
Nyttjande av offentligt tillgängliga svenska 
talresurser i en nationell talresursbank 

Ett förslag på hur offentligt tillgängliga svenska talresurser bäst 
utnyttjas i en nationell svensk talresursbank, framtaget av KTH 
Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för Tal, Musik och 
Hörsel, på uppdrag av Post- och Telestyrelsen som en del i ett 
regeringsuppdrag om svenska talresurser (N2014/2840/ITP). 
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Sammanfattning 
Inventeringen har funnit 18 talresurser av olika slag som speciellt lämpliga 
för ett första steg i skapandet av en nationell resurs för talteknologi. 
Resurserna finns för närvarande utspridda på universitet, bibliotek, arkiv, 
och andra myndigheter. Ingen av dem är direkt tillgänglig för 
talteknologiska standardmetoder, och den utveckling de kräver varierar i 
tidsåtgång från dagar till månader. Ett förslag om insamling och 
upprättande av processer som ett första steg presenteras tillsammans med 
ett förslag på långsiktig lösning. 

De inledande resultaten av inventeringen var nedslående. De förväntade 
problemen med rättigheter och integritetshänsyn visade sig olösliga utan ny 
lagstiftning eller beslut på myndighetsnivå om att dela ut material utan att 
vara säkra på det juridiska läget i avsikt att tvinga fram förtydliganden. 
Genom fortsatta diskussioner med resursförvaltare och jämförelser med 
andra områden där man tacklat liknande problem kom ett antal dellösningar 
fram. De har gemensamt att de kringgår problematiken genom att inte 
tillgängliggöra rådata, utan olika former av derivat - till exempel analyser, 
modeller, och statistik - som är användbara inom talteknologi men 
ursprungliga datat i större eller mindre grad. 

Genom att processa taldatat kan man säkerställa att identiteten hos 
deltagarna skyddas, och genom att tillgängliggöra statistik och modeller 
baserade på datat kan man dra nytta av det utan att bryta mot 
upphovsrätten. På myndigheter som hanterar resurser som är relevanta ur 
ett talteknologiskt perspektiv kan man lägga till steg i de befintliga 
processerna som gör det möjligt att dynamiskt och fortlöpande dela 
information till en liten kostnad. Och genom att tillhandahålla verktyg som 
hjälper de som arbetar med taldata kan man dra nytta av att verktygen 
genererar data som en sidoeffekt. Av de 18 resurser som pekats ut handlar 
9 om befintligt data, 1 om ett dataset som troligen kommer att spelas in, 
och 8 om integrering i processer. 

I enlighet med uppdraget presenteras dels en kort plan för hur KTH kan 
genomföra ett fortsättningsprojekt som inleder arbetet med att skapa 
talresursbanken, dels en rekommendation för talresursbankens framtida 
form. Till de viktiga observationerna hör att det finns en risk att 
talresursbanken får ett för stort fokus på den teknik som finns idag och 
tappar bort den exploderande teknikutveckling på området som förutspås 
av svenska och utländska regeringsutredningar, konjunkturinstitut, och 
branschföreningar. Det är av stor vikt att en nationell talresursbank stödjer 
framtida utveckling. Utöver att tillgängliggöra befintliga, statiska resurser 
behöver den därför tillhandahålla de mer varierade och omfattande, 
dynamiskt uppdaterade och aktuella taldata som krävs.  
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Inledning 
Post- och Telestyrelsen (PTS) har gett avdelningen för Tal, Musik och 
Hörsel på KTH Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i uppdrag att inventera 
vilka befintliga svenska språkresurser som håller tillräckligt hög kvalitet, 
format och tillgänglighet för att ingå i en framtida nationell språkresursbank, 
samt en plan för hur en insamling av de mest attraktiva resurserna för 
inkludering i en språkresursbank kan genomföras. Uppdraget löpte 
ursprungligen under den senare hälften av 2015, men både start och slut 
har förskjutits så att slutförandet sker 2016-01-15. Denna rapport 
sammanfattar uppdragets resultat. 

Bakgrund 
Regeringen har gett PTS i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i syfte att 
främja utveckling av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster 
(N2014/2840/ITP). Uppdraget följer på liknande utredningar som går långt 
tillbaka i tiden och kan spåras åtminstone till Mål i mun, det förslag till 
handlingsprogram för det svenska språket som togs fram av 
Kulturdepartementets Kommitté för svenska språket 2002 (SOU 2002:27). I 
mellantiden har ett antal insatser gjorts, framför allt i form av utredningar, till 
exempel PTS Nyttoaspekter av tillgången till en språkresursbank från 2009 
och Institutet för Språk och Folkminnens (ISOF) Infrastruktur för språken i 
Sverige från 2012. Inom N2014/2840/ITP har dessutom två oberoende 
utredningar undersökt den kommersiella och den forskningsdrivna 
utvecklingen avseende en språkteknologisk infrastruktur för det svenska 
språket (Språkresursbank - teknik och omvärld, PTS, 2014) och aktörernas 
intresse av en nationell språkresursbank, samt vilken nytta en sådan kan 
ha för utveckling av tjänster - ur ett tillgänglighetsperspektiv - för personer 
med funktionsnedsättning (Nationell Språkresursbank, PTS, 2014). Den här 
rapporten undviker i möjligaste mån att upprepa vad som redan 
rapporterats, utan refererar i tillämpliga fall till resultat från tidigare 
utredningar. 
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Mål 
Syftet med inventeringen är hitta offentliga resurser som är användbara för 
framtida svensk talteknologi. Det finns en mängd offentliga språkresurser, 
men det råder oklarhet både när det gäller kvalitet och rättigheter till dessa 
resurser. Inventeringen ska behandla resursernas användbarhet utifrån 
kriterierna mängd, kvalitet, metadata och annotering, ägarform, 
distributionsvillkor och licenser, samt den inverkan annan lagstiftning (till 
exempel gällande integritet) har på deras tillgänglighet. Tillsammans med 
bedömningar av vad som behövs för att resurserna ska bli användbara, 
vilka typer av talteknologi och vilka företag och institutioner de kan bidra till, 
ska inventeringen ge en handfast rekommendation om hur offentliga 
talresurser bäst kan användas för att bygga upp en nationell språkresurs.  

Rapporten ska även innehålla en plan för nästa steg, vilken ska beskriva 
hur en inledande talresursinsamling kan genomföras, vad en framtida 
talresursbank ska innehålla och hur den kan vara uppbyggd. Dessutom ska 
ett förslag på hur språkresursbanken kan växa och hållas uppdaterad 
framöver ingå, liksom en preliminär tidsplan och en ekonomisk kalkyl på 
omfattningen av att samla in rekommenderade språkresurser. 

Genomförande 
Inventeringen tar sin utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen och den 
kunskap om befintliga resurser som finns på KTH Tal, Musik och Hörsel. 
Den är inte begränsad till den dokumentation som finns tillgänglig publikt, 
utan baserar sig även på intervjuer med ett antal representativa 
resursförvaltare (se bilaga A för en lista).  

Den inledande genomgången av de potentiellt mest intressanta kända 
resurserna gav nedslående resultat beträffande möjligheterna att 
överbrygga rättighetsproblem, eller i många fall att ens bringa klarhet i 
rättighetsfrågan. Frågan kompliceras ytterligare av att en stor del av det 
material som sannolikt skulle kunna göras tillgängligt ur ett 
rättighetsperspektiv är känsligt ur ett etiskt och integritetsproblem, och det 
stod tidigt klart att mycket få eller inga resurser kommer att kunna 
tillgängliggöras i sin helhet utan lagändringar. I samråd med PTS har vi 
därför valt att utreda nya metoder för att kunna dra nytta av offentliga data 
på bästa sätt under förutsättningarna, till exempel genom att använda 
anonymiserade data. 

Förslaget för den initiala insamlingen som presenteras här är ett resultat av 
detta, och innehåller utöver regelrätt datainsamling flera satsningar på att 
implementera prototyper av sådana metoder. Detta präglar även vårt 
förslag på underhåll och tillväxt av datamängden.  

När det gäller den administrativa formen för den nationella resursen har vi 
byggt vårt förslag på den modell som språkbanken använder, och förankrat 
det under de intervjuer som genomförts (bilaga A).  
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Avgränsningar och definitioner 
Det uppdrag PTS tilldelats kompliceras av sin tvetydiga natur. I 
uppdragsbeskrivningen, liksom i flera tidigare utredningar, beskrivs den 
prototyp som omtalas omväxlande på två oförenliga sätt. 

1. En prototyp av en (språk- eller) talteknologisk applikation: ett 
verktyg för halvautomatisk direkttextning av teveutsändningar - en 
uppgift som är en del av SVT:s uppdrag. En sådan applikation 
använder sig av en mycket specifik typ av “teknik för taligenkänning 
som omvandlar tal till text” som ställer mycket specifika krav på 
resurser.  

2. En “prototyp för en språkresursbank”, det vill säga en infrastrukturell 
resurs som ska överlämnas till och underhållas av lämplig 
myndighet eller motsvarande för allmänhetens tillgång.  

De två är oförenliga därför att applikationen som använder en liten mängd 
specifika talresurser inte har mycket gemensamt samma sak som 
språkresursbanken som innehåller och tillgängliggör en stor mängd 
generella resurser. Då de resurser som behövs för direkttextningsverktyget 
redan kartlagts, gör vi här tolkningen att uppdraget handlar om att ta fram 
en prototyp för en språkresursbank, och att inventeringen ska behandla 
dessa mer generella och allmännyttiga resurser. Kopplingen mellan de två 
klargörs dock i rapporten. 

Vi vill dessutom poängtera en distinktion mellan talteknologi och 
språkteknologi. Distinktionen har tidigare funnits med under utredningarnas 
gång men mestadels tappats bort i slutrapporter. Detta är ett misstag som 
ligger till grund för en del förvirring. Talteknologi presenteras visserligen 
ibland som en del av språkteknologin, men när man diskuterar resurser 
skapar detta ovisshet. Den forskning och utveckling som mestadels avses 
när man talar om språkteknologi handlar om skrivet språk, och resurserna 
är huvudsakligen text. På det området finns redan en utmärkt samling i 
Sverige: Språkbanken i Göteborg. Talteknologin, å andra sidan, handlar om 
det talade språket. Detta har ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv, 
liksom ur ett applikationsperspektiv, betydligt mindre att göra med skrivet 
språk än vad man kan tro. Liksom i språkteknologin tillämpas exempelvis 
språkvetenskap och maskininlärning i talteknologi. Talteknologi förlitar sig i 
stor utsträckning på områden som sällan används för skrivet språket, till 
exempel signalprocessning, akustik, fonetik, beteendevetenskap och 
psykologi. De resurser som är mest värdefulla i talteknologin har med ljud 
och med registreringar av mänskliga beteenden att göra, och behandlas 
även dessa mycket sällan på samma sätt som det skrivna språket. Då 
språkbanken redan utgör en bra resurs för det skrivna språket medan 
talspråksresurser ofta saknas, och då de mål som omnämns i 
regeringsuppdraget samt i dess två inledande utredningar handlar om 
talapplikationer, behandlar den här rapporten taldata samt andra typer av 
data (även text) ur ett talperspektiv. För tydlighetens skull väljer vi termen 
talteknologi över språkteknologi. 
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Disposition 
Rapporten inleds med en genomgång av talteknologiska resurser och 
deras användning nu och i en nära framtid (Talteknologiska resurser och 
deras användning). Därefter kommer en redogörelse för de resurser av 
speciellt talteknologiskt värde som identifierats (Offentliga resurser i 
Sverige). Redogörelsen inleds med en sammanfattning och en tabulering 
av de resurser som vi anser bör ingå i en första insamling. I nästa avsnitt 
(Nya metoder för att tillgå taldata) redogör vi för de metoder som föreslås 
för att i möjligaste mån hantera juridiska hinder för ett effektivt utnyttjande 
av offentliga talresurser. I de följande två avsnitten presenteras kort en plan 
för nästa steg (Första steg mot en nationell talresursbank) och för hur 
talresursbanken organiseras (En långsiktig resurs för svensk talteknologi). 
Rapporten avlutas med en kort sammanfattning. 



7 

Talteknologiska resurser och deras 
användning 
Talteknologiska resurser kan grovt delas in två grupper: resurser för 
kortsiktig utveckling - det material som behövs för utveckling, underhåll och 
inkrementell utveckling av befintlig, mogen talteknologi - och resurser för 
långsiktig utveckling - det material som behövs för att komma vidare i 
utvecklingen och för att göra nya framsteg. 

Resurser för kortsiktig utveckling 
När det gäller befintlig teknologi (se bland annat Språkresursbank - teknik 
och omvärld och Nationell Språkresursbank, PTS, 2014) är resursbehoven 
naturligt nog välkända och väldefinierade. De basteknologier som idag 
kommit till störst kommersiell användning är automatisk taligenkänning 
(ASR) och talsyntes. Exempelvis är det system för halvautomatisk 
direkttextning av TV-program som tas fram som en del av PTS 
språkresursbankuppdrag är ett specialfall av ASR, och den talteknologi 
som används på Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) är talsyntes. 

Komplikationerna för befintlig teknologi uppstår när man försöker använda 
den i nya sammanhang, till exempel ASR med nya bakgrundsljud (t.ex. 
motorljud), med nya ord eller uttryck (t.ex. namn på utländska personer i 
nyhetsrapportering eller tekniska ord), eller med nya talare som på något 
sätt skiljer sig från de inspelade talarna, (t. ex. genom ålder, kön, eller 
dialekt). Det inspelade talet utgör den mest kostsamma delen av detta data. 
Normalt strävar man efter åtminstone 100 timmar inspelat tal från många 
olika talare med bred demografisk täckning. 

För talsyntes behövs minimalt ett uttalslexikon och inspelat tal från en 
person - den person vars röst syntesen avser att efterlikna. Beroende på 
metod behövs olika mängd inspelat tal, men det är normalt betydligt mindre 
än de 100 timmar man kan räkna med för ASR.  

Med de metoder som används idag blir dessa system bättre ju mer 
träningsdata man har tillgång till. Ett synnerligen effektivt sätt att få 
träningsdata är att ta vara på det som sägs när personer använder 
interaktiv talteknologi. De stora internationella aktörerna gör detta idag, 
vilket innebär att det är svårt eller omöjligt för forskningsinstitut eller små 
företag att konkurrera på lika villkor. Idag tillhandahåller en handfull 
multinationella företag, bland annat Nuance, Apple, IBM och Google, en 
stor majoritet av all grundläggande talteknologi på ett stort antal språk. 
Kostnaden för en köpare (t.ex. en svensk myndighet som vill ha sina 
informationssidor på Internet upplästa med talsyntes) att köpa uppläsning 
av en textrad är idag liten, i storleksordningen ören. Med så få aktörer med 
ett försprång som bygger på tillgång till resurser som andra inte kan få 
tillgång till finns en tydlig risk för plötsliga prishöjningar där kunderna inte 
har något annat val än att betala. Missförhållandet uppmärksammas ofta 
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både inom EU och i svenska samarbeten, och diskussioner om huruvida 
kunder ska ha lagstiftad rätt till sitt eget användardata eller inte är vanliga. 

Oron för att ett litet antal aktörer äger den mogna talteknologin har lett till 
ökade satsningar på standardiserade lösningar med öppen källkod, och 
idag finns flera aspirerande system för ASR och talsyntes att tillgå för den 
som har tillgång till data. 

Resurser för långsiktig utveckling  

I Nationell Språkresursbank behandlas huvudsakligen befintlig teknologi. 
Man konstaterar också att Gartners Hype Curve för 2014 placerar ASR 
som helt mogen teknologi. Det är värt att notera att av de runt 45 områden 
som listats längs kurvan så är åtminstone ytterligare 13 (“bioacoustic 
sensing”, “virtual personal assistants”, “human augmentation”, “smart 
robots”, “affective computing”, “speech-to-speech translation”, “natural 
language question answering”, “wearable user interfaces”, “gamification”, 
“augmented reality”, “mobile health monitoring”, “virtual reality”, och 
“gesture control”) sådana som innehåller starka inslag av talteknologi och 
ytterligare 2 (“data science”, “big data”) basteknologier som används direkt i 
talteknologisk utveckling. 7 av dem klassas av Gartner som i sitt första 
utvecklingssteg (“Innovation triggers”). För 2015 har Gartner uppdaterat 
kurvan. ASR är inte längre med utan klassas som standardteknologi 
snarare än “hype”. Av de 37 teknologier som finns kvar är 15 (“virtual 
personal assistants”, “people-literate technology”, “bioacoustic sensing”, 
“human augmentation”, “smart robots”, “affective computing”, “smart 
advisors”, “autonomous vehicles”, “speech-to-speech translation”, 
“wearables”, “natural language question answering”, “augmented reality”, 
“virtual reality”, “gesture control”; “data science” och “big data” har ersatts 
av “machine learning”) - över 40% - förknippade med talteknologi. De flesta 
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av dessa områden når enligt Gartner sin produktiva platå om fem år eller 
mer.  

Områdena har applikationer inom en mängd industrier, inte minst 
tillgänglighet, och Sverige har en framskjuten position inom flera av dem. 
Under våren 2015 finansierade VINNOVA utvecklingen av en strategisk 
innovationsagenda i området Social Robotik (2014-05913). Agendan togs 
fram av KTH i samarbete med ett femtiotal aktörer från regering, industri, 
myndigheter och akademi. Under fyra heldagsworkshops diskuterades 
olika aspekter av en framtida industriutveckling i ett samhälle där robotar 
blir en allt större del av alla aspekter av vår vardag. Detta ställer helt nya 
krav på robotarnas förmåga att kommunicera med människor på mänskliga 
villkor. När de flesta människor kommer i kontakt med robotar av olika slag 
på daglig basis kan vi inte längre förvänta oss att de ska ha en lång och 
specialiserad utbildning för att kunna interagera med robotar på ett säkert 
och tillfredställande sätt. Robotarna måste dessutom ha förmågan att förstå 
och reagera tillfredställande på mänskliga beteenden. Interaktion mellan 
människa och maskin med hjälp av mänskligt språk är en nyckelfråga i den 
här utvecklingen, och det är oerhört viktigt att interaktionen hänger med i 
utvecklingen, både när det gäller tillgänglighet och säkerhet. I ett samhälle 
som genomsyras av teknologi är det i ett demokrati- och rättviseperspektiv 
viktigt att inga grupper utesluts på grund av att de inte kan interagera med 
teknologin. Ur ett säkerhetsperspektiv är det kritiskt att maskiner i vår 
närhet förstår vad vi vill och hur vi påverkas av deras handlingar: säger en 
människa åt en maskin att sluta för att det gör ont ska maskinen genast 
sluta. Industrirepresentanterna på workshoparna var eniga om att det inte 
bara handlar om en möjlig utveckling, utan att det är ett faktum. Frågan är 
däremot vad Sveriges roll ska vara: ska Sverige tyst följa de beslut som 
fattas i multinationella företagsledningar och nöja sig med den teknologi vi 
kan importera, eller ska vi ta täten och driva utvecklingen? Vår industri och 
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våra forskningsinstitut ligger mycket bra till när det gäller denna typ av 
utveckling, men hindras av bristen på de stora mängder data som krävs för 
att förstå och modellera mänsklig kommunikation i vardagsmiljöer. Det är i 
sammanhanget talande att en av de nya punkterna på Gartners kurva är 
“people-literate technology”, ett område som i det närmaste är identiskt 
med det som i Vinnova-agendan beskrivs som social robotik. Mot bakgrund 
av detta anser vi att en resurs som ska främja svensk industri och forskning 
inom språk och kommunikation självklart måste möta de krav som ställs 
idag, men om den inte tar sikte på vår omedelbara framtid kommer den att 
vara passé innan den hunnit uppnå ens en del av sin potential.  
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Offentliga resurser i Sverige 

Sammanfattning 
Offentliga talresurser finns huvudsakligen hos tre typer av resursförvaltare:  

1. universitets- och forskningsinstitutioner som bedriver talrelaterad 
forskning,  

2. myndigheter och institutioner som använder eller utvecklar 
talteknologiska lösningar inom sin verksamhet, och  

3. arkiv, bibliotek och museer (ABM). 

Därutöver finns ett antal myndigheter som producerar stora mängder 
taldata i sin verksamhet, till exempel Sveriges Radio, SVT, Riksdagen och 
landets domstolar. Slutligen samlar Sveriges sjukhus in betydande 
mängder taldata inom sitt vårduppdrag. 

Tabellen sammanfattar de resultat som beskrivs i den här sektionen. Den 
visar de resurser som är lämpliga att ta med i en initial insamling för en 
nationell talresursbank. Notera att resurserna inte bara består av taldata, 
utan även en insamling och en rad prototyper till dynamiska resurser 
(processer). Distinktionen mellan kortsiktig och långsiktig utveckling 
beskriver även resursernas värde för talteknologiföretag idag: de resurser 
som lämpar sig för kortsiktig utveckling har omedelbart värde för 
talteknologiindustrin. Asterisken under “tillämpning” syftar till ett värde för 
långsiktig utveckling och framtida resurstyper. 

Kod Resurs Resursförvaltare Typ (Data, 
Process, 
Insamling) 

Kortsiktig, 
Långsiktig 
(K/L) 

Tillämpning 

R01 SVT akustiska modeller SVT/PTS Data K ASR 
R02 SVT uttalslexikon SVT/PTS Data K ASR 

R03 SVT språkmodell SVT/PTS Data K ASR 
R04 NST-data, 16KHz ASR Språkbanken, Oslo Data K ASR 
R05 NST-data, 22KHz ASR Språkbanken, Oslo Data K ASR 
R06 NST-data, Syntes Språkbanken, Oslo Data K Syntes 
R07a 
R07b 

KTHs uttalslexikon eller 
MTMs uttalslexikon 

KTH/MTM Data K/L ASR, syntes 

R08 NST-data, uttalslexikon Språkbanken, Oslo Data K ASR, syntes 
R09 NST-data, N-gram Språkbanken, Oslo Data K ASR 
R10 CITIA core data 

collection 
CITIA Insamling K ASR, syntes 

R11 N-gram Språkbanken, Göteborg Data, Process K, L ASR 
R12 Uttal, vokabulär MTM Process K, L ASR, syntes, * 
R13 N-gram press KB Process K, L ASR, * 
R14 N-gram bok KB Process K, L ASR, * 
R15 Transkriberat tal Uppsala 

Universitetsbibliotek 
Process K, L ASR, * 

R16 Tal The Swedish Cohort 
Consortium 

Process L * 

R17 Derivat av tal MTM Process L * 
R18 N-gram, etc. Riksdagen Process L * 
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Universitet och forskningsinstitutioner 
Taldata som spelats in för forskning kan delas in i två kategorier:   

1. Inspelat tal och video i form av dokumentation eller intervjuer. Detta 
är vanligt förekommande inom de flesta forskningsområden som har 
med människor att göra. Kategorin behandlas inte här. 
Beskrivningen nedan angående myndigheter som producerar 
taldata i sin verksamhet passar däremot bra på denna kategori. 

2. Taldata som i sig blir föremål för forskningen. Kategorin är den mest 
omedelbart intressanta ur ett talteknologiskt perspektiv, och är 
därför den vi fokuserar på här.  

Tal spelas in i forskningssyfte av bland andra talteknologer, fonetiker, 
samtalsanalytiker, lingvister och talforskare. I de flesta fall är inspelningarna 
designade med en specifik forskningsfråga i åtanke. På grund av detta kan 
deras värde i andra sammanhang vara begränsat. En orsak till att dessa 
inspelningar sällan används utanför sitt ursprungliga syfte är att den 
forskningsbudget som finansierar deras insamlande normalt inte omfattar 
kostnader för att göra resursen redo för publicering. 

Ägarskapet av forskningsdata är ofta oklart, och i vissa fall - till exempel när 
EU-projekt är inblandade - verkar det finnas direkta motsägelser. Det 
största problemet för tillgängliggörande av den här typen av data är dock 
inte ägarskap utan forskningsetiska krav och hänsyn till personlig integritet. 
I alla fall som diskuterats under inventeringen har de som deltagit i 
inspelningar endast samtyckt till att deras data ska användas under mycket 
specifika former - något som ofta krävs av forskningsetiska skäl. 
Undantagen är data som samlats in specifikt med tillgängliggörande som 
mål. 

I det följande beskrivs i korthet material som på ett eller annat sätt är 
särskilt intressant. Med få undantag bedömer vi dock det som omöjligt att 
göra den här typen av forskningsdata helt fritt tillgängligt, trots att 
ägarskapet normalt sett tillfaller institutionen, och att material producerat av 
en myndighet i någon mån är en offentlig tillgång. Det finns aktörer som 
argumenterar för att testa rättsläget genom att utmana lagen: att helt enkelt 
tillgängliggöra resurser på vinst och förlust. Under seminariet Digitala vägar 
till samlingarna som anordnades av Kungliga Biblioteket (KB) i oktober 
2015 förespråkade flera deltagare ett sådant tillvägagångssätt. Resultatet 
blir, argumenterade man, antingen att resurserna helt enkelt blir 
tillgängliggjorda, eller - om någon tar saken till domstol - att man tvingar 
fram ett förtydligande av den i dagsläget oklara lagstiftningen. Ett praktiskt 
problem med detta förslag är att någon måste kunna hållas ansvarig. Den 
som fattar beslutet “gör sig till åskledare”, som Jussi Karlgren (Gavagai; 
KTH) uttrycker det. I den här rapporten är vi dock tvingade att utgå från den 
mer konservativa inställning man möter från juristhåll: kan man inte med 
säkerhet säga att man har rätt att publicera ett material ska man inte 
publicera det. 
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Till de datasamlingar som innehåller data av potentiellt värde, men vars 
tillgång begränsas på detta sätt, hör KTHs Spontal, ett 60+ timmar långt 
material bestående av 120 tvåpartsdialoger med video.  

På Göteborgs universitet har lingvistiken en rad mindre 
dialogdatabaser. Ett större material finns dessutom på logopeden, men 
detta begränsas av att det är känsligt material som skyddas av speciella 
avtal (se inspelningar inom vård och omsorg nedan). Det omfattande 
textmaterial som finns på Språkbanken i Göteborg kan fungera som 
underlag till statistiska modeller, till exempel språkmodeller för ASR. 
Materialet är redan tillgängligt och Språkbanken är öppna för att skapa 
ingångar till datat som är speciellt lämpliga för talteknologiska syften. Till de 
speciellt intressanta textsamlingarna hör Blog mix, bestående av svenskt 
bloggmaterial från 1998 och framåt. Materialet är tidsstämplat och 
strukturerat på årsbasis, med ett större antal ordförekomster ju nyare 
materialet är: runt en halv miljon per år under de första åren, och det 
hundrafaldiga under de senaste åren. Inkluderandet av modeller 
baserade på Språkbankens texter är ett enkelt sätt att initialt stärka en 
talteknologisk nationell resurs (R11). 

På Stockholms universitets fonetiklab spelas samtalsdata in 
regelbundet i flera projekt, i vissa fall i samarbete med KTH. Vi för en dialog 
om möjligheten att konstruera releaseformulär som låter oss dela framtida 
inspelningar öppet utan att åsidosätta forskningsetiken. 
Teckenspråksgruppen på Stockholms Universitet arbetar med att 
konstruera teckenspråkskorpusar med en ambition att göra dem så öppna 
som möjligt.  

Lunds Universitet har särskilt intressanta material som kombinerar tal och 
olika typer av mätningar av signaler i hjärnan. Man samlar dessutom in 
data om människors interaktion med husdjur, vilket är relevant för flera 
former av forskning kring talad mänsklig interaktion, bland annat inom 
social robotik. Här finns en möjlighet att göra framtida inspelningar publikt 
tillgängliga. 

Intervjuer med forskare i Linköping och Uppsala ger liknande resultat. 
Sammanfattningsvis förhindras fri delning effektivt av att forskningsetiken 
gör det svårt att arbeta för fritt tillgängliga data och att projektanslag 
normalt inte täcker de extra kostnader som krävs för att skapa generella 
data i ett publicerbart skick. En nationell talresurs som hoppas på att dra 
nytta av dessa forskningsinstitutioner måste hitta vägar runt dessa hinder. 

Brukare och utvecklare av talteknologi 
Talteknologisk utveckling förekommer till exempel på tekniska högskolor 
som Chalmers och KTH. Inom det arbetet förekommer datainsamlingar 
som är direkt avsedda att utgöra talteknologiska resurser. Det har vanligen 
finansierats som EU-projekt och publicerats genom kommersiella 
datadelningstjänster. En licens hos det europeiska ELRA som handhar de 
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KTH-inspelade, EU-finansierade ASR-materialen SpeechDAT eller 
SpeeCOM kostar till exempel flera hundra tusen kronor. Dessa talresurser 
används såvitt vi kunnat utröna inte av någon, med största sannolikhet på 
grund av den orimliga prislappen. På senare år har det dock pågått en 
diskussion inom ELRA om att fritt distribuera de material i de fall där ägarna 
inte gör monetära anspråk. Speechdat och Speecom ägs till exempel av de 
konsortier som utgjorde de EU-projekten de spelades in i, däribland KTH 
som har nyttjanderätt till dessa resurser. Det är oklart i vilken mån de andra 
konsortiumdeltagarna gör monetära anspråk i dessa fall. Vi har talat med 
representanter för ELRAs styrelse, men inte kunnat få besked om när 
prissänkningarna skulle kunna bli verklighet. I dagsläget utgör dock inte 
vare sig SpeechDat eller SpeechCom speciellt intressanta material på 
grund av sin sammansättning och den bandbredd de är inspelade på, utan 
får mer ses som komplementära data. 

KTH har en resurs som med största sannolikhet kan delas: ett omfattande 
uttalslexikon. Det omfattar över 10 000 ingångar på svenska, och har minst 
ett uttal för varje ingång. För att tillgängliggöras måste rättigheterna ses 
över, och eftersom lexikonet är sammanställt av resurser av olika ursprung 
kommer sannolikt en del av materialet behöva undantas på grund av 
licensbegränsningar. Dessutom behöver materialet formateras så att det 
blir mer generellt och tillgängligt. Resursen är dock användbar och 
lättillgänglig nog att ingå, efter genomgång, i en initial insamling av 
resurser (R07a). 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) utvecklar sedan många år en 
egen talsyntes. Man har skapat egna resurser för detta, och myndigheten 
har i vissa fall fulla rättigheter till materialet. Materialet måste dock 
behandlas för att kunna delas, och delning av taldata är inte något som 
ingår i myndighetens uppdrag. Inledningsvis är det möjligt att myndigheten 
likt KTH kan rensa sitt uttalslexikon på ett sådant sätt att det kan delas 
öppet. Detta uttalslexikon är något mer omfattande än KTHs, och framför 
allt mer uppdaterat med nya ord. Resursen är användbar nog att ingå i 
en initial insamling av resurser, förutsatt att ett avtal kan slutas med 
MTM (R07b). 

Svenska Wikimedia har sökt finansiering för att i samarbete med PTS, 
KTH och Södermalms Talteknologiservice (STTS) utveckla en ny, öppen 
syntesmotor med tillhörande röster på svenska, engelska och arabiska. Blir 
projektet finansierat är de ingående resurserna självklara kandidater för 
inkludering i en initial insamling av resurser. 

Runt sekelskiftet samlades en omfattande talspråksresurs in i Norge av 
Nordisk Språkteknologi Holding AS (NST) i Voss. Företaget anställde en 
stor del av Sveriges då tillgängliga talteknologer och samlade även in 
betydande resurser för svenska. Företaget gick i konkurs 2003, och 2006 
köpte Språkrådet i Norge, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, 
Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och IBM i Norge loss 
materialet i syfte att göra det publikt tillgängligt, något man åstadkom 2011. 
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Materialet finns idag på Nasjonalbiblioteket i Oslo i språkbanken, en 
allmännyttig, statligt finansierad verksamhet med fokus på långsiktighet. 
Notera att man har placerat NST:s svenska resurser i public domain 
(formellt med Creative Commons licens CC-ZERO) - det finns alltså inga 
begränsningar på hur materialet får användas. 

Under inventeringsprojektet har de svenska talteknologer som var kvar 
längst på NST intervjuats. Det framgår att det material som finns på 
språkbanken dels inte är komplett (troligen har vissa delar fallit bort när 
man har överfört materialet från NST:s lagringsmedia), dels inte är den 
version som fanns på NST när verksamheten lades ned. Uppskattningsvis 
har det ganska omfattande arbete som utfördes under det sista året gått till 
spillo. Ingen av de före detta NST-anställda vi har talat med har dock 
tillgång till nyare versioner. Följande NST-baserade svenska resurser 
distribueras av språkbanken: 

Lexikal databas för svenska. Runt 1 miljon uppslag. Runt 100 000 
av uppslagen har fonetisk transkription i SAMPA (Speech 
Assessment Methods Phonetic Alphabet). Transkriptionerna är 
huvudsakligen gjorda med automatiska medel, och det finns 
anledning att tro att de uttalslexikon som finns bland annat på KTH 
och MTM idag håller högre kvalitet (R08). 

Svenska N-gram. Svenska n-gram (n=1-6) baserade på 400 
miljoner svenska ord i löptext. Materialet är användbart för 
talteknologi med små förändringar. Det är dock svårt att undvika 
överlappning mellan den norska språkbankens löptexter och de mer 
omfattande resurser vi kan komma över i Sverige om man försöker 
kombinera dessa. Man riskerar då att ge oproportionerligt stor vikt 
åt delar av materialet, vilket kan försvaga, snarare än förstärka, de 
statistiska modeller man är ute efter (R09). 

Svenskt ASR-tal, 16KHz. Upptagningar i tyst kontorsmiljö. 
bestående av inlästa fonetiskt balanserade fraser. Datat består av 
ett träningsset där 920 personer har läst 320 fraser var och ett 
testset där 80 personer som inte ingår i träningssetet läst 987 
fraser. Ljudfilerna lagras som en fras per fil och de tillhörande 
transkriptionerna är i textformat (R04). 

Svenskt ASR-tal, 22KHz. Upptagningar i tyst kontorsmiljö. 
bestående av inlästa fonetiskt balanserade fraser. Datat består av 
ett träningsset där 155 personer har läst 260 fraser var, ett testset 
där 20 personer som inte ingår i träningssetet läst 160 fraser, och 
ett modelleringsset med 20 personer som läst 106 fraser. Denna 
databas är inte validerad, och har bristfällig dokumentation (R05). 

Svenska tvekljud (för ASR). En mindre databas med inspelade 
tvekljud på 16KHz. Tvekljuden är producerade efter manus. Ett 
träningsset består av 10 personer som läser 32 ljud och ett testset 
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av 2 personer som läser 62 ljud. Det är svårt att avgöra hur 
tillämpligt detta data är utan närmare analys, språkljud av den här 
typen brukar anses vara svåra att producera efter manus. 

Svenska talsyntesinspelningar (IBM). Inläst tal av en 
professionell talare på 44KHz från fonemiskt optimerade manus. 
Stereoupptagning samt laryngografregistreringar av 5279 yttranden. 
Det finns dessutom ett mindre antal inläsningar av icke-
professionella talare i kontorsmiljö (R06). 

NST:s talmaterial är professionellt producerat med syfte att ligga till 
grund för talteknologisk basteknologi, och placerat i public domain av 
sina ägare. Det är därför en uppenbar startpunkt för en svensk 
nationell talresursbank (R04-R06, R08-R09).  

Den europeiska sammanslutningen CITIA (Conversational Interaction 
Technology Innovation Alliance) presenterade i slutet av 2015 ett förslag på 
en modern insamling av fritt tillgängliga grundresurser för ASR (~100 
timmar) och talsyntes (~10 timmar) på 40-50 europeiska språk. 
Insamlingen ska ske enligt samma tydliga principer för varje språk och 
resurserna göras tillgängliga i en enhetlig struktur. Målet är bland annat att 
göra det enkelt att översätta fritt tillgängliga tillgänglighetslösningar från ett 
språk till ett annat. Detta är idag i det närmaste omöjligt, vilket resulterat i 
att varje lösning måste utvecklas från grunden för varje språk. Initiativet ska 
också resultera i talresurser som är designade med öppna lösningar som 
finns för ASR och talsyntes i åtanke. I Sverige är KTH delaktiga i initiativet, 
som beräknas kosta totalt i storleksordningen 20 MEUR över 3 år. Den 
finansieringsmodell som diskuteras är Europeisk finansiering med nationell 
medfinansiering för de specifika språken. Om initiativet hittar 
finansiering och genomförs är resultatet en självklar del av en svensk 
talresursbank (R10). 

Arkiv, bibliotek och museer 
Talmaterial finns i större eller mindre utsträckning på de flesta arkiv, 
bibliotek och museer (ABM). Utmärkande för ABM är att de har 
tillgängliggörandet som en del av sitt uppdrag. I många fall finns dock 
begränsningar på hur detta kan gå till, från upphovsrätt (t.ex. det mesta 
materialet på våra bibliotek) och integritetshänsyn (arkivmaterial innehåller 
t.ex. ofta känslig information) till speciella avtal kring specifika samlingar 
(många donationer är kopplade till olika krav på hur ett material ska 
hanteras).  

De talmaterial som finns inom ABM skiljer sig dessutom från vad man 
normalt använder sig av vid utveckling av talteknologiska metoder. Orsaken 
är naturligtvis att materialen är framtagna med helt andra mål. För 
talteknologiska basteknologier används data som är inspelat under strikta 
och kontrollerade former: i speciellt designade inspelningsmiljöer, med för 
syftet valda inspelningsutrustningar och enligt bestämda manus. ABM-
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materialen är istället ofta intervjuserier eller material man spelat in för att 
dokumentera personer eller händelser. Transkriptioner är ovanliga, och när 
de förekommer är de inte på en form som enkelt kan användas i 
grundläggande, kortsiktig talteknologiutveckling. Dessutom är långt ifrån allt 
talmaterial digitaliserat - stora mängder ligger på mer eller mindre förlegade 
media, och lämpliga uppspelningsapparater är inte alltid tillgängliga. 

När det kommer till långsiktig talteknologiutveckling, däremot, är de 
resurser som finns inom ABM med all sannolikhet betydligt mer intressanta. 
Som nämnts ovan är målen för dagens långsiktiga talteknologiutveckling 
betydligt bredare, och har ett stort fokus på tal som det faktiskt används av 
människor i verkliga miljöer. En förutsättning för utvecklingen av metoder 
som kan hantera (förstå, reagera på, producera) mänskligt kommunikativt 
beteende är tillgång till stora mängder exempel. De tekniska kraven på 
dessa exempelmaterial är visserligen av vikt, men kan ses som sekundära 
bakom en rad andra krav: 

● Ekologisk validitet - materialet ska vara representativt för den typ av 
tal som det föreställer (en serie intervjuer, t.ex. är representativa för 
tal i intervjusituationer; en serie inspelningar av en person som läser 
högt ur ett manus med blandade meningar utan betydelsemässigt 
sammanhang är representativa för högläsning av nonsensmeningar), 

● Verkliga miljöer - materialet ska ge prov på tal i normalt 
förekommande miljöer. 

● Verkliga ämnen och meningsfulla yttranden - materialet ska innehålla 
yttranden som människor använder sig av spontant, eller av egen 
vilja. 

● Oredigerat - materialet ska innehålla viktiga kommunikativa 
beteenden som till exempel upprepningar, felsägningar, pauseringar, 
hummanden, hostningar och så vidare. Dessa redigeras normalt bort 
ur material som spelas in för språkteknologiutveckling. 

● Multimodalt - materialet får gärna innehålla mer än ljudupptagningar 
(det handlar företrädesvis om video). 

● Situationsberoende - det som spelas in bör vara kopplat till en 
situation, snarare än lösryckt eller fristående. Så kan till exempel en 
intervjus situation beskrivas i termer av ämnet, intervjupersonens mål, 
en intervjuades anledning att delta, och så vidare. 

Listan kan göras mycket lång, men sammanfattningsvis handlar det om att 
använda mycket stora mängder realistiska data för olika situationer, vilket 
stämmer väl överens på mycket av det material som finns inom ABM. Det 
är också värt att notera att den kommande talteknologiska utvecklingen har 
goda möjligheter att revolutionera det sätt man kan tillgodogöra sig 
talmaterial i samlingarna, till exempel genom att göra det möjligt att söka 
fritt i taldata - detta får dock ses som en parentes givet målet med den här 
utredningen. 
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Det talade material som finns inom ABM kan alltså inte beskrivas som lågt 
hängande frukt, då det dels är mest lämpat för långsiktig utveckling, dels 
ofta lider av begränsningar för hur det kan tillgängliggöras. Vi vill ändå 
poängtera att det på längre sikt är högst intressant, dels på grund av de 
enorma mängder som finns, dels just på grund av dess varierade och icke-
teknologiska karaktär. Det ska också sägas att bemötandet från samtliga 
intervjuade inom ABM har varit inbjudande och entusiastiskt - det är välkänt 
att de talmaterial som finns inte utnyttjas i någon betydande utsträckning, 
och möjligheten att de skulle kunna komma till användning är mycket 
uppskattad. I det följande presenteras kort några av de ur ett 
talteknologiperspektiv mest intressanta materialen. 

Kungliga Biblioteket (KB) intar något av en särställning när det gäller 
resurser med talteknologiska tillämpningsmöjligheter. KB arkiverar i det 
närmaste allt tryckt material i Sverige, och har potentiellt nyckeln till 
modeller av skrivet språks utveckling över tid. I dagsläget begränsar dock 
tillgången till sina samlingar, och för att komma åt dem får man besöka KB 
fysiskt. Inom många talteknologiapplikationer är det viktigt att känna till 
vokabulären, det vill säga vilka ord som förekommer. Även om orden som 
förekommer i tal inte är exakt desamma som förekommer i skrift så får man 
en bra bild av att titta på ett stort, aktuellt textmaterial. Detsamma gäller 
språkmodeller som beskriver hur vanligt förekommande olika N-gram 
(sekvenser av N ord) är, även om skillnaderna mellan talat och skrivet 
språk är större här. En komplikation är dock att KB får tryckt material och 
har alltså inte någon direkt tillgång till orden och ordsekvenserna i digital 
form. Vissa delar av materialen, till exempel dagstidningarna, scannas och 
textigenkänns (med OCR, optiskt teckenigenkänning), vilket ger möjligheter 
att bygga statistiska modeller av potentiellt stor nytta.  

På KB finns också sedan en sammanslagning 2009 det som tidigare var 
Statens ljud- och bildarkiv. I arkivet, som nu heter Svensk mediadatabas 
(SMDB) finns upp emot 9 miljoner timmar ljud och video i form av TV, radio, 
film, musik, och multimedier. Materialet är till stor del skyddat av 
upphovsrätt, men i KBs uppgift ingår att tillgängliggöra det för forskning. 
Det här materialet är först och främst intressant på grund av den enorma 
storleken. Materialet växer dessutom konstant, och innehåller alltså data 
som hela tiden aktualiseras. Undertexter ingår idag inte i materialet, men 
detta är under förhandling med SVT. 

På Institutet för språk och folkminnen (ISOF) finns idag runt 13000 
timmar digitaliserat tal, och ungefär lika mycket som ännu inte digitaliserats. 
Materialet kommer från olika projekt över en lång tid, och är mycket 
varierande. Två vanliga teman är intervjuer om liv och leverne samt 
inspelningar gjorda i avsikt att dokumentera och forska på svenska 
dialekter. ISOF är principiellt välvilligt inställda till att dela ut materialet, men 
avtal måste träffas för varje samling, bland annat på grund av de speciella 
bestämmelser och undantag som kan gälla. ISOF samarbetar för 
närvarande med Digisam och KTH inom språkinfrastrukturprojektet SWE-
CLARIN med målet att underlätta forskning på materialet med hjälp av 
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talteknologi. Under ISOF finns dessutom Språkrådet, som har tillgång till 
mindre resurser som beskriver svenskt språkbruk. På ISOF finns dessutom 
en del inspelat svenskt teckenspråk. 

Slutligen kan nämnas att Samordningssekretariatet för digitalisering 
(Digisam) vid Riksarkivet har kontakt med ett drygt 20-tal svenska 
myndigheter som förvaltar ljud och videodata, och utgör en bra kontaktyta 
mot dessa. 

Producenter av taldata 
De mest uppenbara offentliga producenterna av taldata är Sveriges Radio 
(SR) och Sveriges Television (SVT). SR producerar runt 200000 
sändningstimmar per år (inklusive musik och andra språk), SVT över 
10000. Materialet är i någon mån strukturerat: programtablåer finns alltid, 
för TV finns ofta undertexter, vilka inte ger en ordagrann bild av vad som 
sagts men som ändå fungerar till exempel för att söka efter nyckelord i 
materialet, och i många fall utgår produktionen från manus. SR och SVT 
levererar allt material (utom undertexter) till KB:s SMDB i syfte att 
tillgängliggöra det för forskning, och i den mån materialet kan användas i 
generell bemärkelse är det rimligt att ta det från SMDB, snarare än att 
ytterligare belasta SR och SVT.  

SVT bidrar till den nationella talresursbanken redan på ett tidigare stadium. 
Som en del i det regeringsuppdrag som ligger till grund för den här 
utredningen arbetar språk- och talteknologiföretaget Lingsoft i skrivande 
stund med att ta fram en prototyp till ett verktyg för halvautomatisk 
undertextning till SVT. De resurser som skapas genom detta - akustiska 
modeller (R01), uttalslexikon (R02) och en språkmodell (R03) baserad på 
SVTs mycket stora arkiv med undertexter (i tidigare utredningar har 1 
miljard undertexter nämnts) kommer med all sannolikhet att uppdateras 
kontinuerligt i SVT:s system. Detta ger allmän tillgång till en uppsättning 
talresurser som visserligen har begränsade tillämpningsområden, men är 
värdefulla i det att de är levande och alltid aktuella. De resurser som 
utvecklas i SVT:s prototyp för undertexter är finansierade av och 
framtagna inom regeringsuppdraget explicit för att ingå i en nationell 
talresursbank, och har av det skälet högsta prioritet i en initial 
insamling (R01-R03). 

Sveriges riksdag producerar stora mängder språkliga data i form av 
anföranden. Materialet är förstås av en speciell karaktär, men är ändå av 
intresse, inte minst för att det är helt fritt, och dessutom i någon mån 
transkriberat. Transkriptioner och beskrivningar av turordning, talare, och 
liknande finns att tillgå programmatiskt via tjänsten Riksdagens öppna data, 
medan inspelningarna måste beställas. Trots datats begränsade 
tillämplighet anser vi att dess tillgänglighet och dess karaktär av 
levande, konstant växande resurs gör att man i en prototyp av en 
nationell talresursbank bör undersöka möjligheten att skapa 
kopplingar mot Riksdagens fria data (R18). 
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Levande material, det vill säga material som uppdateras kontinuerligt, är 
särskilt värdefulla för talteknologiutveckling. Sådana material produceras 
ibland som en bieffekt av offentlig verksamhet. Riksdagen är ett exempel, 
ett annat är Sveriges Domstolar, där förhör inför rättegångar spelas in. 
Inspelningarna är offentliga handlingar, men förstörs efter rättegångens 
genomförande. Här finns uppenbara etiska problem, men kan man 
anonymisera materialet och garantera den personliga integriteten (se 
nedan om nya metoder för att tillgå taldata) så är det en potentiell resurs. 

Vård och omsorg 
Inom vård och omsorg är det relativt vanligt att taldata spelas in. Det kan 
vara i diagnossyfte, som ett led i logopedisk verksamhet, eller för att 
dokumentera ett sjukdomsförlopp. Eftersom det handlar om patientdata är 
integritetsfrågorna särskilt känsliga, och detsamma gäller taldata som 
spelats in för vårdrelaterad forskning. Inom språkteknologin finns det en 
stark trend där man framgångsrikt använder röst-, tal- och samtalsanalys 
som bland annat diagnosstöd bland annat för sjukdomar som påverkar 
rösten, sociala färdigheter, och kognitionen. Utvecklingen försvåras av 
bristen på tillgängliga data. Det är svårt att tänka sig att dessa data kan 
göras fritt tillgängliga, även om Sverige får en mer konsekvent och tydlig 
lagstiftning, men nedan finns en kort beskrivning av en metod som skulle 
kunna förbättra situationen. 
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Nya metoder för att tillgå taldata 
Stannar man vid en modell där talresursbanken består av rådata 
(ljudinspelningar, video) som ska användas för träning av talteknologiska 
applikationer är mängden resurser som kan samlas in och göras tillgängliga 
förkrossande liten i förhållande till det nästan outtömliga material som finns 
på svenska myndigheter. Redan tidigt under inventeringen stod det klart att 
de fundamentala svårigheterna med att bringa reda i ägandeförhållanden 
och andra begränsningar runt myndigheters möjligheter att fritt dela ut ljud- 
och videoinspelningar kräver ett annat angreppssätt. På andra områden 
löser man ibland liknande problem genom att på ett eller annat sätt 
förvränga materialet: TV döljer anletsdragen och förvränger rösten på 
personer som vill förbli anonyma, och både Språkbanken i Göteborg och 
KB presenterar kortare utsnitt av text - några ord eller fraser åt gången - för 
allmänheten för att ge inblickar i språket utan att ge bort originaltexten i sin 
helhet. En farbar väg borde alltså vara att hitta sätt att förvränga taldatat så 
att den personliga integriteten skyddas och eventuell upphovsrätt 
vidmakthålls, medan datat som sådant fortfarande är användbart för 
talteknologisk utveckling. Vi har kallat sådana förvrängda taldata deriverade 
talteknologiska resurser med syftning till att de är ett slag derivat av 
ursprungsdatat. Ett exempel på ett sådant derivat där varken personerna 
som ingår eller innehållet i det som sades kan återskapas är en akustisk 
modell för taligenkänning. Det finns många andra i befintliga talteknologiska 
applikationer, och ett stort men okänt antal i framtida talteknologi, där man 
tar hänsyn till betydligt fler aspekter av mänsklig kommunikation. 

Det säkraste sättet för en resursförvaltare med krav på att upprätthålla 
upphovsrätt och integritet att dela ut derivat är att sköta processningen av 
rådatat inom myndigheten - att skicka rådatat till den nationella 
talresursbanken, där det sedan processas och förstörs, ger stora risker för 
misstag som leder till att rådatat läcker. En talresursbank bör alltså avtala 
med myndigheter om att de ska applicera deriveringsprocesser (som 
sannolikt tillhandahålls av talresursbanken) på sina rådata och ge resultatet 
till talresursbanken. De diskussioner om detta som ägde rum under 
intervjuer ledde snart till ytterligare en idé om hur en effektiv talresursbank 
borde fungera: avtappningen av derivat ur myndighetsdata bör i möjligaste 
mån byggas in i myndighetens befintliga processer. Det finns flera 
uppenbara fördelar. Från myndighetens sida betyder det att när 
implementeringen väl är gjord behövs inga extra processteg, bidraget till 
talresursbanken blir en automatiserad och integrerad del av den dagliga 
hanteringen. Detta betyder också att talresursbanken får aktuell information 
direkt och utan fördröjningar. På samma sätt är det av godo både för den 
bidragande myndigheten och för talresursbanken att behovet av upprepade 
tidskrävande ansökningar och beslut elimineras. Exempel på processer där 
det är lämpligt att lägga till ett steg som ger bidrag till talresursbanken är 
digitalisering (på t.ex. KB och MTM) uppdatering av egna talresurser (på 
t.ex. MTM och SVT), inspelning eller skapande av taldata (hos t.ex. riksdag 
och domstolar). 
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Ytterligare metoder för talteknologisk datainsamling som inte är nya, men 
som sällan eller aldrig tillämpats i större skala, är så kallad “crowdsourcing” 
(där allmänheten bidrar med t.ex. korrigeringar eller uppmärkning) och 
gamification, där man “gömmer” en insamlingsuppgift eller 
uppmärkningsuppgift i ett spel (se t.ex. the ESP Game, som ligger till grund 
för Googles bilduppmärkningar). 

Vi har under inventeringens gång föreslagit den här typen av lösning för en 
rad resursförvaltare. Responsen har varit helt över förväntan, med 
uteslutande positivt gensvar. I de följande presenteras kort de förslag som 
skulle kunna ingå i rudimentär form i en initial insamling. Metoderna i 
allmänhet är som sagt tillämpliga i många olika fall. 

Myndigheten för tillgängliga media (MTM) 
MTM spelar in ett stort antal talböcker - inlästa versioner av utgivna böcker 
- varje år. Verken i sig är normalt skyddade av upphovsrätt, men ur 
inspelningarna kan man få mycket givande data (t.ex. akustiska modeller, 
statistiska modeller över rytm, intonation och pausering). Ett extra 
analyssteg i processen kan extrahera informationen och ladda upp den till 
den nationella talresursbanken. Naturligtvis finns en kostnad för det extra 
steget. Den här resursen är en av de mest intressanta vi stött på under 
inventeringen, inte minst därför att den resulterande resursen kan komma 
MTM till godo i deras övriga verksamhet. Implementeringen är komplicerad 
och kostsam, men vinsterna är så stora att processen bör diskuteras inför 
en första prototyp (R17). 

MTM sätter dessutom syntetiskt tal till ett stort antal böcker - mest 
högskolelitteratur - och tidningar. En del i den processen är att transkribera 
nya ord. MTM:s uttalslexikon är med stor sannolikhet det mest aktuella 
svenska uttalslexikon som finns, och fri tillgång till deras dagliga 
uppdateringar är en mycket bra resurs som dessutom är relativt enkel att 
implementera. Till detta kan läggas N-graminformation och aktuella 
vokabulärer. Kontinuerlig tillgång till MTM:s uttalsuppdateringar och 
statistik är en mycket bra resurs som lämpar sig väl som dynamisk 
deriverad resurs i en första insamling till en nationell talresursbank 
(R12). 

Kungliga Biblioteket (KB) 
KB gör en stor mängd tidningar tillgängliga och sökbara. Materialet är starkt 
besläktat med MTM:s tidningsmaterial, men bygger på OCR - automatiskt 
igenkänd text - i stället för textoriginal. N-grammodeller och vokabulärer 
baserade på KB:s material är en bra resurs som ligger inom ramarna för 
vad KB redan gör publikt tillgängligt, och är en god kandidat till en 
dynamisk deriverad resurs i en första insamling till en nationell 
talresursbank (R13). 
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KB genomför fortlöpande digitaliseringsprojekt. Projekten följer 
väldefinierade processer, där det är enkelt att infoga ett steg för analys och 
sammanställning av talresurser (t.ex. N-gramsstatistik). Med all sannolikhet 
genomför man inom kort en digitalisering av runt 40000 böcker. 
Bokdigitaliseringsprojektet innefattar en ny beskrivning av KB:s 
process, och är lämplig som insamling av en deriverad resurs i en 
första insamling till en nationell talresursbank (R14). 

Svensk mediadatabas på KB fylls kontinuerligt på med nya data. SVT:s och 
SR:s utsändningar hamnar här. Mycket av datat är upphovsrättsskyddat, 
men derivat (t.ex. akustiska modeller) skulle kunna extraheras ur datat när 
det anländer till KB. Det hela är en relativt komplicerad procedur, och inte 
lämplig som ett första steg, men kan potentiellt ge väldigt värdefulla 
modeller i förlängningen. 

Uppsala Universitetsbibliotek 
Under ett samtal med Uppsala Universitetsbibliotek framkom att de har 
gjort ett preliminärt försök att underlätta translitteration av handskrifter till 
digital text. Processen är normalt manuell (handstilsigenkänning fungerar 
inte tillräckligt bra för att vara till nytta för den här uppgiften) och krävande 
både tidsmässigt och ergonomiskt. Man har därför undersökt möjligheten 
att läsa in texten till en kommersiell standard-ASR och sedan korrigera 
ASR-resultaten manuellt. Arbetsmetoden fungerade väl. Tidsåtgången var 
den samma, men personen som utförde experimentet uppfattade metoden 
som betydligt mindre krävande. Ur ett talteknologiskt perspektiv är det här 
intressant inte bara som tillämpning av ASR, utan därför att det potentiellt 
ger utmärkta träningsdata, minimalt:  

1. en inläsning av den handskrivna texten; 

2. ett ASR-resultat av inläsningen; 

3. en manuellt korrigerad version av ASR-resultatet. 

För maskininlärning är kombinationen av negativa exempel (eventuella fel i 
2) och positiva exempel (det rättade/verifierade 3) ett utmärkt material. 
Metoden är alltså potentiellt produktiv för alla parter; de som translittererar 
får ett snabbare (verktyg som är utvecklade för uppgiften bör vara betydligt 
mer effektiva än de standardverktyg som användes i det första testet) och 
mindre krävande arbetssätt och talresursbanken får en stark talteknologisk 
resurs. Metoden är ett bra exempel på “crowdsourcing” där alla 
inblandade får fördelar och lämpar sig bra för implementering i en 
initial talresursbank (R15). 

Mer generellt finns stora möjligheter att få data genom att låta allmänheten 
bidra med uppmärkning av de många publika resurser som underhålls av 
arkiv, bibliotek och museer. Ett exempel är Riksarkivets kyrkoarkiv (främst 
gamla folkbokföringen) som används frekvent av släktforskare. Idag sparar 
släktforskarna oftast sina annoteringar i andra, privata system, eftersom 
Riksarkivet inte tillhandahåller någon funktion för att lägga till translitteration 



24 

och annotering. Ett system som lät släktforskare läsa upp stycken ur 
folkbokföringen och kontrollera det resulterande taligenkänningsresultatet 
skulle inte bara öka kyrkoarkivens värde betydligt, utan dessutom generera 
bra talteknologiska resurser. 

The Swedish Cohort Consortium 
Inom medicinsk forskning talar man om så kallade kohorter - enkelt uttryckt 
grupper av försökspersoner som ingår i en studie. Normalt görs jämförelser 
inom kohorten, som satts ihop för att ge resultat givet en forskningsfråga. 
Undersökningar av ovanliga fenomen kräver då mycket stora kohorter, och 
blir ofta för dyra av det skälet. Ett relativt nytt sätt att lösa problemet på är 
att kombinera olika kohorter. För att kunna göra detta använder man en rad 
speciellt utvecklade metoder och verktyg som säkerställer att relevanta 
data kan delas utan att göra avkall på patienternas skydd, främst genom 
anonymisering och genom att datat presenteras i urval. Processningen sker 
internt på de institutioner som deltagit, men det resulterande datat kan 
tillgås externt. I Sverige finns på det nystartade Swedish Cohort 
Consortium stor erfarenhet av dessa metoder, och man har erbjudit sig att 
hjälpa till med att undersöka om samma metoder går att använda för att 
anonymisera, processa, och dela talmaterial. Med tanke på mängden 
data som finns och som skapas i vården och på dess speciella 
relevans för viktiga områden inom talforskning och talteknologi är ett 
försök att använda dessa metoder värdefullt på ett tidigt stadium 
(R16). 
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Första steg mot en nationell 
talresursbank 
Som förberedelse för skapandet av en nationell talresursbank föreslår vi en 
kombination av 

● insamling av de resurser som är omedelbart användbara för 
talteknologiska applikationer, 

● framtagande av fritt tillgängliga svenska akustiska modeller för ASR 
som kan användas i fritt tillgängliga ASR-system baserat på 
befintliga taldata, 

● samarbete med Wikimedia Sveriges talsyntesprojekt för att 
säkerställa att de resurser projektet genererar kan tillgås inom 
ramen för talresursbanken, 

● genomförande av pilotprojekt som syftar till att ge första exempel på 
hur talresursbanken kan populeras dynamiskt genom att 
resursdelning byggs in i digitaliseringsprocesser och liknande. 

Insamling av befintliga data 
SVT-datat (R01-R03). Det är av stor vikt att de resurser som tas fram inom 
det pilotprojekt som genomförs inom ramen för regeringsuppdraget samlas 
in. Vi räknar inte med några kostnader för dokumentation och strukturering 
eftersom det hanteras inom pilotprojektet. Kostnaden begränsas alltså till 
att skaffa lagringsmedia. 

NST:s taldata (N04-N06). Det taldata som finns på språkbanken i Norge är 
det mest omfattande och användbara taldata för svenska som finns fritt 
tillgängligt idag. För att göra det mer tillgängligt och användbart behövs en 
ordentlig genomgång och möjligen en omstrukturering av datat.  

Vi föreslår att någon av de personer som arbetade med datat i slutet av 
NST:s verksamhetstid (de flesta är fortfarande aktiva inom talteknologin) 
anlitas för att gå igenom dokumentation och lägga till sådant som saknas. 
Beräknas till 1-2 veckors arbete. 

Uttalslexikon (R07a/b). Ett fritt tillgängligt uttalslexikon är en av de 
grundläggande resurser som behövs för de flesta talteknologiska 
applikationer. Det uttalslexikon som finns på MTM är med största 
sannolikhet det mest omfattande och aktuella som finns att tillgå, men det 
kräver en del insatser från MTM:s sida för att göra det fritt. Detta ligger inte 
inom MTM:s uppdrag, men kan möjligen hanteras genom ett gemensamt 
projekt. Alternativet är att ta KTH:s mindre omfattande och aktuella lexikon. 
Även det innehåller licensierat material och behöver rensas för att kunna 
göras fritt tillgängligt. Tidsåtgången för att rensa materialet bör vara någon 
vecka. Det är dessutom värdefullt att skapa en sökfunktion som gör det 
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möjligt att göra materialet tillgängligt via API, samt att dokumentera 
materialet. Sammantaget 3 veckor. 

NST:s textdata (R08-R09). NST:s uttalslexikon och N-grammodeller är 
lätta att tillgå. De är inte de mest välunderhållna eller aktuella i sitt slag, 
men bör ändå ingå. Insamling och dokumentation bör ta 1 dag. 

N-gram och vokabulärer från Språkbanken i Göteborg (R11). Formen 
för ett samarbete med språkbanken i Göteborg bör slås fast på ett tidigt 
stadium. Ett inledande samarbete runt textresurser anpassade för 
talteknologi bör inledas och en första version av resurserna samlas in. 1 
vecka. 

Insamling av nya data 
CITIA Core Data (R10). Den föreslagna insamlingen av grundläggande 
resurser för ASR och talsyntes på 40-50 europeiska språk skulle utgöra en 
ojämförlig grund för talresursbanken. Insamlingen finansieras separat, men 
kopplingen till talresursbanken säkerställs genom finansiering av arbetet 
med att få insamlingen till stånd. Ungefär 3 veckors arbete. 

Nya modeller 
N-gram, språkmodeller, vokabulärer (R09, R11). Som en startpunkt 
byggs språkmodeller på standardformat av de textmängder som finns 
tillgängliga. Samtidigt etableras metoder för tillägg av nya data och urval av 
delmodeller. 2 veckor. 

Kaldi-recept och akustiska modeller (R05, R05). Det öppna ASR-
systemet Kaldi låter utvecklare skriva recept, som tillåter enkelt träning av 
modeller givet en väldefinierad resurs. Skapandet av recept är komplicerat, 
men när arbetet är gjort kan omträning göras mycket enkelt. KTH har 
tidigare i samarbete med Chalmers tagit fram fritt tillgängliga ASR-modeller, 
men dessa går inte att använda i fritt tillgängliga system. Som basresurs i 
talresursbanken föreslår vi att ett recept på akustiska modeller baserat på 
det fria NST-data tas fram. 4 månader. 

Processer  
MTM:s vokabulärer, N-gram och uttal (R12). Ett samarbete med MTM för 
att få kontinuerlig tillgång till deras uppdateringar av vokabulär och uttal bör 
undersökas och om möjligt inledas. MTM har bekräftat att intresse finns, 
och en startpunkt är att initiera ett mindre projekt med PTS-deltagande. 1 
vecka. 

KB:s vokabulärer N-gram (R13-R14). Ett samarbete med KB för att få 
kontinuerlig tillgång till deras uppdateringar av vokabulär och uttal bör 
undersökas och om möjligt inledas. KB har bekräftat att intresse finns, och 
en startpunkt är att initiera ett mindre projekt med PTS-deltagande. 1 
vecka. 
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Translitteration som datainsamling (R15). En potentiellt mycket givande 
metod för datainsamling är att dra nytta av arbete där taldata genereras 
som en sidoeffekt. Den translitteration som görs på Uppsala 
Universitetsbibliotek utgör ett bra pilotfall, och en startpunkt är att initiera ett 
mindre projekt med PTS-deltagande. 1 vecka. 

Derivat av tal från vården (R16). The Swedish Cohort Consortium har 
erbjudit sig att gå igenom de metoder och den mjukvara de använder för att 
filtrera och anonymisera kohort-data så att delar av det kan användas 
externt. Metoderna bör gå att tillämpa på tal, och har den stora fördelen att 
de redan är kända inom vårdsektorn och i flera fall finns avtal om att 
använda dem. Avtalen rör förstås inte tal, men utgör en bra grund för hur 
sådana avtal kan skrivas. En startpunkt är att initiera en förstudie med PTS-
deltagande. 1 vecka.  

Derivat av MTM:s tal (R17). En förstudie av hur ett samarbete runt taldata 
som spelas in av MTM bör göras, eftersom detta är mycket omfattande och 
värdefullt, men omgärdas av rättighetsproblem. En startpunkt är att en 
startpunkt är att initiera en förstudie med PTS-deltagande. 1 vecka. 

N-gram, vokabulärer av riksdagsdata (R18). Riksdagen offentliggör 
redan stora mängder transkriberad text. En koppling som bygger 
talteknologiska modeller av deras text är en enkel och stark resurs. 
Dessutom bör en diskussion om kontinuerlig tillgång till riksdagens 
inspelningar inledas. 1 månad. 

Sammantaget ligger det 8-9 månaders arbete i förslaget. KTH kan 
genomföra förslaget i sin helhet under 2016 vid en snabb start, och skulle 
möjligen kunna göra det på 6 månader. 
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En långsiktig resurs för svensk 
talteknologi 
Talteknologi och dess närliggande områden genomsyras idag av en positiv 
utveckling, där ASR är en mogen teknologi som används kommersiellt med 
framgång (om dock i begränsade områden) och talsyntes som är verkligt 
värdefull för att bland annat göra mer text tillgänglig för fler än vad som 
annars hade varit möjligt. Den oro som uttrycks på området har att göra 
med en obalans där ett fåtal företag styr marknaden vad det gäller dagens 
teknologi, en brist på data vad gäller utvecklingen av ny teknologi, och en 
stor osäkerhet i hur befintlig lag ska tolkas som lamslår satsningar på fritt 
tillgängliga data. De försök som gjorts med kommersiella lösningar för 
datadelning (t.ex. ELRA i Europa och LDC i USA) har inte lyckats hjälpa 
situationen. I stället säljs stats- och forskningsfinansierade data ofta till 
uppblåsta priser. Slutligen är kostnaden för att samla in den här typen av 
data mycket hög, vilket gör det till en stor förlust varje gång de inte kan 
komma till maximal nytta.  

Sammantaget ser vi, på grundval av de intervjuer som gjorts och bortsett 
ifrån de rent tekniska kraven och kraven på vilken typ av data som ska 
ingå, följande utmaningar för en nationell talresursbank: 

● Långsiktighet. Upprättandet av talresursbanken är kostligt, och utan 
att dess underhåll är långsiktigt tryggat riskerar satsningen att vara 
bortkastad. 

● Tillgänglighet. Resurserna bör vara fritt tillgängliga för så många 
som möjligt. Detta ställer krav på struktur, dokumentation, och 
kostnadsmodell. Ska resurserna på allvar främja ny utveckling bör 
de vara kostnadsfria, och fullt tillgängliga för kommersiella intressen. 

● Flexibilitet. Liksom alla resurser bör standarder följas i möjligaste 
mån. Man ska dock notera att det i detta fall ofta handlar om 
forskning i utvecklingens framkant, där det inte alltid finns tillämpliga 
standarder. Bristen på detta kan leda till att man tvingar in resurser i 
olämpliga standarder vilket gör dem oanvändbara, eller att man 
utesluter resurser som inte “passar”. Detta måste undvikas. 

Språkbanken i Göteborg utgör ett bra exempel på en väl fungerande och 
långlivad resurs. Vi anser att en liknande lösning för talresurser - rimligen 
namngiven “Talbanken” - bör upprättas. Talresurser är betydligt tyngre att 
hantera på alla sätt, så man får räkna med en större kostnad, men på det 
stora hela taget bör modellen fungera: 

 KTH Tal, Musik och Hörsel säkerställer kvalitet, forskningsnytta och 
industrirelevants. 

 En särskild instans Talbanken med eget budgetansvar inrättas på 
KTH för att hantera administration och drift. 
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 Lagring läggs ut inom KTH, som har stor erfarenhet av den typen av 
lagring och är nära. 

De som intervjuats under arbetets gång har alla uttryckt ett intresse att 
delta i en satsning på en sådan talbank. En återkommande kommentar är 
dock att finansieringen måste säkerställas för en längre tid framåt, 20 eller 
minst 10 år, för att det ska vara meningsfullt att göra den initiala 
investeringen. Som det ser ut idag bedömer vi den långsiktiga 
finansieringen och bibehållande av resurserna som fria, snarare än som en 
inkomstkälla, som det störta hindret att överkomma. 
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Sammanfattning 
Vid första anblicken är resultatet av den här genomlysningen av offentligt 
tillgängliga svenska talresurser nedslående. Trots att det finns ett nästan 
outtömligt material utspritt över landet är de resurser som kan göras fritt 
tillgängliga lätträknade. Resten av talresurserna är inlåsta i en härva av 
oklara ägandeförhållanden, speciella överenskommelser och olösta frågor 
runt personlig integritet och forskningsetik. Saken förvärras av att det är 
svårt att garantera att nya datainsamlingar inte drabbas av samma öde - en 
del av problematiken ligger i taldatats (och ännu mer i videons) känsliga 
natur (man kan känna igen en röst eller ett ansikte även om inga namn 
nämns), en annan del i hur vi tolkar våra lagar (personer är fria att själva 
lägga upp sina liv på Facebook eller Youtube, men det är tveksamt om de 
har rätt att göra samma sak i en databas i nationens intresse). Frågan om 
integritet och rättigheter i Internetsamhället är inte ny, och inte specifik för 
Sverige, men innan vi fått en mer enhetlig syn på vad som är tillåtligt och 
inte kan vi inte räkna med att talresurser i form av stora mängder rådata 
(ljud- och videoinspelningar) kommer att kunna göras fritt tillgängliga i en 
nationell talresursbank. 

När man undersöker saken mer ingående är situationen i själva verket 
upplyftande. Det material som faktiskt finns tillgängligt lämpar sig dock väl 
för kortsiktig talteknologisk utveckling. Det material som utvecklas för SVT 
kommer att utgöra en duglig ASR-resurs. NST-datat i Norge är fritt 
tillgängligt och utgör en bra grund för grundläggande ASR och talsyntes. 
Det Wikimedia-projekt som påbörjas under året har goda möjligheter att 
generera både fritt tillgängliga data och en fritt tillgänglig teknologi för 
talsyntes. Och det finns goda möjligheter att EU delfinansierar en 
inspelning av grundläggande ASR- och syntesdata som kommer att göra 
utveckling på flera språk, liksom översättning av system till andra språk, 
betydligt enklare. Vad gäller uppdateringar och framtida utveckling har vi 
föreslagit nya, kostnadseffektiva metoder att dra nytta av offentlig 
verksamhet genom att bygga in datainsamling som inte går emot 
upphovsrätt eller integritet i deras processer.  
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Appendix A: Intervjuer 
 

Göteborgs Universitet, Lingvistik 

Göteborgs Universitet, Datalingvistik 

Linköpings Universitet, Kognitionsvetenskap 

Lunds Universitet, Fonetik 

Stockholms Universitet, Datorlingvistik 

Stockholms Universitet, Lingvistik 

Stockholms Universitet, Fonetik 

Uppsala Universitet, Språkteknologi 

Uppsala Universitet, Lingvistik 

 

Institutet för språk och folkminnen 

Kungliga Biblioteket 

Riksarkivet 

Språkbanken, Göteborg 

Svensk Nationell Datatjänst 

Uppsala Universitetsbibliotek 

 

Digisam (som har regelbunden kontakt med, och har tillfrågat, ett tjugotal 
myndigheter med digitala arkiv) 

Myndigheten för tillgängliga media 

Språkrådet 

Wikimedia Sverige 

 


	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Bakgrund
	Mål
	Genomförande
	Avgränsningar och definitioner
	Disposition

	Talteknologiska resurser och deras användning
	Resurser för kortsiktig utveckling
	Resurser för långsiktig utveckling

	Offentliga resurser i Sverige
	Sammanfattning
	Universitet och forskningsinstitutioner
	Brukare och utvecklare av talteknologi
	Arkiv, bibliotek och museer
	Producenter av taldata
	Vård och omsorg

	Nya metoder för att tillgå taldata
	Myndigheten för tillgängliga media (MTM)
	Kungliga Biblioteket (KB)
	Uppsala Universitetsbibliotek
	The Swedish Cohort Consortium

	Första steg mot en nationell talresursbank
	Insamling av befintliga data
	Insamling av nya data
	Nya modeller
	Processer

	En långsiktig resurs för svensk talteknologi
	Sammanfattning
	Appendix A: Intervjuer



