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A-focus 

A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning på telekom, 

Internet, tv och media. A-focus erbjuder tjänster inom utredningar, marknadsundersökningar, 

analys och rådgivning till tv- och teleoperatörer, tillverkare och myndigheter. Den kompetens 

som är utmärkande för A-focus är framförallt kombinationen av:  

 

 Erfarenhet: Gedigen och mångårig erfarenhet av utredningar, undersökningar, 

marknadsanalyser och framåtblickande bedömningar. A-focus konsulter har var och 

en minst femton års erfarenhet från sina kompetensområden. 

 

 Marknads- och teknikkunskap: Expertkunskap och insikt om telekommarknaden, dess 

aktörer och erbjudanden samt det som generellt eller särskilt är riktat till personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 Metodik: Stor kunskap om praktiska angreppssätt, verktyg och modeller samt 

resultatinriktad arbetsmetodik. I detta inkluderas även kunskap och erfarenhet av 

undersökningsmetodik samt genomförande av såväl kvantitativa som kvalitativa 

undersökningar. 

 

 

 

 

 

A-focus AB 08-679 9900 
Torsgatan 8A office@a-focus.se 
111 23 Stockholm www.a-focus.se 
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1 Inledning 

Regeringen har gett Post- och Telestyrelsen (PTS) uppdraget att genomföra en ett pilotprojekt för 

att utreda förutsättningarna för utveckling och finansiering av en heltäckande nationell språk-

resursbank samt att ta fram en begränsad prototyp av en sådan språkresursbank i syfte att främja 

utveckling av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster. Med anledning av 

ovanstående har A-focus fått i uppdrag av PTS att genomföra denna utredning.  

1.1 Syftet med uppdraget 

Syftet med uppdraget är undersöka och ge en bild av aktörernas intresse av en nationell språk-

resursbank, samt beskriva vilken nytta en sådan kan ha för utveckling av tjänster - ur ett 

tillgänglighetsperspektiv - för personer med funktionsnedsättning. 

1.2 Avgränsningar och fokus 

Utredningen är en delmängd av PTS regeringsuppdrag att genomföra ett pilotprojekt i syfte att 

främja utveckling av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster. Utredningen är 

avgränsad till den del av regeringsuppdraget som omfattar aktiviteter för analys av kommersiella 

och offentliga aktörers intresse av att använda en nationell språkresursbank som bas för 

utveckling av produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning, samt att beskriva 

samhällsnyttan av en nationell språkresursbank ur ett tillgänglighetsperspektiv, dvs: 

 

 Olika aktörernas intresse av att det etableras en offentlig resurs inom detta område. 

 Potentiell nytta och användningsområdena för detta inom området tillgänglighetstjänster. 

 

Utgångspunkten för denna rapport är således vare sig utveckling av en prototyp, framåt-

blickande analys av utvecklingen av språkteknologisk infrastruktur eller analys och förslag om 

möjlig framtida organisation och förvaltning av en språkinfrastruktur.  

1.3 Uppdragets frågeställningar 

Inom ramen för uppdraget har målsättningen för uppdraget varit att besvara nedanstående 

övergripande frågeställningar.  

 

 Intresset från aktörerna för en nationell språkresursbank? 
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 Kommersiellt utbud och dess påverkan på en nationell språkresursbank? 

 På vilket sätt kan en nationell språkresursbank skapa samhällsnytta, för vilka? 

 Nyttan med en språkresursbank för utveckling av tillgänglighetstjänster? 

 Erfarenheter från några andra länder. 

1.4 Genomförande 

Underlaget för utredningen är baserat på research och intervjuer utförda av A-focus. Till detta 

kommer deltagande vid organisationen Begripsams dialogseminarium den 3:e oktober samt en 

webförfrågan utskickad till medlemmar av Unga Hörselskadade (UH). De som har intervjuats, 

eller på annat sätt har kommit till tals, utgör ett brett spann med representanter för bland annat 

brukare, mediabolag, utvecklings- och konsultföretag inom hjälpmedel, globala it-företag med 

relevans för språkteknologi, ledande svenska forskare vid universitetens institutioner för 

lingvistik och språkteknologi samt berörda myndigheter och handikapporganisationer. Se bilaga 

med förteckning av intervjuade parter. 

2 Språkteknologi och språkresurser på svenska 

Definitionen på vad som inkluderas i en s.k. språkresursbank är inte entydig hos de intervjuade, 

men något förenklat refererar samtliga till att det är en resurs som består av stora mängder text, 

inspelat tal samt språklexikon. Datat, dvs texten och talet, är dessutom ”uppmärkt” (annoterat, 

taggat) på så sätt att språkresursbanken kan nyttjas som basresurs av olika språkverktyg som 

genom datoriserad maskininlärning ’lär’ sig språket. Av den anledningen är det nödvändigt att 

språkresursen omfattar mycket stora mängder text och tal så att språkverktyget kan hitta till-

räckligt med förekomster av fenomen och kontext för att säkerställa språkliga variationer, vilket 

krävs för att få en hög noggrannhet. Utöver storleken på språkresursbanken avgörs dess kvalitet 

och värdet av resursen på hur omfattande annoteringen av ord är samt att resursen kontinuerligt 

underhålls och uppdateras. 

 

Språkverktygen som kan nyttja en språkresursbank kan ha en mängd olika typer av funktioner, 

från mindre avancerade rättstavningsprogram till virtuella assistenter. Exempel på sådana 

funktioner är: 

 

 Text-till-tal – Uppläsning av ord och texter med hjälp av inspelat tal/talsyntes 
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 Tal-till-text – Översättning av talat ljud till text (taligenkänning) 

 Stavnings- och grammatikgranskning 

 Ordkontroll – förslag till synonymer 

 Textinformation – förklaring av ord, faktainformation, sökfunktioner 

 

Fokus för språkteknologi för tillgänglighetstjänster riktade mot personer med funktionsned-

sättning ligger framförallt på omvandling av text-till-tal och tal-till-text. Om språkresurser för 

flera språk – parallella resurser – inkluderas ges möjligheter till översättningar mellan språken i 

alla kombinationer mellan tal och text. Om även multimodala språk som teckenspråk inkluderas, 

utökas möjligheterna ytterligare för språkverktygen. 

 

En av den stora utmaningen för ett språkverktyg är att använda och tolka ord i rätt kontext. Ett 

ord kan betyda olika saker i olika sammanhang. Den mänskliga hjärnan är, till skillnad från 

datorer, intuitivt skicklig på att tolka, dra slutsatser och kompensera för otydligheter i såväl tal 

som text. Avancerade språkverktyg kan i kombination med omfattande och kvalitativa språk-

resursbanker klara denna uppgift med färre fel. 

 

Utvecklingen inom språkteknologi går i dagsläget mycket fort och en intressant notering är att 

taligenkänning nu ligger längst fram på analysföretaget Gartners ”Hype-kurva”, det vill säga en 

mogen teknik redo för massmarknad. Detta bekräftas även av de forskare som vi talat med, vilka 

framhåller att tekniken i sig är mycket långt gången. Värt att notera är att taligenkänning för 

användning i callcenterlösningar (IVR) ansågs vara mogen teknik redan för tio år sedan. Det som 

händer är således att tekniken blir allt mer utvecklad och förfinad samt språkbankerna successivt 

allt mer kompletta. Därigenom blir tekniken möjlig att använda praktiskt inom allt fler områden. 

Olika språk har dock kommit olika långt avseende hur fullständiga de bakomliggande språk-

resurserna är. Det engelska språket, som avses i Gartners modell, har kommit längst. Resurserna 

för det svenska språket är ännu inte av samma omfattning.  
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Bild 1: Gartners Hype Curve 2014 

Det faktum att tekniken språkteknologi har nått en hög grad av teknikmognad kan även avläsas i 

dess förekomst i allt fler praktiska tillämpningar. Till vardags använder allt fler personer sig av 

funktioner baserade på taligenkänning och talsyntes, exempelvis vid talbaserad navigering med 

GPS eller vid röststyrning av ett samtal genom en telefonväxel till ett företags kundservicecenter.  

Stora aktörer som Apple, Google och Microsoft inkluderar i allt större utsträckning språk-

teknologi som en naturlig del i gränssnitten i sina respektive teknikplattformar och mobil-/dator-

baserade applikationer. Därutöver tar små nischade innovationsbolag fram lösningar, program-

varor och appar baserade på språkteknologi och erbjuder dessa till olika segment i 

massmarknaden.  

 

Marknaden för språkteknologi är under förändring. Tidigare dominerades marknaden av ett fåtal 

stora aktörer specialiserade på språkteknologi och de kompletterades av ett antal små nisch-

företag inom särskilda tillämpningsområden. Detta är fortfarande ett påtagligt inslag i marknads-

bilden men vi kan se att denna är i förändring, främst beroende på att företag som Google, Apple 

och Microsoft blir allt mer aktiva inom området. Språkteknologibranschens ekosystem förändras 

nu genom att både de nya och de tidigare etablerade stora aktörerna öppnar upp gränssnitt och 

möjliggör utnyttjande av funktioner för språkteknologi för alla typer av applikationer som byggs 

på standardplattformar. Taligenkänning och talsyntes är på väg att nå en massmarknad, även för 

det svenska språket. Med en större öppenhet utökas också aktörernas egna språkresurser 

kontinuerligt genom insamling av det som sägs och skrivs av användarna när de använder 

applikationer som använder deras språkteknologiresurser. Denna förändring har naturligtvis stor 
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inverkan på det potentiella behovet av en offentlig språkdatabas. Ju bättre och ju mer tillgängliga 

språkteknologiresurser de kommersiella aktörerna har att erbjuda, desto mindre behov för det 

offentliga att finansiera sådana offentliga resurser. 

 

Bild 2 Ekosystemet där språkteknologi görs tillgängligt för applikationsutvecklare 

Bara under de få månader arbetet med denna utredning pågått har vi kunnat observera 

intressanta händelser i marknadsutvecklingen. Till exempel har Apple uppdaterat sitt operativ-

system för mobila enheter, iOS 8, där taligenkänning på svenska fungerar och det till exempel är 

fullt möjligt att diktera textmeddelanden med s.k. röstigenkänningsteknik. Skype har under 

hösten 2014 lanserat ett erbjudande till sina användare att anmäla sig för att testa automatisk 

simultanöversättning av samtal, dvs. tal-till-tal på ett tiotal språk (dock ännu inte för svenska). 

 

Även om taligenkänning och talsyntes har nått en relativt hög mognad som teknikområden finns 

det fortfarande utmaningar – och möjligheter – att adressera med fokus på tillämpning av 

tekniken. Taligenkänning måste tränas på faktiska röster; bakgrundsljud och störningar måste 

filtreras bort; nya ord och namn som ständigt introduceras i språket måste hanteras. Dessutom 

måste innehållet analyseras och sättas i en kontext för att bättre kunna hantera tvetydigheter och 

säkerställa att rätt ord används i rätt sammanhang. För att kontinuerligt förbättra och lära 

tekniken att göra så bra transkriptioner som möjligt krävs att stora mängder talad och skriven 

text samlas in. 

 

 

 

Utvecklingsverktyg / Tillgång till språkteknologi

Applikation Applikation Applikation Applikation

Språkteknologi

Applikationer

Allmäna
Språkresurser

Språkresurser
Möjlig referens/komplement 

Aktörer inom språkteknologi 

och plattformar 

Applikations 

utvecklare 
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2.1 Svenska språkresurser 

Det finns ett flertal allmänt tillgängliga språkresurser för det svenska språket. För en fullständig 

inventering hänvisar vi till tidigare utredningar i ämnet. Några av de som oftast framhålls av de 

olika aktörerna är följande: 

 

 Nasjonalbiblioteket i Oslo, Språkbanken   

 Myndigheten för Tillgängliga Media, MTM 

 Göteborgs Universitet, Språkbanken 

 KTH, Department of Speech, Music and Hearing 

 Uppsala Universitet, Institutionen för lingvistik och filologi 

 Stockholms Universitet, Institutionen för lingvistik 

 Karolinska Institutet, Stockholm Brain Institute (f.d. Telia Research språkresurser) 

 

I viss mån kan även arkiven för SVT och SR betraktas som språkresurser där det finns stora 

mängder inspelat tal och i SVT:s fall miljontals rader undertext med tillhörande tal.  

 

Tjänster och produkter som använder svenska språkresurser 

Ovan angivna resurser, som redan idag ägs av det offentliga, och varav åtminstone vissa är 

allmänt tillgängliga, används i princip inte alls av kommersiella aktörer. De utvecklar istället 

egna språkresursbanker som är anpassade för de egna ändamålen och tekniken. En anledning till 

detta är att rättighetsfrågor kan uppfattas vara obesvarade vilket medför potentiella risker och 

problem. För en kommersiell aktör kan det därför upplevas som tryggare att ha kontroll över sina 

egna resurser. 

 

De som tidigare investerat i egna språkresurser för det svenska språket har främst varit små 

aktörer inriktade på den svenska marknaden, ofta inom området tillgänglighetstjänster. För de 

stora internationella kommersiella aktörerna har den svenska språkmarknaden varit för liten för 

att särskilt adressera, men detta ser nu att ändras. I takt med att språkteknologi har blivit allt mer 

aktuell i massmarknadsprodukter inkluderas nu även ”mindre” språk i lösningarna, vilket även 

gäller för det svenska språket. 
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3 Produkter och tjänster baserade på språkteknologi 

3.1 Produkter för massmarknaden 

Befintliga produkter och tjänster 

Det finns ett allt större och bredare utbud av produkter och tjänster som baseras på språk-

teknologi varav en del av dem har funnits på marknaden under många år. Teknikmognaden 

inom området taligenkänning och talsyntes har dock först på senare år medfört att tekniken 

tillämpas på lösningar som vänder sig till vanliga konsumenter, dvs. massmarknaden. Införandet 

av språkteknologi i massmarknadsprodukter bidrar i sig till en högre tillgänglighet, även om det 

ännu inte kan möta alla behov hos dem med funktionsnedsättningar. 

 

Exempel på befintliga massmarknadsprodukter och tjänster som även kan bidra till ökad 

tillgänglighet: 

 

 Röststyrning och navigering i telefonväxel för kundtjänstärenden, biljettbokningar, 

beställning, etc. 

 Ordbehandlingsprogram, språkstöd, lexikon, översättning. 

 Dikteringsprogram. 

 Optisk teckenläsning, OCR. 

 Översättningsfunktioner på internet (till exempel Google Translate och Bing Translate). 

 Talstyrning av funktioner i mobiltelefon (ringa upp kontakter, skriva meddelanden och e-

post, göra noteringar, navigering och sökfunktioner). 

 Virtuella assistenter (ännu ej på svenska). 

 

Produkter och tjänster under utveckling 

Nya produkter baserade på språkteknologi utvecklas kontinuerligt. Till exempel introduceras nu 

standardiserade gränssnitt för kommunikation där talstyrning kan appliceras med system i 

fordon och funktioner i hemmet. Nuance som är ett av de ledande företagen inom språkteknologi 

erbjuder färdiga utvecklingsverktyg, SDK, för implementering av taligenkänning och talsyntes 

för det svenska språket i mobil-appar för smarta telefoner till samtliga mobila plattformar. Detta 

gör det enkelt för app-utvecklare utan egen kunskap inom språkteknologi att snabbt och enkelt ta 

fram nya tjänster där taligenkänning och talsyntes ingår. 
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Tillgänglighetaspekter på massmarknadsprodukter 

Många allmänt tillgängliga produkter på marknaden rekommenderas av specialpedagoger och 

intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. I synnerhet lyfts nya appar för 

smarta telefoner ofta fram på hemsidor och bloggar som bra hjälpmedel i vardagen och för 

undervisning. Tjänsteanpassning för ökad tillgänglighet drivs också av behovet hos en åldrande 

befolkning. Den allt större gruppen äldre blir allt mer kommersiellt intressant och därmed 

utvecklas tjänsterna i allt större utsträckning för att vara så användbara och tillgängliga som 

möjligt även för denna målgrupp. 

3.2 Produkter inriktade på ökad tillgänglighet 

Befintliga produkter 

På den svenska marknaden finns ett stort antal produkter och tjänster baserade på språkteknologi 

som är speciellt utvecklade för ökad tillgänglighet. Exempel på sådana är: 

 

 Talböcker och taltidningar. 

 Röststyrning av datorer när man inte kan använda tangentbord eller mus. 

 Dikteringsprogram för att skriva texter och fylla i formulär. 

 Läsprogram text-till-tal, pc-baserade och web-baserade. 

 Läsprogram text-till-tal /talböcker. 

 Hemsidor med ’talande text’. 

 Speciella OCR-verktyg – optisk läsning av texter och undertext som sedan läses upp som 

talsyntes av en dator. 

 Läspennor för text-till-tal eller textinmatning. 

 Ordböcker/skrivstöd.  

 Kommunikationsverktyg för den som har svårt att tala (inkl. fras- och ordprediktion etc.) 

3.3 Produkternas nyttjande av språkresurser 

De flesta produkter på marknaden, både för massmarknad och speciella tillgänglighetstjänster, 

baseras på leverantörernas egna språkresurser eller sådana som ägs av deras partners. De 

offentligt ägda språkresurserna som finns idag används i mycket begränsad omfattning för 

ändamål som involverar slutkunder. 
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4 Möjliga nya tjänster för ökad tillgänglighet 

En av frågorna för denna utredning att belysa är inom vilka användningsområden som språk-

teknologi kan öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, samt i vilken 

utsträckning realiserandet av dessa tjänster på svenska förutsätter en offentlig språkresursbank. 

Under utredningen har olika aktörer bidragit med sin syn på brukarnas behov samt vad som idag 

och inom de närmaste åren kan anses vara tekniskt möjligt att åstadkomma med språkteknologi 

med avseende på ökad tillgänglighet. Noterbart är att det är relativt få tillämpningar vars 

förverkligande aktörerna spontant anser skulle förutsätta en offentlig och allmänt tillgänglig 

språkresursbank, utan de refererar oftast till språkteknologi generellt. 

 

Vi har även sökt information om offentligt tillhandahållna tjänster för tillgänglighet som skulle 

kunna vidareutvecklas med språkteknologi. Nedan redovisas ett urval av tjänster som finns i 

andra länder och som skulle kunna utvecklas för det svenska språket. 

4.1 Automattextning/semiautomatisk textning  

Automattextning/semiautomatisk textning av direktsänd tv 

Undertextning av direktsända tv-program sker i Sverige för närvarande genom att särskilt 

utbildade stenografer textar via ett speciellt tangentbord – velotype. Utbildning till velotype-

textare tar flera år, arbetsmarknaden för dem är relativt begränsad och antalet direkttextare i 

Sverige är därför begränsat. Detta innebär en flaskhals i de situationer där ett flertal tv-program 

skall direkttextas samtidigt, t.ex. för regionala nyhetssändningar. Den utmanande uppgiften 

innebär även att önskad kvalitet på texten inte alltid uppnås.  

 

Med modern språkteknologi kan en annan metoden för direkttextning användas. Metoden som 

används i vissa andra länder innebär att istället för velotypetextare använder man sig av s.k. 

skuggtalare (re-speaker) som med tydlig röst återberättar tal och dialog (som det bör textas) in i 

ett taligenkänningssystem som skriver ut texten automatiskt. Det anses vara lättare att hitta 

personal som kan utföra arbetet som skuggtalare och framför allt behövs kortare utbildning.. 

Erfarenheter från andra länder visar att man genom denna metod kan öka kvantiteten direkt-

textade program samt att kvaliteten på textningen kan vara lika bra. Sett i ett längre perspektiv 

när tekniken för taligenkänning har blivit än mer utvecklad kan det kanske bli möjligt även med 

helautomatisk textning utan skuggtalare, framför allt av program med begränsad variation i 

språket, som t.ex. väderleksrapporter. 
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Textade videokonferenser, riksdagsdebatter, rättegångar, seminarier, teater, etc. 

För ökad tillgänglighet kan offentliga möten och liknande videofilmas och undertextas på samma 

sätt som för direktsänd tv. I dag görs sådan textning endast i undantagsfall, samtidigt som möten, 

debatter och seminarier allt oftare dokumenteras med video som både strömmas direkt och 

tillgängliggörs på nätet för senare visning. Tillgängligheten på stenografer/textare och kostnader 

begränsar idag sådan textning.  

 

Med modern språkteknologi och skuggtalare kan man i större omfattning införa direkttextning 

av debatter, möten och konferenser genom metoden med skuggtalare och taligenkänning. Med 

internetanslutningar av god kvalitet kan skuggtalare användas oberoende av geografiskt plats för 

det event som skall textas.  

 

Undertextning av telefonsamtal och videosamtal 

I dag finns möjlighet till textning av videosamtal via speciella tjänster och särskilda terminaler. 

Med modern språkteknologi och skuggtalare kan en mer kostnadseffektiv och tillgänglig direkt-

textning av telefonsamtal och videosamtal möjliggöras. Text kan visas på standardterminaler som 

mobiltelefoner, läsplattor och dator. Även för denna tillämpning bör skuggtalare kunna användas 

geografiskt oberoende i förhållande till användarna. Skuggtalarna kan anpassa textningen utifrån 

varje individs specifika behov. Bredare grupper kan få tillgång till textade telefonsamtal genom 

att applikationer med helautomatisk textning utvecklas med existerande verktyg för standard-

plattformar. Därmed möjliggörs även individanpassningar av den presenterade texten i form av 

typsnitt, färg, storlek etc. – allt för ökad tillgänglighet. 

  

Textad radio, textad pod-cast 

Textad radio innebär att allt tal i en radiosändning transkriberas till text som också märks upp så 

att det framgår vilka personer som pratar, intervjuas och kommunicerar – vem säger vad. Texten 

skickas ut till ’lyssnarnas’ terminaler som kan vara baserade på standardplattformar.  

 

I Sverige erbjuds inte textad radio i dagsläget men med modern språkteknologi skulle detta vara 

möjligt. En lösning kan bygga på skuggtalare/re-speaker som läser in det tal som pågår i 

ordinarie radiosändning i ett taligenkänningssystem som skriver ut texten. Denna text ’märks 

upp’ av re-speakern eller en redigerare i ett editeringshjälpmedel för att tydliggöra olika 
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röster/deltagare i intervjuer etc. innan textströmmen skickas vidare till slutanvändarnas 

terminaler. 

4.2 Talsyntes  

Utökade röstbibliotek för talsyntes  

En person som har eller håller på att förlora talet, t.ex. grund av sjukdom behöver ett hjälpmedel 

– talsyntes – som inte skiljer sig alltför mycket från personens ursprungsröst. I dagsläget 

begränsas antalet tillgängliga röster av de röstinspelningar aktörerna har i sina taldatabaser. Att 

ta fram röstbibliotek med ett flertal olika röster är tidskrävande och kostsamt. Endast ett 

begränsat antal röster kan därmed än så länge erbjudas brukarna vilket t.ex. kan innebära att 

föräldrar och omgivning upplever det svårt med ett litet barn som talar med en syntetisk 

vuxenröst. En offentlig och allmänt tillgänglig språkresursbank för det svenska språket har 

föreslagits kunna bidra till utveckling av ett mer omfattande röstbibliotek som kan användas till 

utveckling av varianter på talsyntes.  

 

Uppläsning av texten i böcker och tidningar med talsyntes 

Idag tillgängliggörs ett stort antal dagstidningar och böcker genom att de översätts från text till 

tal. Detta finns bl.a. som tjänst till personer med funktionsnedsättning och tillhandahålls då i regi 

av Myndigheten för Tillgängliga Media (MTM). Modern språkteknologi används redan idag för 

med talsyntes läsa upp texten i tidningar. Ibland används motsvarande teknik även för böcker 

och skollitteratur. Antingen direkt i producentledet eller av användarna själva med hjälp av 

applikationer på standardterminaler. En offentlig språkresursbank för det svenska språket skulle 

sannolikt inte nämnvärt förändra omfattningen av det nuvarande tjänsteutbudet. Möjligtvis kan 

en offentlig språkresursbank om det har ett stort röstbibliotek bidra till en förbättrad användar-

upplevelse i om brukarna med större frihet kan välja mellan flera olika röster på uppspelningen.  

 

Talande textremsa 

Talad textremsa baserat på OCR innebär att textremsa på tv avläses optiskt och att en dator med 

talsyntes omvandlar den till uppläst text. Idag är detta en kostsam teknik för mindre tillverkare 

av hjälpmedel och därmed blir produkterna dyra för brukarna. Andra sätt att erbjuda talande 

textremsa är att separata ljudspår läggs in med den talande texten. Så görs idag för vissa tv-

program. Med modern språkteknologi kan talande textremsa erbjudas i högre omfattning och 

med kundplacerade lösningar. Översättning från text till tal kan automatiseras och läggas in på 

separat ljudspår eller strömmas parallellt till användarnas standardterminaler. Även lösningar 
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med optisk läsning kan göras billigare och baseras på standardterminaler och därmed öka 

tillgängligheten för alla. Det förutsätter dock inte en offentlig språkresursbank. 

 

Automatisk syntolkning av film och tv  

I dag syntolkas vissa tv-program och filmer i Sverige genom att händelseförlopp talas in av en 

speakerröst som sedan distribueras i en separat ljudkanal. Det har föreslagits att, baserat på 

manuskript, tv-program och film med modern språkteknologi kan syntolkas automatiskt till 

talsyntes. Detta skulle kunna öka utbudet av syntolkat materiel då tolkar är en knapp resurs.  

4.3 Talstyrning  

Talstyrning för att fylla i blanketter och formulär på internet 

It-samhället ställer stora krav på kommunikation via datorer, internet och hemsidor. Till exempel 

förväntas det att man skall beställa biljetter, boka vårdtider och deklarera på nätet. För att detta 

skall vara tillgängligt för alla krävs andra sätt att kommunicera med tjänsterna än enbart text. 

Med språkteknologi är det möjligt att styra kommunikationen med servicetjänster på telefon och 

web, antingen med att taligenkänning och översättningen till text sker på mottagarsidan i 

telefonväxeln eller web-gränssnittet, eller att översättningen sker i terminalen. 

 

Omgivningskontroll – röststyrning av hemmets funktioner 

Enklare talstyrning med kommandon förutsätter inte avancerade språkresurser. Däremot 

utvecklas nu standardiserade gränssnitt för kontroll av hemmamiljöer, där det erbjuds en 

utvecklingsmiljö för en mångfald av nya produkter. Dessa kommer i stor utsträckning att 

använda mobila terminaler och samma språkteknologi som finns i dessa, vilket kan ha en positiv 

inverkan på utveckling och tillgången på kommersiella språkresurser för det svenska språket.  

4.4 Texttelefoni  

PTS tillgänglighetstjänst Texttelefoni anses kunna vidareutvecklas med avancerad 

språkteknologi. Tjänsten Texttelefoni förmedlar samtal mellan personer som är döva, 

hörselskadade eller talskadade och som använder texttelefoner, och personer som använder 

vanliga telefoner. Samtalen mellan användare av vanliga telefoner och texttelefoner förmedlas 

mer eller mindre ordagrant av personal som översätter text till tal och tal till text. Med en 

taligenkänning och talsyntes skulle brukarna bli mindre beroende av tillgängligheten på 

telefonister/tolkar. Tjänsten kan därigenom göras tillgänglig 24/7 utan väntetid samt ge brukarna 

högre integritet då en tredjepart ej behöver involveras. Med modern språkteknologi kan den 
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funktionalitet som tjänsten erbjuder på sikt realiseras med funktionalitet lokalt installerad i t.ex. 

brukarens smartphone, vilket kan öka tillgänglighet och oberoende ytterligare. 

4.5 Internationella erfarenheter 

För vissa större språkområden än det svenska språket har kvaliteten på språkresurserna kommit 

längre, vilket har underlättat införandet av språkteknologi inom vissa områden, främst media. 

 

Direkttextning av tv 

I Storbritannien erbjuder BBC direkttextning av upp till 22 parallella liveströmmar dagligen. 

Detta görs i samarbete med RedBee Media (numera en del av Ericsson Broadcast and Media 

Services) som ansvarar för produktionen av all textning åt BBC. RedBee använder sig i allt större 

utsträckning av semiautomatisk textning med re-speakers (skuggtalare) och taligennkänning. 

Tillgängligheten på stenografer minskar och utbildningstiden för dessa är upp till 5 år medan en 

re-speaker kan vara operativ inom 3-6 månader. 

 

Enligt Ofcom’s senaste mätning (mätperiod april-maj 2014) levererar BBC direkttextning med en 

median-noggrannhet (accuracy) på 99,02 procent för nyhetsprogram och upp till 99,52 procent för 

underhållningsprogram.1  Mätningar görs enligt NER-modellen som även används i bland annat 

Schweiz, Frankrike och Spanien. RedBee Media levererar även direkttextning i Frankrike, 

Tyskland och Spanien enbart baserad på re-speaking-tekniken. I Australien har man fortfarande 

till en viss del stenografer, men även här börjar semiautomatisk textning bli dominerande. 

 

Direkttextning av möten, föredrag, utbildning 

För engelskspråkiga erbjuder det australiensiska företaget Ai-Live direkttextning av i princip 

vilket event som helst, exempelvis inom utbildning/föreläsningar, konferenser och dagliga möten 

på arbetsplatsen. För brukarna är det enda som krävs en standardterminal och anslutning till 

internet. Användaren loggar in på sitt konto och har en mikrofon ansluten som fångar upp talet. 

En re-speaker dikterar sedan i ett taligenkänningsystem som automatiskt sänder texten tillbaka 

till användaren i realtid. Tjänsten medger således direkttextning geografiskt oberoende av var 

brukaren respektive tolken befinner sig, förutsatt att de har internetanslutning. 

 

                                                        

 
1 Measuring live subtitling quality  
Results from the second sampling exercise, Ofcom November 2014 
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Textad Radio 

I USA erbjuder National Public Radio (NPL) direkttextad radio. Detta realiseras genom att re-

speakers lyssnar på programmen och tydligt talar in det som sägs i ett taligenkänningssystem. 

Systemet vidarebefordrar texten till en operatör av ett speciellt editeringsverktyg som gör 

eventuella korrigeringar, märker texten med vem i studion som talar etc. Texten distribueras 

därefter till ’lyssnarna’ som får radiotexten via webläsare. Fördröjningen är mindre än 20 

sekunder efter det talade ljudet. Till systemet har man även testat funktioner som skall kunna 

varna döva och hörselskadade genom att de med en USB-kabel ansluter en utrustning till dator 

eller läsplatta som vibrerar vid larm och viktiga meddelanden till allmänheten. 

 

Undertextad telefoni 

I bland annat USA och Nya Zeeland erbjuds textade telefonsamtal till döva och personer med 

nedsatt hörsel. Tekniken bygger på att en skuggtalare/re-speaker med ett system för tal-

igenkänning kopplas in i samtalet. Texten presenteras sedan för brukaren antingen på skärmen 

på en speciell telefon med en skärm för texten, alternativt på en standardterminaler som t.ex. en 

smartphone, persondator eller surfplatta. 

4.6 Parallella språk och multimodala system 

Under förutsättning att det fanns språkresurser att tillgå som även omfattar minoritetsspråken 

samt det svenska teckenspråket skulle teoretiskt sett alla produkter och tjänster som redovisas 

ovan kunna utvecklas för varje språk och dessutom möjliggörs översättningar mellan språken.  

5 Aktörernas intresse för en nationell språkresursbank 

5.1 De kommersiella aktörerna 

Överlag är de kommersiella aktörerna positivt inställda till en officiell nationell språkresursbank, 

förutsatt att den är tillräckligt omfattande, håller hög kvalitet samt hanteras av en etablerad 

organisation med tydligt förvaltningsansvar. 

 

De stora kommersiella aktörerna utvecklar sedan länge etablerat egna språkresurser. Svenska är 

ett litet språkområde och den svenska marknaden har hittills har varit lågt prioriterad. De 

kommersiella aktörerna förutsätter att en offentlig språkresursbank för det svenska språket 
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utgörs av grundläggande språkresurser som de själva eller andra vid behov kan använda men att 

den inte inkluderar produkter och tjänster som vänder sig till slutkunder. De betraktar därför inte 

en offentlig språkresursbank som en konkurrent eller hot men det är heller inget de aktivt 

förespråkar eller efterfrågar. För de flesta aktörer kan en öppen språkresurs ändå vara en tillgång 

som de kan tänka sig att använda om den erbjuder språkdata inom speciella områden som de inte 

ser en kommersiell bäring i att utveckla själva. Det finns dock inget som framkommit under 

utredningen som indikerar att tillgång till en offentlig språkresurser i sig driver utvecklingen av 

tillgänglighetstjänster.  

 

Kvalitet och omfattning 

Teknikbolagen ser avsaknaden av en gemensam standard som en utmaning. Den stora 

investeringen i talteknologi ligger i uppmärkningen av data/ord. Företagen utvecklar för 

närvarande egna lexikon vilket innebär att uppmärkningen är unik för respektive företag som 

utvecklat språkresurser. Förutsättningen för att en offentlig nationell språkresursbank skall vara 

användbar för alla intressenter, är att dess språkdata är minst lika bra eller bättre uppmärkt 

jämfört med bolagets egna resurser, samt att denna uppmärkning är lätt att översätta till de 

standarder aktörerna har anammat.  

 

Talresurser 

Nyttan med en taldatabas med många olika röster är att en sådan skulle ge en större mångfald av 

röster i talsynteslösningar och erbjuda större möjligheter till individanpassning av hjälpmedel.  

För företag som arbetar med talsyntes är en mångfald av röster en tillgång. Normalt krävs stora 

textmängder för att bygga upp en egen taldatabas, vilket är förenat med stora kostnader. Om en 

nationell språkresursbank kan bidra till lägre kostnader för detta anses det välkommet från de 

kommersiella aktörerna.  

 

Befintliga svenska språkresurser 

Noterbart är att det absoluta flertalet kommersiella aktörer inte har någon kännedom om den 

språkresursen för det svenska språket vid Nasjonalbiblioteket i Oslo, och än mindre använt sig 

utav den. De få som känner till resursen anser att datat håller hög kvalitet och är av mycket stor 

omfattning.  I samband med den utredning som gjorts i Norge av NAV (Kompetansesenter for 

tilrettelegging og deltakelse), gavs  Nuance Communications, ett av världens ledande företag inom 

språkteknologi,  i  uppdrag att göra en inventering av resurserna. Dessa visade sig enligt Nuance 

vara mycket bra och de skulle möjliggöra vidareutveckling av företagets egen programvara för 
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taligenkänning Dragon Naturally Speaking (DNS) för de danska, norska och svenska språken. 

Språkresurserna är av både hög kvalitet och tillräcklig kvantitet för att kunna användas i 

befintligt skick av kommersiella aktörer och för en offentlig språkresursbank behöver bidra med 

något ytterligare för att göra skillnad. 

 

För att erbjuda taligenkänning på de nordiska språken har Nuance erbjudit sig att anpassa och 

utveckla sin programvara till en kostnad av 2 miljoner dollar per språk. Den norska staten har 

därför avsatt denna summa i statsbudgeten för ett utvecklingsprojekt för det norska språket. 

 

Nyttan för de kommersiella aktörerna 

En offentlig och allmänt tillgänglig språkresurs kommer inte ersätta de etablerade företagens 

egna språkresurser, men de skulle kunna använda en sådan resurs som komplement och referens 

till de egna språkresurserna. I vilken omfattning detta skulle kunna ske är svårt att uppskatta då 

tidsfaktorn är avgörande för när de eventuella nya offentliga språkresurserna kan göras 

tillgängliga. Marknaden för språkteknologi utvecklas nu mycket fort även för svenska och 

aktörerna utvecklar kontinuerligt ut sina egna resurser. Det föreligger en uppenbar risk att en 

offentlig språkresursbank inte håller det utvecklingstempo som nu är inom området talteknologi 

och därigenom har svårt att bidra med nytta. 

 

Även om de kommersiella aktörerna visar ett intresse för en offentlig svensk språkresursbank är 

det tveksamt i vilken grad en sådan verkligen skulle utnyttjas. Samtliga stora aktörer erbjuder 

idag utvecklingsverktyg för implementering av språkteknologi med stöd för svenska till sina 

plattformar. Genom att det befintliga ekosystemet har nått en så hög mognadsgrad kommer allt 

fler produkter och tjänster med språkstöd för svenska att lanseras och genom ökad användning 

fortsätta att bidra till aktörernas vidare utbyggnad av egna resurser. Resultatet från analysen i 

Norge är också intressant så tillvida att det visar att trots förekomsten av allmänt tillgängliga 

språkresurser sker inte utveckling av produkter och tjänster för ökad tillgänglighet utan att 

aktörerna motiveras av ekonomiska drivkrafter eller andra incitament. 

5.2 Mediebolagen 

För mediebolagen är frågan om språkteknologi och språkresurser starkt förknippad med 

direkttextning. På programbolagen SVT och TV4 finns krav att uppfylla kvantitetskrav på vissa 

tillgänglighetstjänster som direkttextning, syntolkning och teckentolkning. Kvaliteten på 

textningen är en viktig faktor för nyttan för brukaren och i dagsläget medför låg kvalitet att vissa 
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direkttextade program i efterhand läggs upp på Play-tjänster utan textning, då direkttextningen 

inte anses vara av tillräckligt god kvalitet. En utvecklad teknik för direkttextning kan på så vis 

resultera i större tillgänglighet av textade program också via Play-tjänster. 

 

Media tillgängliggörs på många typer av plattformar och konsumtionsmönster förändras. En 

växande andel utgörs av icke-linjär mediakonsumtion via smart-phones, surfplattor och person-

datorer. Detta innebär att samtidigt som det är möjligt att mängden tittare som följer den verkliga 

direktsändningen minskar, ger den tekniska utvecklingen inom språkteknologi och individ-

anpassningar nya möjligheter att öka tillgänglighet till innehållet i användarnas terminaler. 

 

Nyttan för mediabolagen 

 

För ett programbolag är att val av metod för direkttextning beroende av vilka krav som ställs på 

tjänsten avseende kvantitet och kvalitet i kombination med kostnaden för olika metoder. Om en 

metod baserad på språkteknologi kan producera direkttextning med tillräckligt hög kvalitet och 

till lägre kostnad än nuvarande manuella metoder, samt dessutom kan möjliggöra textning av 

flera parallella olika sändningar, är det intressant. Det finns en förhoppning om att en offentlig 

språkresursbank skulle kunna bidra till detta, framförallt till lägre kostnad än kommersiella 

alternativ kan erbjuda. 

 

Dock ifrågasätter några aktörer inom språkteknologiområdet behovet av en ny offentlig 

språkresursbank för att utveckla lösningar för direkttextning av tv, utan hävdar att existerande 

resurser på svenska torde vara tillräckliga för denna tillämpning. 

5.3 Offentliga aktörer 

De offentliga aktörerna har under många år förespråkat en nationell språkresursbank. 

Diskussioner och utredningar avseende en svensk offentlig språkinfrastruktur har pågått under 

flera år och då det i Sverige endast är ett begränsat antal personer som arbetar inom området 

språkteknologi, språkvetenskap och tillgänglighetsfrågor, så har flertalet lång erfarenhet och 

insikt i frågan. Den allmänna uppfattningen i denna grupp är att behovet och nyttan av en 

nationell språkresursbank är stort vilket också framgår av tidigare utredningar, dock är inte fokus 

på att en sådan i första hand skall vara en grund för utveckling av tillgänglighetstjänster. 
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Universitet och forskare efterfrågar språkdata av hög kvalitet inklusive parallella resurser med 

både dialekter, minoritetsspråk och invandrarspråk. I en komplett språkdatabas vill de även se 

multimodalt och informellt språk (bloggar och ungdomsspråk). Inom EU drivs ett paneuropeiskt 

projekt för att tillgängliggöra språkresurser och språkteknologi för forskningsändamål: CLARIN ( 

Common Language Resources and Technology Infrastructure ). Sverige har etablerat SWE-

CLARIN finansierat av Vetenskapsrådet och har nyligen gått in som medlemmar av det 

Europeiska projektet.  

 

Handikappförbunden anser att det kan finnas nytta med en offentlig språkresursbank för att 

säkerställa att det finns språkteknologiresurser att tillgå för det svenska språket i de fall som 

kommersiella aktörer inte kan erbjuda det. De ser även fördelar med en offentlig språkresursbank 

för att säkra att innovationer kan utvecklas utan att vara beroende av språkresurser hos de 

kommersiella aktörerna.  

 
Nyttan för offentliga aktörer 

En offentlig och allmänt tillgänglig språkresursbank för det svenska språket anses kunna vara till 

nytta för utbildning och forskning samt för vissa myndigheter. Redan idag finns stora språk-

resurser på svenska inklusive inspelade dialekter och i viss utsträckning minoritetsspråk på olika 

universitet och myndigheter. Det som efterfrågas är en central och samlad svensk språkresurs och 

här pågår det nyligen startade SWE-CLARIN projektet. Nyttan med ytterligare en offentlig 

språkresurs är tveksam då behoven hos universitet och myndigheter rimligen tillvaratas inom 

ramen för SWE-CLARIN projektet. 

6 Samhällsnyttan 

Den dynamiska utvecklingen inom området språkteknologi bidrar redan nu till allt större 

samhällsnytta i form av ökad tillgänglighet och delaktighet för stora grupper i samhället, 

inklusive de med särskilda behov. För samhället betyder den nya tekniken minskade kostnader 

för specialutvecklade särlösningar och vinster genom t.ex. större delaktighet på arbets-

marknaden. 

6.1 För brukarna  

För personer med nedsatt syn eller som ej kan använda händerna ökar tillgänglighet och 

delaktighet avsevärt när talsyntes och taligenkänning blir allt mer vanliga standardfunktioner i 
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mobiltelefoner, på websidor och i kundservicefunktioner. Användarna kan med rösten fylla i 

blanketter, beställa biljetter och boka möten på nätet eller via telefon. Talstyrning av funktioner 

som lås, belysning, multimedia och annat hemma eller på arbetsplatsen ger många grupper i 

samhället större frihet och bättre möjligheter att klara av vardagssituationer. För personer som på 

grund av nedsatt hörsel eller andra orsaker har svårt att uppfatta vad som sägs ges stora möjlig-

heter genom direkttextning av tv, radio, film, telefoni och annan talad information. 

 

Tack vare modern språkteknologi baserad på standardplattformar behöver inte brukaren vara 

hänvisad till utpekande speciallösningar utan kan använda samma standardterminaler som alla 

andra. För personer med funktionsnedsättning Ökad tillgänglighet resulterar i ökad upplevd 

delaktighet och större känsla av samhörighet med samhället i stort.  

6.2 För samhället 

Ökad tillgänglighet innebär att fler kan tillgodogöra sig information, påverka samhället genom 

olika uttryckssätt och delta i arbetslivet oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Därmed är 

språkteknolog viktigt för samhället och skapar nytta ur ett demokratiperspektiv. Ökande möjlig-

heter till förvärvsarbete minskar även samhällets kostnader. Modern språkteknologi och de nya 

affärsmodeller som växer fram, där stora aktörer tillgängliggör utvecklingsverktyg för standard-

plattformar, innebär även lägre samhällskostnader för utveckling av de särlösningar som fort-

farande kan behövas för ökad tillgänglighet. 

 

Kombinationen av allt mer mogen teknik, stark marknadsutveckling för massmarknads-

tillämpningar och de kommersiella aktörernas kvalitetsförbättrande utveckling och av språk-

resurser utgör en stark framåtdrivande kraft på marknaden. Med tanke på att utvecklingen inom 

området har nått en sådan grad av mognad är det tveksamt om en nationell svensk språkresurs-

bank skulle påskynda utvecklingen ytterligare eller leda till fler tjänster som ökar tillgängligheten 

för personer med funktionsnedsättning. 

6.3 Andra områden som kan gynnas av en språkresursbank 

Utredningen har fokuserat på nyttan av en offentlig språkresursbank utifrån ett tillgänglighets-

perspektiv. Under arbetet har ett flertal andra områden identifierats som skulle kunna gynnas av 

samlade språkresurser på svenska 
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Utbildning 

Flera aktörer A-focus intervjuat har lyft fram de möjligheter som utbildningsverktyg baserade på 

språkteknologi bjuder. Språkteknologi kan skapa tillgänglighet på många nivåer utifrån den 

enskilde elevens förutsättningar. Idag används en mängd språkverktyg i skolorna för att under-

lätta inlärning. För elever med särskilda behov är dessa verktyg extra viktiga. Det finns bland 

annat förslag på hur man med språkteknologi kan ta fram hjälpmedel för automatiserad text-

analys, som kan användas för att hjälpa lärare att identifiera och anpassa undervisningen utifrån 

vad enskilda elever behöver träna på. Parallella språkresurser kan underlätta för att ta fram 

verktyg som ger språkträningsmöjligheter för invandrare och andra som inte har svenska som 

modersmål. 

 

Hälsovård och sjukvård 

Inom sjukvården ser man nya språkverktyg som en möjlighet till analys/förenkling av patient-

journaler och att tillgängliggöra dessa för patienterna på ett tillgängligt sätt. En språkresurs som 

byggs ut med konversationer och multimodalt data kan även ligga till grund för utveckling av 

metoder och verktyg för diagnos av vissa sjukdomar. Med sådan teknik finns möjlighet att göra 

tidiga diagnoser av demens och ALS, samt att stötta ställande av neuropsykologiska diagnoser 

 

Spelmarknaden 

Sverige är ett ledande land inom spelutveckling och spelandet bland befolkningen är stort. 

Datorbaserade spel är dock ofta på engelska vilket kan bli exkluderande för någon som inte är 

uppväxt i Sverige och fått utbildning i Engelska som andraspråk. Många invandrare har svårt för 

engelska eftersom de först måste lära sig svenska och det har visat sig att detta hämmar 

marknaden i vissa avseenden. En svensk språkresursbank skulle möjliggöra transkription av text, 

dialog och röststyrning av spel. 

 

Sverige som testmarknad för innovationer 

En offentlig och allmänt tillgänglig språkresursbank för det svenska språket skulle kunna vara en 

grund för entreprenörskap och innovationer inom området. Den skulle därmed kunna skapa 

förutsättningar för nya företag inom språkteknologi och tjänster. Inte för att svenska är ett stort 

språkområde utan för att de svenska språk resurserna skulle kunna vara så pass bra att det kan 

tänkas vara intressant att utveckla och testa nya produkter här. Sverige har ofta använts som 

testmarknad då svenskar anses som trendkänsliga och öppna för nya produkter och tjänster, 
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samtidigt som Sverige har en väl utbyggd infrastruktur, och är ett lagom stort land testa på till en 

rimlig kostnad. 

7 Analys och slutsatser 

Språkteknologi är ett teknikområde som under senare år nått en hög grad av teknikmognad, 

vilket också gjort den tillämpbar på massmarknadsprodukter och tjänster. Även om det svenska 

språket är litet och många kommersiellt tillgängliga produkter fortfarande saknar stöd för 

svenska sker nu en markant förändring där allt fler tjänster introduceras även på svenska. De 

kommersiella aktörerna inom språkteknologi har egna språkresurser som de successivt har 

förbättrat och förfinat under många år. Stora aktörer som Apple, Google och Nuance erbjuder 

slutkundstjänster och produkter samt även utvecklingsverktyg för talstyrning och talsyntes på 

svenska av applikationer på de flesta terminaler och plattformar. Med dessa utvecklingsverktyg 

som basresurser utvecklas allt fler produkter och tjänster för den svenska marknaden och för det 

svenska språket. Vartefter nya produkter introduceras och fler användare tillkommer utökas och 

förbättras också de kommersiella aktörernas egna språkresurser kontinuerligt och automatiskt 

genom löpande insamlande av användarnas egen röst och text. I viss mån kan de sägas vara 

självlärande när de har tillräckligt många användare. 

 

Det finns stora möjligheter till att ta fram nya tillgänglighetstjänster baserade på språkteknologi. 

En internationell utblick visar att det finns språkteknologibaserade tillgänglighetstjänster i andra 

länder och på andra språk som ännu inte finns i Sverige. Ingen aktör har dock explicit lyft fram 

en offentlig svensk språkresursbank som en förutsättning för att realisera sådana tjänster utan det 

förefaller vara andra incitament som behövs istället.  

 

Samtliga aktörer säger att de har ett visst intresse av att en nationell svensk språkresursbank 

etableras, det är åtminstone ingen som är emot det så länge inte konkurrensen på marknaden 

påverkas. Aktörerna ser den som ett möjligt komplement och referens till sina egna resurser men 

det finns anledning att ifrågasätta i vilken grad en sådan verkligen skulle komma att utnyttjas. 

Detta i synnerhet som det redan finns minst en högkvalitativ fritt tillgänglig språkresursbank för 

svenska som förefaller vara mycket sparsamt utnyttjad. Det är tveksamt om ytterligare en öppen 

svensk språkresurs skulle förändra situationen och bidra med fler tillgänglighetstjänster för 

personer med funktionsnedsättning, inklusive direkttextning av tv-program på svenska.   
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Särlösningar för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har generellt sett 

svårt att utvecklas utan särskild stimulans, varken med eller utan en offentlig och allmänt 

tillgänglig svensk språkresurs. Genom den allt mer mogna tekniken och användningen av 

språkteknologi i massmarknadstjänster ökar tillgängligheten för alla. Detta kommer t.ex. att ske 

genom talkommunikation med mobila enheter, diktering av text, talstyrning av funktioner i 

vardagen och textning av videosamtal. Listan kan göras lång och den växer för var dag. Språk-

teknologi bidrar således till ökad tillgänglighet för alla. Det kommer dock alltid att finnas 

grupper och framför allt individer med särskilda behov, där tillgängligheten måste tillgodoses 

genom anpassade lösningar. I det ekosystem av språkteknologi som nu växer fram möjliggörs 

utveckling av specifika tillgänglighetstjänster på standardplattformar. Detta kan inte bara göras 

snabbare och till lägre kostnad än med särlösningar. Nödvändiga särlösningar kommer vanligtvis 

inte heller till stånd av enbart kommersiella drivkrafter. Här kommer det, precis som tidigare, att 

krävas andra åtgärder och ekonomiska incitament. De ökade möjligheterna att utveckla dessa 

lösningar med standardiserad teknik kommer dock att innebära en större tillgång till utvecklings-

resurser och därmed kortare ledtid samt lägre utvecklings- och underhållskostnader, jämfört med 

utveckling på särskilda plattformar för särlösningar. 

 

Utöver de språkresurser som redan idag existerar hos offentliga och kommersiella aktörer pågår 

dessutom ett omfattande projekt finansierat av vetenskapsrådet för att bygga en svensk språk-

resursbank - SWE-CLARIN. Projektet drivs av en bred grupp av intressenter inom språkteknologi 

och lingvistik där universitet och myndigheter är representerade. Då projektet är relativt ny-

startat är omfattningen av det färdiga SWE-CLARIN ännu inte definierat. Då samtliga universitet 

inom området är representerade bör här finnas möjligheter att kunna samla universitetens och 

andra myndigheters existerande språkresurser. Om denna resurs görs allmänt tillgänglig även för 

kommersiella aktörer kan den bidra till ytterligare kvalitetshöjningar av att dessa produkter och 

tjänster för det svenska språket. 

 

Sammanfattningsvis finns det få faktorer som pekar på att en allmän offentlig språkresursbank 

för det svenska språket skulle skapa omfattande samhällsnytta, framför allt inte inom 

utvecklingen av kommersiella tjänster eller tillgänglighetstjänster. Offentliga svenska 

språkresurser finns redan idag men används inte för dessa syften. Att samtliga aktörer ändå 

ställer sig positiva till en eventuell offentlig svensk språkresursbank är naturligt, då den varken 

innebär konkurrens eller förpliktelser utan endast en möjlig framtida tillgång.   
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Bilaga 1:  

Intervjuade intresseorganisationer, myndigheter och företag 

Acapela Group 

Apple 

Artificial Solutions 

BBC Television (Storbritannien) 

Chalmers Tekniska Högskola 

Digital Grammars 

Dyslexiförbundet (FMLS) 

FunkaNu 

Google 

Handikappförbunden (HSO) 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) 

Infoshare Solutions (Norge) 

Insipio 

Invigos 

Institutet för språk och folkminnen 

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 

Microsoft 

MTG Group 

Myndigheten för radio och tv 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

RedbeeMedia (Storbritannien) 

SDI (Storbritannien) 

Studentlitteratur 

Svensk Medietext 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Södermalms Språkteknologi 

Sveriges Television 

TV4-Gruppen 

Unga hörselskadade 

Uppsala Universitet 

Veridict 

 


