447
19 0 9,91605 chain#n#2 4,733056383
16 3 2,41339 chain#n#6 4,874372173
19 7 3,30163 bore#v#1 4,972280739
19 8 6,00112 stone#v#2 5,006451502
15 0 5,83842 turned#a#2 5,017340488
19 0 10,2815 sack#n#8 5,021064796
15 0 5,09567 strike#v#9 5,13269031
15 0 4,18759 strike#n#4 5,410638697
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19 0 10,8118 exuberantly#r#2 5,455511301
19 0 11,0403 collapse#v#7 5,647759025
14 0 6,4421 stone#v#1 5,833946487
19 9 6,12393 turned#a#1 6,001435813

          
17,5961538 3,11538462 5,775363077   ß Medel

19 3 5,51228   ß Median
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Bilaga 5a: SOM över ej lemmatiserade ordinstanser (3D-scatterplot) 
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Bilaga 5b: SOM över lemmatiserade ordinstanser (3D-scatterplot) 
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Bilaga 5c: SOM över ej lemmatiserade ordinstanser (2D-scatterplot) 
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Bilaga 5d: SOM över lemmatiserade ordinstanser (2D-scatterplot) 
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Bilaga 6a: Zoomat kluster i lemmatiserad SOM (3D-scatterplot) 
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Bilaga 6b: Zoomat kluster i icke-lemmatiserad SOM (3D-scatterplot) 
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Bilaga 6c: Zoomat kluster i lemmatiserad SOM (funktionsyta)25 

 
 

                                                 
25 Notera att axlarna delvis löper på ett annorlunda sätt än vad de gör på scatterplotkartorna. 
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Bilaga 6d: Zoomat kluster i icke-lemmatiserad SOM (funktionsyta)26 

 

                                                 
26 Notera att axlarna delvis löper på ett annorlunda sätt än vad de gör på scatterplotkartorna. Dessutom är 
skalan av tekniska orsaker inte densamma som i bilaga 6c. 
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Bilaga 6e: Zoomat kluster i lemmatiserad SOM (2D-scatterplot) 
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Bilaga 6f: Zoomat kluster i icke-lemmatiserad SOM (2D-scatterplot) 
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Bilaga 7a: Tabell med definitionsord för de icke-lemmatiserade 
ordinstanserna i det zoomade klustret 
 

X Y Z Ordinstans 
Euklidiskt 

avstånd från 
centrumnoden 

Definitionsorden efter att stopporden tagits bort 

15 13 4,96308 ballot#n#1 4,140430395 document listing alternatives voting 

15 15 2,85432 birthplace#n#1 4,815165172 someone born 

17 14 2,26604 chain#n#6 3,668534676 unit length 

19 16 5,12617 chain#v#1 2,011553002 connect arrange chain linking 

19 16 5,99549 chain#v#2 2,1042263 fasten secure chains chain chairs together 

15 13 4,11383 collapse#n#1 4,301982202 abrupt failure function health 

16 12 4,14814 collapse#v#6 3,797892673 suffer nervous breakdown 

15 14 4,37511 competitive#a#2 4,115071445 subscribing capitalistic competition 

15 15 3,77004 confrontation#n#1 4,412406304 bold challenge 

19 15 5,92556 confrontation#n#2 1,1580952 discord resulting clash ideas opinions 

16 14 3,03803 confrontation#n#3 3,782293444 hostile disagreement face-to-face 

17 14 3,10397 designate#v#1 3,001052607 assign name title 

19 14 6,274 designate#v#2 0,93255 assignment person post, assign task person 

15 12 5,70786 designate#v#4 4,487121158 design destine intended director 

19 10 5,34111 devour#v#1 4,000000014 destroy completely fire devoured home 

19 12 6,16483 devour#v#2 2,162857976 enjoy avidly devoured novels 

15 10 4,94974 look#v#9 5,67040005 accord appearance don't age 

19 14 5,34145 personable#a#1 0 persons pleasant appearance personality 

19 11 5,77124 poison#n#2 3,030630206 anything harms destroys poison fascism 

19 11 4,27147 poison#v#2 3,185099245 kill poison mushrooms kill 

19 11 5,47334 poison#v#3 3,002897763 kill poison poisoned husband 

19 11 6,97835 poison#v#4 3,417519804 poison husband poisoned drink order kill 

19 11 5,62258 poison#v#5 3,013143554 administer poison poisoned husband die 

19 16 4,08446 romantic#n#1 2,362207413 soulful amorous idealist 

15 16 7,0975 sack#n#1 4,804551134 bag paper plastic holding customer's purchases  

19 17 3,27484 sack#n#3 3,642921478 quantity contained sack 

19 14 5,91874 sack#n#5 0,57729 woman's full loose hiplength jacket 

19 14 7,88146 sack#n#7 2,54001 loose fitting dress hanging straight shoulders waist 

16 12 4,58345 sack#v#3 3,684367517 net profit company cleared $1 million 

19 18 4,32497 sack#v#4 4,12713358 sack grocer sacked onions  

19 15 4,36086 scribble#v#1 1,400555871 write quickly attention detail 

19 14 4,38907 silently#r#1 0,95238 speaking sat mutely next 

19 15 6,6651 soak#v#1 1,658930174 submerge liquid soaked hot tub 

19 13 4,37155 soak#v#6 1,393092247 drunk alcoholic drinks 

19 13 3,69404 soak#v#7 1,927163643 drunk drink excessively  

17 14 3,95697 strike#v#19 2,432444217 smooth strickle strickle grain measure 

19 14 6,094 unmanned#a#1 0,75255 lacking crew unmanned satellite mars 
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Bilaga 7b: Tabell med definitionsord för de lemmatiserade 
ordinstanserna i det zoomade klustret 
 

X Y Z Ordinstans 
Euklidiskt 

avstånd från 
centrumnoden 

Definitionsorden efter att stopporden tagits bort 

19 7 3,30163 bore#v#1 4,972280739 cause bore 

19 0 9,91605 chain#n#2 4,733056383 
chemistry series link atom generally organic 
molecule 

16 3 2,41339 chain#n#6 4,874372173 unit length 

16 4 4,20018 collapse#n#1 3,771353497 abrupt failure function health 

16 0 6,59522 collapse#v#2 4,256244072 collapse due f atigue illness sudden attack 

19 0 8,5111 collapse#v#3 3,753542968 fold close fold umbrella collapse music stand 

19 7 6,02138 collapse#v#5 4,006828146 cause burst ice broke pipe 

16 3 4,18543 collapse#v#6 3,644715058 suffer nervous breakdown 

19 0 11,0403 collapse#v#7 5,647759025 
lose significance effectiveness value school system 
collapse stock market collapse 

16 4 4,47117 competitive#a#2 3,630807492 subscribe capitalistic competition 

16 4 4,19755 confrontation#n#2 3,772787235 discord result clash opinion 

16 3 3,08181 confrontation#n#3 4,366967379 hostile disagreement facetoface27 

19 5 6,85442 confrontation#n#5 2,087837304 focussed comparison bringing careful comparison 

19 6 4,71213 designate#a#1 3,37358341 appoint install office 

17 4 3,1874 designate#v#1 3,796234561 assign name title 

19 4 6,35307 designate#v#2 1,004777855 assignment person post assign task person 

18 0 7,25844 exuberantly#r#1 3,317603125 
exuberant manner exuberantly baroque decoration 
church 

19 0 10,8118 exuberantly#r#2 5,455511301 
ebullient manner khrushchev ebulliently promise 
supply rocket protection cuba american aggression 

19 0 7,05852 hem#v#1 3,105692036 fold sew provide hem hem skirt 

19 2 4,21788 hem#v#2 2,26950937 utter hem ahem 

16 2 4,73193 look#v#7 3,510035825 convey expression devotion me 

19 6 9,55598 poison#v#1 4,460397808 
spoil poison poison someone mind poison 
atmosphere office 

19 3 4,76737 poison#v#3 1,48783 kill poison poison husband 

19 3 6,2552 poison#v#4 0 poison husband poison drink order kill her 

19 3 4,83381 poison#v#5 1,42139 administer poison poison husband die 

17 3 4,16651 romantic#n#1 2,891820519 soulful amorous idealist 

19 2 6,49753 romantic#n#2 1,028943064 
artist romantic period someone influence 
romanticism 

15 5 4,96162 roof#v#1 4,655464447 provide building roof cover building roof  

19 0 8,90575 sack#n#2 4,003175652 enclose space trapped miner pocket air 

17 2 3,47825 sack#n#3 3,565312231 quantity contain sack 

19 0 10,2815 sack#n#8 5,021064796 
plundering army mob usually involve destruction 
slaughter sack rome 

19 1 7,34554 sack#n#9 2,277902833 
termination someone employment leaving free 
depart 

19 0 7,55286 sack#v#1 3,268626849 plunder town capture barbarian sack rome 

17 2 3,34579 sack#v#4 3,66942319 sack grocer sack onion 

19 6 6,08169 scheme#v#2 3,005013431 devise system form scheme 

                                                 
27 ”Facetoface” får betraktas som en anomali  som härstammar från bristfällig tokenisering och ligger 
utanför vår kontroll. Bindestrecken har tagits bort och orden skrivits ihop. Om vi själva hade gjort 
tokeniseringen manuellt hade vi istället tagit bort ”to” (som är ett stoppord) och fört tillbaka termen till 
grundformen ”face” (närmare bestämt två stycken). 
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17 4 4,34782 scribble#v#1 2,939064216 write quickly attention detail 

19 5 5,43001 scribble#v#2 2,163547674 write carelessly 

15 4 4,30988 silently#r#1 4,558976848 speaking sat mutely next her 

15 5 5,71778 soak#v#1 4,504311297 submerge liquid soak hot tub 

19 6 5,59455 soak#v#2 3,071881902 rip ask unreasonable price 

18 3 3,65205 soak#v#6 2,788617923 drunk alcoholic drink 

18 3 3,70445 soak#v#7 2,739767429 drunk drink excessively  

14 0 6,4421 stone#v#1 5,833946487 kill throw stone adulterer stone accord koran 

19 8 6,00112 stone#v#2 5,006451502 remove pit pit plum cherry 

15 0 4,18759 strike#n#4 5,410638697 gentle blow  

19 7 7,84466 strike#v#18 4,304228513 form stamp punch printing strike coin strike medal 

16 3 3,99191 strike#v#19 3,75798904 smooth strickle strickle grain measure 

15 0 5,09567 strike#v#9 5,13269031 attain horse struck pace 

19 9 6,12393 turned#a#1 6,001435813 moved axis center 

15 0 5,83842 turned#a#2 5,017340488 unpalatable state sour milk 

19 7 5,79629 unman#v#1 4,02623874 cause lose nerve unmanning experience 

15 4 5,09045 unmanned#a#1 4,28446526 crew unmanned satellite mars 

 
 
 


