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Förvaltning, finansiering och strategi 
för en framtida talresursbank

Sammanfattning

En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är språklig 
kommunikation. Det ställs höga krav på att medborgare och 
myndigheter tar till sig och delar information, såväl analogt som  
digitalt. Detta fordrar bland annat tillgång på välfungerande 
digitala språkteknologiska tillämpningar. Utvecklingen av 
språkteknologi har i synnerhet stor relevans för människor med 
vissa funktionsnedsättning, av vilka talteknologisk innovation 
till exempel kan nyttjas som kommunikationshjälpmedel. 

Det finns idag internationellt verksamma kommersiella aktörer 
som tillhandahåller talteknologiska lösningar men dessa bedöms  
inte täcka det framtida behovet i Sverige, dels då globalt mer 
gångbara språkvariationer är överrepresenterade, dels då det 
finns en latent risk för icke-önskvärda konkurrenssituationer. 
En nationell, offentlig och kostnadsfri talresursbank med tydlig 
marknadsinriktning skulle därför kunna vara ett attraktivt alt- 
ernativ för att exempelvis demokratisera information, stimulera 
uppkomsten av nya aktörer och tjänster inom talteknologi och 
tillgängliggöra taldata för talgrupper och talstilar där marknads- 
mässiga förutsättningar saknas. På uppdrag av Post- och tele-
styrelsen (PTS) redogörs i denna rapport för hur förvaltning, 
finansiering och strategi för en sådan långsiktigt bestående 
talresursbank i Sverige skulle kunna utformas. Rapporten har 
författats av medarbetare verksamma vid The Boston Consul-
ting Group Sverige.

En offentlig talresursbank kan definieras som en digital sam-
lingsplats för talresurser. Arbetet med en sådan avser insam-
ling, lagring och tillgängliggörande. Talresurser kan omfatta 
språkliga data såsom text- och talkorpus samt exempelvis 
talverktyg, lexikon, multimodal data, statistiska modeller av 
akutiska signaler och deriverade talteknologiska resurser. 
Talresursbankens huvudsyfte är att stimulera marknaden för 
talbaserade tjänster genom att tillgängliggöra och sprida fri tal-
data till kommersiella företag, enskilda applikationsutvecklare, 
privata aktörer, organisationer och forskningsinstitut.

En talresursbank kan utformas i en större eller mindre modell 
beroende på ambitionsnivå. För att begränsa driftkostnaderna 
kan en så kallad minimum viable product modell, som endast 
inkluderar de mest väsentliga operativa funktionerna, vara att 
föredra. Dessa funktioner inbegriper samordning, talteknologi 
(t.ex. insamling, datahantering och lagring) samt drift (t.ex. 
distribution och support).  Placering av talresursbanken inom 
ramen för en redan existerande större organisation har identi-
fierats som ett sätt att begränsa driftkostnaderna, eftersom vis-
sa administrativa funktioner då kan förläggas till den etablerade  
organisationen. För styrning av talresursbankens verksamhet 
rekommenderas att ett talråd samt ett forskarråd upprättas för 
att säkerställa en oberoende strategisk kontroll.

Potentiellt lämpliga förvaltarkandidater har utvärderats utifrån 
ett ramverk framtaget i syfte att analysera vissa grundläggande 
kriteria (t.ex. ägarform och förvaltningsintresse), operativa 
förmågor, nyckelkompetenser samt tillgänglig infrastruktur.  
Av åtta djupanalyserade kandidater framstår tre som särskilt 
lämpade; Svensk Nationell Datatjänst (SND), Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) samt Institutet för Språk och Fornminnen 
(ISOF). Av dessa framträder SND som den aktör som har bäst 
förutsättningar att uppnå talresursbankens övergripande mål. 
Exempel på fördelaktiga förutsättningar är SND:s oberoende 
inför användande av talresurser, delade visioner kring lång-
siktighet, öppenhet och tillgänglighet, deras goda lokala och 
internationella nätverk inom relevanta områden, organisationens 
tydliga förvaltningsintresse samt breda erfarenhet kring hante-
ring och tillgängliggörande av data.

Vid kartläggning av finansieringsbehovet har kostnader asso-
cierade med implementering, drift samt utveckling åtskiljts. 
Kostnader för implementering av talresursbanken estimeras till 
5-8 mnkr per år under en period på två år, medan kostnader för 
drift uppskattas till 4-6 mnkr per år. Detta finansieringsbehov 
bör täckas av statliga medel till vald förvaltare och kan förslagsvis 
hanteras genom ett regeringsuppdrag från Näringsdepartementet 
i samarbete med Kulturdepartementet och Utbildningsdepar-
tementet. Ytterligare utveckling av talresursbanken kan ske på 
projektbasis, vilket öppnar upp för finansiering från alternativa 
finansiärer, exempelvis EU-instanser, kommersiella aktörer, 
myndigheter och förbund.

Den övergripande målsättningen för talresursbanken är att 
erbjuda en hållbar och långsiktig infrastruktur för taldata i  
Sverige genom att samordna, nyttja och tillgängliggöra de 
talteknologiska satsningar och insamlingar som görs. Detta 
innebär att tillhandahålla omfattande och öppna resurser, att 
långsiktigt planera mot en demokratisering av information 
samt att främja industriell innovation och talteknologisk 
forskning. De nödvändiga strategiska prioriteringarna som 
krävs för att lyckas med denna satsning inkluderar att bevaka 
den tekniska utvecklingen genom dialog med aktörer inom den 
talteknologiska forskning som bedrivs, att sänka företagens 
inträdeströskel genom bland annat användarvänlighet och 
standarder, att säkerställa en framtidssäkrad lösning, samt att 
prioritera kommersiell gångbarhet och fokus på användarnytta 
i utvecklingen av talbaserade tjänster.  



Förvaltning, finansiering och strategi för en framtida talresursbank.  Sid. 3 

Innehåll
1 Inledning 4

1.1 Uppdragsbeskrivning och disposition 4
1.2 Tidigare utförda delar av regeringsuppdraget 4
1.3 Metod 5

2 Bakgrund 6
2.1 Talresursbankens betydelse 6
2.2 Definition av en talresursbank 6

3 Övergripande vision 7
3.1 Talresursbankens målsättning 7
3.2 Strategiska prioriteringar 7
3.3 Möjliggörande faktor 8

4 Förvaltning 9
4.1 Internationell benchmarking 9
4.2 Möjliga ambitionsnivåer för talresursbanken 9
4.3 Rekommenderad organisationsform 10
4.4 Möjliga metoder för utveckling av talresursbanken 12

5 Utvärdering av förvaltarkandidater  13
5.1 Översikt av föreslagna förvaltarkandidater 13
5.2 Utvärderingsmodell av föreslagna förvaltare  14
5.3 Rekommendation av förvaltare 15
5.4 Kritiska områden och lämpliga åtgärder för SND  16

6 Finansiering 18
6.1 Komponenter av finansiering 18
6.2 Kostnadsbedömning per komponent 18
6.3 Former för finansiering 19
6.4 Internationell utblick  19
6.5 Finansiering av implementering och drift 20
6.6 Finansiering av utveckling 21

7 Strategi för att främja talbaserade tjänster 22
7.1 Nulägesanalys av nationell talinfrastruktur 22
7.2 Målsättning och roadmap till år 2030 22

8 Intervjuobjekt 24

Förvaltning, finansiering och strategi 
för en framtida talresursbank



Förvaltning, finansiering och strategi för en framtida talresursbank.  Sid. 4 

1 Inledning

1.1 Uppdragsbeskrivning och disposition
Post- och Telestyrelsen (PTS) har upphandlat uppdraget att författa en skrivelse om ”Förvaltning, finansiering och strategi 
för en framtida talresursbank” (dnr 14-7474), med syfte att utreda hur finansiering, förvaltning och strategi bör vara utformat 
för att säkra en långsiktigt bestående talresursbank i Sverige. Detta dokument utgör huvudleveransen i detta uppdrag. 

I denna rapport redovisas en analys av tänkbara förvaltare och en rekommendation av den aktör som bedöms vara mest läm-
pad för förvaltningsuppdraget. Här redogörs även för hur en framtida förvaltares infrastruktur bör vara uppbyggd för att klara 
uppdraget. Vidare redovisas en analys av kostnader, finansieringsbehov och kartläggning av statliga och kommersiella finan-
sieringsalternativ. Avslutningsvis behandlas strategin för en framtida talresursbank, där förslag lämnas på hur den framtida 
förvaltaren bör agera för att talresursbanken ska få förutsättningar att främja utvecklingen av en nationell språkinfrastruktur 
för talbaserade tjänster. 

1.2 Tidigare utförda delar av regeringsuppdraget
Behovet av en nationell språkinfrastruktur kan spåras tillbaka i tiden, exempelvis till det språkpolitiska handlingsprogrammet 
Mål i mun (SOU 2002: 27) och den efterföljande propositionen Bästa språket (Proposition 2005/06:2). Sedan dess har ett 
antal insatser gjorts, bland annat utredningen ”Nyttoaspekter av tillgången till en språkresursbank” utförd av PTS 2009. 
Vidare gav regeringen 2011 myndigheten Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF) i uppdrag att ta fram ett beredningsun-
derlag för utveckling av formerna för drift och samordning av en nationell språkdatabank (Ku2011/860/KA). Bland förslagen 
som redovisades lyftes bland annat tanken om att stegvis etablera en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster 
(dnr Ku2012/413/KA) fram, som senare återfanns i form av regeringens proposition Bildning och tillgänglighet – radio och tv 
i allmänhetens tjänst 2014–2019 (prop. 2012/13:164). Här konstaterades att textning av direktsända program på svenska är 
önskvärt, vilket ledde till krav på teknik för taligenkänning. I samband med detta lyftes frågan om utveckling av en nationell 
språkinfrastruktur för talbaserade tjänster vilket resulterade i rådande regeringsuppdrag (N2014/2840/ITP). Detta uppdrag 
tilldelades Post- och telestyrelsen och är avsett att utreda förutsättningarna för utveckling och finansiering av en heltäckande 
nationell språkresursbank. Regeringsuppdraget omfattar följande aktiviteter:

• Utveckling av en prototyp för direkttextning i SVT

• Analys av nuläget och framåtblickande analys av den kommersiella utvecklingen avseende språkteknologisk infrastruktur 
på svenska

• Beskrivning av samhällsnyttan av en språkresursbank ur ett tillgänglighetsperspektiv

• Analys och förslag om en möjliga framtida förvaltning och finansiering av en språkresursbank

• Utvecklande och överlämnande av prototyp till vald förvaltare

Inom detta regeringsuppdrag har ett antal uppdrag utförts och påbörjats. Under 2014 utfördes utredningen ”Nationell Språk-
resursbank” av konsultbolaget A-focus, som konstaterade att det finns intresse för och ett visst behov av en svensk nationell 
språkresursbank. I utredningen presenterades även slutsatsen att offentliga ansträngningar krävs för att säkerställa erforderlig 
samhällsnytta med en språkresursbank. Samma år utförde konsultbolaget Stelacon utredningen ”Språkresursbank – teknik 
och omvärld” vars slutsats bland annat var att en språkresursbank bör tillhandahålla kostnadsfria språkresurser, genomgå 
kontinuerlig uppdatering och att språkresursbankens förvaltare bör samarbeta med nordiska länder. 

Under 2015 fick KTH i uppdrag att inventera svenska nationella språkresurser. Inventeringen resulterade i rapporten 
”Nyttjande av offentligt tillgängliga svenska talresurser i en nationell talresursbank”. Inventeringen påtalade bland annat 
att omfattande mängder av idag befintliga och offentliga taldata inte kan nyttjas i en talresursbank, bland annat på grund av 
oklarhet kring tillämpningen av lagar rörande personuppgiftshantering och upphovsrätt. Som en fortsättning på invente-
ringsuppdraget tilldelades KTH uppgiften att samla in relevanta talresurser i syfte att skapa grunden för en framtida svensk 
talresursbank. Samma år vann språkteknologiföretaget Lingsoft en upphandling hos PTS där uppdraget var att utveckla en 
prototyp för direkttextning av TV-program på Sveriges Television (SVT). Arbetet med prototypen beräknas vara färdigställt 
hösten 2016.

De ovanstående uppdragen, tillsammans med denna rapport, bedöms täcka huvuddelen av aktiviteterna i regeringsuppdraget, 
med undantag av ”Överlämning av den genom aktuellt uppdrag framtagna prototypen till den myndighet eller motsvarande 
som ovanstående analys föreslår”. 
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1.3 Metod
Insamlingen av primärdata i denna rapport har sin huvudsakliga grund i intervjuer med representanter för ett tjugotal organi-
sationer. Dessa utgör ett brett spann av aktörer inom talteknologiområdet, inkluderat de i uppdragsbeskrivningen föreslagna 
förvaltarna, kommersiella aktörer, internationella språkresursbanker samt andra brukare och producenter av talteknologi. 
Omvärldsanalysen är baserad på intervjuer med särskilt relevanta internationella språkbanker och institut som framgångsrikt 
bedriver motsvarande verksamhet. Intervjuarbetet har kompletterats med inhämtning av publik data samt analysarbete.

Parallellt med utredningen har KTH:s inventeringsuppdrag fortskridit, vilket har resulterat i ett nära samarbete mellan KTH 
och skrivande part under uppdragets gång.
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2 Bakgrund

2.1 Talresursbankens betydelse
En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är språklig kommunikation. Dagens informationssamhälle ställer allt högre 
krav på att medborgare och myndigheter tar till sig information, såväl analogt som digitalt. Denna företeelse fordrar tillgång 
på välfungerande digitala språkteknologiska tillämpningar såsom exempelvis automatisk uppläsning av webbsidor. Utveck-
lingen av språkteknologi har vidare stor relevans för människor med funktionsnedsättning, av vilka talteknologisk innovation 
kan nyttjas som kommunikationshjälpmedel, exempelvis genom text-till-talapplikationer (uppläst tal).

Regeringen och Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF) har under flera år uppmärksammat vikten av att 
utveckla en hållbar svensk språkteknologisk infrastruktur som samlar in och tillgängliggör frukterna av de satsningar som 
görs på området. Den existerande svenska talinfrastrukturen har tidigare beskrivits som underutvecklad och underfinansierad. I 
utredningar har man konstaterat att nuvarande svenska talresurser dels är föråldrade, dels är alltför utspridda. Det saknas till 
exempel fritt tillgängligjorda talresurser för applikationsutvecklare att implementera i talbaserade lösningar. Detta riskerar 
att hämma kommersialisering av talbaserade tjänster och produkter, vilket resulterar i outnyttjade möjligheter för samhället. 

Idag domineras talteknologimarknaden av en handfull kommersiella aktörer. Dessa producerar mer taldata än forsknings- 
institutionerna och innehar stora marknadsandelar. Bland annat på grund av ekonomiska intressen är internationellt mer 
gångbara språk överrepresenterade, vilket riskerar att lämna minoritetsspråk och grupper med mer sällsynta talvariationer 
utan talteknologiska lösningar av önskvärd omfattning och kvalitet. På sikt kan det leda till att den talteknologiska innovationen 
begränsas eller avstannar. Vidare finns en latent risk att en ohälsosam konkurrenssituation utvecklas över tiden, bland annat 
på grund av skalfördelar, vilket exempelvis skulle kunna leda till plötsliga prishöjningar på talresurser.

Det har därför argumenterats för att en offentlig talresursbank kan spela en viktig roll i demokratiseringen av information, 
exempelvis genom att tillgängliggöra taldata för talgrupper och talstilar där marknadsmässiga förutsättningar saknas i 
nuläget. En av vinsterna med en talresursbank ligger i säkerställandet av bredd och representativitet samt möjliggörandet av 
teknikutveckling på lika villkor i framtiden. Det är därför angeläget att samla och komplettera de data som idag är identifierade 
och insamlade, samt att skapa möjligheter för framtida utveckling av talbaserade tjänster och produkter.

2.2 Definition av en talresursbank
En offentlig talresursbank är en digital samlingsplats för talresurser och avser insamling, lagring och tillgängliggörande av tal- 
resurser. Talresurser kan omfatta språkliga data såsom text- och talkorpus (en samling språkliga data som kan användas för 
kommersiella eller vetenskapliga ändamål) samt exempelvis talverktyg, lexikon, multimodal data (en kombination av medietyper) 
och statistiska modeller av akutiska signaler. Vidare skulle en talresursbank kunna inkludera deriverade talteknologiska resur-
ser, vilket åsyftar anonymiserade versioner av ursprungsdata som gör att den personliga integriteten skyddas och eventuell 
upphovsrätt upprätthålls. 

Talresursbankens huvudsyfte är att skapa konsumentnytta genom att stimulera marknaden för talbaserade tjänster. Detta 
sker genom tillgängliggörande och distribution av fri taldata till företag, enskilda applikationsutvecklare, privata aktörer, 
organisationer och forskningsinstitut. Dessa användare kan exempelvis nyttja talresurserna för att träna upp sina applikatio-
ner. När data tillgängliggörs kan den bli sökbar, återanvändbar samt långtidsbevarad och därmed främja vidareutvecklingen av 
språkteknologi. Ju mer data som tillgängliggörs, desto fler typer av taltekniskapplikationer skulle kunna skapas.
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3 Övergripande vision

Den övergripande visionen för talresursbanken inkluderar en tydlig nationell målsättning, utvalda strategiska prioriteringar 
och möjliggörande faktorer (se Figur 1)

 

Figur 1

3.1 Talresursbankens målsättning
Talresursbankens övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar nationell talinfrastruktur som kontinu-
erligt samlar in och tillgängliggör alla de talteknologiska satsningar som sker på olika myndigheter och forskningsinstitutioner 
runtom i Sverige. I talresursbankens intresse ligger att tillhandahålla omfattande och öppna resurser som är kostnadsfria för alla 
att använda – oavsett om det är företag, enskilda applikationsutvecklare, privata aktörer, organisationer eller forskningsinstitut 
som nyttjar resurserna för tillämpning och applikationsutveckling av talbaserade tjänster och produkter. Ett syfte med införandet 
av talresursbanken är att stimulera marknaden för talbaserade tjänster, med målsättning att höja kvaliteten och bredden på de 
tjänster som erbjuds. Det är önskvärt att långsiktigt planera mot en demokratisering av information samt att främja industriell 
innovation och talteknologisk forskning. 

Talresursbanken ska vara av brett nationellt intresse och eftersträva representativitet genom att inkludera talgrupper och 
talstilar som riskerar att uteslutas från kommersiella satsningar, exempelvis minoritetsspråk och regionala uttalsvariationer. 

3.2 Strategiska prioriteringar
Etablera forskningsnärhet
Talresursbankens organisation ska vara snabbrörlig och flexibel nog att kunna vidareutvecklas och kompletteras med nya 
talresurser efter behov. Därför bör talresursbanken operativt verka i nära anknytning till talteknologisk forskning (exemeplvis 
KTH) för att säkerställa industrirelevans och kvalitet. Det är av betydelse att talresursbanken hålls aktuell även på lång sikt.

Sänka företagens inträdeströskel
För att minimera applikationsutvecklares startsträcka inför utvecklandet av talbaserade tjänster, rekommenderas att förval-
taren utvärderar möjligheten att bredda talresursbankens produktutbud. Utöver tillgängliggjorda rådata kan deriverade tal-
teknologiska resurser, statistiska modeller och även ”semifärdiga till färdiga lösningar”, exempelvis programvara med öppen 
källkod, inkluderas. Ett mångsidigt produktutbud skulle potentiellt göra talresursbankens resurser mer lättintegrerade för 
företag, dessutom möjliggörs genom deriveringsprocesser nyttjande av annars juridiskt obrukbara taldata. Det är således av 
vikt att man under uppstartsåren analyserar det verkliga behovet genom att mäta och studera användardata. Vidare bör talre-
surserna även vara väl dokumenterade och standardiserade enligt internationellt framtagna standarder, exempelvis enligt The 

Lean och skalbar operativ modell som främjar flexibilitet, snabbrörlighet och kostnadseffektivitet

Målsättning, strategiska prioriteringar och möjliggörande faktorer

Skapa förutsättningar för  forskning och 
industriell innovation 

Tillhandahålla omfattande, öppna och fria 
resurser med brett nationellt intresse

Långsiktigt planera mot demokratisering av 
information och andra samhällsnyttiga mål

STRATEGISKA PRIORITERINGAR

MÖJLIGGÖRANDE FAKTORER

 
Forskningsnärhet

• Säkerställa interoperabilitet, 
industrirelevans och kvalitet 
genom nära samarbete och 
dialog med talteknologisk 
forskning (KTH)

• Bidra med omvärldsbevakning 
och utvärdera behovet av ny 
talinfrastruktur

 
Låg användartröskel

• Tillgängliggöra semi-färdiga 
system, modeller och beprövande 
metoder utöver rådata i 
talresursbanken

• Skapa jämförbara resurser för 
smidig integration mellan system 
och språk genom interoperabilitet

• Tillhandahålla installatörer etc

 
Framtidssäkrad lösning

• Kontinuerlig uppdatering, 
komplettering, förädling, 
underhåll, distribution av taldata

• Tillväxt i antalet nyinspelat 
korpora, antalet avtal som skrivits 
med befintliga databaser  samt 
antalet automatiserade inflöden 
av derivat

Kommersiell gångbarhet med 
fokus på användarnytta

• Säkerställa huvudsyfte: 
konsumentnytta och 
användbarhet

• Trygga att strategiska inriktning 
är i samklang med de politiska 
prioriteringar som föreligger 
svensk språkteknologi

Erbjuda en hållbar talinfrastruktur för taldata i Sverige. 
Samordna, nyttja och tillgängliggöra de talteknologiska 
satsningar och insamlingar som görs.
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World Wide Web Consortiums (W3C) rekommendationer. Ju mer standardiserad dokumentation, desto mer relevanta och 
applicerbara blir talresurserna att implementera i egna lösningar. Internationella standarder skapar jämförbara resurser, vilket 
underlättar överföringen mellan system och språk. Väl utförd metahantering, som beskriver innehållet och strukturen i en 
datasamling, är en förutsättning för att talresurserna ska bli återanvända. Tillämpning av gemensamma strukturer, gränssnitt 
och format inom talteknologi spelar en nyckelroll i detta.

Skapa en framtidssäkrad lösning
En framtidssäkrad lösning inkluderar kontinuerlig uppdatering, komplettering, förädling, underhåll och distribution av taldata. 
Centralt är att talresursbanken uppnår ett tillräckligt inflöde av taldata enligt metoder för utveckling av talresursbanken som 
återfinns i kapitel 4:4.

Kommersiell gångbarhet och fokus på användarnytta
Talresursbanken ska främja utveckling av de talbaserade tjänster som ger mest nytta för slutanvändaren i en relativt nära 
framtid. Talresursbanken ska säkerställa användarnytta, vilket kräver oberoende så att vissa aktörer inte sitter i en särställ-
ning när det gäller definieringen av vilka tjänster som skall inkluderas, strategisk inriktning, insamling av data etc.

3.3 Möjliggörande faktor
Möjliggörande faktorer avser en operativ modell som ska vara kostnadseffektiv, flexibel och skalbar. Beskrivning av en sådan 
återfinns i kapitel fyra nedan.  



Förvaltning, finansiering och strategi för en framtida talresursbank.  Sid. 9 

4 Förvaltning

4.1 Internationell benchmarking
Få länder har en formaliserad nationell strategi för utvecklandet av publika taldatabaser, men ett antal goda omvärldsexempel 
finns. Matrisen nedan (Figur 2) sammanställer exempel på bästa praxis för organisationsstrukturer och processer applicerbara 
på talresursbanken.

Figur 2

Internationell omvärldsanalys är ett centralt verktyg för att talresursbanken kontinuerligt ska kunna nyttja bästa praxis inom 
talteknologiområdet. En utblick vittnar om att talresursbanken bör placeras som en egen enhet på en etablerad organisation.  
Detta är i enlighet med hur internationella språkdatabaser organiserats under etableringsåren (se USA, Norge och Neder-
länderna/Belgien för konkreta exempel). Sammanställningen redogör även att talresursbanken bör tillhandahålla juridisk 
spetskompetens för att underlätta kontinuerlig uppdatering av talresurser samt tillhandahålla en fritt åtkomlig katalog för 
sökning via användarvänligt webbgränssnitt. Vidare kan vikten av strategisk styrning i form av en rådgivande styrgrupp under 
etableringsfasen konstateras.

4.2 Möjliga ambitionsnivåer för talresursbanken
Talresursbanken riktar sig till olika användare och producenter vars behov skiljer sig på ett flertal nivåer. I en övergripande 
kartläggning av talresursbankens potentiella användare kan man identifiera alltifrån enskilda entreprenörer till talteknologiska 
forskargrupper, vilka i vissa avseenden skulle kunna kontrastera mot varandra.

En av de främsta skillnaderna mellan användarna framträder i valet av användargränssnitt. Entreprenörer har generellt sett 
behov av ett öppet API mot tjänster samt färdiga programvaror och system (exempelvis öppen källkod för taligenkännings-
motor), medan forskargrupper ställer mer forskningsspecifika krav på verktyg och talkorpus. Båda målgrupperna har dock 
behov av grunddata att träna sina applikationer på.

Tidsperspektivet är ytterligare en viktig aspekt som skiljer målgrupperna åt, då företag i regel har en kortare tidshorisont som 
är mer eller mindre kundberoende, medan forskningen vanligtvis arbetar med långsiktiga talteknologiska projekt på minst 
tre till fem år. Detta innebär att forskningen generellt framför krav på mer storskaliga investeringar i talresurser för framtida 
teknologier medan företagens behov kan vara tillgodosedda även vid mer begränsade satsningar på talresurser för befintliga 
teknologier. 

Denna rapport eftersträvar att redogöra för en organisationsform som i görligaste mån tillgodoser behovet hos samtliga 
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målgrupper, men som ger förtur till utvecklingsområden som främjar konsumentnytta och kommersialisering av talbaserade 
tjänster i en nära framtid. 

4.3 Rekommenderad organisationsform
Det finns i huvudsak två alternativa förvaltningsmodeller som avspeglar de ambitionsnivåer som beskrivits; en ”minimum 
viable product (MVP) modell” och en mer storskalig modell (där man tillhandahåller tillräckliga resurser för avancerad forsk-
ning exempelvis inom kollaborativ robotik). 

I syfte att eliminera kostnader som inte är värdeskapande för slutanvändaren bör talresursbanken organiseras enligt en MVP 
modell, alltså endast inkludera de mest väsentliga operativa funktionerna. Detta blir centralt dels för att minimera årliga 
driftkostnader, dels för att möjliggöra en flexibel, snabbrörlig och skalbar vidareutveckling med hänsyn till rådande samhälle-
liga behov.

En MVP modell innebär kontinuerlig uppdatering av taldata som motsvarar industrins minimikrav på relevans och kvalitet, 
och kan öppna upp för storskaliga satsningar på projektbasis när finansiering och samarbetspartners matchas. Det är önskvärt 
att prioritera utvecklingsområden efter deras näringslivsanpassning och potentiella konsumentnytta. Storskaliga satsningar 
på projektbasis skulle innebära att de metoder för utveckling av talresursbanken som återfinns i kapitel 4:4 utförs i större 
skala med tydlig inriktning och säkerställd finansiering.

Operativ verksamhet
Talresursbanken bör lämpligen placeras som en egen enhet inom en större etablerad organisation, för att utnyttja existerande 
infrastruktur och möjliggöra bemanning efter behov. Baserat på utvärdering av användarens behov och övergripande målsätt-
ning för talresursbanken har väsentliga funktioner kartlagts. Som visas nedan (Figur 3) skulle den operativa verksamheten 
inledningsvis kräva cirka tre till fem personer, som vid behov kompletteras av externa råd och outsourcade tjänster. 

 

Figur 3
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Bemanning och ansvarsområden

Samordnare 
En till två personer kan till en början ansvara för all samordning och extern kommunikation på talresursbanken. Den sam-
ordnade funktionen spelar en nyckelroll och har i huvuduppgift att samverka med utvalda aktörer, utföra omvärldsbevakning 
samt utvärdera talresursbankens möjligheter och metoder att sammanställa utfallet av de befintliga datainsamlingsansträng-
ningar som sker idag runtom i Sverige. Samordnaren övervakar hela värdekedjan – från insamlingen av befintlig och ny talin-
frastruktur, till komplettering, datahantering och distribution som slutligen når konsumenten i form av en talbaserad tjänst 
eller produkt. Rollen som samordnare innebär att personen i fråga i). agerar länk mellan olika intressenter och den operativa 
verksamheten, ii). försäkrar att prioriteringen av utvecklingsområden är ett resultat av överläggningar mellan representanter 
från forskningsrådet och talrådet, iii). skriver avtal med befintliga taldatainnehavare (exempelvis de som identifierats i KTH:s 
rapport ”Nyttjande av offentligt tillgängliga svenska talresurser i en nationell talresursbank”), samt iv). initierar projekt 
genom att sammanföra talresursbankens utvecklingsområden med en tydlig finansiär och ett intresse från industrin. Därtill 
har samordnaren även ansvar över standardiseringsarbetet i strävan mot interoperabilitet – att talresursbanken applicerar 
etablerade standarder, format och principer för lätt integrering med industrin och andra internationella resursbanker. Fast-
ställandet av standarder är en pågående process och det är angeläget att detta område koordineras väl på talresursbanken.

Talteknolog
Alla uppgifter relaterade till datahantering såsom insamling, komplettering, metahantering och uppdatering av taldata är 
centrala i den operativa verksamheten. Här krävs inledningsvis en till två personer som besitter teknisk kompetens och  
erfarenhet inom systemutveckling. Skulle man välja att helt utesluta förädling av data inom talresursbanken kan man  
möjligen omvärdera behovet av talteknologisk kompetens på talresursbanken.

Drift och webbansvarig
Denna roll kräver erfarenhet av drift av stora databaser och webb, samt kompetens inom administration och ledning, IT-säkerhet 
samt marknadsföring. Inledningsvis skulle en person kunna anta driftsansvaret. Det ligger också inom personens ansvarsområde 
att säkerställa en användarvänlig webbkatalog med slagkraftig sökfunktion, i gemensamma APIs och format för användarna.

Outsourcade tjänster
För att uppnå kostnadseffektivitet bör man bemanna talresursbankens funktioner delvis utanför den operativa verksamheten. 
Dessa områden bedöms vara lagring och utvalda storskaliga satsningar på projektbasis exempelvis inspelning av ny taldata.

Lagring av data bör organiseras tillsammans med ett externt företag, exempelvis SUNET eller Swedish National Infrastructure 
for Computing (SNIC), för att uppfylla säkerhetskrav enligt industristandarder och snabb skalbarhet efter behov. Det är ange-
läget att man tillgängliggör tillräckligt hög processorkapacitet samt tillhandahåller säkerhetsåtgärder såsom skalskydd, dual 
locations, katastrofskydd och backuper för att förhindra obehörig åtkomst. Lagring av data bör organiseras som ett kluster av 
resurser där all data inte nödvändigtvis måste lagras på förvaltarens egna serverar.

Ytterligare en funktion som kan läggas utanför den ordinarie operativa verksamheten är inspelning nya taldata. Detta är en 
kostsam process och bör därför ligga utanför den årliga driftsbudgeten och endast adderas när extern finansiär tydligt finns 
kopplat till utvecklingsprojektet.

Forskningsråd
Utöver den operativa verksamheten rekommenderas inrättandet av ett råd som avgör vilken metod för utveckling som ska 
prioriteras samt vilken talinfrastruktur som är mest relevant att investera i. Forskningsrådet som förslagsvis drivs av taltekno-
loger från en etablerad institution, exempelvis KTH, ska i nära dialog med samordnaren på talresursbanken säkerställa industrirele-
vans, kvalitet, forskningsnytta och ett tillräckligt högt utvecklingstempo. Vidare kan Forskningsrådets uppgifter inkludera utforsk-
ande av nya metoder för resursinhämtning, utvärdering av behovet av ny talinfrastruktur och skapande av akustiska modeller. 

Talråd
För att bevaka det kommersiella huvudsyftet samt besluta om talresursbankens strategiska inriktning, rekommenderas att 
upprättandet av ett talråd som sammanträder minst 1-2 gånger årligen. Detta talråd kan förslagsvis bestå av representanter 
från universitet, talteknologiföretag, PTS samt personer med funktionsnedsättning under ledning av en övergripande ansva-
rig institution, exempelvis ISOF. Som ansvarig myndighet för nationell språkpolitik och språkinfrastruktur skulle ISOF i den-
na roll bli en viktig aktör i talrådet för att se till att talresursbankens övergripande strategiska riktning är i samklang med de 
politiska prioriteringar som föreligger när det gäller svensk språkteknologi. Tillsammans med existerade nationella term- och 
textbanker, Rikstermbanken och Språkbanken, blir talresursbanken en väsentlig del av det fortsatta språkpolitiska arbetet. 

I likhet med styrande råd för internationella språkdatabaser är talrådets bevakande funktion extra viktig i etableringsfasen, 
för att säkerställa att talteknologiska utvecklingsområden prioriteras efter funkgruppers och konsumenters intressen.
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4.4 Möjliga metoder för utveckling av talresursbanken
Utvecklingsområdena som är listade i detta kapitel innefattar exempel på metoder för uppdatering av talresursbanken. Dessa 
uppdateringar är nödvändiga för att uppnå en framtidssäkrad lösning. Utvecklingsområdena bör prioriteras av en samordnande 
roll hos förvaltaren baserat på kommersiell potential, finansieringsmöjligheter och rådande behov. 

Utvecklingsområdena kan inbegripa olika aspekter av datahantering såsom insamling, underhåll, komplettering och distribution 
av taldata. Förslagsvis kan förvaltaren fokusera sina resurser på att i). frigöra redan befintliga taldata ii). generalisera och 
komplettera forskningsämnade data, iii). automatisera inflödet av taldata och derivat genom inbyggda processer hos befintliga 
taldataproducenter, iv). applicera alternativa metoder och i vissa fall engagera sig i v). inspelning av ny talinfrastruktur.

Frigöra befintliga taldata
En strategisk prioritering är att dra nytta av de stora datamängder som redan spelats in, men som idag är obrukbara av 
exempelvis juridiska skäl. Rent praktiskt har frigörandet av data visat sig vara en i huvudsak juridisk process som innebär 
tolkning av avtal hos befintliga taldataproducenter gällande personuppgiftslagen och lagen om upphovsrätt. Det är lämpligt 
att prioritera frigörandet av befintlig data framför inspelning av ny talkorpus, eftersom man då kan ta tillvara på synergieffekter 
– till exempel utnyttja kapitalet som redan investerats i resurserna. Frigörandet av befintliga data uppenbaras därför som ett 
intressant utvecklingsområde för talresursbanken.

Generalisera och komplettera forskningsämnade data
Ofta ställer talteknologisk forskning mer specifika krav på talkorpus än industri och allmänhet, vilket gör att forskningsämnade 
data ofta förbises som en outnyttjad resurs, med generellt undantag för s.k. ”applicerad forskning” där databehoven ofta är 
snarlika kommersiella företags intressen. Detta innebär ofta att forskningsprojekt avslutas direkt när de tillhandahållit de 
verktyg och statistiska modeller som projektet finansierats för. En väl fungerande talresursbank i nära samarbete med taltek-
nologisk forskning borde däremot kunna fylla gapet som uppstår i överlämningen till kommersiellt bruk och på så sätt göra 
taldata mer heltäckande, generell och tillgänglig. Med kompletterade inspelningar kan man till exempel göra forskningsämna-
de taldata återanvändbara till lindrigare kostnad än typiska nyinspelningar, då en stor del av utvecklingskostnaderna bärs av 
finansieringen för de utförda projekten. Generaliseringstillägg bedöms därmed som en möjlighet för talresursbanken att tillgå 
taldata till begränsad kostnad.

Automatisera inflödet av taldata och derivat
Som identifierat i tidigare rapporter bör man i möjligaste mån upprätta automatiserade inflöden av deriverade talteknologiska 
resurser, t.ex. statistiska modeller av akustiska signaler. Inflöden av derivat uppstår som en möjlighet att upprätthålla upp-
hovsrätt och lösa eventuell juridisk problematik, samtidigt som man löpande tillför taldata till talresursbanken. Detta skulle 
exempelvis innebära att särskilt intressanta dataproducenter såsom exempelvis Kungliga Biblioteket (KB) och Myndigheten 
för tillgängliga medier (MTM) bygger in deriveringsprocesser i befintlig infrastruktur, och på så sätt anonymiserar taldata 
innan den når talresursbanken. 

Tillämpning av alternativa metoder
För säkerställande av kontinuerlig uppdatering av taldata har alternativa metoder för datainsamling visat sig användbara, ex-
empelvis ”gamification” (där man applicerar spelmekanismer för att öka engagemanget från användarna) och ”crowdsourcing” 
(där användarna bidrar med exempelvis uppmärkning). Tanken är att ge bort tjänster kostnadsfritt i utbyte mot datarättig-
heter som användaren är villig att dela eller lämna ifrån sig. Exempel på detta är så kallad ”versionshantering” som innebär 
att användaren förbättrar och kompletterar transkriptionen till en ljudfil, samt ”transkriptionsservice” där användaren kan 
lämna ifrån sig en ljudfil (taldata) och via en automatiserad taligenkänningsmotor få tillbaka text i realtid.

Spela in ny talinfrastruktur
Ytterligare ett möjligt utvecklingsområde för talresursbanken är att investera i inspelning av ny talinfrastruktur. Nyinspelning 
av talinfrastruktur är dock ett relativt komplicerat område att närma sig, då det kan vara svårt att isolera den talinfrastruktur 
man bedömer vara mest värdefull på sikt. Inspelning av kvalitetsdata är dessutom en tämligen kostsam process (exempelvis 
kostar det i storleksordningen 3 mnkr att producera ca 100 tim. transkriberade taldata för standardiserad taligenkänning och 
10 tim. syntesröst för standardiserad talsyntes). Mot denna bakgrund finns det möjligen anledning att spela in ny baskorpus 
motsvarande NST-data för att underlätta översättning och interoperabilitet med andra EU-språk. Brutet tal och tal från äldre 
personer är ytterligare exempel på talkorpus vilka det möjligtvis finns anledning att finansiera nyinspelning av.
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5 Utvärdering av förvaltarkandidater 

5.1 Översikt av föreslagna förvaltarkandidater
Ett antal organisationer nämndes i uppdragsbeskrivningen som lämpliga att utvärdera för förvaltarskapet av en framtida 
talresursbank. Utöver dessa har ytterligare möjliga aktörer föreslagits, analyserats, och i de flesta fall tagits bort från listan 
över potentiella förvaltare på grund av begränsad lämplighet. Nedanstående förteckning utgör de ursprungligen föreslagna 
aktörerna, och motsvarar i huvudsak de organisationer som analyserats mer i detalj inom ramen för denna rapport.

•  Digisam är ett samordningssekretariat placerat på Riksarkivet. På regeringens uppdrag arbetar Digisam sedan 2011 med 
digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av svenskt kulturarv. Vidare har Digisam rollen som kun-
skapscenter inom SWE-CLARIN. Digisam har sitt säte i Stockholms län och en budget på  ca 4,8  mnkr per år.

•  Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF) samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortsnamn, personnamn och 
folkminnen. På ISOF:s avdelning Språkrådet bedrivs samordning av nationell språkinfrastruktur, språkvård och språk-
politik. ISOF har totalt  ca 100 anställda och finansieras via statligt anslag med en årlig budget på ca 60  mnkr. ISOF har 
sedan många år tillbaka varit involverade i olika projekt relaterade till detta uppdrag exempelvis regeringsuppdraget 
(Ku2011/860/KA) som åsyftade att utveckla formerna för drift och samordning för en nationell språkdatabank.

•  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är ett ledande tekniskt universitet och anses vara en pionjär inom talteknologiom-
rådet. I utvärderingen av förvaltarkandidater har hela KTH tagits i beaktande, medan specifika enheter, till exempel Tal, 
Musik och Hörsel, eller andra enheter med likartad förmåga, lämpligen skulle kunna utgöra en ansvarig organisatorisk 
enhet för en talresursbank. Tal, Musik och Hörsel besitter flertalet utspridda talresurser från tidigare forskningsprojekt 
och ansvarar för den pågående inventeringen av användbara talresurser som kan ligga till grund för talresursbanken, på 
uppdrag av PTS.

•  Kungliga Biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och har i uppdrag att samla in, bevara och offentliggöra material 
som publicerats i Sverige eller på svenska, i ljud, film och skript. KB är huvudsakligen statligt finansierat och har  ca 300 
anställda.

•  Nasjonalbiblioteket i Norge är ett nationalbibliotek som grundades 1811. På nationellt uppdrag driver Nasjonalbiblioteket 
sedan 2010 Norges digitala språkdatabas som samlar resurser för forskning och allmänt bruk. Denna avdelning, benämnd 
Språkbanken, har ca 2-3 anställda och en årlig kostnad på mellan fem och åtta miljoner norska kronor. 

•  Språkbanken i Göteborg är en nationell forskningsenhet placerad vid Göteborgs universitet och har arbetat med att samla 
in, förädla och tillgängliggöra textresurser sedan 1975. Språkbanken har kompetens vad gäller svenska textkorpusar och 
lingvistik och tillhandahåller cirka 11 miljarder ord i text. Språkbanken arbetar i nära samarbete med språkinitiativet 
SWE-CLARIN och har ca 30 anställa.

•  Svensk Nationell Datatjänst (SND) är ett svenskt digitalt centrum för forskning och drivs vid Göteborgs universitet. SND 
arbetar på uppdrag av Vetenskapsrådet med att dokumentera och tillgängliggöra forskningsdata för långtidsbevaring, 
återanvändning och sökbarhet. SND är medlem i en rad internationella organisationer och samfund och har ca 30 anställda.

•  Terminologicentrum (TNC) ombildades år 2000 till ett privat aktiebolag och arbetar med nationell samordning av svensk 
terminologi och fackspråk, på uppdrag av regeringen. TNC erhåller statligt anslag från Näringsdepartementet för sitt ar-
bete med att driva, underhålla och utveckla Sveriges nationella termbank Rikstermbanken. Cirka tio personer arbetar på 
TNC, varav runt tre på deltid med förvaltningen av Rikstermbanken. TNC:s basanslag är omkring 4,3 mnkr och företaget 
har sitt säte i Stockholm. 

•  ”Öppna data” är en plattform för förmedling av data, vilken regeringen gav Vinnova i uppdrag under 2012, som en del av 
regeringens e-förvaltningsstrategi 2012. Projektet syftar till att främja tillgängliggörandet av information från statliga  
myndigheter samt att stödja utveckling av e-tjänster. Riksarkivet utvecklar och förvaltar numera webbkatalogen för 
Öppna data och har sitt säte i Stockholm. Öppna Data kunde i ett tidigt skede bedömas ha begränsad lämplighet som 
förvaltare av talresursbanken på grund av aktörens organisatoriska modell samt bristande intresse. Därav återfinns inte 
Öppna data i rankingen av förvaltarkandidater. 



Förvaltning, finansiering och strategi för en framtida talresursbank.  Sid. 14 

5.2 Utvärderingsmodell av föreslagna förvaltare 
Baserat på den rekommenderade förvaltningsmodellen för en eventuell framtida talresursbank har en lämplig kravbild på 
förvaltare kartlagts. Förvaltarkandidaterna har blivit utvärderade baserat på ramverkets fyra kategorier och sedan rankade 
med hjälp av viktade betyg med hänsyn till kriteriernas varierande betydelse (se Figur 4). 

Figur 4

Kategorierna är: grundläggande kriterier, operativa förmågor, nyckelkompetenser samt infrastruktur. Vid förvaltarbedömningen 
har varje enskilt kriterium kvantifierats (enligt en skala från ett till fyra) baserat på förvaltarkandidatens bedömda kapacitet 
(förutom de två första kriterierna som är binära). Då värdet och relevansen hos olika kriterier skiftar stort – till exempel anses 
förvaltningsintresse viktigare än tillhandahållandet av infrastruktur – har förvaltarkandidaternas betyg multiplicerats med en 
bedömningsmall i skala 1-10.

Inom kategorin för grundläggande kriterier, ses att förvaltaren är verksam inom Sverige samt är statligt ägd som väsentligheter 
för en lyckad förvaltning och erhåller därmed vikten tio poäng. Även förvaltarens uttryckta intresse för förvaltningsuppdraget 
samt ett oberoende gällande talresurs-användning i kommersiella eller forskningssyften tilldelas högsta vikt. Att förvaltaren 
inger förtroende som distributör av talresurser bedöms gynna talresursbankens genomslagskraft. Långsiktighet är bland annat 
nödvändigt för att upprättandet av en talresursbank ska anses samhällsekonomiskt lönsamt. Närhet till teknisk utveckling är 
viktigt för att kunna säkerställa att talresursbanken hålls aktuell på lång sikt. Kriterierna för förtroende, långsiktighet och närhet 
till teknisk utveckling tilldelas därmed en vikt på fem poäng.

Kategorin för nyckelkompetenser skapar förutsättningar för förvaltaren att klara uppdraget. Vidare redogör de operativa förmå-
gorna för de viktigaste aspekterna rörande datahantering; insamling, hantering, uppdatering, lagring och tillgängliggörande av 
data. Till exempel bedöms kriteriet för tillgängliggörande med utgångspunkt från förvaltarens kapacitet att kunna tillhandahålla 
en distributionskanal med strukturerade gränssnitt specifikt inriktat mot industri. De infrastrukturella kriterierna beskriver 
vidare de fysiska tillgångar som krävs för att klara förvaltningsuppdraget. Så väl nyckelkompetenser som operativa förmågor och 
infrastruktur bör alla finnas på plats i den framtida talresursbanken, men bedöms kunna erhållas genom rekrytering, upplärning, 
inköp eller outsourcing, och kan därmed bedömas mindre angelägna än de grundläggande kriterierna. Kriterier inom dessa kate-
gorier viktas därför med tre respektive två respektive ett poäng.

1. Talresursbanken bör vara verksam inom Sverige

2. Statlig ägarform, oberoende och övergripande strategiskt riktning kan säkerställas

3. Det ska finnas ett tydligt förvaltningsintresse hos kandidaten

4. Oberoende förhållande till talresursernas användning i kommersiella eller 
forskningssyften

5. Förvaltaren bör vara etablerad och inge förtroende som distributör av  
talresurser

6. Upprättandet av  en talresursbank fordrar långsiktig planering

7. Närhet till forskning säkerställer industrirelevans och kvalitet

1. Talteknologer måste finnas på plats eller rekryteras

2. Systemutvecklare med inriktning mot språkteknologi

3. Tillgång till jurister med specialisering på upphovsrätt, hantering av 
licenser och avtal

4. Samordning av vidareutveckling, bedöma behov och göra angelägna 
prioriteringar

5. Ledning och administration av talresursbanken

6. Ansvar marknadsföring, externa relationer och webbportal

7. Förvaltnings- och datasäkerhet, erfarenhet drift av stora databaser

1. Tillgång till tillräcklig processorkapacitet, RAM-minne, cores etc

2. Skalskydd, backups, dual-locations etc för att förhindra obehörig åtkomst

3. Fysisk lokal för operativ verksamhet

1. Frigöra befintlig taldata och skapa ny med utvalda aktörer

2. Verktyg för storskalig annotering, transkribering,  
utveckling av språkmodeller

3. Drift, underhåll och uppdateringssystem av taldata

4. Servrar, långsiktig och säker lagring av taldata

5. Distributionskanal med strukturerade gränssnitt riktad  
mot konsumentnyttjande

Ramverk för utvärdering av förvaltarkandidater
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2. Skalskydd/  hostinglösning

3. Fysisk lokal
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5.3 Rekommendation av förvaltare
Av de listade aktörerna bedöms tre vara särskilt relevanta baserat på de ovan beskrivna kriterierna. Övriga utvärderade förval-
tare har trots sina individuella styrkor och kompetenser bedömts vara mindre lämpliga att förvalta en talresursbank på basis 
av en eller flera parametrar (se Figur 5).

•  SND prefereras huvudsakligen på grund av sitt tydliga förvaltningsintresse, erfarenhet av metahantering samt aktiva 
deltagande i en rad internationella organisationer och samfund. SND har en etablerad roll som datadistributör och har 
anförtrotts finansiering från Vetenskapsrådet sedan 2008, vilket resulterar i ett högt genomsnittligt betyg på grundläggande 
kriterier samt tillhandahållande av infrastruktur. Vidare finns i stort sett samtliga operativa förmågor och nyckelkompe-
tenser på plats, vilket sammantaget innebär ett slutgiltigt viktat betyg på 95 av 100.

•  KTH (specifikt enheten för Tal, Musik och Hörsel), får höga poäng delvis på grund av sin närhet till talteknologisk 
forskning och tillhandahållande av operativa förmågor såsom tekniska-, talteknologiska- och samordnande kompetenser. 
KTH har ansvarat för inventeringsuppdraget och besitter erfarenhet av datahantering och insamling av taldata. KTH är en 
välkänd aktör på området och har samarbetat med många av de intressenter som finns inom talteknologiområdet, vilket 
återspeglas på viktningsresultatet som uppgår till 92 av 100. 

•  Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF) är en stark kandidat i huvudsak på grund av sin etablerade roll som myn-
dighet inom svensk språkpolitik och -infrastruktur. ISOF har i tidigare nationella uppdrag visat intresse av att samordna 
nationella språkliga resurser för en effektiv språkinfrastuktur och delar många visioner kring långsiktighet och demokra-
tisering av information. Kandidaten har en lång erfarenhet av strategisk och politisk koordinering av språkinfrastruktur, 
vilket bidrar till viktningsbetyget på 80 av 100.

Figur 5

Av dessa framträder Svensk Nationell Datatjänst som den förvaltningskandidat med bäst förutsättningar att kunna uppnå 
talresursbankens övergripande mål. Finansieringen av SND är delad mellan Göteborgs Universitet och Vetenskapsrådet, av 
vilket SND sedan 2008 har anförtrotts ett nationellt uppdrag att samordna data i forskningssyfte. I den nuvarande verksam-
heten finns tydliga visioner om långsiktighet, öppenhet och tillgänglighet, vilket går i linje med talresursbankens syfte. SND:s 
verksamhet inkluderar ingen egen användning av taldata, vilket säkerställer en oberoende inställning till förvaltningen. Sedan 
projektets början har SND visat tydligt intresse för förvaltningsuppdraget.
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SND är en uttalad svensk nod i flertalet internationella nätverk, till exempel CESSDA, DataCite, CLARIN, RDA och IASSIST 
samt arbetar i nära samarbete med Språkbanken och det uppmärksammade språkinitiativet SWE-CLARIN. SND arbetar 
aktivt med att etablera kontaktnät mot flertalet lärosäten i Sverige, vilket ligger i linje med den samordnarroll som efterfrågas 
på talresursbanken.

Initiativ för att skapa en standard för teknisk dokumentation centralt hos en framtida talresursbank. SND har tydliga rutiner 
kring standardisering, metadatahantering och handmärkning av språkdata vilket återspeglas i SND:s medlemskap i internatio-
nella DDI Alliance Data Documentation Initiative (DDI). SND är även certifierad enligt Data Seal of Approval, vilket omfattar 
processer från hur data lämnas, tas emot och struktureras till hur de återanvänds och tillgängliggörs. Detta styrker förvaltar-
kandidatens kvalitet och hantering av tillgänglighetsaspekter. 

Även förvaltarens tillhandahållande av datalagringsresurser och högpresterande datanätverk är av vikt för att denne ska klara 
förvaltningsuppdraget. Hos SND pågår nu migration till det etablerade metacentret SNIC som levererar maskin- och lagrings-
kapacitet i Sverige, vilket indikerar goda förutsättningar vad gäller långsiktig utveckling av talresursbanken.

5.4 Kritiska områden och lämpliga åtgärder för SND 
Trots SND:s lämplighet som förvaltare finns potentiella risker och hinder som skulle kunna stå i vägen för en lyckad imple-
mentering av en framtida talresursbank. I detta kapitel listas några identifierade potentiella risker. Det finns även områden 
som specifikt SND bör överväga i syfte att säkerställa en effektiv implementering och drift av en eventuell talresursbank. 

Säkerställa fönster mot industrin
SND har sedan sin etablering haft ett forskningsfokus, och trots att kommersiella företag redan utgör en viss del av aktörens 
användarbas är det angeläget att ett tydlig fönster mot industrin säkerställs. SND rekommenderas att identifiera enkelt åt-
komliga och användarvänliga gränssnitt och välja distributionskanaler med ett tydligt fönster mot applikationsutvecklare och 
företag. Det är troligt att forskningsgrupper inom talteknologiområdet redan varit i kontakt med SND som är en etablerad 
aktör inom forskningsvärlden. En viktig fråga för SND blir att undersöka och mäta intresset hos användarna samt att skapa 
en förståelse kring de nyckelresurser som måste på plats (till exempel utvecklare, installatörer och support) för att reducera 
användartröskeln och se vilka produkter (till exempel rådata, grundmodeller, öppen källkod, färdig programvara) som visar 
sig mest användbara ur ett kommersialiseringsperspektiv. 

Säkerställa juridisk spetskompetens
Det råder idag viss osäkerhet kring ägandeförhållanden kring myndigheters och andra databasers talresurser. Det är av stor 
vikt att utreda vad som gäller beträffande PuL, upphovsrätt, och framtida liknande regleringar, t.ex. EU:s dataskyddsreform, 
Dataskyddsförordningen, för att kunna. I likhet med samtliga intervjuade internationella aktörer bör förvaltaren säkerställa 
juridisk spetskompetens, kontakta dataproducenter och i samråd tolka existerande regelverk. Detta är viktigt eftersom tali-
genkänningstjänster utvecklas på basis av självlärande system som kräver ett tillräckligt antal förekomster i rådata. Hos SND 
finns idag erfarenhet av hantering av PuL samt juridisk expertis inom området. För att säkerställa effektiv datahantering kan 
även expertis inom lagen om upphovsrätt med fördel förvärvas.

Övergripande riskområden
Utöver de specifika kapacitetskraven som förvaltaren bör eftersträva finns mer allomfattande risker associerade med driften 
av talresursbanken. Den huvudsakliga risken är att talresursbankens nyttjandegrad blir lägre än förväntat och därmed inte 
uppfyller sitt syfte om främjande av kommersiella talteknologiska applikationer. Denna situation skulle kunna uppstå som 
konsekvens av flertalet bakomliggande orsaker. Exempel på sådana samt föreslagna åtgärder står att finna nedan (Figur 6).

Figur 6
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Det finns en eventuell risk att talresursbanken inledningsvis saknar tillräcklig datamängd för att betraktas som relevant av 
användare. Exempelvis skulle insamlingen av nya och befintliga taldata kunna försvåras av rådande regelverk kring PuL och 
upphovsrätt, så som betonas i rapporten ”Nyttjande av offentligt tillgängliga svenska talresurser i en nationell talresursbank” 
(KTH). För att undvika en sådan situation krävs kontinuerlig utvärdering av metoder för utveckling/insamling av ny taldata. 
Vid intervjuer med olika aktörer inom talteknologiområdet har varierade önskemål om talresursernas format uttryckts, vilket 
indikerar en risk för att formatet i vilket talresurserna tillgängliggörs inte motsvarar användarnas behov. För att undvika den-
na risk bör förvaltaren föra dialog med användare samt sträva efter att tillgängliggöra talresurser i en bredd av format. Vidare 
resulterar den rådande bristen på allmänt vedertagna standarder för tillgängliggörande av talresurser i en risk för teknisk 
otillgänglighet. För att minska denna risk bör förvaltaren bevaka utvecklingen avseende internationella standarder för talre-
surser. Ytterligare en risk är att de talresurser som tillgängliggörs anses inaktuella i förhållande till språkets eller teknologins 
utveckling. Förvaltaren bör inte begränsa talresursbankens fokus till existerande teknologier, utan även bevaka den teknolo-
giska utvecklingen samt dess behov av talresurser. Kontinuerlig uppdatering av rådata i hänsyn till den språkliga utvecklingen 
är dessutom eftersträvansvärt. Utöver detta finns en risk för lågt nyttjande av talresursbanken på grund av begränsad känne-
dom. Om nämnd situation uppstår bör förvaltaren verka för att etablera en närvaro i nationella och internationella organisa-
tioner samt öka sin satsning på marknadsföring, exempelvis genom sökmotoroptimering.
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6 Finansiering

6.1 Komponenter av finansiering
Vid kartläggning av finansieringsbehovet har kostnader associerade med implementering, drift samt utveckling åtskiljts. Kost-
nadsanalysen är baserad på den förvaltningsform samt ambitionsnivå som rekommenderas i kapitel 4:3. Det är dock värt att 
ta i beaktande att finansieringsbehovet kan komma att fluktuera på sikt i och med teknologimarknadens snabbföränderliga 
natur. För att en investering i en framtida talresursbank ska vara meningsfull bedöms att finansieringen måste säkerställas för 
minst tio till tjugo år. En översikt av de olika kostnadsområdena står att finna nedan (se Figur 7).

Figur 7

6.2 Kostnadsbedömning per komponent
Implementering
Kostnaderna för implementering är i hög grad beroende av förvaltarens initiala förutsättningar och existerande infrastruktur. 
Kostnader vid implementering av talresursbanken innefattar utvecklande av den överlämnade prototypen och kan delas upp i 
fem huvudsakliga kostnadskomponenter: i). personalkostnader, ii). rekrytering samt utbildning av personal, iii). uppbyggnad  
av digital infrastruktur, iv). hårdvara och mjukvara (exempelvis backupsystem och dokumentationsprogram) samt v). fysisk 
infrastruktur (exempelvis lokaler, lagrings- och datakapacitet). Av dessa kostnadskomponenter förväntas personalkostnaderna  
vara den största kostnadsposten. Total årlig kostnad under implementeringsfasen bedöms hamna på omkring 5-8 mnkr per år 
under två till tre år. Upprättandet av talresursbanken hos förstahandsrekommenderad förvaltare estimeras således att kosta 
totalt ca 10-16 mnkr.

Drift
Den årliga kostnaden för drift av talresursbanken står till stor del i korrelation till antalet FTE:s (”Full time equivalent”, 
dvs. antal heltidsanställningsekvivalenter). Fyra kostnadskomponenter associerade med driften har identifierats i fallande 
storleksordning: i). personalkostnader, ii). kostnader för fysisk infrastruktur i form av exempelvis lokal och processorer, iii). 
kostnader associerade med digital infrastruktur samt iv). kostnader för hård- och mjukvara. Personalkostnaderna förväntas 
utgöra huvuddelen av driftskostnaderna då kostnaden för fysisk och digital infrastruktur är relativt begränsade. Den totala 
årliga driftkostnaden förväntas uppgå till 4-6 mnkr. Dessa belopp inbegriper arbetskraft till ett värde på mellan 3 och 5 mnkr, 
samt övriga kostnader till ett värde av ca 1 mnkr. 

Utveckling
Ytterligare utveckling av talresursbanken medför inga fasta kostnader utan tillkommer på projektbasis. Utveckling som sker 
inom projekt ligger utanför den ordinarie verksamheten och kan minimeras eller delas upp efter rådande situation och behov. 
Detta medför möjlighet att avvakta genomförandet av ytterligare utveckling tills externa finansiella medel för projektet finns 
att tillgå. Utvecklingskostnaderna skulle därför kunna variera mellan noll och över 10 mnkr årligen. Till det löpande arbetet 
med utvecklingsområdena föreslås 1-2  mnkr årligen inom ramen för driftsbudgeten.

Kostnadsanalys
Utveckling

5-8 mnkr 5-8 mnkr 4-6 mnkr 4-6 mnkr

0-10+ mnkr

4-6 mnkr

0-10+ mnkr

Personal 

Rekrytering och  
upplärning 

Digital infrastruktur 

Hårdvara och mjukvara 

Fysisk infrastruktur 

 

Personal 

Rekrytering och  
upplärning 

Digital infrastruktur 

Hårdvara och mjukvara 

Fysisk infrastruktur 

 

Personal 

   
  

Digital infrastruktur 

Hårdvara och mjukvara 

Fysisk infrastruktur 

 

Personal 

   
  

Digital infrastruktur 

Hårdvara och mjukvara 

Fysisk infrastruktur 

Utvecklingsprojekt

Personal 

   
  

Digital infrastruktur 

Hårdvara och mjukvara 

Fysisk infrastruktur 

Utvecklingsprojekt

K
os

tn
ad

sk
om

po
ne

nt
er

Fi
na

ns
ie

ri
ng

Ö
vr

ig
a

D
ep

.

Implementering Drift

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5



Förvaltning, finansiering och strategi för en framtida talresursbank.  Sid. 19 

6.3 Former för finansiering
Vid sammanställning av finansieringsalternativen har de tänkbara finansiärerna delats upp i fem kategorier; departement, 
övrig statlig finansiering, privata, EU, samt övrig finansiering. Finansieringsbehovet har vidare analyserats i talresursbankens 
olika faser; implementering, drift och utveckling (se Figur 8). Logiken för lämplig relation mellan finansieringsform och 
utvecklingsfas beskrivs i följande kapitel. 

Figur 8

6.4 Internationell utblick 
En kartläggning av internationella taldatabaser och deras finansieringsform visade att en övervägande del av databaserna 
finansieras med statliga medel (se Figur 9). Av de databaser som förvaltas av en statligt ägd organisation finansieras flertalet 
genom moderorganisationens budget. Exempel är Norska Språkbanken som finansieras direkt ut Nasjonalbibliotekets budget 
och LDC som delfinansieras av University of Pennsylvania. Ett liknande koncept appliceras på TST-centralen, som förvaltas 
av Instituut voor de Nederlandse Taal (Institutet för det Nederländska Språket) med styrning och finansiering av Taalunie 
(Det Nederländska Språkets Union). Taalunie finansieras i sin tur av den nederländska och belgiska staten. 

Vissa aktörer tillämpar även användarfinansiering för att anskaffa kapital till sin verksamhet. Detta kan exempelvis inbringas 
genom att medlemsavgifter krävs för tillgång till databasen, eller avgifter för nedladdning av enskilda korpusar. Denna finan-
sieringsmodell står dock i strid med den ursprungliga svenska visionen om att talresursbanken ska vara öppen och kostnads-
fri för alla. 

Figur 9

Översikt av huvudsakliga finansieringskällor
Aktörer Imp Drift Utv

Ja Ja Ja

Nej Nej Ja

Nej Nej Ja

Match

Beskrivning

Departement

Övrig finansiering

Privat finansiering

Finansiering via regeringsupp-
drag från departement

Icke kommersiella aktörer, 
donationer, stiftelser, crowdfun-
ding etc

Kommersiella aktörer t.ex. 
applikationsutvecklare med 
intresse av talresurser

• Ex. Närings-, Kultur- och Utbildningsdepartementet

• EIT Digital Stockholm

• Organisationer ex. OECD

• Nordic Innovation, Nordfosk, HFSP

• Kommersiella företag: ex. EF

• Potentiella användare ex. STTS, Nuance

Nej Nej JaEU bidrag
Internationella nätverk inom 
talteknologiområdet

• EU-program via Tillväxtverket ex. European 
Science Foundation (ESF), Marie Curie

• Europeiska kommissionen

Nej Nej JaÖvrig statlig finansiering
Övriga statliga organ som 
i budget har utrymme för 
finansiering

• Myndigheter ex. PTS, Vinnova

• Förbund ex.Hörselskadas Riksförbund

• Universitet ex.GU

Internationella exempel på finansiering
BeskrivningFinansiering

Språkbanken,  
Norge

IMS,  
Tyskland

LDC,  
USA

TST-centrale,  
Nederländerna/Belgien

ELRA,  
Frankrike

• Statlig finansiering

• Statlig finansiering

• Företag

• Statlig finansiering och  
medlemsintäkter

• Statlig finansiering

• Statlig finansiering

• Kommersiella intäkter

• Finansiering genom Nasjonalbibliotekets budget.  
Statligt anslag berett av Norska Kulturdepartementet.

• Finansiering genom universitetets budget. 

• Får ibland extra medel från stat eller företag för projektfinansiering.

• Finansiering genom avgifter för användning av språkkorpusar  
(operativ verksamhet) samt statligt anslag (forskningsdelen). 

• Finansiering genom Dutch Language Union, vilken finansieras  
statligt av Nederländerna och Belgien.

• Finansiering genom universitetets budget. 

• Får ibland extra medel från stat eller företag för projektfinansiering.
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6.5 Finansiering av implementering och drift
Basfinansieringen för implementering samt driftskostnaderna bedöms fordra statligt anslag för att säkerställa en oberoende 
och långsiktig position. Talresursbankens huvudsakliga ambition bör vara att tillgodose ett brett nationellt behov, vilket gör 
att icke-statliga finansieringsformer såsom bidrag från kommersiella företag, stiftelser och internationella organisationer 
bedöms mindre lämpliga för implementering och drift, vilka fordrar kontinuitet och långsiktighet.

Av de tänkbara statliga finansieringsformerna för drift av talresursbanken anses anslag genom regeringsuppdrag särskilt rele-
vant. Detta innebär i praktiken att talresursbankens förvaltare ansöker om medel från ett departement på årsbasis. Förvalta-
ren rapporterar även genomförda aktiviteter till beredande departement. Denna finansieringsform har tillämpats av TNC som 
förvaltat språkresursbanken för terminologi, Rikstermbanken, under flera årtionden. 

Trots att en internationell utblick vittnar om att talresursbanken kan finansieras genom dess moderorganisation rekommen-
deras finansiering genom ett regeringsuppdrag, då denna finansieringsmetod dels bedöms kunna styrka talresursbankens 
position på den nationella agendan, dels säkerställa kontinuitet och en oberoende styrning samt dels vara den mest långsiktiga 
finansieringsformen. 

Avseende valet av departement har tre relevanta departement identifierats; Utbildningsdepartementet, som är beredande 
departement för den föreslagna förvaltaren, SND, och som har koppling till forskningsdimensionen av talresursbanken, 
Näringsdepartementet, som har koppling till den marknadsfrämjande dimensionen, samt Kulturdepartementet, som har 
koppling till den språkpolitiska dimensionen. 

På grund av Talresursbankens kommersiella huvudsyfte anses Näringsdepartementet vara mest lämpat som huvudfinansiär 
av förvaltningsuppdraget. För att säkerställa att regeringsuppdraget även tar hänsyn till talresursbankens användbarhet inom 
forskning samt arbetar för demokratisering av information rekommenderas Näringsdepartementet bereda uppdraget i sam-
råd med Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. 

För att täcka kostnaderna för implementering betalas lämpligen förvaltaren av talresursbanken med förslagsvis 5-8 mnkr per 
år under en period på 2 år genom ett regeringsuppdrag från Näringsdepartementet. Enligt förslag justeras regeringsuppdraget 
därefter till utbetalningar i storleksordningen 4-6 mnkr årligen för att täcka driftskostnaderna.
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6.6 Finansiering av utveckling 
De finansiärer som undersökts för utveckling är huvudsakligen myndigheter, stiftelser, företag och förbund (se exempel i 
Figur 10). Det finns exempelvis potential när det gäller generalisering av forskningsämnade talresurser. Kommunikationen 
med forskningsfinansiärer skulle kunna resultera i att extra bidrag anslås för överlämning från forskning till skapandet av en 
mer heltäckande och generell talresurs. Ytterligare ett utvecklingsområde med stort utrymme för angelägna privata investe-
ringar skulle kunna vara nyinspelning av tal med ett specifikt syfte, exempelvis en talteknologisk applikation. Investerarens 
ersättning blir förslagsvis att få tillgång till produkten och uppnådd kvalitetsnivå, som offentliggörs enligt talresursbankens 
tillgängliggörande principer. Privat finansiering bör dock samfinansieras med statligt anslag, för säkerställandet av förvalt-
ningsneutralitet och så att talresursbanken utvecklas i samklang med rådande språkpolitisk inriktning. Vissa organisationer, 
exempelvis SVT, är vidare i första hand lämpade att bidra till utveckling genom att dela med sig av de talresurser som kom-
mer fram efter interna talresursprojekt 

Projektmedel från internationella enheter bör också aktivt sökas av talresursbanken. Exempelvis arbetar EIT-Digital med 
att interagera forskning, undervisning och industri, och är således en möjlig finansiär av generaliseringstillägg. Vidare verkar 
CITIA för utveckling av flerspråklig teknik och att baskorpus skapas för EU-språk och kan därför vara en potentiell finansiär 
av nyinspelning för baskorpus. Andra exempel på internationella finansiärer är Nordic Innovation och olika EU-instanser. För 
att möjliggöra och tidigt identifiera denna typ av finansiering bör talresursbanken ägna tid och resurser åt att aktivt delta i 
internationella nätverk. 

Andra intressanta finansiärer är svenska myndigheter. För generella utvecklingsprojekt på talresursbanken bör ansökningar 
göras vid utlysningar hos innovationsfrämjande myndigheter såsom Vinnova och Tillväxtverket. Även andra myndigheter är 
intressanta för mer riktade satsningar, exempelvis PTS för ökad informationstillgång för funktionsnedsatta.

Figur 10
 

Exempel på finansieringsalternativ för utveckling

Beskrivning

Riksbankens Jubileumsfond

M och M Wallenbergs stiftelse

M och A Wallenbergs stiftelse

Hörselskadades Riksförbund

SVT

Språkrelaterade företag

Vinnova

Vetenskapsrådet

Tillväxtverket

PTS

Nordic Innovation

EIT-digital

CITIA

Andra EU-instanser

• Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
• Forskningscentra och nätverk

• Anslag inom medicin, juridik och samhällsvetenskap

• Projekt för ungdomsverksamhet
• Samhällsvetenskap och humaniora, IT och digitala media

• Driver bl.a. Hörselforskningsfonden
• Maxbidrag på 150 000 SEK 

• Statligt finansierat företag
• Public service utsändare av TV

• Företag som arbetar med ex. utbildning eller verktyg för funktionsnedsatta

• Innovationsmyndighet
• Typiskt finansiering 0.5-1.5 MSEK

• Sveriges största forskningsfinansiär
• Ska bl.a. förmedla medel till forskning

• Arbetar med att stärka företagens konkurrenskraft

• Arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post 

• Främjar gränsöverskridande handel och innovation 

• Europeisk kunskapscenter som integrerar forskning och industri

• Syftar till att främja talteknologisk forskning och innovation

• Ex. European Science Foundation och  Europeiska Kommissionen 
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7 Strategi för att främja talbaserade tjänster

7.1 Nulägesanalys av nationell talinfrastruktur
Det råder idag en brist på infrastruktur för talresurser i Sverige. Hos offentliga instanser finns dock såväl betydande mängder 
arkiverade taldata som en kontinuerlig produktion av nya taldata. Det saknas emellertid en strategi för tillgängliggörandet av 
dessa resurser, vilket resulterar i att möjlig industri- och konsumentnytta går förlorad.
 
I tidigare rapporter har oro uttryckts för att en oligopolsituation inom talteknologimarknaden riskerar att skapa ett beroende 
gentemot etablerade företag inom talteknologiområdet. Bland de befarade riskerna anges plötsliga prishöjningar som resul-
terar i att svenska nyttjare av talteknologi skulle behöva betala oskäligt mycket för tjänsterna. Mindre företag har vidare svårt 
att konkurrera med mer etablerade aktörer på grund av att uppbyggnaden av den taldatabas som krävs för utvecklingen av 
talteknologi är jämförelsevis resurskrävande. 

Fortsättningsvis finns en oro för att de talresurser som används för talteknologiutveckling inte är representativa för befolk-
ningen, vilket innebär att de som talar minoritetsspråk samt personer med andra talvariationer saknar möjlighet att nyttja 
talteknologin.
 
Den juridiska aspekten kring insamling av befintliga data är ytterligare ett industribrett problem vilket ställer höga krav på 
förvaltaren av talresursbanken. I dagsläget är även standarderna för format och gränssnitt underutvecklade, vilket blir en 
viktig uppgift för talresursbanken. Väl fungerande dokumentation, bevarande och tillgängliggörande är av central betydelse 
för en effektiv datahantering på talresursbanken.

7.2 Målsättning och roadmap till år 2030
Målsättningen för talresursbanken är att etablera en hållbar och långsiktig infrastruktur för taldata i Sverige genom att sam-
ordna, nyttja och tillgängliggöra talteknologiska satsningar och insamlingar. Ett förslag på hur strävan mot denna vision kan 
brytas ner i en tidsbestämd roadmap presenteras nedan (se Figur 11).

Figur 11

Målsättning och roadmap år 2030

• Mestadels föråldrad och utspridd

• Underutvecklad och under- 
finansierad

• Risk för plötsliga prisförändringar 
på talresurser

• Risk för uteslutande av minoritets-
språk/ talgrupper/ talstilar

• Ingen säkrad lösning för framtiden

• Implementering påbörjad

• Talråd upprättat

• Internationella samarbeten 
initierade 

• Initiala resurser tillgängliga i 
webbkatalog

• Nationell samordning av språk 
infrastrukturer initierad

• Talresursbank fullt operativ

• Kontinuerlig uppdatering eta-
blerad

• Nyttjas av flertalet applikationsut-
vecklare, forskargrupper

• Fler talbaserade tjänster produce-
ras i Sverige

• Ansträngningar för vidareutveck-
ling av talresursbanken påbörjade

• Nationella språkinfrastrukturer 
samordnade 

• Förutsättningar för världsledande 
forskning och industriell innova-
tion inom talteknologi erbjuds

• Interoperabilitet mellan språk och 
system säkerställd

• Talresursbanken anpassad efter 
den samtida talteknologimarkna-
dens krav

2030

2020
2017Hur ser nationell

talinfrastruktur ut idag?
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2017
I slutet av år 2017 är implementeringen av talresursbanken hos vald förvaltare påbörjad. Det grundläggande kriteriet för att 
arbetet ska kunna påbörjas är att ett regeringsuppdrag tilldelas förvaltaren samt att medel börjar betalas ut. De talresurser 
som KTH har sammanställt i syfte att skapa grunden till talresursbanken har lämnats över till förvaltaren.

Ett talråd är upprättat och ett första sammanträde är genomfört. Lämpliga organisationer, företag eller myndigheter som ingår i 
rådet har identifieras av förvaltaren i samråd med ISOF. Utvalda representanter från nämnda aktörer har tillfrågas om deltagande.

Talresursbankens webbkatalog är färdigställd och de nedladdningsbara talresurserna som sammanställts av KTH i syfte att 
skapa talresursbankens grund finns tillgängliga i distributionskanalen, för exempelvis taligenkänning och talsyntes. Konstruk-
tionen av hemsidan initieras när adekvat rekrytering och utbildning av personal är genomförd. 

Internationella samarbeten är initierade och diskussioner om nationell samordning av term-, text- och talinfrastriktur är på-
börjad. Identifiering av, samt ansökan till, aktuella internationella nätverk har gjorts av samordnaren. Kontakt har tagits med 
andra nationella språkinfrastrukturer (term och text).

2020
2020 är talresursbanken fullt operativ. Detta innebär att alla funktioner är bemannade och att personalen har erbjudits den 
fortbildning som upplevs som lämplig för de arbetsuppgifter som respektive roll medför. En specificering av lämpliga kompe-
tenser för hantering av taldata har gjorts i samarbete med experter på området, exempelvis talteknologiforskare på svenska 
universitet samt förvaltare av internationella taldatabaser.

Talresursbanken uppdateras kontinuerligt. Detta innebär att nya talresurser tillförs webbkatalogen. För att möjliggöra uppda-
teringar krävs ett inflöde av taldata. Detta kan exempelvis ske genom arbete enligt de metoder för utveckling av talresursbanken 
som specificeras i kapitel 4:4.

Flertalet talteknologiutvecklare och forskare nyttjar talresursbanken. För att taldata ska komma till användning krävs att 
talresursbanken är tillräckligt omfattande och håller tillräckligt hög kvalitet för att skapa intresse och beaktas som relevant av 
användarna. Det är av största vikt att det sker en kontinuerlig uppdatering samt komplettering av taldata. En bred kännedom 
om talresursbanken förväntas även vara fördelaktigt för nyttjandegraden. Deltagande i nationella och internationella organi-
sationer samt kontinuerlig kommunikation med aktörer inom branschen är därför centrala arbetsuppgifter för samordnaren. 

Talresursbanken bidrar till att fler talbaserade tjänster utvecklas i Sverige. Förslagsvis arbetar talresursbanken mot detta mål 
genom att erbjuda talresurser som möter marknadens behov. För att sänka inträdeströskeln till talteknologimarknaden har 
talresursbanken inkluderat semifärdiga talteknologiska lösningar i sitt utbud. Lösningarna erbjuds på talresursbankens webb-
katalog med öppen källkod, för att fritt och lätt åtkomligt kunna integreras i en applikation. Möjligheterna att sammankoppla 
API:s med andra aktörer inom talteknologi har även undersökts.

Ansträngningar för en vidareutveckling av talresursbanken har påbörjats. För att möjliggöra detta har samordnaren skapat 
ett brett kontaktnät hos möjliga finansiärer. Lösningar med automatiserade deriveringsprocesser har lagts fram och erbjuds 
myndigheter som ett säkert sätt att dela taldata.

2030
Språkinfrastrukturer inom term (Rikstermbanken), text (Språkbanken) och tal (Talresursbanken) är samordnade i den mån 
deras varierande format tillåter detta vilket ställer krav på god kommunikation mellan databasförvaltare samt mellan förvaltare 
och statliga representanter. Samarbetet möjliggör skapandet av en gemensam vision och säkerställer att de ansträngningar som 
görs driver utvecklingen i samma riktning.

Talresursbanken skapar förutsättningar för världsledande forskning och industriell innovation. Vidare är målet att talresurs-
banken ska stärka svensk talteknologi internationellt. För att möjliggöra detta främjas ett proaktivt deltagande och övervakning 
av marknaden och forskningen inom talteknologi. Denna övervakning utförs huvudsakligen av talresursbankens talråd och 
forskarråd, vilka har i uppgift att kontinuerligt upplysa talresursbankens samordnare om anpassningar och åtgärder som kan 
vidtas inom ramen för den fortlöpande verksamheten. Större förändringar av talresursbankens verksamhet beslutas årligen av 
talråd och beredande departement i samråd.

Interoperabiliteten mellan olika språk och olika system är säkerställd. En förutsättning för detta är att internationella 
organisationer tar fram gemensamma standarder för taldatahantering och dokumentering. Talresursbanken kan med fördel 
samverka med dessa organisationer och nätverk för att överblicka samt bidra i processen.

Talresursbanken är anpassad efter den samtida talteknologimarknaden och forskningens behov. Teknikens snabba utveckling 
kommer sannolikt att medföra nya krav på talresurser. Exempelvis kan multimodal integrering, det vill säga samverkan mel-
lan exempelvis ljud och bild, komma att bli allt mer central inom talteknologin. En utvärdering av marknadens behov, samt 
talresursbankens möjlighet att inkludera denna typ av data kan lämpligen ske av forskarråd, talråd och förvaltare i samråd. 
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8 Intervjuobjekt

Acapela Group 

Digisam 

European Language Resources Association (ELRA)

Göteborgs Universitet, Språkbanken 

Göteborgs Universitet, Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF)

Interna och externa BCG experter 

Kungliga Biblioteket (KB)

Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för Tal Musik 
och Hörsel (KTH)

Lingsoft 

Nasjonalbiblioteket 

Nordic Innovation 

ReadSpeaker 

SUNET 

Södermalms Talteknologiservice AB 

Taalunie 

Terminologicentrum (TNC)

The Conversational Interaction Technology Innovation 
Alliance (CITIA)

University of Pennsylvania, Linguistic Data Consortium 
(LDC)

University of Stuttgart, Institute for Natural Language 
Processing (IMS)

Wikimedia Sverige

Vinnova

Rapporten Förvaltning, finansiering och strategi för en framtida talresursbank författades av 
Olof Sundström, Anna Hedström och Lovisa Bielke, verksamma vid The Boston Consulting Group Sverige

Kontakt: 08- 402 44 00
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