
 

 

  



 Språkresursbank – teknik och omvärld 

  

 

  

2 (24)  

 

Sammanfattning 

Stora internationella aktörer driver utvecklingen inom marknaden för språkteknologi 

Språkteknologi är ett område på stark frammarsch, där bland annat internationella aktörer 

som Nuance, Apple, Google och Microsoft är verksamma. Språkteknologiska tillämpningar, 

som exempelvis taligenkänning, kan appliceras i flera produkter. Den teknologiska 

utvecklingen gör också att kvaliteten i taligenkänningen kan öka. Tack vare molntjänster kan 

befintliga språkresurser optimeras kontinuerligt och därmed öka i kvalité. Användandet av 

molntjänster har därmed inneburit att taligenkänningsteknologin tagit stora kliv framåt. 

Flera användningsområden för en öppen svensk språkresursbank   

En öppen svensk nationell språkresursbank skulle kunna ha många användningsområden. 

Behovet av ett talarberoende taligenkänningssystem till direkttextning är stort, men det är 

viktigt att språkresursbanken har stor mängd öppen data som även kan användas till andra 

applikationer. 

Den norska språkbanken – en bra utgångspunkt för en öppen svensk språkresursbank  

Intervjuade aktörer är positiva till att samverka i framtagandet av en svensk nationell 

språkresursbank, och de anser att det är viktigt att bygga vidare på data som redan finns. Den 

norska språkbanken, som innehållander både tal- och textresurser på svenska, skulle enligt 

flera intervjuade kunna vara en god grund att utgå ifrån. Till detta bör textresurserna från 

språkbanken i Göteborgs universitet, talresurserna från KTH och språkresurser från SR och SVT 

adderas. 

Andra länder ligger längre fram än Sverige i användandet av språkteknologi 

I Storbritannien används en typ av språkresursbank med taligenkänning för att direktsända 

program i brittisk tv. En professionell inläsare talar in den text som kommuniceras från tv-

programmet och talet konverteras sedan automatiskt till undertexter. Denna teknik används 

även i Danmark. Norge har stora mängder norska språkresurser i ett öppet gränssnitt.  

Studien är genomförd med djupintervjuer 

Studien har genomförts genom 25 semistrukturerade djupintervjuer. Djupintervjuer har 

genomförts med kommersiella aktörer, funktionshindersorganisationer och representanter 

inom den akademiska världen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Post- och telestyrelsen, PTS, har under många år följt den språkteknologiska utvecklingen för 

det svenska språket, och har bland annat genomfört utredningen ”Nyttoaspekter av tillgången 

till en språkresursbank” år 2009, samt varit delaktiga i det regeringsuppdrag som genomfördes 

av Institutet för språk och folkminnen år 2012. 

PTS har av regeringen fått i uppdrag att genomföra ett projekt för att utreda förutsättningarna 

för utveckling och finansiering av en heltäckande nationell språkresursbank. Uppdraget ska 

också utveckla en begränsad prototyp för direkttextning av tv-program för att främja 

utvecklingen av nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster. En viktig utgångspunkt är 

att en nationell språkresursbank ska kunna vara öppen för aktörer som vill använda den som 

bas för produkt- och tjänsteutveckling eller som vill vidareutveckla databasen. 

Ett användningsområde för en språkresursbank skulle kunna vara att utveckla tjänster som 

personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av och därför är PTS intresserade av vad 

tekniken kan bidra med. Då teknikutvecklingen på området går snabbt och kommersiella 

aktörer de senaste åren gjort stora framsteg på andra marknader än i Sverige har PTS 

tilldeltats detta regeringsuppdrag (N2014/2840/ITP).   

1.2. Syfte 

Stelacons uppdrag är att analysera den kommersiella och forskningsdrivna utvecklingen 

avseende språkteknologisk infrastruktur för svenska språket, både nuläget och en 

framåtblickande analys. Analysen innefattar svenska och utländska aktörers utveckling inom 

området. Analysen beskriver hur olika faktorer, såsom teknik och marknad, påverkar 

utvecklingen. Resultatet ska användas som underlag för det fortsatta arbetet med 

regeringsuppdraget och de vägval som ska göras innan utvecklingen av en prototyp påbörjas. 

1.3. Metod och målgrupp 

Studien har genomförts med semistrukturerade djupintervjuer som metod. Semistrukturerad 

djupintervjuteknik är en kvalitativ metod som syftar till ge intervjupersonen öppna frågor och 

låta denna tala fritt om ämnet inom ramarna för uppdraget.  

Djupintervjuer har genomförts med kommersiella aktörer, funktionshindersorganisationer och 

representanter från den akademiska världen. Se bilaga för lista över intervjuade aktörer. 

1.4. Avgränsningar 

Denna studie beskriver inte hela den språkteknologiska utvecklingen, utan studien fokuserar 

på taligenkänning, då det är den teknik som är mest relevant för regeringsuppdraget. 

Talsyntes är ett exempel på en typ av språkteknik som kortfattat beskrivs och är inget 

fokusområde i denna rapport.  

Samhällsnyttan, hur funktionsnedsatta påverkas av tekniken eller det mervärde en 

språkresursbank kan ge kommer inte heller beskrivas närmare i detalj. Detta på grund av att 

PTS undersöker dessa faktorer genom andra externa undersökningar. 
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1.5. Definitioner 

Artificiell intelligens - Intelligenta system med möjlighet att tänka rationellt.  

Crowdsourcing – En metod för att använda många olika användare för att lösa ett problem 

eller lösa en uppgift.  

Domäntäckning - Mängden språkresurser inom ett givet område. 

Korpus - En korpus är en stor samling språklig data, den kan innehålla både tal och skriven 

text. 

Parallellkorpus - Parallellkorpus innebär att det finns en källtext (som man översätter från) 

och en måltext (som man översätter till). 

Respeaking – En metod som används för att texta direktsända tv-program där professionell 

inläsare talar in den text som önskas användas som undertext. 

Språkresurser – Tal- och textresurser som används för att bygga upp språkteknologi. 

Språkresursbank - En databas innehållande språklig data såsom text, tal och ljud i digital form. 

En databas som kan användas för att utveckla intelligenta språkteknologiska tjänster. 

Språkteknologi - Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och hur en 

dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk. 

Talarberoende taligenkänningssystem - Taligenkänningssystem som är anpassat efter en viss 

individ, och får därmed bättre precision då systemet har anpassats efter talaren. 

Talaroberoende taligenkänningssystem - Taligenkänningssystem som inte är anpassat efter 

en viss individ, utan kan användas av många olika människor. 

Taligenkänning - Processen att elektroniskt eller datatekniskt tolka mänskligt, naturligt tal. 

Talresurser – Inspelat tal som används som grundsten och resurs till talteknologi, såsom 

dialogsystem och dikteringssystem. 

Talsyntes – Artificiellt tal som ska efterlikna människans röst skapat med datorer. 

Talteknologi – Teknologi för att interagera med datorer genom talat språk. 

Textresurser – Text som används som grundsten och resurs till textteknologi, såsom lexikon 

och stavningskontroll.  

Velotype – Ett ackordbaserat tangentbord som används för att texta direktsända tv-program. 

1.6.  Disposition 

Kapitel 2 innehåller en beskrivning av språkteknologi, språkresursbank och 

taligenkänningssystem. I kapitel 3 beskrivs språkteknologi i Sverige, samt framstående aktörer 

som har fört den språkteknologiska utvecklingen framåt. Det efterföljs av en internationell 

utblick i kapitel 4. Förutsättningarna för en svensk nationell språkresursbank beskrivs i kapitel 

5 och kapitel 6 består av studiens slutsatser.  
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2. Språkteknologi 

I detta kapitel beskrivs vad språkteknologi är och vad en nationell språkresursbank innefattar. I 

kapitlet beskrivs också utvecklingen inom taligenkänningsområdet. Kortfattat består en 

språkresursbank av språklig data såsom text, tal och ljud i digital form. Ett 

taligenkänningssystem är ett system som kan identifiera tal och som sedan, med hjälp av en 

språkresursbank, kan omvandla talet till exempelvis text. 

2.1. Språkteknologi – område där språkvetenskap och datavetenskap möts 

Sverige har bedrivit aktiv forskning inom det språkteknologiska området sedan 1960-talet. 

Idag är språkteknologi ett tvärvetenskapligt forskningsområde som utvecklas snabbt både i 

Sverige och internationellt. Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och 

hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk. Språkteknologi kan enligt 

Sveriges nationella forskarskola i språkteknologi och Språkrådet1 definieras som följer:   

”Språkteknologi omfattar all tillämpning och användning av språkkunskap vid utveckling 

av datorsystem som kan känna igen, förstå, tolka, och generera mänskligt språk i alla dess 

former. I detta ingår också alla hjälpmedel som ett datorsystem erbjuder en skribent för 

att uttrycka sig bättre i tal eller skrift, liksom en del verktyg som hjälper människor att 

prata med eller skriva till varandra via en dator. Språkteknologi utgörs av både tekniker 

och språkresurser (lexikon, ordböcker etc.). Teknikerna tar form som programvara, medan 

resurserna är den information som programvaran utnyttjar.”  

Det finns ett stort antal språktekniska produkter som används i samhället idag. Exempelvis 

dikteringsprogram, datoruppläst e-post, söktjänster på nätet, telefontaltjänster, 

språkgranskning (stavnings- och grammatikkontroll) och automatisk textsammanfattning. 

2.2. Vad är en nationell språkresursbank? 

Det finns en viss osäkerhet bland de intervjuade kring vad en nationell språkresursbank bör 

innehålla. I denna studie har Stelacon, i samråd med PTS, valt att definiera en nationell 

språkresursbank enligt:  

”En databas innehållande språklig data såsom text, tal och ljud i digital form.  En databas 

där allt material såsom ordklasser, fonetik, uttal, meningsbyggnad och språkregler är 

uppmärkta och implementerade. Språkresursbanken kan innehålla statistisk information 

om vilka ordpar och ordtripplar som oftast används i kombination så att text- och 

talkorpusar kan användas för att utveckla intelligenta språkteknologiska tjänster med hög 

precision.”   

Under intervjuerna framkommer att tillgång till språk- och teknikresurser, exempelvis i form 

av uppmärkta text- och taldatabaser med verktyg för att hantera dem, är en viktig 

förutsättning för såväl forskning som utveckling av tjänster och produkter. En språkresursbank 

kan användas för att utveckla en mängd olika språktekniska produkter och tjänster. En 

databas som innehåller stora mängder språklig data – som en nationell språkresursbank - är 

generellt till stor nytta vid utveckling av applikationer som använder taligenkänning. Men 

inom talteknologi finns det även andra typer av tekniker, såsom talsyntes. För 

                                                             

1 Institutet för språk och folkminnen driver tillsammans med den nationella forskarskolan i språkteknologi, GSLT, webbplatsen 
språkteknologi.se. 
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talsyntesapplikationer är behovet av en nationell språkresursbank inte lika stort, då den 

tekniken inte behöver samma mängder språkresurser som exempelvis ett talaroberoende 

taligenkänningssystem. Dock skulle alla områden inom talteknologi kunna dra nytta av en 

omfattande språkresursbank. 

Det finns flera områden där en språkresursbank kan användas för att underlätta och hjälpa 

olika processer. Exempel på uppgifter och applikationer som kan kopplas direkt till en 

språkresursbank är:  

 Lexikon 

 Översättning av texter  

 Informationssökning med sökmotorer 

 Språkgranskning, såsom stavnings- och grammatikkontroll 

För att en applikation ska kunna dra nytta av språkresurser krävs det olika analysverktyg. Det 

första steget i processen är en förbearbetning, där ett textuttryck analyseras och de viktigaste 

beståndsdelarna filtreras fram. Nästa steg är att grammatiken och meningsstrukturen 

analyseras genom att verbet och dess argument (subjekt, objekt etc.) belyses. Sedan sker en 

semantisk analys, där textuttryckets betydelse i den aktuella kontexten avgörs. Det vill säga 

vad texten betyder och vad den refererar till. När dessa tre steg är färdiga, och texten har 

analyserats fullständigt kan applikationen ta över processen och slutföra uppgiften.  

Figur 1. Möjliga kopplingar mellan en språkresursbank, ett taligenkänningssystem och olika typer av 
applikationer 

 

 

Ett språkteknologiskt system som innehåller en språkresursbank, skulle kunna illusteras likt 

figur 1. I figuren illusterar den vita mobiltelefonen en applikation som inte använder sig av 

talteknologi, utan är ett renodlat textverktyg som exempelvis lexikon eller direktöversättning. 

Applikationen är alltså inte kopplad till taligenkänningssystemet, utan skickar data fram och 

tillbaka till språkresursbanken. De två andra applikationerna i figuren ovan använder däremot 

olika typer av talteknologi. Eftersom dessa applikationer kräver system som behandlar 

talresurser krävs det att applikationen skickar data fram och tillbaka till 

Språkresurs-
bank  

Taligenkänningssystemet 

Applikationer 
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taligenkänningssystemet. I detta fall är taligenkänningssystemet även uppkopplat mot 

språkresursbanken.  

2.3. Talarberoende och talaroberoende taligenkänningssystem  

Ett taligenkänningssystem är ett system som används för att identifiera talad ljudföljd och 

omvandla ljudet till den mest sannolika ordföljden av text med hjälp av statistiska modeller. 

Oavsett vilken typ av taligenkänningssystem som används finns det vissa delar som är 

väsentliga för ökad igenkänningskvalité. Det användaren av taligenkänningssystemet bör ha i 

åtanke är att artikulera tydligt, tala i ett rum utan andra störningar med bra ljudupptag samt 

att undvika redundanta ord såsom ”hmm” och ”öhh”. Det finns det två huvudsakliga typer av 

taligenkänningssystem, talarberoende och talaroberoende. 

 Ett talarberoende taligenkänningssystem är anpassat efter en, eller ett fåtal personer. 

Fördelar med ett talarberoende system är att det maximerar precisionen och 

minimerar fördröjningen i systemet. Detta eftersom taligenkänningssystemet är 

beroende av talarens talmönster, uttal och accent. Nackdelen är således att systemet 

är individanpassat och därmed blir beroende av den person som systemet är anpassat 

efter. Precisionen minskar kraftigt om en individ försöker använda ett talarberoende 

system som är anpassat efter någon annan. För att utveckla och förbättra kvalitén på 

ett talarberoende taligenkänningssystem läser användaren in ett antal förutbestämda 

ord eller meningar som sedan systemet utgår ifrån vid analys och identifikation av 

talad ordföljd. 

  

 Ett talaroberoende taligenkänningssystem är inte anpassat efter en viss individ, utan 

ska kunna användas av många olika personer. Applikationer som använder sig av 

denna teknik, som exempelvis en personlig assistent i mobiltelefon eller automatiska 

kundtjänstsystem, kräver ett talaroberoende taligenkänningssystem för att det ska 

fungera för många olika användare. Detta eftersom människor inte talar likadant, 

utan har sina unika uttryck, dialekter och språkmönster. Fördelen med en applikation 

som använder sig av ett talaroberoende system är att slutanvändaren inte behöver 

lägga ner tid på att anpassa systemet efter sin egen röst. Nackdelen med ett 

talaroberoende system är att det kräver mycket större resurser och data, eftersom 

systemet behöver täcka upp alla språkavvikelser. Likaså kommer sannolikt stora 

uttals- och dialektsskillnader försvåra användandet och precisionen i de fraser som 

yttras. Är precision av stor betydelse i en applikation, som direkttextning av tv-

program, är det mer fördelaktigt att använda ett talarberoende system som kan 

tränas upp efter en specifik talare. 

Ett taligenkänningssystem måste ha språkresurser för att fungera och omvandla talet till text, 

men för att öka sannolikheten att det sker en exakt precision mellan det ljud som muntligen 

uttrycks och den text som taligenkänningssystemet omvandlar ljudet till, kan en 

språkresursbank kopplas till taligenkänningssystemet. För att kunna utnyttja olika typer av 

applikationer, som exempelvis Apples dialogapplikation Siri, krävs ett gränssnitt som 

integrerar språkresursbanken och taligenkänningssystemet. En sådan dialogapplikation 

använder inte bara taligenkänning, utan när talet är analyserats, omvandlas det till talsyntes 

och kommuniceras ut till slutanvändaren. I figur 2 nedan illustreras hur en talbaserad 

dialogapplikation kan se ut. Talsystemet får in data i form av en ljudfil som först 

signalbehandlas. Talsignalen delas då upp och matchas akustiskt och lingvistiskt med den 

ordsekvens som verkar mest sannolik. Efter att ljudfilen har märkts upp och systemet tolkat de 
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talade ord som har behandlas kan systemet välja att besvara kommandot från ordsekvensen 

med hjälp av en talsyntes. Detta kan således göra att en konversation mellan en användare 

och ett talbaserat dialogsystem möjliggörs.  

Figur 2. Talbaserad dialogapplikation 

 

 

Det finns flera områden där en språkresursbank med tillhörande taligenkänningssystem kan 

appliceras. Exempel på uppgifter och applikationer är:  

 Text-till-tal- och tal-till-text-system 

 Direkttextning till direktsända tv-program. 

 Dialogsystem, såsom tal mellan GPS och användare 

 Stöd för kommunikation mellan olika individer med olika förutsättningar 

(exempelvis kommunikation mellan döva och hörande) 

2.4. Respeaking, en framgångsrik metod för direkttextning av tv-program 

Taligenkänning används framgångsrikt i bland annat Storbritannien för att texta direktsända 

tv-program. Enligt SVT ökar kraven på att tv-bolagen ska texta allt fler tv-program i Sverige. 

Idag direkttextar SVT ungefär hälften av de direktsända programmen, men kravet ska vid 

årsskiftet vara fem procent högre för att sedan ökas med ytterligare fem procent per år. Den 

nuvarande metoden för direkttextning i Sverige utvecklades på 1980-talet och bygger på 

snabbinskrivning av text, via ett Velotype-tangentbord. Velotype-tekniken har begränsningar 

bland annat när det gäller precision och tillgång till personer som behärskar tekniken. Således 

räcker inte denna teknik för att tillgodose de allt hårdare undertextkrav som ställs på 

programbolagen. Med en fungerande språkresursbank finns det två nya huvudsakliga tekniska 

lösningar för att texta direktsända tv-sändningar, respeaking och automatisk taligenkänning.      

 Respeaking, eller ”skuggtalarteknik”, är ett talarberoende system för textning av 

direktsända tv-program. En professionell inläsare talar in den text som önskas 

användas som undertext. Då systemet dels baseras på den talades röst och dels att 

den talande anpassar röstläge och röstform till taligenkänningssystemet kan önskvärd 

precision och hastighet säkerhetsställas. Förutom att skuggtalaren talar in det som 

sägs i tv-programmet sammanfattar han/hon texten kontinuerligt så att det endast är 

det viktigaste som sänds ut i undertexterna. Eftersom människan kan tala fler ord i 

minuten än vad som kan skrivas, är denna teknik mer effektiv än tidigare tekniker som 

har används för att producera undertexter till direktsända tv-program. Denna teknik 

har används i Storbritannien sedan 2001.  

 

 Automatisk taligenkänning, är ett talaroberoende system som kan användas för 

textning av direktsända tv-program. Fördelen med detta system är att det inte 

behöver vara en ”mellanhand”, i form av en professionell talare som repeterar det 
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som sägs i tv-programmet, utan systemet fungerar automatiskt. De problem som kan 

uppstå är dock att alla former av ljud, såsom ”hmm”, ”öhh” och ”aa”, kan ses som ord 

och därmed komma ut i sändning. Likaså kan det bli stora problem om inte deltagarna 

i tv-programmet artikulerar och talar rikssvenska. Slutligen kan inte systemet 

kalibreras efter en viss talare, som är möjligt i ett talarberoende system, och 

tillräckligt bra precision kan inte garanteras. Denna teknik går framåt och anses på sikt 

vara ett fullgott alternativ för tv-bolagen. När tekniken kommer nå en tillräckligt bra 

nivå råder det delade meningar om. Vissa av intervjupersonerna anser att det är 

möjligt inom några år, medan andra anser att det ligger decennier fram i tiden. 

2.5. Taligenkänning via molntjänster 

Under senare år har taligenkänningsteknologin utvecklats genom utnyttjandet av molntjänster 

för systemoptimering av språkresurser. Tekniken bygger på slutanvändarens interaktion med 

taligenkänningssystemet. När systemet används skickas informationen till en molntjänst där 

de korrekta konversationerna sparas, medan felaktigheter justeras och optimeras. Detta leder 

till att en applikation som har ett taligenkänningssystem som använder en molntjänst direkt 

får feedback på hur språket talas och hur språkresurserna bör optimeras för att applikationen 

ska få bättre precision. Den information som har använts för att bygga upp applikationer 

anpassas sedan för att kontinuerligt utveckla alla de applikationer som är kopplade till 

molntjänsten. Således blir en tjänst som använder molnteknologi för optimering av 

språkresurser bättre ju fler som använder sig av språkresurserna. Det som talar emot 

utnyttjandet av molntjänster är att samma säkerhet och integritet som finns i lokala nätverk 

inte kan garanteras. Likaså kan det uppstå rättighetsproblem eftersom språkresurserna inte 

nödvändigtvis lagras lokalt, utan kan lagras utomlands.  

Exempel på talbaserade tjänster som använder molntjänster är Apples assistenstjänst Siri och 

Microsofts motsvarighet Cortana. Båda dessa tjänster finns tillgängliga på respektive företags 

mobiltelefoner. Istället för att ha en färdigutvecklad programvara som initialt installeras i 

mobilen, använder båda dessa molntjänster och skickar därmed kontinuerligt data via molnet 

för optimering av tjänsten. Ju fler som använder dessa tjänster, desto bättre och mer precisa 

kommer talapplikationerna att bli.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Möjliga kopplingar mellan en molnbaserad språkresursbank, ett taligenkänningssystem och olika 
typer av applikationer  
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Ett molnbaserat språkteknologiskt system innehållande en språkresursbank, ett 

taligenkänningssystem och diverse olika applikationer skulle kunna illusteras likt figur 3. 

Språkresursbanken är den del som är molnbaserad, och som i sin tur både är kopplad mot 

taligenkänningssystemet och till diverse språkapplikationer. I figuren ovan illusterar den vita 

mobiltelefonen en applikation som inte använder sig av talteknologi, utan är ett renodlat 

textverktyg som exempelvis lexikon eller direktöversättning. Applikationen är därav inte 

kopplad till taligenkänningssystemet, utan skickar data fram och tillbaka till den molnbaserade 

språkresursbanken. De två andra applikationerna i figuren ovan använder däremot olika typer 

av talteknologi, exempelvis applikationer som dialog- och dikteringsprogram. Eftersom dessa 

applikationer kräver system som behandlar talresurser krävs det att applikationen skickar data 

fram och tillbaka till taligenkänningssystemet. I detta fall är taligenkänningssystemet även 

uppkopplat mot den molnbaserade språkresursbanken. Taligenkänningssystemet extraherar 

de delar som är aktuella från språkresursbanken och använder dem för att optimera och 

utveckla högkvalitativa applikationer. 

2.6. Kontinuerlig forskning och utveckling av taligenkänningssystem  

Inom talteknologiområdet pågår det kontinuerligt forskning och utveckling av 

taligenkänningssystem med målet att förbättra hastighet och precision. Det som förväntas 

utvecklas inom den närmaste tiden är framförallt bättre analysmodeller, mer språkresurser av 

tillräckligt hög kvalité, bättre ljudupptagning, bättre tillämpningar såsom borttag av ”hmm”-

ljud samt automatiska modeller för att sammanfatta hela meningar och ta bort redundanta 

ord. Det har även skett forskning för nya undertextmetoder inom respeaking-området. En 

metod som presenterades av Sperber et al. under 2013 går ut på att utnyttja en kombination 

av ett talarberoende och ett talaroberoende taligenkänningssystem för att förbättra 

precisionen och spara på resurser i form av ”skuggtalare”. Metoden går ut på att allt material 

primärt analyseras i ett talaroberoende system medan skuggtalaren utnyttjar respeaking för 

att återberätta allt som sägs i tv-programmet. Medan skuggtalaren talar in texten kommer det 

automatiska taligenkänningssystemet presentera sin tolkning på det som har sagts i tv-

programmet. Om skuggtalaren då anser att den kvalitén är tillräckligt bra kan han då stoppa 

sitt tal och gå vidare till nästa mening. Detta kommer, enligt Serber et al., att göra att kvalitén i 

undertexterna kan öka.2 

Vidare har Sperber et al. under 2014 genomfört forskning kring hur språkresurser, främst 
talresurser, kan samlas in på ett mer effektivt sätt. Förutsatt att ändamålet med 
språkresurserna inte är precisionsverktyg som näst intill kräver 100 procentig precision, som 
respeaking för direkttexter, är datainsamling via crowdsourcing en kostnadseffektiv metod för 
att samla stora mängder talresurser. Datainsamling via crowdsourcing använder 
slutanvändarna och låter dem spela in nya språkresurser, likt hur encyklopedisidan Wikipedia 
låter sina slutanvändare bygga upp deras databas till ett större och mer genomgripande 
uppslagsverk. Nackdelen med att låta slutanvändarna spela in nya resurser är att 
studioinspelningskvalité inte kan garanteras, detta har dock justerats med ett automatiskt 
verktyg som ber om nya inspelningar på delar som sannolikt innehåller felaktigheter.3 

                                                             

2 “Efficient Speech Transcription Through Respeaking”. Matthias Sperber, Graham Neubig, Christian Fügen, Satoshi Nakamura, Alex Waibel, 
2013 

3 “On-the-fly user modeling for cost-sensitive correction of speech transcripts” och 
“Sesla transcriber: A speech transcription tool that adapts to your skill and timebudget”,  
Matthias Sperber, Graham Neubig, Satoshi Nakamura, Alex Waibel, 2014 
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3. Den svenska marknaden för språkteknologi 

I detta kapitel beskrivs den språkteknologiska utvecklingen som skett i Sverige, samt aktörer 

som har fört den språkteknologiska utvecklingen framåt. Den språkteknologiska forskningen 

har pågått länge i Sverige. Många forskargrupper arbetar med språkteknologi och det finns 

svenska språkresurser och olika verktyg för text och tal på flera svenska universitet och 

högskolor. Talresurser finns bland annat på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska 

Institutet och textresurser finns i Språkbanken på Göteborgs universitet. Grunden till dessa 

språkresurser är i huvudsak kortare forskningsprojekt. 

3.1. Svenska språkresursbanker 

Trots att det inte existerar någon officiell nationell språkresursbank i Sverige, betyder inte det 

att det saknas svenska språkresurser. De språkresurser som har framkommit som de mest 

betydande och omfattande på svenska är beskrivna nedan.      

3.1.1. Språkbanken på Göteborgs universitet 

Språkbanken i Göteborg har Sveriges största samling av språkresurser i textformat. 

Språkbanken inrättades år 1975 vid Göteborgs universitets humanistiska fakultet. Uppdraget 

var, och är än idag, att samla in, utveckla och tillgängliggöra svenska språkresurser. 

Språkbanken innehåller cirka 9,5 miljarder ord i löpande text, där majoriteten av innehållet är 

nutida text från diverse diskussionsforum på internet som till exempel Flashback och 

Familjeliv. Det finns även cirka en miljard ord från äldre texter implementerade i språkbanken. 

Detta på grund av att Språkbanken har ambitionen att resurserna ska avspegla hela den 

skrivna svenska språkhistorien – från medeltid till modern tid.  

Förutom svenska textkorpusar innehåller språkbanken även parallellkorpusar, svenska 

elektroniska lexikonresurser samt språkteknologiska verktyg för att bearbeta textkorpusar. 

Språkbanken har som mål att bidra till utvecklingen av språkteknologi och har därför ett öppet 

gränssnitt där forskare, kommersiella företag och allmänheten kan extrahera data för att 

utveckla diverse språkteknologiska applikationer. Resurserna används idag framförallt av 

forskare i och utanför Sverige, både i empirisk forskning och i undervisning i svenska, nordiska 

språk och lingvistik. De används också av allmänheten, eftersom huvuddelen av resurserna är 

fritt åtkomliga för sökning via webbgränssnitt. 

3.1.2. Svenska delen från det norska Nasjonalbiblioteket 

Bakgrunden till att det norska Nasjonalbiblioteket har språkresurser var när det norska 

företaget Nordisk språkteknologi holding AS (NST) gick i konkurs 2003. Det ledde detta till att 

Universiteten i Bergen och Oslo tillsammans med Norges teknisk-naturvetenskapliga 

universitet, Språkrådet i Norge och IBM köpte upp NST:s språkresurser. 2009 fick 

Nasjonalbiblioteket i uppdrag av norska kulturdepartementet att bygga upp och förvalta en 

norsk språkbank, en språkbank som fortfarande idag är aktiv och öppen. Trots att 

språkbanken mestadels innehåller språkresurser på norska, finns cirka 400 miljoner svenska 

ord i löpande text. Förutom textresurser finns svenska talresurser i den norska språkbanken. 

Dessa talresurser består, enligt  Nasjonalbiblioteket, bland annat av fraser från 437 män och 

491 kvinnor och utgör personer, namn, enstaka ord och akronymer som kan användas för att 

bygga upp ett fungerande taligenkänningssystem.  
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3.1.3. Avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH 

Kungliga Tekniska Högskolan har länge varit pionjärer på talteknologimarknaden och driver 

många olika projekt för att föra talteknologin framåt. Arbetet omfattar forskning inom 

talkommunikation, talsyntes och taligenkänning. Avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH) 

har ingen renodlad officiell textbank de arbetar efter, utan det TMH-avdelningen främst har 

utmärkt sig för är en större samling talresurser som används för akademiska syften. TMH-

avdelningen arbetar även med talsyntes och artificiell intelligens för att utveckla olika 

hjälpmedel, såsom robotar och andra intelligenta talteknologiska applikationer. 

3.1.4. Karolinska Institutets språkresursbank 

Inom sjukvården finns ett behov av talteknologisk infrastruktur, framförallt för medicinsk 

diktering för sjukhuspersonal. Detta har lett till att även Karolinska Institutet (KI) är 

verksamma på den talteknologiska marknaden. KI har övertagit en språkresursbank som 

ursprungligen utvecklades av Telia Research och Nuance i början av 2000-talet, med syfte att 

effektivisera Telias kundsupport. I dagsläget underhålls språkresurserna på KI, och används i 

forskningssyfte.  

3.1.5. Övriga språkresursbanker på den svenska marknaden 

Det finns idag flera andra aktörer som agerar på den svenska marknaden inom språkteknologi 

och som besitter mer eller mindre utvecklade språkresursbanker. Troligtvis kommer dock inte 

dessa vara aktuella som del i en öppen nationell språkresursbank då de tillhör vinstdrivande 

företag. Exempel på sådana företag är Google, Nuance, Microsoft, Apple, Lingsoft, Veridict, 

Dictus och Voxit. 

3.2. Kommersiella aktörer inom taligenkänning som är verksamma i Norden 

3.2.1. Nuance är branschens marknadsledare 

Amerikanska Nuance är marknadsledande inom taligenkänningsteknologi. De senaste åren har 

de stärkt sin position genom sammanslagningar och förvärv. De har gått samman med största 

konkurrenten Scansoft, år 2005, samt förvärvat Philips och IBM:s produkter inom talteknologi. 

Nuance var i början av 2000-talet aktiva på den svenska marknaden och utvecklade, 

tillsammans med Telia Research, Telias kundtjänstservice. Svenskan var då det näst största 

språket inom Nuance, vilket bidrog till utvecklingen av svensk språkteknologi. Dragon är en av 

Nuance mest kända produkter. Dragon är en dikteringsapplikation som är välanvänd av bland 

annat personer med dyslexi.  

Nuance uppger att företaget kan vara intresserade av att medverka i framtagande av en 

svensk språkresursbank, beroende av finansieringsmodeller och affärsmöjligheter. De lyfter 

några viktiga beståndsdelar för en fungerande resursbank, förutsatt att det ska vara en bank 

som innehåller både text och ljud: 

 Det måste ha en bra storlek, såsom ca 200 timmar tal och ca 1 miljard ord i text. Orden 

ska vara så områdesspecifika som möjligt. 

 Språkresursbanken måste kontinuerligt underhållas för att vara aktuell. Språket 

förändras kontinuerligt och nya ord tillkommer, till stor del beroende på influenser från 

andra språk. Det skrivna språket förändras också. Om detta inte övervägs, kommer 

databasen att vara föråldrad inom några år.   
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3.2.2. Microsoft förutspår att användningen av röststyrning kommer att öka 

Microsoft har röststyrning för mjukvaran Word. I dagsläget finns denna funktion endast för de 

större språken, såsom engelska, kinesiska, spanska och japanska. Microsoft utvecklar även 

röststyrning för andra produkter, exempelvis för att styra funktioner i bilar. För 

kommunikationstjänsten Skype utvecklas en möjlighet till realtidsöversättning, där det talade 

språket direktöversätts till ett annat via talsyntes.  

Microsoft uppger att de skulle kunna vara intresserade av en svensk språkresursbank 

beroende på hur välutvecklad den är. Om taligenkänningen och språkresursbanken är i en 

standard som gör det enkelt för aktörer att koppla på andra applikationer tror Microsoft att 

det kommer finnas ett kommersiellt intresse. Ett exempel för Microsofts del skulle kunna vara 

en koppling till kommunikationstjänsten Skype.   

3.2.3. Google och Apple använder sig av molntjänster för att utveckla sina 
språkresursbanker 

Google bedriver mycket utveckling inom talteknologi. Deras målsättning är att öka 

interaktionen mellan människa och maskin, bland annat genom röststyrning. Apple är också 

verksam inom talteknologi, bland annat genom tjänsten Siri i operativsystemet iOS. Siri 

möjliggör röststyrning och exempelvis möjligheten att tala in ett SMS. Siri är en applikation 

som utnyttjar molntjänst, där språkresurserna utvecklas kontinuerligt desto mer den används. 

Googles motsvarighet heter Google Now.  

3.2.4. Dictus levererar direkttextning till Danmarks radio  

Dictus är ett danskt företag som levererar tal-till-text lösningar till bland annat Danmarks radio 

(DR) och TV2 Danmark. Dictus har baserat sin tal-till-text lösning på 

taligenkänningsprogramvaran SpeechMagic som utvecklats av Philips och som idag ägs av 

Nuance. Dictus har en dikteringsprogramvara som fungerar för i stort sett alla MS Windows-

program. Dikteringsprogrammet fungerar också på mobila enheter som har operativsystemet 

Android. DR och TV 2 Danmark använder Dictus lösning med respeaking-teknik för att texta 

dirketsända tv-program. Lösningen har varit i drift sedan oktober 2007.  

3.2.5. Lingsoft tillhandahåller undertextning för YLE 

Lingsoft tillhandahåller exempelvis språkgranskningsverktyg för de nordiska språken i 

Microsoft Office. Förutom Microsoft har de samarbetsparter såsom Adobe, Quark, T-Online, 

Helsingin Sanomat, EU och ett antal finländska ministerier. 

Lingsoft tillhandahåller även undertextning för finska YLE. Genom att använda sig av 

respeaking textar de efterhandsända program. På grund av att YLE anser att fördröjningen i 

Lingsofts teknik är för stor så används den i dagsläget inte på YLE:s direktsända program.  

Lingsoft vill fortsätta att utveckla sin språkteknologi och satsa mer på den svenska marknaden. 

De ser det som en fördel att fortsätta vara ”oberoende” och inte bli uppköpta av Nuance, 

enligt intervjuade representanter. Lingsoft har uppgett att de är intresserade av att vara 

delaktiga i framtagande av en nationell språkresursbank och en prototyp för direkttextning av 

tv-program.  
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3.2.6. Övriga aktörer på den svenska marknaden 

Det svenska företaget Voxit arbetar med talteknologi för översättning av text-till-tal och tal-
till-text. Det har de gjort sedan år 1997. Veridict grundades år 2005 av forskare från KTH, och 
är specialiserade på taligenkänning. Max Manus är ett skandinaviskt företag som har 
specialiserat sig på utveckling av diktering- och taligenkänningslösningar inom området tal-till-
text. 
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4. Internationell utblick 

I detta kapitel görs en jämförelse av utvecklingen på den europeiska talteknologimarknaden 

baserat på forskningsnätverket META-NET:s rapport från 2012. Därefter redogörs kortfattat 

för utvecklingen inom talteknologiområdet hos våra nordiska grannländer samt i 

Storbritannien som är det land i Europa som bedöms vara mest utvecklat när det gäller 

tillgång till talteknologi och språkresurser. 

Forskningsnätverket META-NET4 har granskat den svenska talteknologimarknaden utifrån ett 

europeiskt perspektiv. Det som framgår i deras rapport är att skillnaderna mellan språken i 

Europa är stora när det gäller tillgången till talteknologi och språkresurser för det egna 

språket. Tillgången till språkresurser definieras i META-NET:s kartläggning som kvalitet och 

storlek på textkorpusar, talspråkskorpusar, taldatabaser och parallella korpusar samt kvalitet 

och täckning hos lexikaliska och grammatiska resurser. Tillgång till talteknologi definieras i 

denna kartläggning som kvalitet på taligenkänning och talsyntes, domäntäckning, antal och 

kvalitet på taldatabaser samt antal och bredd i talteknologiapplikationer.  

Jämfört med många andra språk finns det relativt väl utvecklad språkteknologi och tillgång till 

språkresurser för svenska, men det finns samtidigt utrymme för förbättringar. I figur 4 har 

META-NET presenterat 30 europeiska språk och tillgången på språkresurser. Vad som framgår 

är att svenskan, under år 2012 när studien genomfördes, låg före övriga nordiska länder med 

en ”måttlig resurstillgång”. Värt att notera är att viss subjektivitet kan ha påverkat resultaten i 

META-NET:s omvärldsanalys, då det är utvalda personer inom respektive land som har 

bedömt och sammanställt språkets utveckling. Studien är dessutom ett par år gammal. I 

Stelacons studie framkommer att flera av de intervjuade anser att Norge idag har kommit 

längre än Sverige gällande språkresurser. Mycket beroende av den öppna språkbanken som 

återfinns i norska Nasjonalbiblioteket.   

Figur 4 Tillgång till språkresurser för 30 europeiska språk 

 

                                                             

4 Svenska språket i den digitala tidsåldern. Lars Borin, Martha D. Brandt, Jens Edlund, Jonas Lindh, Mikael Parkvall. META-NET 2012. 
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Trots att tillgången till svenska språkresurser låg relativt bra till i förhållande till övriga 

nordiska länder, var tillgången till talteknologi sämre.  Vid den kartläggning META-NET 

genomförde 2012 ansågs det endast finnas fragmentriska resurser av talteknologi på svenska 

språket, se figur 5. Av Sveriges grannländer ansågs exempelvis finskan ha ett bättre utbud, 

detta trots att forskningen inom talteknologi på bland annat KTH:s avdelning för tal musik och 

hörsel vara bland de världsledande inom talteknologisk forskning.  

 
Figur 5. Tillgången till talteknologi för 30 europeiska språk 

 

Globalt sett är svenskan det 85:e största språket, av världens 6 000 till 7 000 språk, i termer av 

antal modersmålstalare (cirka 10 miljoner svensktalande). Trots att det finns 84 språk som är 

större än svenskan, är svenska ett av de 20 största språken i mätningar av global 

medienärvaro. Ett exempel på det är att svenska det näst största språket, efter engelskan, i 

form av antal skrivna artiklar på det webbaserade uppslagsverket Wikipedia.5  En anledning 

kan vara att internetanvändningen är relativt hög i Sverige. Flera av de intervjupersoner som 

ingick i denna studie poängterade svenskans starka roll inom IT-branschen och påpekade att 

avsaknaden av en nationell språkresursbank med tillhörande taligenkänningsteknologi kan 

innebära en stagnering av svenskans globala IT-inflytande.    

4.1. Danmark 

Danmark använder sedan år 2007 taligenkänning för att direkttexta tv-program.  Danmarks 

Radio (DR) och TV2 finansierade tillsammans med den danska staten en språkdatabas. Den 

språkdatabas som systemet bygger på är endast avsedd för direkttextning av tv-program och 

fungerar inte som en nationell dansk språkresursbanks som kan användas för andra ändamål. 

Direkttextningen fungerar genom respeaking, dvs. att en person upprepar vad som sägs i 

direktsändning. Företaget Dictus utvecklade taligenkänningsprogrammet för DR tillsammans 

med Philips. För 4-5 år sedan förvärvade Nuance Philips taligenkänningsprogramvara 

                                                             

5 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias 
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SpeechMagic. I Danmark använder man idag en kombination av respeaking och diktering för 

att texta direktsända tv-program.  

De danska sjukhusen använder taligenkänning i sin verksamhet. Även flera av de danska 

kommunerna använder sig av taligenkänning, med Nuance som leverantör. Copenhagen 

Business School driver ett projekt som syftar till att införa en gemensam databas där de 

danska kommunerna kan dela data. Anledningen till att projektet genomförs är att man vill 

skapa en möjlighet för kommunerna att äga sitt eget data och därmed mer kostnadseffektivt 

kunna uppdatera banken.  

Ett problem som flera av de intervjuade aktörerna i Danmark har nämnt är att Nuance mer 

eller mindre har monopol på den danska marknaden för taligenkänning. Licenserna är dyra 

och många av de kommuner som skulle vilja använda taligenkänning anser att kostnaderna 

blir för höga.  

4.2. Norge 

I Norge, likt övriga Skandinavien, har det skett tydliga framsteg i utvecklingen av nationell 

språklig infrastruktur. I början av 2000-talet utreddes behovet av en nationell språkresursbank 

och en infrastruktur för talteknologi. Som en konsekvens av utredningarna beslutades det, 

under hösten 2008, att en nationell språkresursbank skulle upprättas med offentliga medel. 

Norska staten beslutade då att satsa på den språkbank som universiteten i Bergen och Oslo 

tillsammans med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, språkrådet och IBM tidigare 

hade köpt upp av NST:s konkursbo. I samband med det fick Nasjonalbiblioteket i uppdrag av 

norska kulturdepartementet att bygga upp och förvalta denna språkbank. En kostnad som 

beräknades landa på cirka 100 miljoner norska kronor, uppdelat på implementering av ny tal- 

och textdata, lexikon samt administration.  

Under 2014 har norska regeringen beslutat att fortsätta satsa på språkbanken genom att 

investera 13 miljoner norska kronor på att utveckla ett taligenkänningssystem. Tanken är att 

tekniken ska kunna utnyttja de språkresurser som finns i språkbanken och därmed skapa ett 

talaroberoende system som kan ge flertalet framtida språkteknologiska möjligheter. Det har 

tidigare förekommit studier från NAV, Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning i Norge, som hävdar 

att upp emot 2 miljarder norska kronor per år kan sparas genom att implementera norsk 

taligenkänning i landet och för att skapa nya arbetstillfällen åt personer med stora läs- och 

skrivsvårigheter.  

4.3. Finland 

I Finland finns språkresurser knutna till universitet och högskolor, exempelvis Åbo Universitet, 

Helsingfors Universitet och Aalto-universitetet. Det finns däremot för närvarande inga planer 

från den finska regeringens sida att satsa på en nationell språkresursbank i Finland.  

YLE har haft ett antal olika projekt för att utveckla taligenkänning för att direkttexta finska och 

svenska tv-program. Projekten har dock inte slutförts då finansiering inte har kunnat lösas. YLE 

använder idag till viss del språkteknologiassisterad programtextning, dock inte för 

direktsändningar. Direktsända tv-program textas direkt på vanliga tangentbord. 

4.4. Storbritannien 

I Storbritannien finns en omfattande offentlig språkdatabas, British National Corpus (BNC).  

BNC innehåller 100 miljoner engelska ord.  90 procent av språkdatabasen består av skriftspråk 
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och innefattar exempelvis utdrag från regionala och nationella tidningar, facktidskrifter, 

akademiska böcker och skönlitteratur, publicerade och opublicerade brev, skol- och 

universitetsessäer, bland många andra typer av text. Tio procent av språkdatabasen består av 

transkriberade ljudinspelningar och utgör därmed en talresurs som kan användas för 

taligenkänningstillämpningar. Inspelningarna består av allt från informella samtal mellan 

frivilliga personer i olika åldrar, från skilda delar av landet och olika sociala grupper till 

formella affärs- eller, myndighetsmöten och radioprogram.  

Arbetet med att bygga språkdatabasen inleddes 1991 och avslutades 1994. Inga nya ord har 

lagts till efter slutförandet av projektet men databasen reviderades något innan den andra 

upplagan BNC World (2001) och den tredje upplagan BNC XML Edition (2007) lanserades. 

BBC, det statliga brittiska tv-bolaget, textar idag 100 procent av sina tv-program. BBC har 

fortfarande en del egna textare och stenografer anställda. Men huvuddelen av textningen och 

all direkttextning görs av företaget Red Bee Media som har kontrakt fram till 2019. Red Bee 

Media textar även åt tv-bolag i Australien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Totalt textar 

företaget cirka 200 000 timmar per år, varav 80 000 timmar är direkttextning, huvudsakligen 

med taligenkänning.  

4.5. Det europeiska språkinfrastrukturprojektet CLARIN  

År 2014 gick Sverige med i det europeiska språkinfrastrukturprojektet CLARIN ("Common 

Language Resources and Technology Infrastructure").  Syftet med CLARIN är att göra digitala 

språkresurser och de språkteknologiska verktyg som behövs för att hantera dem, tillgängliga 

för forskare inom områden där språkliga resurser - text- och talmassor – utgör primärdata för 

forskningen. Med digitala språkresurser avses exempelvis textsamlingar, lexikon, digitaliserat 

ljud och video samt språkvetenskapliga experimentdata.  
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5. Förutsättningar för en svensk språkresursbank 

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar, och de drivkrafter och hinder den språkteknologiska 

utvecklingen har idag och framöver.  

5.1. Behovet av en tydlig handlingsplan för svenska språket 

Någonting som framgår tydligt, av flera intervjupersoner, är att det svenska språkets globala 

inflytande och styrka riskerar att minska om det inte finns en tydlig handlingsplan för hur 

svenskan ska utvecklas i framtiden. Om en nationell språkresursbank ska utvecklas är det, 

enligt intervjupersonerna, viktigt att tydliga riktlinjer följs och att hela processen har en tydlig 

röd tråd. En nationell språkresurs kan också vara central för forskning och utveckling. Eftersom 

det svenska språket idag inte är prioriterat av internationella storföretag inom 

talteknologimarknaden, utvecklas allt fler språkapplikationer utan svenska tillämpningar. 

Detta kan vara en risk för det svenska språkets framtida utveckling inom 

språkteknologiområdet.  

Det finns ett behov av en språkresursbank med tillhörande talteknologiska applikationer för 

äldre och funktionsnedsatta som kan hjälpa dem i deras vardag. Välutvecklade 

språkapplikationer kan för många som har skriv- och lässvårigheter vara behjälpliga i studier 

och arbetsliv, exempelvis via dikteringsapplikationer. De kan, för bland annat äldre och 

personer med funktionsnedsättning, även fungera som personlig assistent genom en 

kombination av talteknologi och artificiell intelligens. Vidare kan en språkresurs förbättra och 

underlätta undertextningen i direktsändning vilket gör att flertalet målgrupper, bland annat 

hörselnedsatta, kan tillgodogöra sig viktig information från direktsända tv-program utan 

fördröjning. 

5.2. En språkresursbank måste hållas uppdaterad och följa internationell 
standard 

För att en språkresursbank ska fungera och vara aktiv i ett längre perspektiv är det viktigt att 

den uppdateras kontinuerligt. Då svenska språket är föränderligt över tid, och bland annat 

påverkas av andra språk, slang och nya generationer av språkanvändare är det viktigt med en 

språkresursbank som kontinuerligt uppdateras. Likaså är det viktigt att nya aktuella ord som 

får en ökad användning läggs in i språkresursbanken. Exempel på sådana är namnet ”Obama” 

som sannolikt inte skulle vara aktuellt som ord i en svensk språkresursbank innan Barack 

Obama påbörjade sin politiska karriär i USA. Även småstäder och gator från olika delar av 

världen, som får mycket uppmärksamhet vid stora händelser eller evenemang, bör 

kontinuerligt läggas till i språkresursbanken för ökad relevans och trovärdighet.  

Det är fördelaktigt om språkresursbanken är attraktiv för kommersiella företag, akademiska 

institut och andra intressenter. Är detta fallet ligger det i allas intresse att språkresursbanken 

hålls uppdaterad och att det kontinuerligt adderas resurser så att banken hela tiden utvecklas. 

För att ett sådant scenario ska vara möjligt förutsätter det att språkresursbanken inte är alltför 

komplicerad och komplex att ansluta sig till. Därför är det viktigt att redan tidigt i 

utvecklingsfasen arbeta efter internationella standarder och marknadsmässigt gångbara 

tekniker för databashantering. Blir tid och kostnad för att implementera och använda 

språkresursbanken alltför höga, kommer det leda till att kommersiella företag väljer andra 

alternativ till sina produkter. Exempelvis skulle en språkresursbank kunna vara intressant för 

stora internationella företag som vill lansera en taligenkänningsprodukt på många olika språk, 
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men som inte sedan tidigare har egna språkresurser på det svenska språket. Att då kunna 

använda en nationell språkresursbank istället för ett samla in data på egen hand, skulle göra 

att fler taligenkänningsprodukter lanserades på svenska.   

Den språkresursbank med tillhörande taligenkänningssystem som är mest utvecklad, och 

därmed kan utnyttjas effektivast kommersiellt, är den språkresursbank som finns på engelska. 

Det är dock inte möjligt att överföra tekniker som är utvecklade och optimerade på ett språk 

och förutsätta att de ska fungera på ett annat språk. Även om en ny språkresursbank är på 

svenska kommer direkt överföring av ett engelskt taligenkänningssystem leda till stora 

felaktigheter. System för grammatisk analys av engelsk ord- och meningsbyggnad fungerar 

normalt betydligt sämre på svensk text, på grund av språkspecifika drag i svenskan.    

5.3. Öppet gränssnitt ger mer kontroll av utvecklingen 

Ett öppet gränssnitt innebär att det är möjligt för alla externa parter att utnyttja den teknik 

som finns tillgänglig, vilket kan ge många fördelar. Dels möjliggörs många framtida projekt, 

både för akademien och kommersiella syften och dels ligger öppenhet i linje med den vision 

som Post- och telestyrelsen arbetar efter, ”tillgång och tillgänglighet för alla”. Vidare kommer 

en öppen språkresursbank som utvecklats av en offentlig myndighet att utgå ifrån nationella 

intressen och bevara kontrollen över hur det svenska språket utvecklas. Flera intervjupersoner 

anser att minoritetsspråk och de behov som personer med funktionsnedsättning har, i större 

utsträckning kommer kunna tillgodoses om språkresursbanken drivs av en offentlig 

myndighet, än om ett kommersiellt företag på egen hand skulle driva utvecklingen. Likaså 

kommer forskning och utveckling kunna drivas mer effektivt, då språkresursbanken är öppen. 

Denna typ av lösning är heller inte unik, utan finns redan som nämnts ovan i Norge. Enligt flera 

intervjupersoner i denna studie har den norska språkbanken varit, och kommer vara, en starkt 

bidragande orsak till den språkteknologiska utvecklingen i Norge.  I Danmark däremot ägs 

språkresurserna till stor del av kommersiella bolag, vilket enligt de intervjuade har inneburit 

höga licenskostnader och att tillväxten på den språkteknologiska marknaden har bromsats. 

5.4. Upphovsrätt och integritetsfrågor bör klargöras 

Då en språkresursbank behöver stora mängder data för att arbeta effektivt krävs det bland 

annat stora mängder text. Problemet är att den text som är publicerad i böcker, på sociala 

medier och i tidningar är skyddad av upphovsrätt och får inte användas utan författarens 

godkännande eller tidigast 70 år efter författaren avlidit. Trots att den text som används för 

att bygga upp språkresursbanken inte ska kunna extraheras i sin helhet, utan endast användas 

för att bygga upp precision och kvalité kan upphovsrätten stoppa införandet av nya texter till 

språkresursbanken. Upphovsrätten gällande att extrahera data för att bygga upp en 

språkresursbank har dock aldrig prövats i domstol, vare sig i Sverige eller internationellt, och 

ett klargörande  kring vilka texter som går att extrahera för databasutveckling behövs.   

5.5. Marknaden för taligenkänning konsolideras  

Amerikanska Nuance är en av de största aktörerna på marknaden för talteknologi. 2005 gick 

Nuance samman med Scansoft, vilket också var en av marknadens största aktörer. Nuance har 

under de senaste åren även förvärvat ett antal mindre aktörer. De har dessutom ett 

partnerskap med Apple kring deras röstbaserade tjänst Siri. Nuance är således en aktör som 

har stor påverkan på marknaden för talteknologi. Inom företaget arbetar över 1300 personer 

med forskning och produktutveckling, enligt intervjuad aktör. Några av de mindre nordiska 

bolag som ingår i studien, som inte har partnerskap med Nuance, ser en risk för att det skapas 
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oligopol på delar av marknaden med ofördelaktiga prisnivåer om de stora aktörerna som 

Nuance, Apple och Google ökar sina marknadsandelar på den svenska marknaden.   
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6. Slutsatser 

Befintliga språkresurser är grundstenar att bygga vidare på för en nationell språkresursbank 

Det finns idag flera stora svenska öppna språkresursbanker som skulle kunna utgöra grunden 

för en nationell svensk språkresursbank. Det finns en samsyn bland de intervjuade att i så hög 

utsträckning som möjligt använda sig av, och bygga vidare på, data som redan finns. Den 

norska språkbanken, som innehåller både tal- och textresurser på svenska, skulle enligt de 

intervjuade kunna vara en god grund att utgå ifrån för en nationell svensk språkresursbank. 

Anledningen till att använda den norska språkbanken som grund är att den innehåller båda 

typer av språkresurser samt att den är öppen och tillgänglig. Adderas sedan textresurser från 

språkbanken på Göteborgs universitet, talresurser från KTH samt befintliga språkresurser från 

SR och SVT kommer resultatet vara en stor och utförlig språkresursbank. 

Det finns flera områden där behovet av en nationell språkresursbank är stort. För svenska tv-

bolag skulle en språkresursbank hjälpa dem att uppnå de textningskrav som finns i 

sändningstillstånden. Genom respeaking, det vill säga ett system som är talarberoende, är det 

möjligt att nå tillräckligt hög kvalitet för textning i direktsändning. Den prototyp som Post- och 

telestyrelsen enligt regeringsuppdraget ska utveckla är baserat på denna teknik, och torde 

enligt intervjupersonerna, vara möjlig att genomföra utan större tekniska hinder. Det är dock 

viktigt att språkresursbanken i förlängningen är tillämplig för flera applikationer, och att datan 

är öppen.  

Internationella erfarenheter bekräftar vikten av en öppen språkresursbank 

Nuance är det marknadsledande företaget inom branschen. Under de senaste åren har de 

gjort ytterligare förvärv och stärkt sin position. Intervjuade personer från Nuance har visat ett 

intresse för att vara delaktiga i framtagandet av en svensk nationell språkresursbank, dock 

beroende på språkresursbankens affärsmodell. Intervjuade aktörer med erfarenhet från den 

danska marknaden lyfter samtidigt vikten av att en färdigställd nationell språkresursbank bör 

undvika att bli inlåst i dyra licensavtal. Språkresurserna ska vara tillgängliga för alla, och ha en 

generell standard så att resurserna inte är bundna till användande av specifika programvaror 

för exempelvis taligenkänning.   

Teknisk utveckling inom talteknologi ger en bättre taligenkänning 

Stora internationella aktörer som Apple, Microsoft och Google bedriver omfattande utveckling 

inom talteknologiområdet. Deras applikationer för taligenkänning använder sig av 

molntjänster för att kontinuerligt optimera språkresurserna och därmed öka igenkänningens 

kvalitet. Användandet av molntjänster har därmed inneburit att talteknologin tagit stora kliv 

framåt. Flera av de intervjuade lyfter vikten av att den svenska nationella språkresursbanken 

kontinuerligt underhålls för att vara aktuell. En öppen språkresursbank knuten till 

molntjänster kan vara en viktig del för att behålla dess aktualitet.  

Gemensamt nordiskt samarbete möjliggör en större röst internationellt 

Norge, Danmark och Storbritannien är tre länder som har kommit längre än Sverige inom 

detta område. Norge har stora mängder språkresurser i ett öppet gränssnitt, Danmark har 

sedan tidigt arbetat med bland andra Nuance för att förbättra språkutvecklingen medan 

Storbritannien har utnyttjat respeaking sedan snart 10 år tillbaka i tiden. Vidare har norska 

staten nyligen investerat 13 miljoner norska kronor för att Nuance ska utveckla 

taligenkänningsteknologi till den norska språkbanken. Att följa den norska satsningen på 

taligenkänning kan vara värdefullt och ge goda erfarenheter om den svenska staten i 

framtiden ska göra liknande satsningar. 
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7. Bilaga 

7.1. Intervjuade aktörer 

Acapella Group 

Copenhagen Business School 

Dictus 

Göteborg Universitet, Språkbanken 

Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) 

Helsinki University 

Human Tech 

Hörselskadades Riksförbund 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC) 

Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) 

Karolinska Institutet (KI) 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Lingsoft 

Microsoft 

Nasjonalbiblioteket i Norge, Språkbanken 

Nuance 

Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning (NAV) 

SDI Media 

Svensk Medietext 

SVT 

Södermalms Språkteknologi 

Tundell & Salmson 

Unga Hörselskadade 

Veridict 
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