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Slutrapport i Skapandet av grunden för en svensk talbank (D2016-0240) 

Jens Edlund, KTH Tal, musik och Hörsel, 2017-03-13 

 

Översikt 
Projektet Skapandet av grunden för en svensk talbank har pågått under 2016. 

Projektet har utförts av KTH och finansierades av PTS enligt kontrakt med 

diarienummer D-2016-0240, och var en del av genomförandet av PTS 

regeringsuppdrag N2014/2840/ITP. Projektet har genomförts enligt kontraktet 

och enligt det kostnadsförslag som KTH presenterade 2016-03-07 som svar på 

förfrågan från PTS (diarienummer 14-7474). Smärre förseningar har förekommit 

och diskuterats med PTS.  

I kontrakt och kostnadsförslag pekas följande fem huvudområden ut.  

1. Insamling av talresurser. De utpekade datamängderna har samlats in, med 

undantag av data från Språkbanken, där vi istället alt att upprätta ett 

samarbete med Språkbanken och kan tillgå resurserna direkt via API. En 

dedikerad lagringsstation har införskaffats och konfigurerats för lagring av 

datat i väntan på överföring till en nationell talbank. 

2. Processer för talresursinsamling. Projektförslag har utarbetats både i de 

utpekade områdena och i nya områden som dykt upp under arbetets gång. Ett 

antal projekt söker finansiering under 2017. 

3. Samverkan. Alla utpekade samarbeten har fördjupats och utvecklats. Bland 

annat har ett större projekt som fokuserar på att utnyttja ISOFs samlingar 

vunnit finansiering under året.  

4. Ramverk för taligenkänning. En taligenkänningsmotor i det öppna ramverket 

Kaldi har tränats, i enlighet med uppgiften. Systemet använder öppna data 

och kan tränas och användas fritt. 

5. Utvärdering. Under 2016 pågick ett intensivt arbete för att förbättra 

infrastruktursituationen inom talteknologi. Förutom det uppdrag som 

rapporteras här har planer för talteknologisk infrastruktur inom social robotik 

tagits fram i samarbete med VINNOVA, och en ansökan om en större 

forskningsinfrastruktur för talforskning lämnats till Vetenskapsrådets 

infrastrukturutlysning.  

Områdena rapporteras i mer detalj under separata rubriker i det följande. 
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Insamling av talresurser (Huvudområde 1) 
De data som samlats in placeras under 2017 på dedikerad hårdvara, en fristående 

DS3615x Synology Disk Station bestyckad med 6 Seagate Enterprise NAS HDD 

ST8000NE0001. Lagringsstationen konfigureras på ett sådant sätt att datat som 

helhet utan stora åthävor kan överföras till en öppet tillgänglig resurs.  

KTH kommer att förvalta datat samt underhålla den dedikerade hårdvaran och 

till dess en nationell talbank uppförs som kan ta över data och underhåll. KTH är 

medvetet om att det i skrivande stund inte finns beslut eller finansiering för en 

sådan talbank. Det är därmed inte givet att en talbank med resurser att på ett 

meningsfullt sätt expandera och utveckla det embryo som utgörs av det insamlade 

datat etableras.  

För att minimera skadan i den händelse att en satsning på en nationell talbank 

uteblir avser KTH att tillgängliggöra det insamlade innehållet via Internet under 

2018 och underhålla resursen under överskådlig framtid, eller tills dess att en 

talbank etableras. 

SVTs data från igenkänningsdelen av regeringsuppdrag 

N2014/2840/ITP (1a) 

Detta gäller det data som behandlats av Lingsoft i samband med uppdraget. 

Slutstatus 

Kontakterna med Lingsoft har fungerat utan anmärkning, och vi har kunnat följa 

deras arbete över videomöten och ett besök i Helsingfors 2016-06-09. Lingsoft gav 

oss tillgång till en slutgiltig version av de resurser som utvecklats under detta 

arbete 2016-10-24. Detta innefattar 

 Resurser från Norska Nasjonalbiblioteket: uttalslexikon (med vissa 

korrigeringar) och taligenkänningskorpora. 

 Resurser från projektet: Text, inläsningar och segmenteringar från projektet. 

Materialet har inspekterats och ser ut att vara i gott skick. Till exempel bör det 

med smärre modifikationer gå att träna en Kaldi-igenkännare enligt samma 

principer som den som det grundrecept som tagits fram i detta projekt. Kaldi1 är 

ett fritt tillgängligt system för att bygga taligenkännare; se Ramverk för 

taligenkänning (Huvudområde 4) nedan.   

Materialet ingår i det data som kan tillgängliggöras öppet. 

Avvikelser från förväntan 

Inga avvikelser från den inslagna planen.  

Kommentarer 

Det är oklart i vilken utsträckning SVT ämnar ge fortlöpande tillgång till tal- och 

textdata från SVTs arbete med återlästa undertexter. Vi slår fast att det material 

som fortlöpande kommer att genereras hos SVT när systemet tagits i bruk är en 

mycket värdefull resurs som kan leda långt mot en vision där kvalitetsundertexter 

                                            
1 http://kaldi-asr.org/ 
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är tillgängliga för alla till en rimlig kostnad, och att det vore mycket olyckligt om 

den fulla utkomsten av SVTs igenkänningsprojekt inte kom talbanken och 

medborgarna till nytta. Då prototypens system finansierats med talbanksresurser 

utgår vi dock ifrån att SVT framöver delar de resurser som är en sidoeffekt av 

denna typ av undertextning, inledningsvis via KTH och senare via den nationella 

talbanken. De eventuella rättighetsproblem som kan uppstå i de fall SVT inte äger 

materialet bör kunna lösas på liknande sätt som i andra fall, genom att man delar 

modeller snarare än rådatat. 

Norska Nasjonalbibliotekets befintliga tal-, text- och N-gram-

data (1b) 

Detta handlar om det data som samlades in av det norska talteknologiföretaget 

NST runt sekelskiftet och som gjorts fritt tillgängligt i Norge efter företagets 

avvecklande. Nasjonalbiblioteket borgar för en betydligt bättre framtidssäkring 

än vad det svenska talbanksprojektet kan i skrivande stund, och detta data tillgås 

(i enlighet med tidigare rapportering) för närvarande säkrast och bäst från Norge. 

Punkten handlar om att placera en kopia i den svenska talbanken för säkerhets 

skull.  

I förlängningen finns det andra skäl att ha en kopia: om man modifierar och 

utvecklar datat har Nasjonalbiblioteket åtminstone i skrivande stund inte 

möjlighet att uppdatera sin version, utan det uppdaterade datat måste lagras på 

annan plats. 

Slutstatus 

Datat är nedladdat enligt plan. Det har använts för framtagandet av recept för 

svensk taligenkänning (Huvudområde 4), och ingår i det data som kan 

tillgängliggöras öppet.  

Avvikelser från förväntan 

Inga.  

Språkbanken i Göteborgs n-gram, vokabulär och 

språkmodeller (1c) 

Det här handlar om att processa relevanta delar av Språkbankens textmaterial så 

att det blir mer direkt användbart för talteknologiska tillämpningar. 

Status och avvikelser från förväntan 

Vi har övergivit planen att skapa en statisk resurs baserad på Språkbankstexter 

för en bättre lösning. 

Under projektets gång har vi fört en fortlöpande diskussion med Språkbanken om 

möjliga samarbeten. Ett av resultaten är att Språkbanken är villiga att ge oss 

fortlöpande tillgång till sitt textmaterial på ett sådant sätt att talteknologiska 

modeller kan byggas direkt från aktuellt Språkbanksdata. Detta innebär ett 

större inledande arbete, men leder till en dynamiskt uppdaterad och resurs som 

utnyttjar Språkbankens ständigt växande textdata. 
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Projektet att sätta upp en process som möjliggör detta ingår för närvarande i en 

ansökan om ett omfattande forskningsinfrastrukturprojekt till Vetenskapsrådet 

(se Huvudområde 5 nedan).  

Risk 

Skulle det större projektet vi siktar på här inte bli finansierat så kan en mindre 

version av arbetet som förhållandevis enkel att genomföra utföras inom ramen för 

befintliga projekt på KTH och Göteborgs Universitet.  

Myndigheten för tillgängliga mediers uttalslexikon 

(alternativt KTH:s eller Lingsofts uttalslexikon om dessa anses 

vara bättre under uppdragets gång; 1d) 

Detta handlar om att tillgängliggöra ett (statiskt) uttalslexikon för svenska, som 

kan ligga till grund för till exempel taligenkänning och talsyntes. 

Slutstatus 

Det mest genomarbetade, fritt tillgängliga uttalslexikon vi har fått tillgång till 

under projektets gång är det som Lingsoft utvecklat. Detta, liksom andra mer 

omfattande svenska uttalslexikon, baserar sig till stor del på det lexikon som 

skapades av NST i Norge. Detta uttalslexikon ingår i det data som kan 

tillgängliggöras öppet. 

Avvikelser från förväntan 

Vi hade hoppats att få tillgång till det något större uttalslexikon som Myndigheten 

för tillgängliga medier använder och utvecklar, men på grund av en långsam start 

(MTM har under projekttiden genomfört en uppdatering av sin talteknologi som 

tagit all deras tid) så har vi bara inlett diskussioner om detta. Det ser dock positivt 

ut, och kommer att ingå som en del i det samarbete med MTM som vi föreslår i 

Huvudområde 3. 

Riksdagen (1e) 

Riksdagen, en resurs som inte ingick uppdragets huvudmål, visar sig publicera 

bättre talresurser än vi trott. KTH har därför startat ett sidoprojekt som syftade 

till att ge oss möjlighet att kontinuerligt samla in det som Riksdagen publicerar 

öppet. Detta görs alltså utan direkt samarbete eller avtal med Riksdagen, genom 

att använda de gränssnitt som Riksdagen gör allänt tillgängliga. I förlängningen 

vore dock ett samarbete på processnivå att föredra, där man får tillgång till 

strukturerade data vartefter de spelas in genom en process som avtalats som ett 

samarbete med Riksdagen (se Huvudområde 2 nedan).  

Slutstatus 

I dagsläget finns kod som klarar att samla in data. Processning av detta data för 

att det ska vara användbart för talteknologisk utveckling kommer att måsta 

läggas till senare. 
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ISOF (1f) 

Under 2017 startar ett samarbetsprojekt finansierat av Riksbankens 

Jubileumsfond mellan KTH, ISOF och Digisam. KTH kommer att försöka hitta en 

möjlighet att samla in data för talteknologi som ett sidospår i detta projekt, som 

innefattar arbete med runt 13000 timmar inspelat tal. 
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Processer för talresursinsamling (Huvudområde 2) 
Här handlar det om att bygga in datainsamling i befintliga och nya processer, 

huvudsakligen på arkiv och myndigheter. I det föreliggande projektet har vi som 

mål att utvärdera och etablera processer på ett sätt som är tillräckligt påtagligt 

och utarbetat att det ska gå att söka separat finansiering för deras framtida 

utveckling och drift. 

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) vokabulär, N-

gram, uttal samt derivat av tal (2a) 

MTM har mycket goda talteknologiska resurser (framför allt inom talsyntes) som 

de utvecklat själva. Myndigheten utnyttjar och utvecklar talteknologi i sin 

verksamhet och har potentiellt stort utbyte av en nationell talbank. 

Slutstatus 

Efter samtal med berörda personer på MTM har en principöverenskommelse 

nåtts.  

Projekt med MTM som partner kommer i varje fall inledas med en förstudie där 

MTM säkerställer att de har rätt att delta i projektet (med hjälp av jurister). 

Förstudien är sådan att resten av projektet avbryts om svaret är negativt. 

Det första projektförslaget omfattar lexikon, N-gram och vokabulärer (som 

juridiskt och processmässigt kan behandlas på liknande sätt). Ett liknande 

projekt som syftar till delat taldata kommer att föreslås först när det första 

projektet visat sig fungera. 

Finansieringsmöjligheter för en pilot söks under 2017. 

Avvikelser från förväntan 

Samtalen påbörjades mycket sent, i november, på grund av en ovanligt hög 

arbetsbörda hos berörda på MTM under året. Som följd är principbeskrivningen 

inte fullt så utvecklad som vi skulle ha önskat i skrivande stund. Förseningen av 

detta (vårt högst prioriterade samarbete) har lett till att i arbetat annorlunda än 

vi inledningsvis tänkt: Vi har siktat på att utarbeta en mer generell projektform 

för den här typen av projekt, som sedan kan modifieras partnerspecifikt. Detta är 

i längden en bättre och mer hållbar arbetsgång. När den generella projektformen 

testats och de första projektförslagen är på plats finns möjligheten att ta fram 

mallar för den här typen av projekt och göra tillgängliga i talbanken. 

Kungliga Bibliotekets vokabulär och N-gram (2b) 

KB har bland de största samlingarna I landet av både tal och text. I ett 

talteknologiskt perspektiv har man potentiellt mycket att vinna på metoder för 

att söka i tal. 

Slutstatus 

KB och KTH har utbytt avsiktsförklaringar och en relativt väl utvecklad 

projektplan för ett första samarbete finns på plats. Det första projektet kommer 

att handla om vokabulärer och N-gram baserade på KBs texter. 
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Finansieringsmöjligheter för en pilot söks under 2017. 

Avvikelser från förväntan 

Inga negativa. Det är dock tydligt från KBs sida att man vill utveckla automatisk 

transkription av den enorma mängd tal som finns i arkiven (se Huvudområde 3 

nedan). Vid ett sådant samarbete finns det en chans att tillgängliggörande av 

modeller baserade på detta taldata blir möjligt, vilket vore en mycket stor och 

oväntad framgång. 

Uppsala Universitetsbiblioteks translitteration som 

datainsamling (2c) 

Här handlar det om att ta fram verktyg som å ena sidan gör en uppgift (manuell 

translitteration av texter där OCR inte fungerar) betydligt lättare, och å andra 

sidan producerar talteknologiska resurser som en sidoeffekt. Tanken i detta 

samarbete är att använda en teknik som påminner om den återläsning som 

utvecklats för SVT inom PTS talbanksprojekt: personen som arbetar med texten 

läser den högt, och får automatiskt läsningen i textform. Texten kan sedan rättas 

och formateras så att den utgör en korrekt translitteration. Precis som i SVTs fall 

genererar förfarandet en mängd viktiga talteknologiska data: den ursprungliga 

inläsningen, eventuella omläsningar, taligenkänningsresultatet i original, och den 

korrekta texten (det korrigerade taligenkänningsresultatet).  

Slutstatus 

Projektidén har presenterats vid tre konferenser som handlar om taldata. UUB 

har talat om att genomföra en pilotstudie utan utveckling av speciell mjukvara, 

för att få initiala användarresponser, men det har inte inträffat i skrivande stund. 

Idén är idag tillräckligt väl utvecklad för att läggas fram som projektförslag. Vi 

har varit i kontakt med Lingsoft, som tog fram SVTs system, i ärendet, och de har 

uttryckt stort intresse för att delta i ett sådant projekt. Vi har dessutom fått 

intresseförklaringar från KB och från ISOF, som (bland annat) har ett stort 

handskrivet arkiv med sägner som man kan förvänta sig är av intresse för 

allmänheten, vilket stärker vissa aspekter av metoden som har med så kallad 

crowdsourcing att göra.  

Planen är att lägga fram ett förslag som omfattar KTH, UUB, ISOF, KB, och 

Lingsoft under första hälften av 2017.  

Avvikelser från förväntan 

Inga.  

The Swedish Cohort Consortiums derivat av tal (2d) 

Punkten handlar om att använda den metodologi som The Swedish Cohort 

Consortium använder för att skydda känsliga data, och ta reda på i vilken 

utsträckning deras mjukvara kan användas för att genomföra detta. 
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Slutstatus 

All hantering av patientdata är förstås mycket känslig, och att lösa frågan om 

tillgång till patient-tal på ett sätt som inte skadar patientens integritet är föga 

förvånande en för stor uppgift i det föreliggande projektet. 

Den genomgång vi gjort av den föreliggande metodologin tyder på att det är rätt 

väg att gå – det finns inga principiella hinder. Vi har dessutom inlett samtal med 

KI, där taldata används i stor utsträckning inom bland annat logopedi, om att gå 

samman i ett projekt som försöker tillämpa metodologin på taldata. Det är dock 

vår bedömning att ett sådant projekt kommer att bli så pass kostsamt att det 

näppeligen kan betraktas som ett litet pilotprojekt, och vi har därför för avsikt att 

söka mer omfattande finansiering. Som ett första försök diskuterar vi nu att ta 

med detta som en del av den infrastrukturansökan till vetenskapsrådet som 

skickas in i början av 2017.  

Avvikelser från förväntan 

Den ursprungliga projektbeskrivningen från KTH innehåller ett misstag som får 

det att låta som att The Swedish Cohort Consortium själva sitter inne med 

talderivat. Så är inte fallet. De har istället tillgång till en metodologi som skulle 

kunna användas för att få tillgång till anonymiserade derivat av taldata från 

vårdsektorn på ett sätt som inte bryter mot vårdsektorns principer och regler. 

Riksdagens N-gram, vokabulär och textdata (2e) 

Riksdagen spelar in en stor mängd publika framträdanden varje år, och 

tillgängliggör dem tillsammans med förenklade transkriptioner. 

Slutstatus och avvikelser från förväntan 

Trots att Riksdagens öppna data har varit behjälpliga vad tekniken anbelangar 

har vi inte hittat en bra kontakt för att föreslå samarbete på processnivå. Eftersom 

flera andra projektpunkter gått i stå p.g.a. svårigheter med att hitta och avtala 

tid med personer som är i en position att ingå avtal om processer, och eftersom 

Riksdagen faktiskt levererar en stor del av sina data via ett öppet API, så valde vi 

att gå vidare och ta fram mjukvara för att samla in riksdagsdata genom detta API 

(se 1e ovan).  

Andra processer 

Flera andra diskussioner föreligger, bland annat med Forvo (www.forvo.com), ett 

internationellt företag som arbetar med att samla in och publicera inläsningar av 

enskilda ord på all världens språk, och med Wikimedia Sweden. Intresset för att 

delta, bidra och dra nytta av en talbank är tydligt, men vi har valt att vänta med 

att ta in fler processer och partners runt processer till vi har provat de mest 

lovande (2a till 2e ovan) 
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Samverkan (Huvudområde 3) 
 

Lingsoft (3a) 

Den samverkan som nämns i uppdraget riktar in sig på att de talresurser som 

Lingsoft utvecklat under arbetet med SVTs prototyp för direkttextning blir en del 

av talbanken. 

Slutstatus 

Lingsoft har samlat ihop och överlämnat dessa resurser. Lingsoft är dessutom 

inbegripna i diskussioner om att medverka i ett projekt med vissa likheter med 

SVT-projektet (2c ovan). 

Avvikelser från förväntan 

Nej. 

Wikimedia Sverige (3b) 

KTH samarbetar med STTS och Wikimedia Sverige med att skapa en 

användargenererad talsyntes globalt på Wikipedia. Samarbetet här handlar om 

att säkerställa synergieffekter mellan detta syntesprojekt och talbanksuppdraget, 

så att de resurser som KTH, Wikimedia och STTS använder för skapandet och 

tränandet av en talsyntes skall komma talresursbanken till nytta.   

Slutstatus 

Resursdelning är ständigt på agendan i genomförandet av Wikispeech. 

Wikispeech-projektet, som fortsätter under 2017, ser dessutom ut att leda till en 

hel rad nya samarbeten som i sin tur kan generera resurser. För tillfället arbetar 

KTH med att implementera och utvärdera uppmärknings- och 

utvärderingsverktyg för Wikispeech. I den mån dessa verktyg genererar 

talteknologiresurser (det gör de i nästan vart fall) kan dessa berika en svensk 

talbank. 

Avvikelser från förväntan 

Inga. 

CITIA (3c) 

CITIA verkar för att en ny insamling av vad man kallar ”core data” (kärndata) – 

kortfattat 100 timmar igenkänningsdata och 10 timmar syntesdata – ska samlas 

in med identiska metoder, och med likvärdiga manus, på vart och ett av Europas 

50 mest talade språk. Inspelningarna ska sedan fungera som en Europeisk resurs 

för att säkerställa att taligenkänning och talsyntes på till exempel webbsidor ska 

kunna göras i det närmaste språkoberoende över EU. Samarbetet som åsyftas här 

handlar om att säkerställa att dessa resurser kopplas till talresursbanken.  
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Status 

KTH har deltagit i ett antal möten och diskussioner betr. detta, bland annat på 

den femte upplagan av “the LT Industry Summit” (2016-05-17 - 18). För 

närvarande finns det inget Europeiskt instrument som passar för att söka 

finansiering, men lobbyverksamhet pågår. KTH har rollen som den svenska noden 

i detta projekt. 

Avvikelser från förväntan 

Inga. 

 

PTS (3d) 

Uppdraget pekar ut PTS som samarbetspartner i arbetet att analysera den 

framtida förvaltningen av talresursbanken, både avseende framtida finansiering 

och framtida organisatorisk roll. 

Slutstatus 

PTS och KTH har hållit tät kontakt under projektgenomförandet, och de 

processbaserade projektförslag (Huvudområde 2) som är ett av årets resultat är i 

första hand tänkta att genomföras tillsammans med PTS. KTH har dessutom varit 

tillgängliga för att på kort varsel svara på frågor och lämna kommentarer till 

Boston Consulting Group i deras uppdrag från PTS att undersöka lämpliga 

långsiktiga lösningar på finansiering och förvaltning.  

Avvikelser från förväntan 

Inga. 

VINNOVAs strategiska innovationsagenda för social robotik 

VINNOVA använder strategiska innovationsagendor för att peka ut de områden 

inom vilka kompetenscentrumansökningar som kan göras. KTH ledde nyligen 

arbetet med att ta fram en innovationsagenda för social robotik med fokus på 

talande robotar i samverkan med VINNOVA, industrin (ABB, Artificial Solutions, 

Ericsson, Furhat robotics, Intelligent Machines, Liquid Media, TeliaSonera), den 

allmänna sektorn (Institutet för Framtidsstudier, Myndigheten för Delaktighet, 

Myndigheten för Tillgängliga Medier, Statens medicinsk-etiska råd, Robotdalen, 

SLL Innovation, Språkrådet) och slutanvändare (Brostaden, Epicenter, EF 

Education First, Fryshuset Gymnasium, Hamnskolan, Investor, Kunskapsskolan, 

Silver Life, Svenskt demenscentrum, Tekniska Museet). Agendan för social 

robotik pekar på ett antal starka innovationsområden för industrin som är mer 

eller mindre beroende av en stark infrastruktur runt talteknologi.  

Slutstatus 

VINNOVA har för närvarande inga kompetenscentrumutlysningar, men vid nästa 

tillfälle avser KTH att föreslå ett center i samarbete med aktörer inom bland 

annat vården och robotindustrin. 
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Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 

Vetenskapsrådet har nyligen lagt om sitt system för satsningar på 

forskningsinfrastrukturer. I det nya systemet ägnas omväxlande ett år till att 

peka ut de områden som för tillfället är mest i behov av en infrastruktursatsning, 

baserat på förslag från landets samtliga universitet. Detta skedde för första 

gången i år. Av de 11 områden2 som bedömdes med kategorin A1 – den högsta 

kategorin, och den enda kategorin vars områden kan ligga till grund för 

ansökningar i ansökningsomgången 2017 – är ett baserat på de förslag på 

infrastrukturer för tal respektive text som skickades in av GU och språkbanken 

respektive KTH.  

Slutstatus 

Förslag i Vetenskapsrådets nästa utlysning för infrastrukturer ska vara 

inlämnade i början av 2017 och KTH arbetar för närvarande på en version som är 

avsedd att bli forskningsmotsvarigheten till den industri- och 

applikationsinriktade talbank som skissats i samarbete med PTS. Ansökan tas 

fram i nära samarbete med Göteborgs Universitet och Språkbanken (som står för 

den textrelaterade infrastrukturen) och ISOF, och kopplas även till det befintliga 

infrastrukturprojektet SWE-CLARIN, som fokuserar på språkbaserad forskning 

inom humaniora och samhällsvetenskap samt på Europeisk koordination. Vi 

bedömer chanserna att få hela eller delar av detta projekt finansierat som goda. 

Det är i så fall av stor vikt att ta vara på de synergieffekter som ett nära samarbete 

mellan talspåret i denna forskningsinfrastruktur och den industri- och 

applikationsinriktade talbanken ger. 

SUNET och SNIC 

Vetenskapsrådet kräver i sina instruktioner för infrastruktursatsningar att man 

förhåller sig till Vetenskapsrådsinfrastrukturerna SUNET och SNIC, vilka båda 

har centrala noder på KTH. Detta har aktualiserat det KTH-interna samarbetet 

med SUNET och SNIC runt taldata, och gjort klart att satsningar på taldata har 

stort stöd här. I samband med Boston Consulting Group presenterade KTHs IT-

ledning dessutom en avsiktsförklaring där intresse och förmåga att använda 

KTHs resurser och dessa infrastrukturer för att utveckla och förvalta taldata 

säkerställdes. SUNET spelar en central roll i den forskningsinfrastrukturansökan 

för talforskning som skickats in till Vetenskapsrådet, och ett samarbete med den 

infrastrukturen (om den beviljas stöd) har mycket att vinna på att innefatta 

SUNET som lagringstjänst. 

Slutstatus 

Vi ser diskussioner med SUNET och SNIC som ett framsteg, då både lagring och 

utveckling av taldata för talteknologi är verksamheter med speciella krav där 

färdiga lösningar saknas. Resultaten av ett samarbete mellan KTH Tal Musik och 

Hörsel, SUNET och SNIC för att ta fram relevanta lösningar bör alltså kunna 

användas i många sammanhang. 

                                            
2 https://publikationer.vr.se/produkt/bilaga-till-vetenskapsradets-guide-till-infrastrukturen/ 

https://publikationer.vr.se/produkt/bilaga-till-vetenskapsradets-guide-till-infrastrukturen/
https://publikationer.vr.se/produkt/bilaga-till-vetenskapsradets-guide-till-infrastrukturen/
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Riksbankens Jubileumsfond, ISOF och Digisam 

KTH har tillsammans med ISOF och Digisam fått anslag på runt 10 MSEK för att 

undersöka hur man med talteknologiska metoder kan möjliggöra mer effektiv 

forskning på de stora mängder digitaliserade taldata (ca 13000 timmar) som finns 

i ISOFs arkiv. Projektet kan delvis ses som en följd av det inventeringsarbete som 

KTH och PTS genomförde under 2015, delvis en följd av det arbete KTH, ISOF och 

Digisam bedriver inom SWE-CLARIN för att arbeta in taldata i CLARIN-

sammanhang (där det mesta handlar om text). 

Slutstatus 

Vi räknar med att projektet kommer att generera både kunskap och metoder som 

generellt underlättar bruket av arkivdata både för forskning och talteknologi. Det 

är KTHs avsikt att tillgängliggöra dessa metoder, och att tillämpa dem bredare 

som ett sätt att skapa talteknologiska data och modeller. 

Språkbanken och Göteborgs Universitet 

Språkbanken i Göteborg är ett utmärkt exempel på en långsiktig och hållbar 

satsning på språkresurser i termer av text. Det har stått klart sedan den 

inventering som genomfördes av PTS och KTH 2015 att Språkrådet även fortsatt 

vill fokusera sina resurser på text, och helst ser att en aktör med erfarenhet av de 

markant annorlunda krav som ställs på taldata tar hand om talat språk. Trots 

detta finns naturligtvis beröringspunkter mellan text och tal (de är till exempel 

båda exempel på språk), och i vissa fall, som när det handlar om textbaserad 

sökning i taldata, blir beröringspunkterna slående. Vi har därför arbetat med 

utgångspunkten att i de fall där det är rimligt att arbeta med text och tal parallellt 

så bör en nationell talbank göra så i nära samarbete med den nationella 

språkbanken i Göteborg. Språkbanken har också värdefulla erfarenheter av att 

drifta och underhålla hård- och mjukvara för förvaltning av språkdata, och är den 

enda enhet som står för detta inom till exempel SWE-CLARIN i väntan på en 

dedicerad talresurs. 

Slutstatus 

Idag finns pågående eller planerade samarbeten på flera plan. Utveckling av 

talteknologiska modeller baserade på Språkbankens textdata (se 1c ovan) är 

planerat att implementeras som en dynamisk resurs som driftas av Språkbanken 

(eftersom det handlar om processning av Språkbankens textdata) och tillgås via 

API. På forskningssidan kommer är dessa samarbeten till stor del på plats, i det 

att Språkbanken sköter i det närmaste all befintlig hantering av språkdata i SWE-

CLARIN. I ansökan om ny forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet 

utnyttjas de likheter som finns mellan Språkbankens data och taldatat på KTH 

genom en explicit gemensam satsning. Här undersöker vi även möjligheterna att 

få en samnordisk finansiering till stånd tillsammans med andra nordiska aktörer. 
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Ramverk för taligenkänning (Huvudområde 4) 
Arbetet handlar om att sätta upp ett fritt tillgängligt Kaldi-recept för träning av 

svensk taligenkänning i Kaldisystemet med hjälp av de resurser som finns i 

Norge. Ett sådant system utgör en bra grund för svensk fritt tillgänglig 

taligenkänning. I en fullt fungerande talbank kan man även tänka sig att själva 

träningen kan utföras i molnet, det vill säga på talbankens datorer.  

Slutstatus 

Receptet är färdigt och fungerar. Det levererar taligenkänning av samma klass 

som rapporterats de andra igenkännare som tränats på samma data. Under 

december har ett antal konfigurationer testats mot varandra, och resultaten 

sammanställs i skrivande stund (rapporter kommer att presenteras tillsammans 

med de så kallade recept som behövs för att kunna upprepa träningen). Kortfattat 

kan sägas att nyare träningsmetoder inte gett fullt så stora förbättringar som man 

hoppats. KTH ämnar fortsätta köra tester utanför uppdraget under 2017, och har 

beställt en beräkningsdator för att skynda på processen. Vi hoppas även kunna 

införa smärre förbättringar i recepten. I mån av tid och resurser kommer vi även 

att utöka recepten med nya lexikon och språkmodeller.  

KTH har påbörjat arbete utanför uppdraget med att ta fram liknande recept för 

träning av talsyntesröster. Arbetet sker till dels i samband med 

Wikispeechprojektet. Eventuella färdiga recept kommer att läggas till 

igenkänningsrecepten. 

Recepten ingår i det data som kan göras fritt tillgängligt.  

Avvikelser från förväntan 

Inga. 
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Utvärdering (Huvudområde 5) 
Slutligen har KTH fått uppdraget att utvärdera hur talresursbanken kan växa 

och hållas uppdaterad i framtiden, och vidare utreda vilka övriga resurser som 

behövs utvecklas eller samlas in för att talresursbanken ska bli mer fullskalig. 

Det ska noteras att i enlighet med uppdraget handlar detta om en plan för 

långsiktig tillväxt av svensk talteknologisk F&U i industrin. En delmängd av de 

framtidsområden som berörs av talteknologisk utveckling finns beskriven i den 

Agenda för Social Robotik som KTH under 2016 tog fram i samarbete med 

VINNOVA och ett femtiotal representanter för svenska industri, myndigheter, och 

och forskningsinstitut3.  

För att Sverige ska kunna hävda sig internationellt och samtidigt undgå att bli 

helt beroende av multinationella företag när det kommer till framtidens 

talteknologiska applikationer krävs dessutom en kompletterande infrastruktur 

som stöder talteknologisk vetenskap, långsiktig forskning och grundforskning. 

Vetenskapsrådet (VR) har sedan 2016 omdanat sitt system för infrastrukturstöd, 

och under 2016 ombads Sveriges universitet att peka ut ett antal speciellt viktiga 

områden. KTH och avdelningen för Tal, Musik och Hörsel pekade bland annat på 

talteknologi, och Götebords Universitet (GU), med Språkbanken, på textbaserad 

språkteknologi. Vid VRs utvärdering av de föreslagna områdena gavs både Gus 

och KTHs förslag rankingen A, vilket innebär att de hör till den handfull områden 

VR begärt ansökningar inom i sin infrastrukturutlysning 2017. KTH, GU, och ett 

tiotal andra instanser har i februari skickat in en gemensam ansökan omfattande 

bland annat Språkbanken och Språkbanken Tal, där man begär runt 15  MSEK 

årligen för vardera av dessa huvudområden. Ansökan behandlas under 2017, och 

om den helt eller delvis beviljas kommer denna forskningsinfrastruktur att utgöra 

ett starkt stöd för en talteknologisk infrastruktur med inriktning på 

applikationsutveckling och industri. Existensen av en sådan 

grundforskningsinfrastruktur skulle alltså påverka kostnaden för den föreslagna 

talbanken så att man kan uppnå samma mål till en lägre kostnad. I det följande 

förutsätts naturligtvis inte Språkbanken Tals existens. 

Utveckling och nya data 

I interna kostnadskalkyler under de år vi arbetat med att verka för en nationell 

talresurs har KTH arbetat efter två grundförutsättningar: 

(1) Låg insats, låg utkomst 

(2) Hög insats, hög utkomst 

Även om detta beskrivningssätt naturligtvis är överdrivet kategoriskt, så ligger 

det mycket i det. För att ta fram en talbank som för närvarande och under någon 

tid framåt kan ge möjligheter för svenska utvecklare och företag att använda 

talteknologi utan att binda sig helt vid multinationella företag så räcker en liten 

insats utöver vad som redan gjorts (det bör handla om < 5 MSEK), och driften är 

minimal: mellan en och två heltider. Insatsen är så liten att den med lätthet kan 

införlivas i befintlig verksamhet någonstans, till exempel på KTH Tal, Musik och 

Hörsel eller på Språkbanken (som för en satsning av det här slaget har tillräcklig 

                                            
3http://www.speech.kth.se/socialrobotics/Social_Robotics_Agenda.pdf 
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eller i det närmaste tillräcklig talkompetens redan nu). Uppskattningarna här blir 

ungefär samma när man frågar olika insatta aktörer. Baksidan är förstås att 

utkomsten är mycket liten – satsningen räcker för att underhålla det läge vi har 

för närvarande vad det gäller basteknologi inom tal, men ger inget utrymme för 

att följa med i utvecklingen, än mindre för att leda den. 

För att åstadkomma en situation där Sverige är en självständig, ledande 

talteknologisk aktör med framgångsrika applikationer inom tillgänglighet, hälsa, 

effektivitet och en lång rad andra framtidsområden räcker det med stor säkerhet 

inte att trappa upp satsningen gradvis. Precis som inom forskning så krävs en 

kritisk massa för att göra teknologiutveckling och applikationsutveckling 

attraktivt för industri och småföretag. En satsning som möjliggör självständig 

svensk talteknologiutveckling i frontlinjen förutsätter inte bara utveckling av en 

rad nya metoder i ett initialt skede, utan en fortsatt utveckling och nyinsamling 

av taldata och relaterade resurser. För att en sådan satsning ska bli ekonomiskt 

försvarbar är det helt nödvändigt att långsiktighet är garanterad redan från 

början (på grund av den höga initiala kostnaden) och att man drar full nytta av 

synergieffekter på alla plan. Vi har tidigare uppskattat kostnaderna för att 

initiera en sådan satsning till mellan 20 och 30 MSEK, och de fortlöpande 

driftskostnaderna till runt 10 MSEK årligen. De samtal vi fört under 2016 har 

inte gett någon anledning att revidera dessa uppskattningar. Dessa kostnader tar 

som förutsättning att man drar full nytta av befintliga resurser redan från början: 

kunskaper inom talteknologisk utveckling, projekt som kan generera data, 

infrastrukturer, och så vidare. 

Utveckling under den närmsta framtiden bör fokusera på att ta fram bättre 

underliggande data för grundteknologi. Det förslag som CITIA arbetar för är en 

rimlig start, som dessutom kan ge synergieffekter och som möjligen kan 

finansieras med EU-stöd. Datat ligger till grund för enkla men robusta 

grundteknologier som taligenkänning, segmentering, syntes. Man bör redan från 

början planera in en betydande kontinuerlig förnyelse av detta data, eftersom 

både språkbruk och talteknologi förändras fort. 

Därefter behövs ordentliga satsningar på att arbeta med arkivdata (i samklang 

med de projekt som redan gör sådant), bland annat för att utveckla 

basteknologierna så att de bättre kan hantera naturligt förekommande data. 

Samtidigt behövs robusta metoder för insamling av multimodalt taldata (tal och 

till exempel gestik, blick, rörelser, andning). Denna typ av grunddata ligger till 

grund för i det närmaste all modern interaktionell teknologi. Här går utvecklingen 

snabbt framåt, och data som spelas in nu kommer med all säkerhet att behöva 

kompletteras regelbundet. Ett annat stort område i dagens 

applikationsutveckling är hur man hanterar flera talare eller flera lyssnare 

samtidigt. Även här har man stora teoretiska kunskaper, men man saknar 

modeller baserade på verkliga data som kan användas till praktiska 

applikationer. 

Förvaltning över tid 

För den kortsiktiga lösningen är förvaltning egentligen inget problem. Det är nära 

nog trivialt, och insatsen är så pass liten att den kan hanteras av en befintlig 
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organisation med talteknologiskt kunnande. Det är dock viktigt att notera att 

även enklare taldata för talteknologisk utveckling skiljer sig i grunden från andra 

språkdata, till exempel text: de vare sig lagras, används, analyseras, processas 

eller beskrivs på samma sätt. 

Uppbyggnaden av den större visionen, en omfattande och dynamisk talbank, kan 

bibehålla och förstärka Sveriges framstående roll på talteknologiområdet och 

skydda oss från ett alltför stort beroende av multinationella jättars goda vilja. Med 

en insats på inte bara tiotals miljoner kronor, utan ett stort förtroendekapital från 

de företag och organisationer som blir inblandade, är det dock av yttersta vikt att 

satsningen inte plötsligt försvinner på grund av till exempel en misslyckad 

projektansökan. Liksom tidigare föreslår vi att man liksom i Norge finansierar 

talbanken med anslag som villkoras mot tydliga uppgifter och mål. 

Vi menar också liksom tidigare att fri tillgång är kritisk för att få upp utnyttjandet 

och skapa möjligheter för kostnadseffektiva tillgänglighetslösningar. En hög 

nyttjandegrad ökar dessutom chanserna att utvecklare och forskare som kan 

sitter inne med data de kan och vill dela faktiskt gör det, samt att andra projekt 

är villiga att budgetera för att deras resultat ska kunna införlivas i talbanken. 

För att en större satsning alls ska bli möjlig är en nära samverkan med forskning 

och utveckling i industrin och akademin nödvändig. Det finns strukturer som har 

som sitt mål att åstadkomma just detta, som VINNOVAs excellenscenter (t.ex. 

Centrum för Talteknologi på KTH som när projekttiden tog slut i mitten av 2000-

talet hade runt 20 industriintressenter varav de flesta fortfarande samarbetar 

med KTH eller konsortiet bakom det Centrum för social robotik som kommer att 

föreslås vid nästa utlysning) eller sammanslutningen bakom Svensk 

Dialogverkstad; och det finns en stor mängd EU-projekt som sammanför industri 

och forskning kring talteknologi. På samma sätt är en koordinerad satsning med 

forskningsinfrastrukturer nödvändig, och här skulle man gärna se en delning av 

resurser för lagring, nätverk och processning – SUNET och SNIC verkar vara det 

självklara valet. 

En risk som förtjänar att understrykas igen är att det kan vara notoriskt svårt att 

intressera industrin för samarbete, speciellt inom områden med hög 

utvecklingstakt och hård konkurrens. Talteknologin är just ett sådant område och 

inget undantag. Dock finns ett stort F&U-engagemang hos de allra flesta 

talteknologiföretag, och givet rätt incitament visar erfarenheten att de flesta kan 

fås intresserade av samarbeten runt utveckling och datadelning, vilket illustreras 

av befintliga samarbeten med många av branschens stora aktörer nationellt och 

internationellt. Under den senaste 10-årsperioden har till exempel KTH Tal, 

Musik och Hörsel haft samarbeten med syntesutvecklare som STTS, Cereproc, 

Loquendo, Acapella och MTM; dialogsystemutvecklare som Voice provider, 

Artificial solutions; mottagare som MTM, KI, och Wikimedia Sweden; 

robotikföretag som arbetar med mänskliga robotar som Furhat robotics, Honda, 

Toshiba; och branschjättar som är världsledande inom talteknologi generellt som 

Nuance, IBM, och Microsoft. Även andra, kanske oväntade industrier arbetar 

sedan länge med talteknologisk utveckling. Bilindustrin är ett sådant exempel, 

där KTH samarbetat med bland annat Daimler och GUs dialogforskare har haft 

ett långtgående samarbete med Volvo. Med andra ord, det finns en vilja hos 
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industrin att samarbeta och dela med sig av sina resurser givet rätt 

omständigheter. Det är därför av stor vikt att talbanksarbetet drar nytta av 

befintliga och kommande samarbeten för att undvika att resurserna förblir 

outnyttjade av den talteknologiska industrin. 

Sammanfattningsvis kan sägas att årets arbete med att ta fram en initial 

talbanksresurs har gått i stort sett helt enligt planerna. Den största 

överraskningen är att det i flera fall funnits ett större intresse än väntat, och att 

flera av de projekt vi siktar på härnäst får betydligt mer långtgående mål än vi 

hade trott. Vi ser också en starkare trend mot samlade infrastruktursatsningar 

än tidigare, och dessutom att projekt som potentiellt kan bidra till att dela data i 

en talbank blir finansierade relativt ofta. Sammantaget finns det anledning att ha 

en positiv syn på utvecklingen, där de största utmaningarna nog ligger i att snabbt 

följa med i den rusande talteknologiska utvecklingen och hålla reda på vilka data 

som behövs mest och hur de ska samlas in. Lösningen på den nöten tror vi ligger 

i ett nära samarbete mellan talbanken och de industri- och forskningsprojekt som 

har finansiering för att ta fram och för att arbeta med taldata. 


