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Sammanfattning 

Taligenkänning som verktyg vid direkttextning av tv-program har börjat 
användas på försök av några utländska tv-bolag. I examensarbetet undersöks 
möjligheten att använda svensk taligenkänning för att direkttexta tv-program på 
Sveriges Television. 

Ett av de största hindren för talbaserad direkttextning är att den kognitiva 
belastningen ökar vid samtidigt lyssnande, talande, och skrivande. Dessa tre 
moment måste kunna utföras samtidigt av textaren. Undersökningar visade att 
det borde vara fullt möjligt att arbeta på detta sätt. 

Flera av de taligenkänningsprogram som finns på marknaden har testkörts. De 
svenska programmen har inte samma prestanda som de engelska. VoiceXpress 
utsågs till det program som skulle användas under resten av arbetet vid test av 
direkttextning. En prototyp utvecklades som kopplade ihop taligenkännings-
programmet med text-tv-sändaren och som gav textaren möjligheten att snabbt 
korrigera felaktigt tolkade ord. 

Resultaten man uppnår med det nya sättet att texta är varierande. Tempot i tv-
programmet är avgörande eftersom det blir en fördröjning på de utsända 
textblocken. Vid lågt tempo blir resultatet acceptabelt. Är tempot högt blir 
resultatet däremot underkänt. Den stora fördelen med taligenkänning i jäm-
förelse med traditionell direkttextningsteknik är att taligenkänning är lättare att 
lära sig.  

 
Abstract 

Speech recognition as a tool for live television-subtitling has been tested by 
several foreign TV-companies. This thesis work will examine the potential in 
using Swedish speech recognition for live subtitling at SVT, the national 
broadcasting company. 

One of the biggest obstacles for speech-based subtitling is that the cognitive 
workload increases as the operator will listen, speak and write simultaneously. 
Research however, indicate that the task should be doable. 

Many of the speech recognition programs available on the market have been 
tested. Swedish versions are less capable than the English. The program 
VoiceXpress was chosen for the prototype development, a prototype that would 
connect speech recognition with the broadcasting-system and offer quick 
correction of misinterpreted words. 

The results are varying. The tempo in the TV-program is the important factor, 
since there is a delay on the broadcasted text. If the tempo is low, the result is 
acceptable. If the tempo is high, the result is not acceptable. The advantage 
with speech recognition compared to traditional live subtitling is that speech 
recognition is much easier to learn.  
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Inledning 
Här beskrivs vad examensarbetet går ut 

på, hur vi har arbetat samt de 

avgränsningar som gjorts. 

Syfte 
Examensarbetet går ut på att undersöka möjligheten att direkttexta 
svenska tv-program med hjälp av röst för inmatning av text. Dagens 
direkttextningsteknik tar lång tid att lära sig. Ett system baserat på 
taligenkänning skulle eventuellt gå snabbare att lära sig hantera, vilket 
skulle göra att en nyanställd textare snabbare skulle kunna tas i drift. 

Om resultatet av undersökningarna visar att taligenkänning kan använ-
das till svensk direkttextning, är målet för examensarbetet att utveckla 
en prototyp för att demonstrera detta i praktiken. 

Metod 
Examensarbetet har till största delen utförts på avdelningen Över-
sättning & Programtextning på Sveriges Television i Stockholm. Efter 
studier av taligenkänningsprogramvara, mänsklig förmåga och nu-
varande arbetssituation har en prototyp tagits fram. Med denna har 
sluttester kunnat genomföras. Arbetet har delats upp i följande moment: 

Taligenkänning 

Undersökning av vad dagens teknik klarar genom testkörning av tal-
igenkänningsprogram för svenska och engelska ledde till ett krav-
underlag. Det program som bäst uppfyllde dessa krav användes under 
resten av arbetet.  

Mänsklig förmåga 

Betingelserna vid tidigare studier av människans simultanförmåga är 
inte identiska med textarens situation.  Därför utformade vi egna test där 
försökspersoner fick utföra tre moment, i vilka simultanförmågan 
testades.    
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Arbetssituation 

Studier har gjorts av arbetsgången på programtextningsavdelningen på 
SVT för att se hur man jobbar idag. Flera av de anställda har fått känna 
på taligenkänningsprogram.  

Utveckling av prototyp 

En prototyp för talbaserad direkttextning har utvecklats. Kravspecifika-
tionen baserades på undersökningar av det system för direkttextning 
som används idag, utvärderingen av det valda taligenkännings-
programmet samt intervjuer med de tänkta användarna. 

Sluttest 

Efter att prototypen var färdig utfördes testsändningar med direkt-
textning av riktiga tv-program via text-tv.  

Dagbok och rapport 

Under arbetets gång har vi fört dagbok. Det har underlättat det dagliga 
arbetet och har inneburit en bra grund till denna rapport.  

Avgränsningar 
Vi har valt att inte göra någon teknisk utvärdering av taligenkännings-
programmen utan endast avgöra om de är lämpliga att använda för 
direkttextning. I examensarbetet undersöks inte hur taligenkänning går 
till, utan hur det kan användas.  
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Bakgrund 
I kapitlet beskrivs vad programtextning 

är, hur textning görs idag samt vilken 

terminologi som används. En kort 

introduktion i taligenkänning ges och 

människans förmåga att tala och lyssna 

samtidigt beskrivs. 

Programtextning 
Sveriges Television (SVT) textar svenska tv-program för döva och 
hörselskadade. Texten sänds antingen som dold eller öppen textning. 
Dold textning innebär att tittaren väljer sidan 199 eller 299 på sin text-
tv-mottagare för att se textningen. Övrig tv-publik påverkas inte utan 
kan se programmet otextat. Öppen textning innebär att texten läggs 
ovanpå tv-bilden och inte kan väljas bort. För programtextning på SVT 
är dold textning via text-tv vanligast, även om öppen textning ibland 
förekommer vid programmets sista repris. 

Målsättningen är att minst femtio procent av förstagångssändningarna 
av svenska program skall vara textade [8]. Idag textas cirka 30 %. 
Förutom vanliga program textas varje dag även tre nyhetssändningar, 
Rapport 16, Aktuellt 18 och Rapport 19.30. Kraven är stora på program-
textarna, som ofta jobbar under stor tidspress. Ibland är ett tv-program 
klart endast några timmar före sändning och i nyheterna kan ett inslag 
bli klart precis på minuten före sändning. Att snabbt producera text av 
programinnehållet är därför mycket viktigt. 

 
Figur 1. Text-tv-textat program. Texten ligger på sidan 199 eller 299. 
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Textblock 

Texten sänds i textblock. Ett block är en uppsättning text som visas 
samtidigt i tv-rutan. Med dagens text-tv-teknik är ett block normalt två 
rader med maximalt 37 tecken i varje rad. Ett block visas under en viss 
tid. En tumregel säger att en snabb läsare skall hinna läsa texten två 
gånger innan man byter till nästa block [13]. Det innebär att visningstiden 
för ett fullskrivet textblock ligger på lite drygt fem sekunder.  

Det totala antalet ord som sägs i ett vanligt tv-program är för det mesta 
betydligt större än vad som ryms i textblocken om man skall följa 
ovanstående tumregel. En viktig del av textarens arbete är därför att 
sammanfatta programinnehållet så att det ryms inom textblocken. En 
sådan sammanfattning är också nödvändig eftersom människans 
talspråk skiljer sig enormt mycket från skriftspråket [9]. 

 Eftersom design och hölje

 inte blivit nån succé för Ericsson-

 -säljer man nu i stället själva

 mobil-tekniken till konkurenterna.

 Tord Wingren

 VD Ericsson Mobile Platforms

 -Och de är kunder till er?

 -Absolut!

Max 37 tecken per rad

en eller två
rader per 
block

fortsättnings-
minus visar
att texten fortsätter
nästa block

speciella namnskyltar läggs i ovankant av bilden eftersom
textblocken skymmer de skyltar som ligger i programmet

i nyhetssändningar läggs 
reporterns text i cyan färg

 
Figur 2. Exempel på textblock som kan förekomma i en svensktextad tv-sändning. 

Textblocken hamnar i underkant av tv-bilden och kan därför skymma 
namnskyltar på medverkande personer i tv-program. Om en namnskylt 
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dolts av undertexten, kompenseras ofta detta genom att en ersättnings-
skylt läggs ut som ett textblock i överkant av bilden. En typisk textad tv-
bild kan se ut som i Figur 1.  

Olika färger på texten kan utnyttjas för att indikera olika talare i 
programmet. En reporter i ett nyhetsprogram textas med färgen cyan. 
Även andra färger förekommer, grön indikerar till exempel sång i tv-
programmet. 

Textaren försöker bygga lättlästa block. Brytningar mellan rader och 
textblock skall ske på naturliga ställen i meningarna. Om en mening 
bryts över flera block använder man fortsättningsminus för att markera 
att meningen fortsätter. Avstavning sker enligt vissa principer. Av-
stavning sker aldrig mellan textblocken, bara mellan rader. 

Teckenuppsättning 

Eftersom programtextningen sker via text-tv är man låst till att använda 
skrivtecken som ingår i text-tv:s teckenuppsättning. Sverige använder en 
egen teckenkod som bland annat innehåller å ä ö, men saknar många 
tecken från andra europeiska länder. Franska namn måste till exempel 
ofta modifieras. Det finns teknik för att utöka teckenuppsättningen. Den 
används idag bland annat på börssidorna för att visa €-symbolen. Det 
ställer högre krav på mottagaren och man är inte garanterad att 
symbolerna kommer att visas korrekt. I textning har man ännu inte 
infört denna teknik. 

Velotype 

Eftersom kraven är höga på att textningen skall gå snabbt använder 
textarna inte vanliga QWERTY-tangentbord. Faktum är att tangent-
placeringen på standardtangentbord är framtagen för att minska skriv-
tempot [7]. Anledningen var en gång att skrivmaskinernas typarmar 
fastnade i varandra om det gick för fort.  

Efter holländsk förebild används på SVT sedan 1990 specialtangentbord 
tillverkade av företaget Velotype. Ett Velotype-tangentbord ser ut som i 
Figur 3, och man ser att flera tecken finns i dubbel uppsättning. 
Principen är att man skall trycka ner kombinationer av flera tangenter 
samtidigt för att skapa orden. Om ett ”t” skall in i början av en stavelse 
trycker man ner t-tangenten på vänster sida, och om bokstaven skall in 
på slutet trycker man ner den högra tangenten. Tangentbordet läser från 
vänster till höger, och tangenterna är placerade som en stavelse är 
uppbyggd, konsonant-vokal-konsonant.  



 
6 

En annan stor skillnad är att man på vanligt tangentbord tycker ned 
mellanslagstangenten när det skall vara ett mellanrum. Med Velotype är 
det tvärtom. Här blir det mellanslag automatiskt då man släpper en 
tangentkombination och börjar en ny. Istället sätter man ihop flera 
stavelser till ett ord genom att hålla tangenten ”No space” nedtryckt med 
handloven.  

Att man måste tänka i stavelser istället för enstaka bokstäver gör att en 
nybörjare är fullkomligt vilsen med ett Velotype-tangentbord. Efter runt 
ett och ett halv års träning börjar man däremot komma upp i sådan 
hastighet att man kan skriva ungefär lika fort som någon pratar [13].  

 
Figur 3. Velotype-tangentbord. Ord bildas genom att alla tangenter som ingår i en 
stavelse trycks ned samtidigt, ungefär som när man slår ett ackord på ett piano.  

Direkttextning 

Tack vare att en van Velotype-användare kan skriva i talhastighet kunde 
SVT 1990 börja med direkttextning. Direkttextning innebär att textaren 
lyssnar på tv-programmet och skriver ned en sammanfattning som i 
realtid visas ord för ord för tittaren. 

Direkttextning används för direktsändningar, sena nyhetsinslag som inte 
hunnit förtextas och väderprognoser. Det nyhetsuppläsaren säger i en 
nyhetssändning behöver i regel inte direkttextas, eftersom manus finns 
klart före sändning och kan förtextas. Om en gäst finns i nyhetsstudion 
kan oftast nyhetsuppläsarens förberedda frågor förtextas och direkt-
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textning användas till svaren. Textaren kan snabbt växla mellan de olika 
textningslägena. 

Vid långa direkttextningar arbetar man i par. Den ena direkttextar i 
ungefär 15 minuter och därefter byts man av. Det är påfrestande att 
jobba i längre pass än så [13]. Rapport som är en halvtimme långt textas 
av två personer. Hur stor andel som är direkttextad varierar från dag till 
dag beroende på nyhetsläget och hur sent inslagen blivit färdiga. 

I direkttextning visas orden ett efter ett, allteftersom de skrivits in full-
ständigt. Tittaren behöver inte se ordet som skrivs förrän det skrivits 
klart och textaren ges därmed möjlighet att korrigera ett misstag utan att 
tittaren behöver få se korrigeringen medan den pågår. 

Taligenkänning 
Att låta maskiner förstå mänskligt tal har länge varit en dröm. På 
femtiotalet gjordes de första försöken med taligenkänning då forskare 
försökte få datorn att förstå siffror talade av en människa.  På åttiotalet 
gjordes de första försöken med taligenkänning av flytande tal med 
relativt stora ordlistor [16]. I dag börjar vanliga persondatorer bli så pass 
snabba och ha så pass mycket minne att taligenkänning är praktiskt 
möjligt även för vanligt kontorsbruk. 

De områden där taligenkänning blivit stort är automatiska informations-
tjänster (till exempel tidtabellsupplysning), diktering inom yrkesgrupper 
där diktamen till kassett varit vanlig (bland annat inom sjukvården) samt 
som ersättning för tangentbord hos människor med handikapp. Däremot 
har inte taligenkänning alls slagit igenom bland vanliga datoranvändare. 
De flesta föredrar fortfarande att använda tangentbord [3].  

Det finns två olika typer av taligenkänningsprogram: talarberoende och 
talaroberoende. 

Talarberoende 

Talarberoende taligenkänning är individanpassad och har ett stort ord-
förråd samt håller en hög träffsäkerhet med tolkningen. Programmet lär 
sig en viss persons röst och sätt att tala, främst genom att han eller hon 
inledningsvis får tala in ett antal övningstexter. Taligenkännings-
programmet kalibreras därmed för den personen. Denna process tar 
olika lång tid beroende på vilket program det är frågan om, i regel 
brukar det räcka med 20 minuters träning.  
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Talaroberoende 

Talaroberoende taligenkänning är inte individanpassad utan kan använ-
das av alla personer oavsett kön eller dialekt. På grund av detta får ord-
förrådet inte vara stort eftersom feltolkningar då skulle riskeras. Dagens 
automatiska telefonbaserade informationssystem använder sig av denna 
typ av taligenkänning. På KTH har man bland annat byggt tillämpningar 
med detta för turistinformation om Vaxholm, samt för att söka bostads-
rätter i Stockholmsområdet [6]. Nuance är exempel på ett kommersiellt 
tillgängligt icke talarberoende taligenkänningsprogram. 

Diktering 

Tidigare var det vanligast med program där man dikterade ord för ord 
och var tvungen att göra onaturliga pauser mellan. Numera klarar 
dikteringsprogram naturligt tal. Naturligt flytande tal är betydligt 
svårare att tolka eftersom en mening i regel sägs i ett svep utan pauser 
mellan orden. Detta ser man tydligt när man spelar in det man säger och 
tittar på ljudvågorna i datorn. Säger man meningen ”Det är vackert 
väder”, så säger man egentligen ”de’evacketväder”. Taligenkännings-
systemet måste klara att separera varje ord i satsen. 

Dagens dikteringsprogram tar även hänsyn till sammanhanget och 
meningsbyggnaden. Säger man till exempel ”Göran Persson” kommer 
förhoppningsvis efternamnet att stavas med e, medan det skulle stavas 
med ä och ett enkelt s om man sagt ”slalomstjärnan Anja Pärson”. 
”Göran” och ”gör han” låter mycket lika. I detta fall tar programmen 
hänsyn till sammanhanget, ”Gör han Persson” är inte lika troligt som 
”Göran Persson” och utesluts därför.  

Denna analys gör att taligenkänningsprogrammen håller de senast ut-
talade orden i minnet innan det bestämt sig för en tolkning, varpå texten 
skrivs ut på skärmen. Vissa program kan visa denna tolkningsbuffert 
och man kan då se hur programmet bygger upp meningen medan man 
talar. 

I dikteringen är det vanligast att man även uttalar skiljetecken som 
punkt och komma. På senare har det börjat komma program som har 
automatisk punktering och kommatering. 

Direkttextning med taligenkänning 
Dagens taligenkänningssystem klarar höga hastigheter, enligt tillver-
karna uppemot 160 ord i minuten [19]. Visserligen klarar tränade textare 
med snabbtangentbord (till exempel Velotype) liknande hastigheter. 
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Fördelen med taligenkänning är att inlärningstiden på systemet inte 
skulle behöva bli lika lång. 

Taligenkänning är alltså ett intressant alternativ till snabbtangentbord 
vid direkttextning. Försök med detta görs bland annat hos BBC i 
Storbritannien, RAI i Italien, NRK i Norge [13], och hos NHK i Japan. 
På BBC används det bland annat till parlamentssändningar och biljard. 
Hos NHK gjorde man första försöket december 2001 under ett 
direktsänt underhållningsprogram. 95% av texterna blev korrekta och 
fördröjningen på texten mindre än tre sekunder [14]. 

BBC och RAI använder IBM:s ViaVoice som taligeninkännings-
program vid direkttextning. 

De försök som gjorts har haft en person som suttit som förmedlare 
mellan tv-programmet och taligenkänningsprogrammet. Textaren har 
lyssnat på programinnehållet och själv sagt samma sak. Försök har 
också gjorts på att ta tv-ljudet och skicka det direkt till 
taligenkänningsprogrammet. Tyvärr har resultaten varit nedslående med 
upp till 60% feltolkade ord [1]. Bakgrundsljud i tv-programmet, 
programdeltagare som bryter eller talar utpräglad dialekt och personer 
som talar i mun på varandra ställer till det. Att ta talet direkt från 
sändningen ligger således långt fram i tiden. En förmedlare är alltså 
nödvändig. 

 
Figur 4. En förmedlare som lyssnar på tv-sändningen och talar in i mikrofon är 
nödvändig. Talet kan inte tas direkt från tv-programmet. 

Oavsett hur bra taligenkänningsprogrammet är, kommer det aldrig att bli 
perfekt. Några ord kommer alltid att bli feltolkade. Ett mycket ovanligt 
namn på en person kan till exempel dyka upp i tv-sändningen. I de 
system som finns i dag ges möjlighet till att korrigera den text som 
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kommer från taligenkänningsprogrammet. Detta kan antingen göras av 
samma person som lyssnar och pratar, eller av en speciell korrigerare.  

Undersökningar har gjorts på detta som visade att vid textning av tv-
program med mycket tal (mellan 150 och 180 ord i minuten) så behövs 
helst två operatörer av systemet [1]. Tanken är att textare 1 lyssnar på det 
som skall direkttextas och talar in till systemet med ett tal-
igenkänningsprogram. Textare 2 lyssnar på sin kollega och ser den 
tolkade texten på sin datorskärm, där han eller hon korrigerar eventuella 
felaktiga ord och formaterar texten till lämpliga textblock som kan 
sändas ut och ligga som undertext i tv-programmet.  

Försök har även gjorts där textare 1 kan trycka på kommandoknappar 
för att indikera ny mening, okänt ord eller talarbyte. Om knapptryckning 
används för att markera punkt istället för att punkten skall uttalas hinner 
talaren hämta andan en kort stund. Problem har dock uppkommit med 
att punkt-kommandot kolliderat med talet. 

Lyssna och tala samtidigt 
Att direkttexta ett tv-program ställer stora krav på textarens 
simultanförmåga. Speciellt i fallet med enbart en operatör, där tv-
lyssnande, sammanfattning, intalning och korrigering skall göras av 
samma person. 

Resultat från undersökningar av människans simultanförmåga visar att 
träning är A och O vad det gäller kapaciteten i situationer med delad 
uppmärksamhet [17]. I försök från 1976 visade Elisabeth Spelke att med 
omfattande övning (flera månader) kan man få försökspersoner att 
utföra två uppgifter samtidigt på samma tid som det från början tog dem 
att utföra uppgifterna separat [17]. Resultaten var mycket svaga 
inledningsvis, men förbättrades kontinuerligt av daglig träning.  

Senare forskning inom kognitiv psykologi har tittat på situationer med 
större krav på den semantiska biten, och det framgår här att semantisk 
bearbetning kräver mycket av människan. McCann och Johnston före-
slog 1992 att semantisk analys och bearbetning enbart inträffar i de fall 
ens kognitiva resurser inte är fullbokade, medan Moray bevisat att 
försökspersoner varit kapabla att detektera sina namn i en ordföljd 
samtidigt som koncentrationen legat på en annan. Det påvisar en liten 
men ändå semantisk analys av innehållet i periferiska sammanhang.  

Vidare visade Navon och Gopher 1979 [17] att det är svårare att 
samtidigt lyssna på en nyhetssändning än musik, medan man skriver. 
Orden som förekommer i nyhetssändningen interfererar med orden man 
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skriver. I försök med att lyssna till två olika samtal och samtidigt 
repetera det ena muntligt visade Cherry 1953 [17] att resultaten var 
slående bra i de fall de två samtalen gavs till försökspersonens två öron 
separat. En tydlig försämring noterades då samtalen gavs till båda 
öronen, och ytterligare sämre resultat kunde urskiljas då det var samma 
röst i de båda samtalen. Anmärkningsvärt var också att försöks-
personerna efter en påföljande utfrågning inte hade kunnat nämna i stort 
sett någonting om innehållet i det samtal de skulle ignorera. De hade 
inte lagt märke till att språket ändrats från engelska till tyska under 
samtalets gång, och inte heller att talet plötsligt blivit spelat baklänges. 

På 1990-talet ville man få klarhet i vad det är som avgör ens förmåga att 
utföra mer komplexa uppgifter simultant. Det var då man började se 
människans uppmärksamhet som en konstant. Man har 100% uppmärk-
samhet att tillgå. Dessa resurser kan sedan läggas ut på ett eller flera 
stimuli.  

Undersökningar utförda av Spelke, Hirst och Neisser 1976 [17] visar att 
en oerfaren försöksperson har en jämn fördelning av sin uppmärksamhet 
även då de olika uppgifterna skiljer sig åt i komplexitet. Med träning 
kommer den mindre komplexa uppgiften att undertryckas och den 
kommer att utföras med automatik. Flera automatiserade uppgifter kan 
med träning även komma att utföras som en enhetlig process. Lawrence 
fann dock 1971 att kognitiva processer är känsliga vad det gäller 
avvikelser, och det som genererat avvikelsen tenderar då att behandlas 
med större precision [5].  

Spelke, Hirst och Neisser har dessutom visat att försökspersoner med 
träning kan bygga på sina uppgifter med mer avancerade inslag. Till 
exempel ombads försökspersonerna att läsa en text samtidigt som de 
skulle skriva ner ord som dikterades i en talkanal. Inledningsvis hade de 
svårt att i efterhand svara på frågor om de dikterade orden, men efter 
träning kunde de börja att uppge synonymer och rimmande ord till de 
dikterade och slutligen formulera hela meningar [17].  

Ergonomi  
Om man i framtiden kommer att utnyttja taligenkänning för textning 
kommer yrket att klassas som ett röstyrke på samma sätt som till 
exempel läraryrket. Om man använder rösten som främsta verktyg 
måste man skaffa sig en ergonomisk talteknik. Annars riskerar man att 
skada rösten kroniskt. Om man istället har en bra talteknik kan arbetet 
utföras utan större problem [10]. Rösttrötthet och andra eventuella 
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problem behöver inte bli några hinder för att utföra arbetet bara man är 
informerad om riskerna och lever efter rekommendationerna. 

Vid arbete med Velotype är armrörelserna stora och intensiva. Det 
handlar inte om finmotoriska fingerrörelser som med normala 
tangentbord, utan man arbetar mer med hela armarna. Ingen av textarna 
på SVT har upplevt att det skulle vara dålig ergonomi med Velotype-
arbete [13]. Velotypen har motsvarande svaga lutning som moderna 
ergonomiska tangentbord till vanliga datorer. Händerna ligger därför i 
ett för kroppen naturligt läge. Textarna anser inte att man får värk i 
armarna. Däremot blir det jobbigt i axlarna efter långvarigt arbete, vilket 
lindras när de byter till stående ställning med hjälp av hissfunktion i 
arbetsbordet. 

Det som gör direkttextning jobbigt är inte själva skrivandet utan mer 
den mentala belastningen. Det är den som gör att man inte håller på i 
mer än en kvart. Det är kutym inom tolkyrket att vara två och bytas av 
efter cirka 15 min. Det gäller även konferenstolkar och teckenspråks-
tolkar. 
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Val av 
taligenkännings-

program 
Fördelar och nackdelar med de 

taligenkänningsprogram som finns 

tillgängliga idag utreds och ett program 

väljs och hårdtestas inför det fortsatta 

arbetet.  

Vi ville från början vara på det klara med vilket eller vilka taligen-
känningsprogram som var bäst lämpade för direkttextning. Även om en 
tänkt applikation bör vara öppen för i stort sett vilket taligen-
känningsprogram som helst skulle det vara onödigt att inte jobba med 
det bästa som finns idag.  

Krav 
Direkttextning kräver ett taligenkänningssystem av talarberoende 
karaktär. Om samma användare alltid skall köra programmet finns ingen 
anledning att satsa på ett talaroberoende sådant. Följande krav ställdes 
på taligenkänningsprogrammet. Kraven utformades i dialog med erfarna 
textare, och formulerades utifrån deras önskemål. 

Viktiga 

• Programmet måste klara svenska språket. 

• Taligenkänningen skall hålla hög träffsäkerhet och alltså tolka 
så många ord som möjligt korrekt. 

• Taligenkänningen skall klara att arbeta med kontinuerligt, 
naturligt tal. 

• Det skall gå fort att tolka, vilket innebär att texten skall skrivas 
ut snabbt efter det att yttrandet talats in. 

• Stort ordförråd är ett krav för att man ska kunna använda tal-
igenkänningsprogrammet i allmänna sammanhang som nyheter 
och debattprogram. 
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• Bra möjligheter att hantera ordlistor och lägga till nya ord är ett 
plus. 

• Det skall vara möjligt att köra fler än en användare i systemet. 
Profilerna skall helst följa med användaren och inte vara låsta 
till en arbetsstation. 

• Omgivningsljud och ”ehhh”-ljud från talaren skall ignoreras i 
möjligaste mån. 

• Möjlighet att komma åt tolkningsbufferten innan den tolkats 
klart. 

Ovidkommande 

Detaljer som kan anses vara ovidkommande för ändamålet är:  

• Kort träningstid för talarprofiler. Om programmet skall 
användas yrkesmässigt är det inget problem att ta sig tid till att 
utföra omfattande träning för varje användare. 

• Kommandon och onödiga finesser. Det är dikteringen som är 
det enda relevanta, och därmed kommer vi inte att beakta 
möjligheterna till att styra andra funktioner i datorn med 
taligenkänning.  

Utvärdering 
Tillgängliga talarberoende program 

För svenska finns det idag följande alternativ: 

• Philips FreeSpeech 2000  

• Dragon Dictate  

• Voxit VoiceXpress 5.1 

• Philips SpeechMagic 5.1 

För engelska finns bland annat: 

• Dragon Naturally Speaking 7 

• IBM ViaVoice 10  

• Microsoft Office XP, som har inbyggd taligenkänning 
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Dragon Dictate 

Dragon Dictate är avsett att användas för diktering ord för ord, vilket 
innebär att man talar med onaturliga pauser mellan varje ord och alltså 
inte med kontinuerligt tal, vilket var ett krav för vårt ändamål. Att tala 
ord för ord skulle ta alldeles för lång tid för direkttextning. Programmet 
utvecklas inte längre. Dragon Dictate kan uteslutas som alternativ vid 
direkttextning. 

FreeSpeech 

Philips FreeSpeech 2000 har några år på nacken och har tidigare 
utvärderats av SVT [2]. Man ansåg att det var tveksamt till om 
hastigheten räckte till för direkttextning. Dessutom var antalet feltolkade 
ord för många. En uppskattning gjordes till att tio procent blev feltolkat. 
En annan anledning till att man inte gick vidare med att använda 
programmet var svårigheten att integrera det med befintlig textnings-
programvara. 

Detta samt att FreeSpeech inte utvecklas längre, gör att programmet kan 
uteslutas som alternativ. 

VoiceXpress  

Första intrycket av VoiceXpress är att det har mycket bra träffsäkerhet. 
Vi upplever programmet i jämförelse med FreeSpeech som mer direkt 
ur fördröjningssynpunkt. Ordförrådet på över 305000 ord [23] hos 
VoiceXpress får anses bra. Anpassning till modern svenska är 
imponerande i VoiceXpress. Det gäller inte bara ord utan framför allt 
namn. En stor del av de svenska geografiska namnen finns i 
programmet. Det samma gäller svenska för- och efternamn. Orden i 
ordlistan verkar mycket väl valda. 

SpeechMagic 

SpeechMagic är ett nytt taligenkänningsprogram från Philips [15], som är 
framtaget för att användas inom en enskild yrkeskår. Man satsar på  
sjukvården där läkare idag är vana vid diktering. Tanken är att 
belastningen på läkarsekreterare skall minskas eftersom transkriberingen 
med SpeechMagic kan ske automatiskt in i sjukhusens journalsystem 
[18].  

SpeechMagic är helt specialiserat på medicinska tillämpningar. Det gör 
att igenkänningsgraden inom det området blir mycket bra på bekostnad 
av det begränsade ordförrådet. I framtiden kan ordförrådet anpassas till 
andra yrkesgrupper som till exempel jurister. 
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Om SpeechMagic skulle användas inom direkttextning måste en speciell 
ordkärna tas fram som anpassas till ord som förekommer i till exempel 
nyhetssändningar. Tyvärr är ordkärnan låst, vilket innebär att endast 
Philips själva kan modifiera den. Carl Lamm som är generalagent för 
SpeechMagic åt Philips i Sverige har erbjudit sig att i testsyfte ta fram 
en speciell ordkärna för nyhetsbruk. Ordkärnan är begränsad till cirka 
64000 ord vilket skulle kunna vara för litet för nyhetssammanhang.  

En intressant egenskap som skiljer SpeechMagic från de andra är att det 
är utformat för en större organisation. Medan de flesta taligen-
känningsprogram är tänkta att köras lokalt på vanliga persondatorer, 
fungerar SpeechMagic bäst installerat på en server. Användarna loggar 
in och startar upp sin egen profil. På detta sätt kan programmet 
användas på valfri arbetsstation och man är inte låst till en specifik 
arbetsplats. 

SpeechMagic har också bra möjligheter för att hantera och anpassa 
ordlistan. Ord lagras i en central databas, vilket gör administration enkel 
och inte bunden till en enskild användare. 

Utländska program 

Svenska är ett litet språk och är lågprioriterat bland de stora tillverkarna 
av taligenkänningsprogram. Trots det är det ändå intressant att studera 
de engelska programmen för att se vad som skulle kunna tänkas komma 
i svensk version i framtiden. 

Träffsäkerheten är i regel högre i de engelskspråkiga programmen. Det 
har vi upplevt när vi testkört, trots att ingen av oss har engelskan som 
modersmål. Totalt sett har vi upplevt den allra bästa träffsäkerheten med 
Dragon Naturally Speaking.  

Dragon Naturally Speaking upplevs emellertid inte som snabbast. Det 
har vi i stället upplevt med IBM ViaVoice. Skillnaden mellan dessa är 
att Dragon Naturally Speaking verkar vilja behålla texten längre i sin 
buffert än ViaVoice. För direkttextningsändamål är denna fördröjning 
en nackdel. Om man jämför med till exempel VoiceXpress visar Dragon 
Naturally Speaking hela tiden hur bufferten byggs upp. Eftersom 
bufferten visas borde det med programmering gå att få ut texten ur den, 
vilket skulle göra Dragon Naturally Speaking mer lämpligt för direkt-
textning.  

Dragon Naturally Speaking kan från och med version sju sätta 
automatiska punkt- och kommatecken. Vid test hamnade dessa inte på 
önskad plats alla gånger.  
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I den senaste pro-versionen har programmet också stöd för att integreras 
i större organisationer. Talarspecifika ordlistor och profiler kan admini-
streras från en central enhet [19]. Ordlistorna kan anpassas fullständigt, 
vilket även innefattar ord från programmets grundordlista där ord som 
aldrig används kan tas bort. Speciella ordlistor för olika ämnesområden 
kan alltså lätt byggas upp. Vid test att göra olika profiler med olika 
ordlistor fanns däremot nackdelen att det tog fem till tio sekunder att 
byta profil. 

Både ViaVoice och Dragon Naturally Speaking har Software 
Development Kit (SDK) som låter programmerare komma åt texten på 
annat sätt än via vanlig tangentbordsemulering. Det kan vara till fördel 
när man vill bygga en applikation kring programmet. Stöd finns också 
för Microsoft Speech Application Programming Interface (SAPI). Med 
detta kan andra Windowsprogram lätt programmeras med taligen-
känningskopplingen [11].  

Val av program till direkttextningsprototyp 

Hade Dragon Naturally Speaking funnits utvecklad för svenska språket, 
med samma prestanda som den engelska versionen, hade valet fallit på 
detta.  

Av de svenska programmen står valet mellan VoiceXpress och 
SpeechMagic. Det senare har en bättre struktur för en stor organisation 
som SVT. Nackdelen är att ordlistan för närvarande ej är för allmän 
svenska. 

VoiceXpress är en färdig fungerande produkt med bra ordlista. Vi valde 
därför detta program till att användas med en eventuell direkt-
textningsprototyp. 

Ingående utvärdering av VoiceXpress 
Efter några veckors hårdtest av VoiceXpress med daglig diktering har vi 
lyckats uppnå mycket bra resultat. Vid långsam inläsning (lägre än 
vanlig talhastighet) av en vanlig tidningstext utan ovanliga namn blir 
tolkningen i princip felfri. Detta förutsätter att man artikulerar tydligt.  

Följande erfarenheter har vi fått av VoiceXpress under testperioden: 

Grammatik 

Om något ord blir fel är risken stor att hela meningen feltolkas, istället 
för just det ordet. Om man glömmer att säga punkt vid ny mening blir 
det tolkade resultatet också mycket dåligt eftersom programmet försöker 
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bygga någorlunda grammatiskt korrekta meningar. En ej uppfattad 
punkt kan således ställa till stora problem. 

Den grammatiska kontrollen är inte stenhård. Två efterföljande preposi-
tioner kan till exempel komma från programmet. Enligt VoiceXpress 
utvecklare Voxit vill man passa sig från att styra grammatiken för hårt.  

Ordlista 

Programmet har svårt med böjningar eftersom det inte klarar av att 
beräkna alla böjningsformer av ord. Om ett nytt ord läggs in räcker det 
inte att lägga in grundform. Alla böjningsformer måste läggas in. Vill 
man lägga till ”euroomröstning”, måste även ”euroomröstningarna”, 
”euroomröstningen” och så vidare läggas in. Annars skulle den 
bestämda formen tolkas som de två orden ”euroomröstning” och ”en”.  

Sammansatta ord som inte finns i ordlistan, men vars delar finns, blir 
ofta särskrivet tolkade. Ett exempel: ”tomte nisse” istället för 
”tomtenisse”.  

Programmet har en precisionsbyggare som analyserar texter och 
automatiskt anpassar tolkning och ordförråd efter sättet som texterna är 
skrivna på. Test utfördes genom att vi importerade text-tv-nyheter med 
precisionsbyggaren. VoiceXpress lärde sig då automatiskt  de dags-
aktuella nyhetsorden och vid diktering av nyheter blev resultatet mycket 
bättre. En direkt diktering av nyheterna från text-tv efter att precisions-
byggaren körts blev 100 % rätt. Även inläsning av Rapport-sändningen 
från samma dag blev bättre eftersom många ord förekom i sändningen 
som också fanns med i nyheterna från text-tv. 

Buffert 

Om talaren inte pauserar med jämna mellanrum kan det dröja länge 
innan texten skrivs ut. Det kan handla om många meningar. Vi anser att 
alla färdiga meningar borde kunna skrivas ut, men Voxit menar att 
programmet jobbar med yttranden, som alltså kan bestå av flera 
meningar, och därför är det inte konstigt att utskrivningen uppför sig 
som den gör. De förklarar vidare att dagens version av VoiceXpress ej 
tillåter direktåtkomst av tolkningsbufferten, vilket var en av punkterna 
på kravlistan. Däremot skulle man med Voxits hjälp i framtiden kunna 
utöka programmet för att få tillgång till bufferten. 

En annan detalj man bör ha i åtanke är att programmet kan komma att 
ändra i text som redan skrivits ut. Till exempel om man inleder med att 
säga ”sex” för att sedan avvakta en stund och fortsätta med ”miljarder-
tvåhundratusen”, kommer programmet att först skriva ut ”sex” och 
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sedan ändra de tre redan utskrivna bokstäverna till det slutliga 
”6000200000”.  

Användbarhet och systemkrav 

Några tekniska missar med VoiceXpress är att man inte kan byta 
användare utan att starta om hela programmet, och att det inte går att 
byta ljudingång utan att behöva skapa en ny användare. Vid byte av 
mikrofontyp till mikrofon som går in via linjeingång istället för via 
mikrofoningång måste en helt ny profil tränas upp, vilket känns onödigt. 

Systemkraven är höga. Vi har använt en 1,7 GHz PC med 256 MB 
internminne. Enligt Voxit skulle en fördubbling av internminnet öka 
snabbheten markant. Det märktes inte vid ett test med 512 MB. Vi 
upplevde ingen skillnad alls vid körning av VoiceXpress på Windows 
2000 med ytterligare ett program igång samtidigt i datorn. Dock 
underlättar mer minne i de fall man vill köra många tunga applikationer 
samtidigt som VoiceXpress.  

Utrustning 
Mikrofonval 

Hur mycket skiljer sig träffsäkerheten med taligenkänning beroende på 
vilken mikrofon man använder? Tre mikrofontyper jämfördes.  

En stativmikrofon av märket Sennheiser, en av SVT:s  headset-
mikrofoner  (DPA) samt den mikrofon som följde med VoiceXpress-
paketet. Den sistnämnda skall enligt Voxit ha ett inbyggt filter som tar 
bort ljud utanför talområdet. De tre mikrofonerna syns i figuren. 

 
Figur 5. De tre mikrofonerna som ingick i vårt test. Sennheiser, DPA och Voxit. 

Vi använde en DAT-bandspelare för att samtidigt kunna spela in ljud 
från de olika mikrofonerna. Sennheisern och DPA-headsetet kopplades 
till DAT:en och Voxit-headsetet till mikrofoningången på datorn.  

Det var viktigt att inspelningen skedde samtidigt. Om vi istället hade 
läst in tre olika inläsningar hade förmodligen just sättet vi läst påverkat 
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mer än mikrofonernas egenskaper. Det var mikrofontypen som skulle 
vara den varierande faktorn.  

I spektrumanalysator studerades frekvensspektra för de olika mikro-
fonerna. Vi såg att Voxit-mikrofonen gav en mycket tydlig bild av de 
olika beståndsdelarna av till exempel en vokal, och att det alltså för ögat 
var tydliga skillnader på ljudet. Det hördes också skillnad i ljudkvalitet 
mellan de olika mikrofonerna. Trots det märkte vi efter att ha 
transkriberat de tre olika inspelningarna med VoiceXpress att resultaten 
blev i stort sett lika. Det verkar som att mikrofontypen inte påverkar 
resultatet i det stora hela. Tolkningsvariation på vissa ord syntes, dock 
utan att det gick att urskilja vilken mikrofon som var bäst. Vilken 
mikrofon som används spelar alltså inte någon roll. Om mikrofontypen 
hade varit en budgetmodell som ofta följer med hemdatorer hade kanske 
resultatet varit annorlunda. Dessa enkla mikrofontyper är inte aktuella 
för detta ändamål och uteslöts därför ur testet. 

Gate 

VoiceXpress tycks arbeta hårt med att försöka tolka icke-tal. Till 
exempel om en person sitter och knappar på sitt tangentbord 1,5 meter 
ifrån den som kör taligenkänningen kommer programmet att bli upp-
taget med att försöka tolka ljudet från tangentnedslagen. Det medför att 
tiden som programmet tar på sig för att tolka det senaste yttrandet blir 
väldigt lång. När vi testade att trycka frenetiskt på ett tangentbord kunde 
vi helt kontrollera när texten från taligenkänningsprogrammet skulle 
skrivas ut. När vi slutade att knappa, oavsett om det var en halv minut 
eller fem sekunder efter det att talaren tystnat, skrevs texten ut. Vi insåg 
att detta problem skulle kunna lösas med en gate. 

En gate befinner sig mellan mikrofonen och taligenkännings-
programmet. Den tar in ljud, och sätter allt som understiger en vald 
intensitet till noll, innan den skickar vidare ljudet till programmet. Då 
kommer alltså alla svaga ljud att försvinna helt, och taligenkännings-
programmet slipper försöka tolka det som ändå inte är tal. 
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Figur 6. En gate tar bort ljud understigande en viss nivå. Bättre prestanda i 
VoiceXpress uppnåddes med hjälp av denna. 

Vi lånade en gammal analog hårdvarugate som tyvärr inte klippte ljudet 
till exakt noll. Trots det märkte vi att VoiceXpress faktiskt arbetade 
mycket snabbare nu. Det räckte med cirka en halv sekunds tystnad 
mellan meningarna för att texten skulle skrivas ut. Vid körning utan gate 
kom långa stycken på en gång. Ibland kunde det hänga sig helt om det 
var mycket störljud, till exempel om det var mycket trafik på vägen 
utanför. En gate underlättar uppenbarligen användningen av 
programmet. Denna operation borde kunna göras mjukvarumässigt i 
datorn istället för att man skall behöva använda separat hårdvara. 
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Test av mänsklig 
simultanförmåga 

Möjligheten att hantera ett talbaserat 

direkttextningssystem undersöks. 

Simultanförmågan hos sex 

försökspersoner med olika tidigare 

erfarenhet testas. 

Själva uppgiften, att lyssna samtidigt som man talar och dessutom 
övervakar den tolkade texten, ställer höga krav på simultankapacitet. 
Frågan om den uppgiften är mänskligt genomförbar eller rentav omöjlig 
är kanske den viktigaste i detta examensarbete. Det är ingen mening 
med att utveckla en prototyp om testresultat visar att människan inte 
klarar av en sådan situation. Studierna vi beskrivit tidigare visade att 
människan klarar av att göra flera saker samtidigt som man lyssnar på 
en text.  

Vi utformade en testserie bestående av tre moment där syftet var att se 
hur den tänkta arbetssituationen skulle upplevas av personer med olika 
erfarenhet. 

Testserien 
Sex försökspersoner, med tre nivåer av textningserfarenhet, ingick i 
testet. Två hade arbetat med Velotype i femton år och med textning av 
tv-program i elva år. Två hade arbetat i ca 1,5 år och de sista två hade 
ingen erfarenhet alls av textning av tv-program. I testet har vi inte 
använt oss av taligenkänningsprogram, eftersom det intressanta är 
arbetssituationen snarare än programmens kapacitet. 

Efter varje moment intervjuade vi försökspersonerna för att få deras 
intryck av arbetssituationen. De frågor vi ställde finns dokumenterade i 
bilaga 1. 

Moment A 

Moment A gick ut på att låta försökspersonen lyssna på en sagokassett-
bok med täckande hörlurar, och samtidigt muntligen återge innehållet 
ordagrant.  
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Moment B 

Moment B liknade A, men istället för sagoband fick försökspersonen 
titta på ett avsnitt ur tv-programmet ”Debatt” och samtidigt återge 
innehållet. Även denna gång med hörlurar. Den stora skillnaden var att 
försökspersonen blev tvungen att omformatera texten eftersom det 
skulle vara omöjligt att få med allting ordagrant. Flera personer med-
verkade i tv-programmet och tempot var högt. Försökspersonen skulle 
alltså komprimera det som skulle återges så att den relevanta informa-
tionen kom med samtidigt som utfyllnadspratet sållades bort. Det mot-
svarar den redigering som direkttextare måste utföra.  

Moment C  

Moment C utökade kravet på simultankapacitet, då vi lade in en skriftlig 
uppgift utöver lyssnandet och talandet. Försökspersonen skulle återge en 
sagokassettbok.  Samtidigt simulerades med jämna mellanrum ett fel-
tolkat ord  i datorn och en korrigering behövde göras. För simuleringen 
användes ett PowerPoint-dokument som tillät oss att ta fram en mening 
med ett feltolkat ord direkt efter det att meningen sagts av försöks-
personen. Det feltolkade ordet skulle korrigeras med tangentbordet. 

Resultat 
Moment A: (lyssna och återge) 

Under tiden som försökspersonen utförde momentet antecknade vi 
antalet missade satser. Om försökspersonen missade delar av en sats kan 
det räknas som ett halvt avdrag i de fall de utelämnade orden tillfört 
något meningsfullt. Om ett eller flera ord har bytts ut mot synonymer 
har det inte räknats som missade ord.  

Tabell 1. Resultat efter test A. 

Försöksperson Missade satser 
av 139 Rätt-% Upplevd % 

Proffs 1 3,5 97,5 97,0 
Proffs 2 20,0 86,0 85,0 

Oerfaren textare 1 24,0 82,3 80,0 
Oerfaren textare 1 26,0 81,0 80,0 
Total nybörjare 1 5,0 96,4 95,0 
Total nybörjare 2 9,5 93,2 95,0 
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Den högra kolumnen i tabellen visar vad försökspersonerna själva ansåg 
att de presterat. 

Som synes var det ingen egentlig skillnad mellan de olika försöks-
personerna i detta moment. Det beror med säkerhet på att de erfarna 
personerna inte är vana att texta ordagrant utan någon redigering. Det 
framgick i intervjuerna efteråt, och det skulle visa sig vara mer 
betydelsefullt än vi väntat oss. 

I övrigt tyckte proffsen att de kände igen situationen från arbetet med 
Velotype. De hade vissa nybörjardetaljer att anmärka på, som att 
volymen i hörlurarna var för låg så att den egna rösten märktes alltför 
mycket. De uppskattade att arbetsbördan var rätt stor, och att man skulle 
orka texta på det sättet i ca 10 minuter innan man byts av. Proffs 2 var 
gravid, och det påverkade hennes lungkapacitet vilket gjorde uppgiften 
något besvärligare. 

En av de två oerfarna textarna hade enligt henne själv en dålig dag, 
vilket medförde att hon var okoncentrerad och därför började tänka mer 
på själva sagan på bandet än på den uppgift hon skulle utföra. Hon 
kände inte alls igen situationen från tidigare, och ansåg att uppgiften var 
svår. Hon ansåg att hon agerade helt olikt det sätt hon jobbar med 
Velotypen på. Hon uppgav även att hon lyssnar mycket på sin egen röst. 
Den andra oerfarna textaren ansåg att uppgiften var svår. Hon sade att 
hon tyckte det var besvärligt att hon inte kunde se vad hon sagt tidigare 
eftersom hon gärna går tillbaka och tittar i tidigare text. 

En av de totala nybörjarna kände igen situationen från tidigare arbete 
med transkribering av inspelade intervjuer. Därför upplevdes situationen 
som ganska lugn, och att använda taligenkänning i transkriberings-
arbetet var en lockande tanke. Den egna rösten kom i fokus vid ett fåtal 
tillfällen, och det beroende på att försökspersonen ansett sig ”låta dum”. 
Detta bekräftar det vi redogjort för tidigare, att det är avvikelser som 
tenderar att framhävas i medvetandet. Den andra nybörjaren lyssnade 
också en del på sin egen röst och uppgav dessutom att han bytte teknik 
efter halva försöket. I början väntade han tills berättaren var färdig med 
en mening innan han själv sade den. Efter hand gick han över till att 
påbörja talet tidigare. Han var osäker på om han skulle hunnit med om 
det gått fortare.  

Moment B: (lyssna, sammanfatta och återge) 

Till skillnad från i A-uppgiften blir det inte en rättvis poängbedömning 
att räkna antalet korrekta ord som återgivits av försökspersonen efter-
som uppgiften var att ta bort det onödiga. Istället räknades antalet fakta 
som ingick i debattprogrammet. På detta sätt kunde vi jämföra hur 
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mycket av det nödvändiga som sades i programmet som försöks-
personerna fick med. Under genomförandet av momentet uppskattade vi 
ordmängden för respektive försöksperson. En lyckad komprimering av 
innehållet resulterar i färre ord, och en liten ordmängd. 
Tabell 2. Resultat efter test B. 

Försöksperson Missade fak-
ta av 123 

Rätt-
% 

Upplevd 
% Ordmängd 

Proffs 1 34,0 72,0 * Liten 
Proffs 2 39,0 68,0 85,0 Liten 

Oerfaren textare 1 37,0 70,0 70,0 Medel 
Oerfaren textare 1 43,5 65,0 65,0 Medel 
Total nybörjare 1 36,5 70,0 70,0 Stor 
Total nybörjare 2 91,5 26,0 20,0 ** 

       

 
* Försökspersonen uppgav ingen andel, men ansåg att hon 
inte missade något som hon hade fått med på Velotype. 

 
** Det var tyst under stora delar av försöket, vilket gjorde 
det svårt att uppskatta ordmängden. 

     
 

Bortsett från en av de totala nybörjarna ligger resultaten på återgivning 
ganska lika. Det mest relevanta är dock ordmängden, eftersom uppgiften 
delvis gick ut på att omformatera och minska ner informationen. 
Proffsen hade mycket lättare för detta. De kände igen omformatering-
arna från arbetet med Velotype, och hela arbetsutförandet blev således 
mer bekant. Det ena proffset ansåg att mängden av bearbetad informa-
tion var likvärdig med den nivå som Velotype-textning skulle ha 
genererat. Försökspersonen upplevde inledningsvis att det gick något 
hackigt, men efter ett tag rullade det på. Denna stegring anser hon vara 
samma som då hon arbetar med Velotype. Hon ville tillägga att hon inte 
missade något som hon velat få med, vilket innebär att hennes prestation 
var likvärdig med den man kan begära av en professionell direkttextare. 
Hon ansåg att svårighetsgraden på detta tv-program ur direkttextnings-
synpunkt var medelhög. Det andra proffset svarade liknande på 
frågorna. Hon koncentrerade sig på att hinna med i tempot snarare än att 
komprimera innehållet. 

De oerfarna textarna var också inne på att det mest krävande var att 
hinna med, även om moment B delvis upplevdes som lättare än A. I 
jämförelsen med ett sagoband anser man att det talspråk som förs i en 
debattsoffa tillåter mycket hårdare komprimering, vilket medför att man 
inte behöver återge ett lika stort antal ord. Båda de oerfarna textarna 
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upplevde nu problemet med att inte kunna se det man tidigare sagt för 
att orientera sig i meningsföljden. Den ena oerfarna textaren ansåg att 
den mentala belastningen ändå var högre än i moment A, vilket delvis 
berodde på det allvarliga ämnet som diskuterades i debattsoffan. Man 
måste då vara mer noggrann med ordval så att det skall passa in i 
sammanhanget och man vill vara säker på de ord man lägger i munnen 
på talarna, enligt den oerfarna textaren. 

De totala nybörjarna hade bitvis stora problem med moment B. Den ene 
tyckte att uppgiften blockerade all tankeverksamhet på sina ställen, 
vilket medförde total tystnad i talet. Det upplevdes som betydligt 
svårare än det första momentet, och det var omformateringen som 
försvårade.  

Den ena uppgav sig dessutom försöka anpassa meningsbyggnaden efter 
karaktär i debattsoffan, vilket inte hade varit ett krav enligt uppgifts-
beskrivningen. På frågan om hur länge man skulle orka hålla på svarade 
den ene att det var ointressant med tanke på att kvaliteten på 
återgivningen var obefintlig. Den andre ansåg inte att prestationen var 
oduglig, men samtidigt att det inte blev någon kontinuitet utan snarare 
sporadiska funktionella meningar. Samme person lyckades inte alls med 
deluppgiften att komprimera ner innehållet till mindre antal ord.  

 
Figur 7. Simuleringspresentationen som användes vid test C för att korrigera 
”feltolkade” ord. 
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Moment C: (lyssna, återge och korrigera) 

Poängbedömning utfördes som i Test A. Antalet ord som inte hann 
korrigeras eller korrigerades felaktigt noterades också. 
Tabell 3. Resultat efter test C. 

Försöksperson 
Missade 
satser av 

95 
Rätt-% Upplevd 

% 
Felkorriger-
ingar av 13 

Proffs 1 5,0 95,0 90,0 6 
Proffs 2 14,5 85,0 85,0 0 

Oerfaren textare 1 8,5 91,0 90,0 2 
Oerfaren textare 2 13,5 86,0 * 5 
Total nybörjare 1 12,5 87,0 85,0 2 
Total nybörjare 2 24,0 75,0 * 6 

       

  * försökspersonerna uppgav ingen andel 
     

 

Proffsen lade direkt märke till att korrigering på detta sätt skiljer sig från 
arbetet med Velotype eftersom man inte har kontroll ord för ord. Istället 
kommer hela meningar och man tvingas att stega sig fram till rätt ord 
med blicken. Med Velotype jobbar man alltid med det senaste ordet och 
stegning är mindre viktigt. Att man inte jobbar med det senaste ordet 
gör också att man vid korrigering måste gå tillbaka i sammanhanget för 
att få den rätta betydelsen. Det ena proffset uppgav att hon genom hela 
momentet hade en konstant koncentrationsmängd på det egna talet, och 
att hon inte blev mentalt fullbelastad förrän hon kom till ett 
korrigeringsord. Båda proffsen tyckte sig bli överraskade av fel-
tolkningarna eftersom de är vana vid att tidigt detektera felnedslag på 
Velotypen. Det ena proffset sa sig ”känna” när det blir felnedslag på 
Velotype redan innan hon släppt tangenterna. Nu kom felen upp i 
efterhand. 

De oerfarna textarna tyckte momentet var svårt, och det allra svåraste 
var att komma ihåg vilket ord som var det rätta. Den ena ansåg att hon 
skriver snabbare på tangenterna om hon skriver hela tiden istället för att 
skriva enstaka ord ibland som i detta fallet. Samma person tyckte att det 
mot slutet gick lättare än moment A. Dels beroende på att hon var mer 
skärpt och dels beroende på att detta sagoband hade längre meningar, 
enligt henne själv. Hon tyckte inte att det var några problem med att 
lyssna, tala och skriva samtidigt i momentets sista hälft. Hon hade 
kommit in i det, tyckte hon. Den andra oerfarna textaren upplevde att 
hon tappade koncentration på det som sades på bandet när hon skulle 
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korrigera. Däremot tyckte även hon att det började fungera bra mot 
slutet. 

En av de totala nybörjarna kände delvis igen situationen från transkri-
beringsarbete, men skillnaden ligger i att hon då har möjlighet att stoppa 
bandet. Det var svårt att prata samtidigt som man skriver, vilket 
nybörjaren inte heller gjorde. Däremot var det inga problem att fortsätta 
lyssnandet på bandet. Det egna talet blockerades alltså av skrivandet, 
och att lyssna på sin egen röst fanns det ingen tid till, enligt 
försökspersonen. Den andre nybörjaren uppgav att det var stor skillnad 
från mening till mening beroende på om det feltolkade ordet befann sig i 
början eller slutet av meningen eller om det var långt eller kort. Det var 
svårt att tänka tillbaka i sammanhanget vid korrigering men det gick att 
fortsätta följa sagan på bandet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man efter intervjuerna notera att samtliga 
försökspersoner uppgett att de blivit bättre på huvuduppgiften bara på 
den tid av träning de fått genom att utföra dessa test. Att lyssna och tala 
samtidigt känns mindre främmande mot slutet av moment C än vad det 
gjorde i början av testserien. Försökspersonerna lyssnar mindre på sin 
egen röst och de känner sig mindre stressade. De flesta av försöks-
personerna har också vid ett flertal tillfällen sagt att de tror att träning 
skulle göra resultaten bättre. Även om de ofta upplevde situationen som 
mentalt fullbelastande är de säkra på att träning skulle minska 
belastningen, samt att de på sikt skulle bli avsevärt bättre på dessa och 
liknande uppgifter. 
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Ordlistor och 
ovanliga ord 

Fortlöpande administraion av 

taligenkänningsprogrammens ordlistor 

är viktig. I kapitlet beskrivs hur 

nyhetssvenskan har studerats genom att 

ord från nyhetssändningar och text-tv 

samlats in och räknats.  

Svenska Akademiens ordlista innehåller ca 120.000 ord [21]. Ett taligen-
känningsprogram som kan alla dessa ord plus samtliga böjningsformer 
skulle ändå göra fel. Ord kommer och går. Vissa kanske bara används 
en enda gång för att sedan försvinna. Taligenkänning baserad på 
ordlistor kommer därför alltid att missa vissa ord. Ur prestandasynpunkt 
är det heller inte alltid önskvärt att ha för stort ordförråd i programmet. 
Sannolikheten för feltolkningar ökar också ju fler ord som finns att välja 
mellan, eftersom antalet möjliga alternativ vid matchningen mellan ljud 
och ord ökar.  

För ett antal år sedan förekom platsen ”Nagorno-Karabach” ofta i 
nyheterna, våren 2003 nämns platsen inte överhuvudtaget. Nyhetsorden 
är oftast mycket kortlivade och ändras hela tiden. ”EMU-omröstningen” 
heter numera ”euroomrösningen”. Vid användning av taligenkänning 
inom direkttextning måste alltså ordlistorna fortlöpande underhållas. 

Frekvenstabell 

Vi har undersökt de ord som förekommer i SVT:s nyheter genom att 
bygga upp en frekvenstabell på ord från Rapport- och Aktuellt-
sändningar samt från SVT Text:s nyhetssidor.  

Tabellen är implementerad som en tabell i en SQL-databas där ord 
respektive antal förekomster lagras. Nyhetstexterna gås igenom av ett 
script ord för ord. Motsvarande rad i databasen ökas med ett för varje 
ord. Vi har gjort tre körningar av detta.  

Den första är från första veckan i april 2003. Den andra från sista 
veckan samma månad. Och slutligen gjordes en körning med samtliga 
nyheter från hela april månad. Inledningen på varje frekvenstabell åter-
finns i bilaga 3. Totalt under perioden förekommer 20997 olika ord och 
namn i nyheterna. Av dessa är det så många som 11143 stycken som 
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endast förekommer en gång. Så få som 894 ord förekommer 20 gånger 
eller fler under månaden. 

Man kan i tabellerna tydligt se hur föränderligt nyhetsspråket är. Ett ord 
som hamnade i topp andra perioden finns inte ens med under första 
perioden. Ordet är sjukdomen ”sars” och kom till under insamlings-
perioden. Under första veckan pågick kriget mellan USA och Irak, 
vilket förklarar det stora antalet ord som ”styrkor”, ”Bagdad” och 
”kurdiska”.  

Ordlistorna måste alltså anpassas hela tiden till det rådande nyhetsläget.  
Det finns språkvårdare inom SVT som jobbar med att rekommendera 
uttal på nya ord och fraser och som bygger upp en sökbar databas med 
dessa. Databasen heter DIXI och innehåller bland annat inspelningar av 
hur orden skall uttalas. Vid administration av taligenkänningsprogram-
mets ordlistor är samordning med DIXI-databasen motiverad eftersom 
mycket arbete är gemensamt.  

Ovanliga namn 

Det är också viktigt att de ord som feltolkas vid taligenkänningen loggas 
så att de eventuellt kan läggas in i ordlistan. Alla ord som manuellt 
måste korrigeras av textaren bör alltså loggas. Vilka ord som skall 
läggas till permanent måste avgöras från fall till fall. Det finns alltid en 
risk med att lägga till ord, speciellt när det gäller utländska namn. Ett 
engelskt efternamn som ”Straw” kolliderar i uttal med svenska ordet 
”strå”. Risken är alltså påtaglig att ”Straw” blir tolkat i en mening där 
det korrekta ordet är ”strå”.  

Om textaren under ett program inser att ett namn som förekommer ofta i 
programmet inte finns i ordlistan kan det vara lämpligt att använda ett 
styrord för att markera detta okända namn och sedan korrigera detta 
manuellt. Ett ord som inte finns i ordlistan kan lätt påverka andra ord i 
meningen när programmet försöker hitta den mest sannolika tolkningen 
av ordet. Ett styrord som ”Namn Namnsson” skulle då kunna sägas vid 
diktering och indikera okänt namn. Rätt namn skulle sedan kunna 
skrivas in för hand.  

Konstruktion av grundordlista 

Om direkttextning med taligenkänning skulle införas på allvar bör en 
grundordlista byggas upp. En sådan grundordlista skulle till exempel 
kunna utgöra kärnan i ett program som SpeechMagic. En liknande 
frekvenslista som vi beskrivit ovan skulle kunna göras av ett mycket 
stort antal nyhetstexter utspridda över lång tid. Omfattningen av 
råtexterna bör vara mycket stort. Philips rekommenderar en total 
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textmassa med omkring 500 miljoner ord för att få ett bra urval. På 
motsvarande sätt skulle en ordlista för sportsändningar kunna byggas 
upp genom att man analyserar ett mycket stort antal sporttexter. 

Att snabbt och enkelt kunna arbeta med olika ordlistor borde alltså vara 
en självklarhet i framtida direktextningsapplikationer. Det är också 
viktigt att det går snabbt att växla mellan dessa. 
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Den nya arbets-
situationen 

Hur direkttextning med taligenkänning 

rent praktiskt skulle kunna gå till. Här 

beskrivs också sådant som en 

rösttextare behöver tänka på i sitt 

arbete.  

Den tänkta arbetssituationen för direkttextare med taligenkänning går ut 
på att en person lyssnar på tv-programmet och komprimerar och 
formaterar om informationen innan den talas in till textningsapplik-
ationen. Applikationen utnyttjar taligenkänning, och gör textblock av 
den intalade informationen, vilka blir synliga på skärmen. Textaren 
övervakar de genererade textblocken och godkänner dem som tolkats 
korrekt, varpå de går ut i etern. Skulle något eller flera ord ha blivit 
feltolkade måste en korrigering utföras. Korrigeringen kan utföras 
antingen med hjälp av tangentbordet eller genom att textaren uttalar det 
senaste yttrandet på nytt. Det ställs alltså stora krav på att snabbt kunna 
utföra korrigeringen eftersom man inte kan lita på att den tolkade texten 
från taligenkänningen är fullständigt korrekt. Vi kommer nu att redogöra 
för några detaljer som är relevanta för den tänkta arbetssituationen. 

En eller två operatörer 

Vi har tidigare beskrivit de utländska försök som gjorts med direkt-
textning med taligenkänning och att man där kommit fram till att två 
personer underlättar arbetet eftersom en kan koncentrera sig på att tala 
och den andra på att övervaka den genererade texten och korrigera.  

Idag kan en ensam textare direkttexta ett kortare tv-program  med 
Velotype. Vid längre tv-program byter två textare av varandra. Målsätt-
ningen med textning med taligenkänning borde vara att behovet av 
personal inte skall vara större. En person bör alltså själv kunna sköta 
både talande och korrigerande. Vid längre program är det kanske 
möjligt att den textare som pausar, i kritiska ögonblick kan rycka in och 
hjälpa till med korrigeringen. 
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Seriekommunikation

Heja IFK!

Heja IFK!

Heja IFK!

2. Textaren talar in 
informationen.

3. Taligenkännings-
programmet tolkar 
talet och genererar
yttranden av text.

IP-nätverk

4. Yttrandena skickas i 
XML-format över till 
korrigeringsstationen.

5. Korrigeringsdatorn 
formaterar yttrandena 
till textblock.

6. Textaren korrigerar fel-
tolkade ord, och 
godkänner textblocken 
för sändning.

7. Textblocken skickas till 
sändardatorn som styr 
utsändningen av text-tv.

8. Texten sänds ut 
till hela landet!

1. Textaren lyssnar på det som 
sägs i tv-programmet och 
sammanfattar innehållet.

 
Figur 8. Skiss över hur direkttextning med taligenkänning rent tekniskt kan gå till.  

Hörlurar 

Precis som vid Velotype-textning lyssnar textaren på ljudet från tv-
sändningen i hörlurar. Täckande hörlurar är att föredra för att undvika 
att textaren hör sin egen röst. Textaren kan därmed koncentrera sig mer 
på tv-programmet. När vi testat att köra med icke-täckande hörlurar har 
vi dessutom upptäckt att ljud från tv-programmet kan läcka in i 
mikrofonen och försämra resultatet av taligenkänningen.  
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Tystnad 

Idag sitter nyhetstextarna på nyhetsredaktionen i ett öppet kontors-
landskap. Om direkttextning skulle ske med tal istället för tangentbord 
är risken stor att textaren får flytta till ett eget tyst rum. Alternativet är 
om taligenkänningsprogrammen blir bättre på att bortse från om-
givningsljudet. Vi visade i kapitlet om taligenkänning att resultatet för 
närvarande försämras om det är mycket omgivningsljud. Sedan kan det 
också diskuteras hur mycket en direkttextare som dikterar stör sin om-
givning. Det senare är också en anledning till att flytta till separat rum. 

TV-bilden  

Det finns olika textningssystem i drift på SVT idag, men bara ett som 
kan användas för direkttextning. Systemet heter Subtitling Editor (SE).  
Eftersom det ej är Windows-baserat kan man inte se tv-programmet på 
datorskärmen. I de program som används för vanlig textning kan man 
däremot det. Erfarna textare tittar ofta på tv-bilden för att se 
slutresultatet och dessutom se personerna som talar. Man upplever inte 
att nyhetsbilderna är distraherande, utan snarare ett viktigt hjälpmedel 
för att få en uppfattning om ansiktsuttryck och kroppsspråk. Kropps-
språket kan ge en ledning om en mening skall avslutas med ett utrops-
tecken eller frågetecken [13]. Ur ergonomisk synpunkt borde framtidens 
direkttextapplikationer ha tv-bilden inbakad på datorskärmen för att 
textaren skall slippa vrida huvudet och blicken till tv:n hela tiden.  

Artikulation och uttal  

Vi har tidigare visat att taligenkänningsprogrammen har svårt med tal-
former av ord. Det är därför viktigt att textaren försöker uttala orden 
som en blandning av tal- och skriftspråk. Det gäller att hålla en allmän 
tydlighet och inte säga ”Betala'ru notan?” istället för ”Betalade du 
notan?”. Eftersom dagens taligenkänningsprogram jobbar med naturligt 
tal bör det påpekas att det inte handlar om att läsa ord för ord, utan 
snarare om att utläsa hela ord och inte av slarvighet utelämna vissa bitar. 
Det handlar alltså inte om att läsa meningen som ”Betalade (paus) du 
(paus) notan?”. Ett sätt att öka tydligheten är att leva sig in i det man 
säger och gärna överdriva läpp- och käkrörelserna. Att stå upp istället 
för att sitta ned ihopsjunken kan också påverka tydligheten i positiv 
riktning. 

Det är också viktigt att hålla samma nivå hela tiden. Vi har märkt att en 
ändring i röstnivå snabbt kan försämra taligenkänningen. Det inträffar 
inte sällan när tv-programmet övergår till nya inslag eller nya personer. 
När ljudvolymen i inslaget man lyssnar på ökar tenderar man omedvetet 
att tala högre. Detta bör textaren ha i åtanke. Våra försökspersoner har 
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lärt sig hantera detta. Det räcker med några timmars träning så gör man 
det helt omedvetet. 

Vi har upplevt att även stress påverkar rösten. Det gör att man talar mer 
ansträngt och i falsett. Man är oftast lugn när man tränar upp taligen-
känningsprogrammet på sin röst. Därför försämras resultatet när man 
vid senare användning förändrar talet på grund av stress. Textaren bör 
därför vara väl förberedd och tränad så att detta inte inträffar. 

Ordval 

”Minsann” kan av taligenkänningen tolkas som ”minns han” och 
”hjulen” kan bli ”julen”. Under de dagliga tester vi gjort med taligen-
känning har många liknande exempel hittats på ord som låter helt lika 
men som stavas olika. Människan vet direkt vilket ord som avses genom 
att göra en semantisk analys av det som sagts. Dagens taligenkänning 
har inte motsvarande nivå på denna analys.  

Textaren måste vara på sin vakt och inse att sådana ord kan bli 
feltolkade även om uttalet är rätt. I de fall där man ofta får ett ord 
feltolkat kan man lösa detta genom att manuellt i programmet tala in 
respektive ord och lära upp systemet på ens eget uttal. Ord som låter 
exakt lika som ”hjul” och ”jul” är det svårt att göra något åt. 

 
Figur 9. Julen eller hjulen? 
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Prototypen 
I kapitlet beskrivs de krav som ställs på 

en direkttextningsapplikation med 

taligenkänning. Design och 

implementation av den prototyp som 

utvecklades beskrivs. 

Eftersom undersökningarna av taligenkänningsprogram och människa 
visat att det är teoretiskt möjligt att utföra direkttextning med rösten 
ville vi gå vidare och se om det var praktiskt möjligt. Vi valde att 
utveckla en prototyp som skulle kunna skapa direkttextade text-tv-block 
av det som kommer från taligenkänningen. 

Då målsättningen var att programmet skulle kunna hanteras av enbart en 
person har stor vikt lagts på att det mesta i programmet skall ske 
automatiskt. Till exempel blockformatering och växling av textblock. 

Krav 
Av de erfarenheter vi fått från förstudierna och intervjuerna med nu-
varande textare kunde vi ställa följande krav på applikationen: 

• Inte låst till ett taligenkänningsprogram 

• Möjlighet att prata och rätta fel samtidigt 

• Felaktiga ord skall helst inte visas för tittaren innan de rättats 

• Applikationen skall kunna hanteras av en ensam textare eller i 
par 

• Automatisk omformatering av tolkad textmassa till sändnings-
bara textblock 

• Automatisk utsändning av färdiga textblock 

• Enkel hantering av namnskyltar och förtextade inslag 

• Kommunikation med text-tv-sändare  
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Design 
Separera taligenkänning och redigering 

De flesta taligenkänningsprogram matar ut den tolkade texten genom att 
emulera ett tangentbord. Texten hamnar där markören för tillfället 
befinner sig (programmets fokus). Eftersom vi behöver samtidig korri-
gering och taligenkänning är denna tangentbordsemulering inte aktuell 
för hämtning av texten från taligenkänningsprogrammet. Microsofts 
SAPI, som beskrivits tidigare, skulle kunna användas. Nackdelen med 
detta är att man låser upp sig till taligenkänningsprogram som stöder 
detta. Eftersom VoiceXpress inte har några sådana möjligheter valde vi i 
prototypen att använda tangentbordsemulering. 

I tidigare försök med taligenkänning och programtextning har man 
använt två datorer. En dator som kör taligenkänningsprogrammet och en 
annan som kör övervakning och korrigering [12]. På så vis kommer man 
runt problemet med att taligenkänningsprogrammet kräver att ständig 
fokus ligger på den textruta som tar emot texten. Uppdelningen 
illustreras i figuren på sidan 36. 

Taligenkänningsserver 

Den station som taligenkänningen skall köras på utgör servern i vårt 
system. Mikrofonen går in på servern och det talade tolkas av valfritt 
taligenkänningsprogram. Den nytolkade texten delas på servern upp i 
yttranden. Ett yttrande är ett antal ord som alla inkommit inom ett visst 
tidsintervall. 

På denna station körs en nätverksserver dit en textningsapplikation kan 
koppla upp sig och hämta nytolkad text. Kommunikationen sker via 
TCP/IP. Anledningen är dels att det är enkelt och praktiskt och dels att 
det ger större frihet vad det gäller avstånd.  

Tanken är att servern skall vara helt självgående. Användaren skall inte 
behöva bry sig om denna dator. Man skall starta upp servern och 
taligenkänningsprogrammet och sedan inte behöva röra den datorn 
mera. Taligenkänningsprogrammet får tillgång till hela datorn eftersom 
inget annat förutom nätverkskopplingen behöver köras på denna dator. 
Taligenkänningsprogrammet kan därmed utnyttjas till max.  

Redigeringsstation 

Redigeringsstationen är den dator där textaren arbetar vid textning av tv-
programmet. Användaren har full tillgång till tangentbordet eftersom 
talad text tolkas på servern och hämtas till denna dator via nätverket. 
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Redigeringsstationen har därmed inte lika stora hårdvarukrav som 
servern. 

Direkttextningsapplikationen innehåller funktioner för att hämta ny-
tolkad text, korrigera texten, sända ut textblock och namnskyltar samt 
skicka allt till text-tv:s sändardator.  

Formatering 

När ny text kommit till direkttextningsapplikationen, antingen via nät-
verket från taligenkänning, eller från textarens tangentbord vid 
korrigering, formateras texten till sändningsbara textblock. I text-tv-
sändningar på SVT är ett textblock aldrig större än 2 rader med 37 
tecken i varje rad. Formateringen sker från det senaste ickebekräftade 
ordet och framåt. Alla förändringar av textinnehållet innebär en ny 
omformatering av textblocken. Om ett tecken sätts in i ett ord så att 
raden blir längre än 37 tecken måste ett ord flyttas ned i nästa rad vilket 
kan få dominoeffekter och påverka senare textblock. 

Samtliga yttranden som kommit från taligenkänningen delas upp i ord. 
Orden kombineras ihop i satser. En sats är ett antal ord som måste stå 
tillsammans och endast i nödfall får brytas över flera textblock. En sats 
behöver inte vara en fullständig mening. En mening kan bestå av flera 
satser, huvudsats och bisats. Skiljetecken avgör vad som blir nya satser. 
Blockformateringen kan även dela upp långa meningar i satser, utifrån 
principen att vissa ord är typiska bisatsinledare.   

Sändning 

Varje färdigformaterat block läggs i en sändningskö. I sändningsläget 
hämtas första blocket i kön och läggs ut i sändning. Längden på sänd-
ningen av ett textblock baseras på hur lång tid det tar att läsa texten. Ett 
block med tre ord ligger i sändning kortare tid än ett fullt block. I 
prototypen baseras denna längd på antalet vokaler i texten som ger en 
bra approximation på lästiden. Inga ord läggs ut i sändning om de inte är 
bekräftade av textaren. Om ett block endast delvis är bekräftat ligger 
blocket kvar tills alla ord är bekräftade. Blocket ligger även kvar om det 
inte finns mer att sända. Det finns också ett manuellt sändningsläge där 
textaren själv får trycka ut block i den takt han eller hon anser det 
lämpligt. Detta läge kan med fördel användas vid förtextade inslag. 

Förutom textblock ges även möjlighet att lägga ut namnskyltar i övre 
delen av bilden.  
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Text-TV-sändning 

Direkttextningen sänds till landets tv-mottagare inbakad i text-tv-
signalen. Det textblock som skall sändas måste överföras från direkttext-
ningsapplikationen till text-tv:s sändare. Alternativ 1 var att göra detta 
genom att lägga sig över det nuvarande direkttextningsprogrammet SE 
och låta detta kommunicera med text-tv:s subdator. Alternativ 2 var att 
kommunicera direkt med SUB-datorn. Eftersom protokollet för denna 
kommunikation är rätt enkelt valde vi det senare. Kommunikationen 
sker via ett seriellt gränssnitt, RS-232 [22]. I detta skickas styrkoder med 
kommandon samt texten kodad i text-tv:s teckenuppsättning. 
Felhantering utförs också. Bland annat måste man vänta på bekräftelse 
från sändaren och avbryta sändning om sådan inte fås. 

 
Figur 10. VoiceSub. Prototypen som togs fram för att testköra direkttextning med 
taligenkänning. 

Design av användargränssnitt 
Användargränssnittet ser ut som i Figur 10. 

TV-monitor 

Eftersom textaren gärna vill se tv-bilden är tanken att i en färdig produkt 
skulle tv-bilden lagts in i applikationen. Eftersom testdatorn saknade tv-
kort ansåg vi att det inte var värt att lägga tid på den detaljen nu under 
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examensarbetet, men att det skulle implementeras i en riktig produkt 
råder det inga tvivel om. Istället har vi valt att lägga in en testbild i 
prototypen. Det textblock som för tillfället ligger ute i sändning är 
synligt i tv-monitorn.  

Korrigeringsyta 

Under tv-monitorn har korrigeringsytan placerats. I detta område sker 
editering av tolkade textblock. Principen är att ingenting kan sändas 
innan det godkänts av textaren. Under korrigeringen stegar man sig 
igenom de tolkade textblocken radvis. Den rad som man arbetar med 
markeras med svart färg och en redigeringssymbol. Övriga rader är 
gråtonade. Om en rad är helt korrekt tolkad kan den bekräftas med ett 
tryck på enter-tangenten.  

 
Figur 11. Korrigeringsytan där textaren bekräftar texten innan den sänds. Här har 
ordet ”rätas” blivit feltolkat och behöver ändras. Endast de tre första orden i detta 
block läggs därför ut i sändning. 

Mjuk rullning 

De rader som tillhör textblocket som ligger ute i sändning markeras med 
gröna symboler. Efterhand som sändningsblocket byts flyttas sym-
bolerna nedåt i korrigeringsytan. Eftersom korrigeringsytan endast ger 
utrymme för några få textblock åt gången måste block som redan sänts 
tas bort. När detta görs hoppar övriga block upp ett steg. Vid de första 
testerna upptäckte vi att det var mycket förvirrande för användaren när 
detta inträffade. När textaren läste texten på ett block kunde det sam-
tidigt förflytta sig uppåt några centimeter på skärmen. Resultatet blev att 
man istället fortsatte läsa på nästa textblock.  



 
44 

När textning sker på konferenser med döva i publiken används ett 
system där texten långsamt rullar uppåt på en skärm. Vi valde en 
liknande lösning till korrigeringsytan. När ett block sänts klart för-
svinner det inte omedelbart utan hela ytan rullar långsamt uppåt tills 
textblocket som gått ur sändning försvinner. Användaren kan då följa 
den rad där han eller hon för tillfället läser. Arbetet slipper störas av rad-
förflyttningar, eftersom hastigheten på rullningen är relativt låg. 

Färgkodning 

Innan man godkänner ett textblock kontrollerar man om något ord blivit 
feltolkat. Om så är fallet måste det snabbt korrigeras. Att stega sig fram 
med markören till ordet skulle ta för lång tid. Att klicka med mus-
pekaren på ordet skulle medföra onödigt förflyttande av handen från 
tangentbord till mus. Kortkommandon infördes därför för att nå varje 
ord på textraden. F1 markerar första ordet, F2 andra, och så vidare. För 
att ytterligare snabba upp markeringen har vi färglagt underkanten av 
textraden, och mappat dessa färger med F-tangenterna. Alla icke-
bekräftade ord blir alltså markerbara genom den färg de representeras 
av. Figur 12 visar hur vi målat F-tangenterna i motsvarande färger. Med 
lite träning kan därför markeringen komma att utföras utan att 
tankeverksamhet behöver läggas på den, och utan att störa övriga 
moment som textaren utför samtidigt. 

 
Figur 12. Snabb åtkomst av felaktiga ord genom färgade understrykningar 
mappade till motsvarande färgad funktionstangent. 
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Ändring av ord 

Korrigering sker på två sätt. 

Ett ord som blivit nästan korrekt tolkat har möjligtvis enbart någon 
bokstav som behöver ändras. Markören kan i så fall förflyttas med pil-
tangenterna och bokstäver skrivas in på tangentbordet. När ordet är 
rättat bekräftas det med enter.  

Ett ord som är helt fel skrivs in på nytt. När textaren börjar skriva med 
ett ord markerat försvinner det gamla och det nya ordet infogas istället. 
När ordet är inskrivet bekräftas det med enter. Det senare korrigerings-
sättet är oftast snabbast även för korta feltolkade ord. Det går snabbare 
att skriva in på nytt än att hitta felaktig bokstav. 

Under tiden ett ord på raden korrigeras godkänns alla föregående ord 
automatiskt. Om textblocket ligger i sändning kommer alltså alla ord 
fram till det som redigeras visas för tittaren. Tittaren får då uppfatt-
ningen att mer text är på gång. Visningssättet påminner om nuvarande 
direkttextningsvisning på SVT där ordet kommer upp efter att det 
skrivits in. 

Särskrivningar och versaler 

Vi har konstaterat att taligenkänningsprogrammet ofta särskriver 
sammansatta ord. Vi har därför lagt in möjlighet att snabbt skriva ihop 
två ord till ett. Om till exempel ord tre och fyra på textraden är sär-
skrivna kan man trycka ner de två närliggande F-tangenterna F3 och F4 
samtidigt för att sätta ihop särskrivningen till ett ord. Det är även vanligt 
att taligenkänningsprogrammet missar att ord skall inledas med stor 
bokstav. Med shift och F-tangenten ändras därför första bokstaven 
automatiskt till versal. 

Namnskyltar 

Namnskyltarna sänds ut oberoende av textblocken. I applikationen har 
vi lagt in en panel där namn och beskrivning på personer som med-
verkar i tv-programmet kan skrivas in. Dessa kan sedan med ett tryck på 
motsvarande siffra på den numeriska delen av tangentbordet läggas ut 
under en viss förutbestämd tid.  

Förtextade inslag 

Om tv-programmet som skall direkttextas innehåller färdiginspelade 
inslag kan textaren mycket väl ha haft möjlighet att texta dessa i förväg. 
Då skall det gå att snabbt växla mellan att hämta textblock från 
taligenkänningen och från de färdigskrivna. Möjligheten att snabbt 
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växla mellan direkttextningsläge och förtextläge finns i dagens direkt-
textningssystem och används ofta. Nere till höger i prototypen finns ett 
utrymme som är tomt. Tanken är att de förtextade blocken skall ligga 
här. Textaren kan då lätt byta mellan direkttextningsläge och förtext-
läge. Vi har valt att inte implementera detta i prototypen. 

Övriga kontroller 

I övrigt finns kontroller för att välja sidnummer och för att starta 
respektive avsluta text-tv-sändning, uppkoppling mot taligenkännings-
servern, inställningar med mera. Kontrollampor som lyser grönt i 
uppkopplat läge och blinkar rött i felläge finns för text-tv-sändning och 
nätverkskommunikation. 

Implementation 
Val av programspråk 

Programtextningen på SVT jobbar i Windowsmiljö. Vi valde därför att 
utveckla prototypen så att den skall kunna köras under Windows. De 
programspråk vi valde mellan var Java, C++ och C# (C-sharp). Javas 
fördel är att det är enkelt, objektorienterat och plattformsoberoende. 
C++:s fördel är snabbheten. C# har samma fördelar som Java och är 
dessutom bra för att bygga Windowsgränssnitt. Produktiviteten anses 
också öka med språk som Java och C# där programmeraren inte behöver 
ta hänsyn till detaljer utan programmeringen lyfts till en högre nivå [4].  

Trots att vi sedan tidigare har störst kunskap om Java valde vi att 
implementera prototypen med C#. Främst berodde valet på att vi ville ha 
ett snabbt Windows-GUI. Användargränssnitt skapade i Java kan ibland 
lida av prestandaproblem.  

Klassbeskrivningar 

Programmets klasser delades upp i flera så kallade namespaces för lätt 
orientering. Dessa är bland andra: 
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VoiceSub.Model.Data klasser som bygger upp 
 modellen för textblock, satser etc. 
VoiceSub.Model.Format klasser som handhar formateringen 
VoiceSub.Model.Input klasser för inkommen råtext 
VoiceSub.Model.Process klasser för utsändning 
VoiceSub.GUI klasser för användargränssnitt (view) 
VoiceSub.Controller klasser för avändarinput till systemet  
 som till exempel textkorrigering,  
 inställningar  
VoiceSub.Catcher klasser för taligenkänningsserver 
VoiceSub.Network klasser för nätverkskommunikation 
VoiceSub.Teletext klasser för text-tv-kommunikation 
 

Övergripande beskrivning av de viktigaste klasserna i applikationen kan 
studeras i bilaga 4 och 5. 

Taligenkänningsserver 

De olika taligenkänningsprogrammen skriver ut texten från bufferten på 
varierande sätt. Vissa skriver ut texten relativt snabbt medan andra 
matar ut den tolkade texten tecken för tecken. Eftersom vi ville göra 
servern så generell så möjligt valde vi att lägga in en väntetid innan ny 
text kan skickas. Detta för att undvika att varje enstaka tecken blir en 
sändning. Tiden som det måste vara uppehåll innan text skickas är 
ställbar och som standard 200 ms. Om ingen ny text inkommer inom 
detta intervall skapas ett nytt yttrande som XML-kodas och skickas via 
nätverket.  

I implementationen av servern har vi också tagit hänsyn till att vissa 
taligenkänningsprogram kan gå tillbaka i texten och ändra. De yttranden 
som uppdaterats skickas om. Ett ord kan inte delas mellan flera 
yttranden. Om det skulle inträffa skickas hela yttrandet om. 

Redigeringsstation 

På redigeringsstationen utförs fyra huvuduppgifter: Nätverkslyssnande, 
blockformatering, input från användaren samt sändning och kom-
munikation med text-tv. Tack vare att det är lätt att programmera trådar 
i C# kan dessa uppgifter utföras oberoende av varandra. En tråd kan till 
exempel hålla reda på vilket block som ligger i sändning samtidigt som 
en annan tråd ligger och hanterar korrigeringskommandon från textaren. 
Det har varit noga med synkroniseringen mellan de olika trådarna. 
Sändningskön med textblock får till exempel inte uppdateras samtidigt 
som sändaren försöker läsa från denna kö.  
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Applikationen är strukturerad enligt MVC-modellen [20]. All logik och 
datalagring i programmet ligger under Model. View är representationen 
i det grafiska gränssnittet av modellens data. I vårt fall är datat 
textblocken som ritas ut i programfönstret. Controller hanterar de 
återkopplingar som användaren gör och uppdaterar Model. Ett exempel 
på detta är att textaren markerar ett ord och trycker på delete. 
Controllern raderar då motsvarande ord i rätt textblock i modellen och 
begär omformatering.  

I C# finns enkla möjligheter att skapa händelser som kan skickas mellan 
objekt i programmet. Ett objekt som vill hålla reda på vad som sker i ett 
annat kan registrera sig som lyssnare på detta. Detta har vi utnyttjat i 
programmet. När till exempel sändningsblocket ändras, genereras en 
händelse som text-tv-dator-objektet och view-objektet för sändnings-
blocket i grafiska gränssnittet lyssnar på. Alla view-objekt kan tack vare 
dessa händelser omedelbart få reda på när deras model-motsvarigheter 
förändrats. 
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Testkörning och 
resultat 

De slutliga testerna av VoiceXpress 

tillsammans med den färdiga 

direkttextningsprototypen på riktiga tv-

sändningar samt resultatet av dessa 

tester. 

Tekniken 
Testkörning av systemet genomfördes genom att applikationen kopp-
lades upp mot text-tv:s subdator och texterna lades ut i rikstäckande tv-
sändning. Textning skedde på en text-tv-sida som inte är allmänt känd 
(sidan 785). Testerna kunde alltså utföras utan att de störde den vanliga 
programtextningen på sidorna 199 och 299.  

Textningen spelades in på VHS med en speciell videobandspelare där 
text-tv-texten kunde läggas in ovanpå tv-bilden. Med en vanlig video-
bandspelare går det inte att spela in text-tv-sändningar.  

Efter varje test mättes fördröjningen. Med fördröjning menas den tid det 
tar från att ett ord sagts i originalsändningen tills motsvarande text blivit 
synlig i tv-rutan. Dessutom uppskattades mängden information från 
originalsändningen som återgivits i texten. 

Testerna 
Sagoband 

Sluttesterna inleddes genom att en kassettbok med en saga textades. 
Textaren lyssnade på bandet och texten lades ut i sändning. Det var 
alltså inte fråga om textning av ett riktigt tv-program. 

Vi upplevde att det tog ett par minuter att komma in i arbetssituationen. 
Efter ett tag började det att gå riktigt bra med sagobandet, och vi ansåg 
att den textade informationen som gick ut i sändning var i stort sett 
fullkomlig. Uppskattningsvis en korrigering var tredje mening behövdes 
göras av feltolkad text.  
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Riksdagsdebatt 

Det första direktsända tv-programmet som testades var en riksdags-
debatt. Vi testkörde systemet med en erfaren direkttextare. Hon hade 
inte fått tillfälle att träna på korrigeringsgränssnittet. Därför körde vi i 
par, där textaren stod för dikteringen medan en av oss korrigerade.  

Programtypen var i besvärligaste laget då talarna ofta hade förberedda 
frågor med komprimerat innehåll och avancerade formuleringar. Att 
hantera den situationen kräver erfarenhet. Den erfarna textaren var 
duktig på att formatera om innehållet till läsliga textblock. Textaren 
ansåg att hon fick med ungefär motsvarande mängd information som 
hon hade fått med Velotype.  

Många ovanliga ord gjorde att det blev ungefär ett ord per mening som 
krävde korrigering. Eftersom vi jobbade i par fungerade det, och 
kvaliteten på textblocken som gick ut i sändning var acceptabel.  

Vid studier av videobandet efteråt upptäckte vi det mest negativa med 
försöket. Tiden det tar för texten att komma ut i sändning är på sina håll 
alldeles för lång.  

Dels berodde fördröjningen på att politikerna talar snabbt i långa 
meningar med mycket svåra ord, vilket försvårar naturliga pauser och 
taligenkänningsprogrammet får ingen chans till att skriva ut texten. Dels 
beror det på att korrigering krävdes så ofta och dels beror det på att vi 
har begränsad erfarenhet av korrigeringsmomentet.  

Test utfördes också på en partiledardebatt i riksdagen. Här var tempot 
mycket lägre. En person textade. Beroende på vem av partiledarna som 
talade hanns olika mycket med.  

Fotbollskväll 

Vi direkttextade ”Fotbollskväll”. Resultatet blev helt underkänt. Vi upp-
skattade att en tiondel av faktamängden kom med i texten. Programmet 
innehåller snabba klipp från ett stort antal matcher och sammanhang. 
Hela helgens fotbollshöjdpunkter skall visas och kommenteras på en 
halvtimme. Även diskussionerna i studiosoffan, som vi trodde skulle 
vara den lättaste biten att hinna med, visade sig vara omöjlig. Till 
skillnad från andra soffdiskussioner är de medverkande i ”Fotbollskväll” 
mycket väl förberedda och vet precis vad de skall säga. Mängden 
information som kan redigeras bort är minimal. 

Att direkttexta fotbollskväll är inte alls samma sak som att direkttexta 
direktsänd sport, eftersom endast höjdpunkterna tas upp och det händer 
ständigt mycket saker. En frispark kan visas i ett par sekunder medan 
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vår fördröjning kan uppgå till 21 sekunder. Det innebär att texten visas 
när programmet redan börjat handla om något helt annat. 

Fotbollskväll var inte något bra testprogram för direkttextning av sport. 

Bubbel 

Fortsatta tester med bland annat ungdomsprogrammet ”Bubbel” visade 
bättre resultat. Det är ett tävlingsprogram för och med tonåringar. I 
programmet tävlar två lag mot varandra och skall svara på frågor och 
utföra lekar. 

”Bubbel” är ett exempel på ett program som inte är så känsligt för vare 
sig fördröjning i texten eller utelämnande av visst innehåll. Programmet 
innehåller sekvenser där det inte sägs någonting och där textaren får 
chans att hinna i kapp. Medan deltagarna funderar på frågorna är det 
mycket resonerande inom laget som lätt kan sammanfattas. Tempot är 
mycket varierande. När hela laget pratar i mun på varandra är det svårt 
att hinna med, men programkaraktären gör att det inte är något större 
problem om vissa yttranden utelämnas. 

24 minuter 

”24 minuter” är ett intervjuprogram med programledare och en gäst. Det 
är inte några hetsiga diskussioner utan tempot är avslappnat. 
Programmet textades först i par, med en mycket erfaren direkttextare 
som lyssnade på programmet och talade. Redigeringen gjordes av en 
andra person som lyssnade på sin kollega och inte på tv-programmet. 
Mycket av informationsmängden återgavs. Däremot behövde det ofta 
korrigeras, minst en redigering per textblock. Korrigeraren upplevde 
efter testet att han inte hade gjort sitt bästa beroende på att 
textningsprogrammet fick startas om två gånger på grund av en bugg. 
Han ansåg att han inte hann komma in i arbetet.  

Efter halva programmet tog den erfarna direkttextaren över korri-
geringen och utförde därmed allt själv. Det var tredje gången som för-
sökspersonen använde korrigeringsprogrammet och handhavandet var 
inte intränat, vilket kan ha dragit ned hastigheten. Man kunde urskilja 
skillnad på fördröjningstid mellan körning i par och en ensam textare. 
Det gick bättre i par. Försökspersonen uppgav även att mängden 
återgiven information var högre vid parkörning. Det var tydligt att den 
mentala belastningen var större när allting skulle skötas av samma 
person. Dock var talandet och lyssnandet fortfarande relativt under-
tryckt. Vid testsituationen var skrivandet det svåra momentet, som 
därmed krävde det mesta av textarens kapacitet. 
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SVT Morgon 

Det slutgiltiga testet utfördes på morgonprogrammet på SVT. Efter en 
dryg timmes uppvärmning koncentrerade sig textaren på en soffdebatt 
om försvarspolitiken. Reultatet blev funktionellt. Vi uppskattade en hög 
grad av återgiven fakta, och fördröjningen var i snitt 6,9 sekunder. 
Tempot i programmet var normalt. Programledaren och de två gästerna 
pratade inte i mun på varandra. Antalet ovanliga namn och ord var så 
pass litet att taligenkänningsprogrammet höll en hög träffsäkerhet. De 
gånger korrigering behövde utföras var när textaren inte hann med och 
därför talade otydligt. 

Då vi efteråt tittade på programmet med text utan ljud, kunde man utan 
problem följa diskussionen genom att läsa texten. Tack vare att talarbyte 
indikeras med talstreck och ny rad, var det inte svårt att hänga med i 
vem som sa vad. Detta hade förmodligen blivit svårare om talarna talat 
mer i mun på varandra. Denna typ av program är alltså möjlig att 
direkttexta med systemet. 

 
Tabell 4. Resultatet vid sluttest av direkttextning med taligenkänning. 

Fördröjning 
Textat program Antal 

textare
Medhunnet 

innehåll Medel Max Min 
Sagotalbok 1 Allt 7,8 13 2 

Riksdagsdebatt 2 Acceptabelt lång* * * 
Riksdagsdebatt 1 Medel 10,6 16 4 

Fotbollskväll 1 Mycket lite 8,8 21 5 
Bubbel 1 Acceptabelt 8,6 13 6 

24 minuter 2 Acceptabelt 11,0 17 6 
24 minuter 1 Medel 15,7 25 11 

SVT Morgon 1 Godkänt 6,9 12 3 
        
  * exakt mätning ej utförd 
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Diskussion och 
slutsats 

En genomgång av  vilken potential som 

vi anser att taligenkänning har inom 

framtida programtextning.  

Inget av de moderna taligenkänningsprogrammen levererar en full-
ständig träffsäkerhet. Att svenskan är ett mycket litet språk gör att 
utvecklingen av taligenkänning för svenska förmodligen alltid kommer 
att ligga efter taligenkänning för de stora språken. Programtextning med 
taligenkänning kommer därför rimligtvis att vara lättare att göra med tv-
program på stora språk än med svenska tv-program. Det är därför inte 
troligt att svensk tv kommer att kunna uppnå de resultat som till 
exempel BBC har för närvarande vid direkttextning med taligenkänning.  

Krav på korrigering 

Taligenkänningsprogrammets brister måste alltså kompenseras med 
manuell korrigering. Det är oacceptabelt att skicka ut felaktiga text-
ningar i sändning. Om taligenkänning i kombination med korrigering 
inte ger en felfri text är det bättre att inte sända texten alls. I ett känsligt 
program skulle ett felaktigt yttrande kunna vara ödesdigert. Tittaren 
måste kunna lita på att textningen verkligen överensstämmer med det 
personen i tv-programmet säger. 

Vid dagens Velotype-baserade direkttextning är det mycket ovanligt att 
texten är felaktig. Snarare är problemet att högt programtempo gör att 
delar inte hinns med. Visserligen kan felstavning inträffa, men att en 
mening med fullständigt fel innebörd skulle sändas ut inträffar aldrig. 
Det senare kan däremot lätt inträffa med taligenkänningsbaserad text-
ning eftersom ett otydligt ord inläst av textaren kan påverka hela 
meningen. I applikationen måste man därför bekräfta allt som tolkats 
eftersom man inte kan lita på tolkningen. 

Detta krav på bekräftning gör att fördröjningen blir stor. Här uppstår 
nästa problem. Ett textblock kanske blir så sent utlagt att det redan har 
blivit en annan person som börjat prata i tv-sändningen. En döv eller 
hörselskadad tittare blir därmed förvirrad och undrar vem som säger vad 
i tv-programmet. 
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Vissa programtyper är mer lämpliga än andra för textning med 
taligenkänning. Långsamma program med långa uppehåll mellan talarna 
är bäst lämpade. Sändningar av långsamma sporter (till exempel golf 
och curling) kan vara lämpliga att ha som försöksprogram vid införandet 
av taligenkänning. Här är inte heller kraven på att hinna få med alla 
yttranden från sportkommentatorn lika stora som till exempel i en 
nyhetssändning. 

Den mänskliga förmågan 

Det är inte människan som sätter begränsningen vid direkttextning. Vi 
litar främst till de undersökningar som tidigare gjorts på området delad 
uppmärksamhet. Det framgår att man kommer väldigt långt med 
träning. Man kan öva sig till att utföra flera uppgifter samtidigt och 
enhetligt. Våra egna försök visar att träning ger förbättrat resultat. Vid 
våra tester lyssnade försökspersonerna mindre på sin egen röst i det sista 
testmomentet i jämförelse med det första. Det innebär att under den 
korta tid som testet pågått, hade deltagarna tränat sig på att inte 
distraheras av sin egen röst. Tyvärr blev prototypen klar så pass sent att 
vi inte kunnat göra tester av riktig textning under en längre tidsperiod. 

Prototyptestet visar också att en människa klarar att gå tillbaka i 
sammanhanget för att korrigera tidigare text samtidigt som man 
fortsätter att lyssna och tala. Att försökspersonerna klarade dessa 
moment hyfsat antyder att de skulle utföra liknande uppgifter bra efter 
längre träning. 

Vi har märkt att taligenkänningsprogrammets tolkning av tal blir bäst 
när man talar tydligt och artikulerar ordentligt. När en person blir 
stressad påverkar detta rösten. Man spänner sig och höjer tonläget. 
Tolkningen blir därmed sämre och man får mer att korrigera vilket gör 
att man kommer efter. Stressen ökar därmed ytterligare och man hamnar 
i en ond cirkel. Det är därför extremt viktigt för textaren att kunna 
hantera stress och försöka undvika en sådan situation. 

Prototypen 
Vår prototyp fungerar. Det går att ta in text från i stort sett vilket 
taligenkänningsprogram som helst och bearbeta den. Programmet utför 
automatisk blockformatering och kan skicka färdiga textblock till text-
tv-sändaren för utsändning till landets tv-apparater. 

Valet av färgade funktionstangenter för korrigering visade sig underlätta 
val av ord. Däremot fungerar inte färgkodningen om textaren skulle vara 
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färgblind. En färgblind kommer kanske att lära sig mappningen fjärde 
ordet - fjärde tangenten istället.  

Körningen av applikationen har visat blandade resultat. Är det ett lugnt 
tempo i tv-programmet som skall textas går det att åstadkomma 
godkänd textning trots ringa erfarenhet av programtextning. Ökar 
svårighetsgraden på tv-programmet börjar textningsresultatet att närma 
sig underkänt. Det är tidsfördröjningen som är största problemet. 

Besvärliga förhållanden med långa meningar och snabbt tempo gör att 
taligenkänningsprogrammen levererar text med långa intervall. Textaren 
kan då lätt hamna i en situation där ett flertal feltolkade ord kommer 
från taligenkänningen samtidigt, eftersom det väntar till en paus i talet 
innan tolkningsbufferten töms. Situationen blir krävande och korriger-
ingen tar tid, vilket kan leda till ohållbara fördröjningar på textblocken. 

Ju längre tid det tar desto mer måste textaren hålla i minnet till korri-
geringen. Snabb svarstid från taligenkänningsprogrammet är därför 
mycket högprioriterat vid val av framtida taligenkänningsprogramvara. 

Helautomatisk direkttextning 

Ser man längre in i framtiden kan man anta att taligenkänning kommer 
att kunna utföras helautomatiskt och utan att en anställd textare befinner 
sig emellan. Det skulle dock inte bli särskilt bra med tanke på att 
omformateringen behövs för att göra textblocken tillräckligt små och 
vettiga. Är man optimistisk kanske man antar vidare att datorerna och 
mjukvaran kommer att nå en nivå där det blir möjligt att även utföra 
omformateringen helautomatiskt. Det kräver dock att datorer börjar 
förstå innebörd och nyanser i mänskligt tal och det är i det närmaste 
science fiction än så länge.  

Slutsats 
Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka möjligheten 
att direkttexta tv-program med taligenkänning. Vi anser att taligen-
känning definitivt har en stor potential för detta. Fördelen med taligen-
känning över snabbtangentbord som Velotype, är att det förra går 
snabbare att lära sig. Vi har själva åstadkommit godkänd direkttextning 
av tv-program efter ett par månaders träning och då har vi inte lagt 
särskilt mycket av vår tid på övning med prototypen.  

Resultaten varierar beroende på vilken typ av tv-program som skall 
textas. Tempot styr dels svårighetsgraden och dels vikten av att vara 
snabb. Är det ett lugnt tempo med många pauser i programmet är 
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fördröjningstoleransen högre. Går det riktigt fort tvingas man till grov 
sållning av faktamängden. 

Än är inte resultatet perfekt, men visar ändå på möjligheterna med tal-
igenkänningsteknik. Idag vinner fortfarande en skicklig Velotype-
textare, men i framtiden med snabbare och mer korrekta taligen-
känningsprogram skulle kampen bli mer jämn. Med bättre program 
ställs mindre krav på korrigering och på textarens simultanförmåga.  

För textare under utbildning kan mer tid ägnas åt att öva den språkliga 
sammanfattningen än åt att nöta in Velotype-kombinationer. Mer fokus 
kan därmed läggas på att göra bättre och mer lättlästa undertexter. 

Fortsatta studier 
Det som är intressant att undersöka i framtiden är hur lång tid det tar att 
lära upp en nybörjare på textning med taligenkänning. Intressant är 
också om man kan lära en rutinerad Velotype-textare att jobba parallellt 
med traditionell teknik och med taligenkänning. Studier behöver göras 
på hur det optimala användargränssnittet för en direkttextnings-
applikation utformas. Finns det andra lösningar för korrigering än de vi 
tittat på? Touchscreen, korrigering med röst eller annat? Vidare analys 
av nyhetsspråket är också intressant för att hitta en bra grundordlista. 
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 Bilagor - 1

Bilaga 1: 
Frågor efter test 

 

Efter varje test ställde vi följande frågor till försökspersonen. 

Frågor efter moment A: 
Spontan kommentar: 

Var det svårt? 

Upplever du uppgiften som lugn eller krävande? 

Upplevdes situationen som helt ny, eller känns momentet igen? 

Hur mycket av innehållet upplever du själv att du lyckades återge?  
Ange i procent. 

Om du jämför med Velotype, hur skiljer sig detta? 

Lyssnade du mycket på din egen röst? 

Upplevde du att vår närvaro under testet påverkade din prestation? 
 

Frågor efter moment B: 
Spontan jämförelse med moment A. 

Hur upplever du stressnivån samt krävandenivån? Känner du dig 
mentalt fullbelastad? 

Vilken eller vilka delar är det som är svårast? Omformatering, eller att 
hinna med? 

Hur mycket av innehållet upplever du själv att du lyckades återge? Ange 
i procent. 

Är du insatt i det aktuella ämnet? Påverkade det resultatet? 

Hur länge tror du att du skulle orka hålla detta tempo? 



 
 Bilagor - 2

Lyssnade du lika mycket, eller mindre på din egen röst nu i jämförelse 
med föregående moment? 

 

Frågor efter moment C: 
Var det svårt? 

Var det lugnt eller krävande? Var du mentalt fullbelastad? 

Upplevdes korrigeringsbiten som helt ny? Kändes den igen från 
tidigare? 

Kunde du fortsätta att lyssna på texten medan du stavade det felaktiga 
ordet? 

Hur mycket av innehållet upplever du själv att du lyckades återge? Ange 
i procent. 

Lyssnade du mycket på din egen röst? 

 



 
 Bilagor - 3

Bilaga 2:  
Ovanliga ord 

Under insamlandet av ord från nyheterna på Rapport, Aktuellt och Text-
TV hittades följande ovanliga (ej med i ordlistan) ord under en månad. 

 

ABC 
ADHD 
AMF 
AP 
Ahlbin 
Allerstrand 
Amin 
Ams 
Annelie 
Antemar 
Aspö 
Augustsson 
Axén 
BNP 
BVC 
Batteriladdare 
Bazrafshan 
Becel 
Beroendecentrum 
Biljana 
Boda 
Bodas 
Bush 
Bygggnads 
Båverud 
Börge 
Cenneth 
Citroen 
Cöster 
DAX 
Daglad 
Djurrättsaktivister 
Dow 
EU-gränserna 
EUl-ändernas 
Ekbåge 
Eko-redaktion 
Emmaus 
Eskilstuna 
Estländsk 
FTSE 
Fagersta 
Foods 
Fp 
Frankfurt 
Friad 

Fridén 
Friskoleelever 
Friskolereformen 
Fåglavik 
Föreningssparbanken 
GP 
Gefle 
George 
Giesecke 
Gimranäs 
Gunnmo 
Gunno 
Gustafsson 
HD 
Haag 
Hagquist 
Hagquists 
Hamneda 
Heckscher 
Heckschers 
Herrljunga 
Hestra 
Hjelm 
Hjelm-Walléns 
Hoffmann 
Hongkong 
Hooshang 
Houston 
Håkansson 
Impreza 
Ingemansson 
Ingvor 
Internet 
Islamic 
JK 
Jabar 
Jas 
Johnson 
Järlebo 
Kassaservices 
Katrineholm 
Keismer 
Kommunals 
Kristina 
Kwast 
Kåge 

Laddare 
Lancet 
Larsen 
Leifman 
Leijonborg 
Lidingöbor 
Lidingövillan 
Lindquist 
Ljungby 
Locum 
Locumanställda 
Locums 
Läkemedelsförmåns-

nämnden 
Löfqvist 
Malmöpolisen 
Marit 
Martinson 
Maxpoängen 
Medlarna 
Merkostnaden 
Messing 
Metro 
Moderaterna 
Moderaternas 
Mp 
Mutt 
Mårten 
Müslin 
NTF 
Nasdaq 
Nikkei 
Norberg 
Norgren 
Norrbotten 
Nykvarn 
Ohly 
Olin 
Omdebatterad 
PAH 
PMS 
PPM 
Pagrotsky 
Paulsen 
Plavsic 
Pravastatin 

Pride 
RFHL 
RPS 
RSV 
Rahman 
Reclaim 
Reinfeldt 
Reumatiker 
Reumatiker-

förbundet 
Ringholm 
Rosengren 
Royal 
Ryhov 
SIS 
SKP 
SKTF 
SL 
SSU 
SVT 
Saabstuk 
Samuelsson 
Scandinavia 
Schengen 
Schiff 
Sehlberg 
Seko 
Sifo 
Sigbladh 
Siim 
Sjöstedt 
Skelleftå 
Skis 
Skoog 
Skops 
Skottlossning 
Skånberg 
Smith 
Smittskydds-

institutet 
Spånga 
Staffanstorp 
Stenbecks-

kontrollerade 
Stjernkvist 
Stockholmsförort 
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Stockholmsregionen 
Stockholmstull 
Stridh 
Stråth 
Subaru 
Sunderby 
Sunderbyn 
SvD 
Sydnytt 
Sydsvenska 
Säljstopp 
Säpo 
TCO 
Telia 
The 
Thernlund 
Thörn 
Tokyo 
Toyota 
Trelleborgs 
Treschow 
UC 
UD 
UNT 
Ulrica 
Uni 
Unilever 
Uppsalakrögare 
Uppsalapyroman 
Upsala 
Vallentuna 
Vasaplatsen 
Vecernje 
Värmby 
Västerortspolisen 
Västerås 
Växjö 
Våldsman 
Vårby 
Wallbom 
Wallén 
Wennmo 
Werkö 
Wibe 
Wibes 
Widmark 
Yaris 
Ziegler 
adenoviruset 
anhölls 
annnat 
anställds 
avkriminaliseras 
banemord 
banestation 
barnpornografiskt 
basebollträn 
bosnien 
brännskadekliniken 

bygdegård 
dampmedicin 
davidsstjärna 
delårsrapporten 
desinfektionsvätska 
djurrättsaktivister 
ekobrott 
ekobrotts-

myndigheten 
enkiloskartonger 
euro 
euroländerna 
euron 
europrishöjning 
exteriört 
extraarvodet 
fortkörning 
fp 
friad 
friskoleelev 
friskoleelever 
fyllecellen 
fyrhjulsdriven 
förstamajtal 
förstamajtalade 
gliom 
goodwillavskrivningar 
gratia 
hjärt 
homofobi 
husbilsolycka 
inkubationstiden 
interiört 
internetombudsman 
jan 
järnspett 
kd 
kemikalielarm 
kern 
kläckerianläggningar 
kläckeriets 
kläckeriföretag 
kompositindex 
kristdemokraterna 
kristdemokratisk 
laddare 
laddarna 
laminerade 
lönespiral 
malignt 
mdr 
medgivit 
medlarna 
medlarnas 
medräknat 
mekani 
mellansvensk 
mobilladdare 
moderaterna 

moderaternas 
molotovcocktail 
mopedbil 
mopedtjuv 
moskékomplexet 
moskéledningen 
moskén 
motorcross 
mottagningar 
mp 
månaderskontrollen 
müsli 
narkotikaoch 
nattar 
nedatt 
neurosedyn 
neurosedynskadade 
nollresultat 
nyanställnings-

blockad 
nykommunistiskt 
odramatiskt 
olivoljor 
omförhandlade 
omgivande 
oprovocerat 
outnyttjad 
ovetandes 
patriarkatet 
peson 
polyaromatiska 
proactiv 
proc 
prutades 
pyroman 
påbyggd 
påkörd 
påkördes 
quo 
ratade 
ratar 
regleras 
reumatiker 
reumatism 
ruvningsmaskiner 
ränte 
rättegången 
rättsläkarstationen 
rättsväsendet 
sanitär 
sars 
sarssjuka 
sarssmittan 
second 
serbiska 
sexdom 
sifomätning 
skonsamma 
skottlossning 

skrota 
slangbellor 
smyghöjningar 
smörjningar 
sotats 
sparpaket 
sprututbyten 
stadsepidemi-

ologen 
statsråds-

beredningen 
streets 
strejkbryteri 
strejkvarslar 
strejkvarslats 
stroke 
styrsystem 
subventionering 
svenskarna 
säljstopp 
telekombolaget 
tf 
the 
tillhyggen 
tillresta 
tingsrätterna 
tjänstemannaförb

undet 
trafficking 
trappar 
treårige 
tvistemålsprocess 
tvåveckors-

kampanj 
tvåveckorsstrejk 
undersköterskor 
understryker 
undsatte 
upploppen 
upprörda 
utdragna 
uteliggare 
utsattes 
vandaliserat 
vansinnesdådet 
vansinnesfärd 
varslade 
varslar 
varslas 
vd 
visitation 
visiterades 
voltade 
välkomnar 
värdesäkrar 
värphöns 
västlig 
våldtäktsmål 
våldtäktsåtalade 
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vållande 
Åkeshov 
Åkeshovs 
Åmål 
Åmålsbrand 
Åström 

Öberg 
Öhman 
Ölandsbron 
Öresundsbron 
Österholm 

äggkläcknings-
maskiner 

årsinkomst 
årsinkomsterna 
årskontroll 
årsåldern 

åsidosätts 
återbördas 
återgången 
återupptas 
övertänd 
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Bilaga 3: 
Frekvenslista över 

nyhetsord 
 

De vanligaste orden i nyheterna under första veckan i undersöknings-
perioden, sista veckan i perioden samt under hela perioden. Siffran till 
höger om varje ord anger antalet förekomster under perioden. 

 

1 i 1005 i 1015 i 6431
2 att 594 att 608 att 3915
3 och 487 och 520 och 3101
4 en 403 en 422 en 2640
5 för 376 det 400 det 2413
6 det 375 för 382 för 2407
7 på 353 som 344 som 2210
8 är 320 på 342 på 2081
9 som 319 är 311 är 1980

10 har 301 av 273 har 1871
11 av 287 har 266 av 1818
12 till 281 med 263 till 1787
13 med 240 till 240 med 1405
14 om 215 de 236 den 1350
15 de 204 inte 196 de 1343
16 den 199 ett 192 om 1281
17 ett 157 den 192 ett 1102
18 inte 153 om 186 inte 1094
19 ska 131 ska 130 ska 767
20 dag 119 men 121 från 689
21 från 109 mot 120 dag 673
22 mot 106 man 102 men 656
23 irak 97 var 102 var 585
24 bagdad 96 dag 96 mot 580
25 var 87 från 92 man 580
26 nu 85 vi 91 han 563
27 han 84 nu 88 enligt 533
28 vi 84 han 84 sig 509
29 enligt 83 vid 80 nu 506
30 sig 81 efter 78 kan 504
31 efter 81 enligt 73 vi 484
32 över 79 kan 69 efter 473
33 kan 77 säger 67 ha 472
34 men 74 sig 67 säger 458
35 ha 73 år 61 vid 422
36 säger 73 ha 56 år 397
37 man 71 jag 49 procent 393
38 usa 70 in 49 irak 383
39 när 69 när 48 usa 356
40 under 65 går 48 när 353

Första veckan i april Sista veckan i april Hela perioden
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forts
41 jag 64 ut 48 över 352
42 procent 62 hade 47 under 326
43 två 59 kommer 47 går 323
44 år 58 får 46 två 313
45 vid 52 över 46 får 304
46 även 51 persson 46 så 301
47 ut 47 många 46 jag 301
48 in 45 under 45 vill 284
49 saddam 45 usa 45 in 279
50 amerikanska 44 så 44 kommer 278
51 flera 43 personer 44 bagdad 276
52 få 43 reporter 43 ut 270
53 får 43 procent 43 personer 266
54 där 42 två 42 sverige 251
55 vill 42 flera 41 få 249
56 andra 41 irak 41 många 247
57 upp 41 sverige 40 flera 245
58 går 41 nya 40 nya 240
59 irakiska 41 andra 39 blir 239
60 staden 41 sina 38 även 234
61 eller 41 vara 38 vara 233
62 skulle 40 sedan 38 upp 232
63 här 40 polisen 36 sedan 231
64 uppger 40 vad 36 uppger 228
65 kommer 39 blir 35 eller 223
66 så 38 tre 34 där 218
67 vad 38 hon 34 också 218
68 finns 38 första 34 tre 216
69 sas 37 där 33 än 210
70 sverige 36 stockholm 33 första 209
71 hur 35 då 32 finns 209
72 blir 35 sin 32 andra 206
73 sedan 35 också 32 sade 203
74 alla 34 skulle 32 här 202
75 vara 34 vill 31 hade 201
76 tre 34 här 31 skulle 201
77 sin 33 fick 31 polisen 198
78 tidigare 33 emu 30 hon 198
79 än 32 måste 30 amerikanska 195
80 också 32 hur 30 sin 194
81 ta 31 sade 30 bara 193
82 brittiska 31 få 29 då 182
83 många 31 minst 28 vad 182
84 första 31 blev 27 reporter 175
85 du 30 bara 27 alla 175
86 styrkor 30 upp 26 hur 173
87 kriget 30 dem 26 tidigare 166
88 iraks 30 göran 26 usa:s 158
89 usa:s 30 än 26 fick 158
90 soldater 29 kommunal 26 måste 158
91 mer 29 barn 26 regeringen 157
92 kurdiska 29 ännu 25 skriver 152
93 sade 29 gör 25 mer 148
94 personer 28 mer 24 stockholm 147
95 reuters 28 s 24 ta 142

Första veckan i april Sista veckan i april Hela perioden
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forts
96 inom 27 utan 24 svenska 142
97 polisen 27 även 24 mycket 142
98 då 27 anser 24 varit 141
99 bush 26 mellan 24 du 137

100 hade 26 sitt 24 mellan 136
101 några 26 ingen 24 miljoner 136
102 mycket 26 du 23 kina 136
103 barn 26 alla 23 barn 136
104 reporter 25 bra 23 ny 134
105 kommunal 25 mycket 23 dem 133
106 mosul 25 uppger 23 inom 133
107 samtidigt 25 fem 23 ännu 132
108 kronor 25 fram 22 sars 131
109 bara 24 kr 22 fram 131
110 detta 24 miljoner 22 dock 130
111 fick 24 usa:s 22 irakiska 130
112 varit 23 hittades 21 kväll 129
113 ännu 23 sars 21 kommunal 128
114 strejk 23 utanför 21 persson 127
115 nej 22 allt 21 sina 126
116 nya 22 bland 21 kr 126
117 se 22 inom 21 utan 125
118 svt 22 strejk 21 anser 125
119 kirkuk 22 ca 21 några 125
120 fyra 21 bli 21 bli 123
121 hussein 21 tidigare 21 mannen 122
122 kväll 21 nästa 20 kriget 121
123 norra 21 skriver 20 staden 121
124 bland 21 amerikanska 20 fler 120
125 svenska 21 fått 20 ingen 119
126 dock 21 varit 20 bland 118
127 skriver 20 gunnmo 20 fyra 117
128 rapporterar 20 kina 20 minst 116
129 dem 20 sjukhus 20 fem 116
130 hela 20 dödades 20 hans 115
131 persson 20 eller 20 fått 115
132 tar 20 inför 19 människor 114
133 måste 20 bagdad 19 tror 111
134 ytterligare 20 fler 19 gör 110
135 sitt 20 regeringen 19 allt 110
136 regeringen 20 skadades 19 sitt 110
137 gick 19 kväll 19 kronor 109
138 hon 19 new 19 new 105
139 blair 18 tror 18 se 105
140 förra 18 maj 18 visar 105
141 gå 18 sex 18 dödades 104
142 allt 18 ta 17 gick 103
143 hans 18 gå 17 saddam 102
144 sina 18 misstänkta 17 landet 101
145 tror 17 stockholms 17 ytterligare 101
146 gör 17 hela 17 ur 101
147 vilket 17 dock 17 hela 100
148 sen 17 finns 17 blev 99
149 redan 17 människor 17 soldater 99
150 minst 17 ur 17 ordförande 98

totalt 6117 ord inkl totalt 6387 ord inkl totalt 20993 ord inkl
dessa dessa dessa

Första veckan i april Sista veckan i april Hela perioden
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Bilaga 4: 
Programstruktur 
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Bilaga 5: 
Klass-

beskrivningar 
Vi har valt att inte bifoga någon källkod i rapporten. Istället beskrivs här 
kortfattat de viktigaste klasserna i applikationen. 

VoiceSub.Model.Data 
Word 

Ett Word är minsta beståndsdelen i systemet. All indata som kommer 
från taligenkänningen eller från tangentbordet delas upp i sådana. Ett 
word kan vara ett talat ord (spoken word) som "träd", ett skiljetecken 
(separator) som "." eller ett specialkommando som talarbyte eller 
fortsättningsminus. 

Ett word måste bekräftas av operatören innan det kan läggs ut i 
sändning. Varje word har en flagga som indikerar detta. Ett word som 
ännu inte bekräftats kan uppdateras via nätverket om taligenkännings-
programmet ångrar sig i sin tolkning. Bekräftade word uppdateras ej 
eftersom operatören skall kunna lita på att det som bekräftats verkligen 
blir det permanent. För att uppdateringen skall kunna göras lagras ID-
nummer på den saying i vilken ordet skickades.  

Ett word innehåller all logik som behövs för att kunna ändra stavning på 
det, dela upp det i två nya word, radera det helt etc. 

Clause 

En clause är ett antal ord som hör i hop i en sats. En sats är en följd av 
ord som helst skall stå tillsammans på samma textblock. Det behöver 
inte vara en fullständig mening, men gärna en del av en mening som hör 
ihop. Exempel på en mening med två clause är huvudsats och bisats. En 
clause som är för lång för att passa på ett block kan delas i mindre delar. 
Speciella ”splitwords” används för att hitta lämpliga positioner i clausen 
där delning kan utföras. ”Men”, ”om”, ”därför”, ”eftersom” etc är 
exempel på sådana ord som används för att dela i flera satser. 

När man vill dela körs SplitToFit med antalet ord som max får plats som 
argument. En så lång clause som möjligt med max så många ord skapas 
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därmed. I värsta fall, om inga splitwords hittas, delas satsen rakt av vid 
aktuella ordpositionen. 

Vissa ord som ”och” ställer till problem. ”Peter cyklade och Lisa åkte 
skateboard” går bra att dela vid ”och”. Det är värre med meningen 
”Peter och Lisa cyklade”. Här är det inte lämpligt att dela på ”och”. 
Detta tas hänsyn till genom att satslängden måste vara större än tre ord. 

TextBlock 

Ett TextBlock är en eller flera rader med text som visas på tv-bilden 
samtidigt. Som standard i text-tv innehåller varje block två rader á 37 
tecken. Detta går att anpassa i programmet om man senare skulle välja 
ett annat textningssytem som möjliggör längre rader. Varje rad kallas 
TextStrip. 

Ett textblock fylls på uppifrån och ned med nya satser (Clause). 
Påfyllningen blir inte permanent om inte alla ord i ny sats verkligen fick 
plats.  

Ett textblock kan meddela en lyssnare när det blivit uppdaterat genom 
att skicka en händelse (UpdatedBlockEvent). Detta används när OnAir 
behöver veta att en omsändning av blocket måste göras efter en sen 
korrigering av blocket som ligger i sändning. 

TextBlocket kan räkna ut hur lång tid som det ungefär tar att läsa all text 
i blocket. Denna beräknas genom att antalet vokaler i texten räknas. 
Detta ger ett ungefärligt värde på antalet stavelser i texten och därmed 
längden det tar att läsa. MS_PER_VOWEL (default 220 ms) 
multipliceras med antalet vokaler i texten. Detta ger en ungefärlig 
blocktid för ett fullt textblock på lite under fem sekunder. 

TextStrip 

En TextStrip är en rad i ett TextBlock. Textstripen innehåll de faktiska 
orden i varje textblock. Normalt ingår två textstrips i ett block.  

En TextStrip med ord skapas genom att en tom strip skapas och ord 
därefter läggs till ett efter ett tills hela raden är full. Om ett ord inte får 
plats avstavas det inte. Istället skickas en varningsflagga tillbaka om att 
raden är full.  

Ändring av befintliga ord i textstripen kan göras. Ord kan sättas till att 
inledas med versal. Det är bra att ha vid namn som tolkats som ett ord, 
till exempel ”björn” till ”Björn”. Stavning av ett ord kan ändras på 
teckennivå. Ordet kan slås ihop med nästföljande ord. Ett visst ord eller 
hela stripen kan bekräftas.   
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En textrepresentation av raden kan fås fram. Dels genom en lista med 
CharacterProperties som används vid utritande av det grafiska gräns-
snittet och dels som sträng till sändning till text-tv-dator. Notera att 
dessa inte har direkt tillgång till varje strip utan går via TextBlock. 

BlockPosition 

Pekar ut ett exakt tecken i en lista med textblock. Innehåller block-
nummer, textrad, ordnummer och teckenposition i ordet. Är en struct 
eftersom vi vill ha ”pass by value”. 

CharacterProperties 

Struct som innehåller egenskaper för ett tecken. Dessa egenskaper är 
vilket tecken det är, vilket ordnummer tecknet tillhör, vilket nummer på 
talat ord det är och om det ordet är bekräftat. Detta används när man vill 
göra en textrepresentation av ett textblock. CharacterProperties blir 
därmed de minsta beståndsdelarna under framtagandet av detta. I GUI:t 
vill man bland annat att tecken som inte är bekräftade skall vara 
understrukna. Till det block som ligger i sändning vill man ej ha med 
dessa ej bekräftade tecken. CharacterProperties används av TextBlock-
Drawable när grafiken för varje tecken skall ritas ut i scrollande 
editorpanelen. 

VoiceSub.Model.Format 
BlockFormater 

BlockFormater har det övergripande ansvaret för att skapa de TextBlock 
som ligger i kön till sändning. Formateringen sätts igång i två fall. Det 
första är om ny text anlänt från taligenkänningen. Det andra om texten 
ändrats av operatören. Omformateringen sker endast från och med det 
block som ännu ej bekräftats. Tidigare block som redan är fullständigt 
bekräftade formateras inte om. 

Följande sker vid omformatering. Text från OnAirQueue hämtas och 
snyggas till. Alla specialtecken som fortsättningsminus tas bort, och ord 
som markerats att de skall slås ihop slås ihop. Därefter raderas alla ord 
som inte bekräftas. Dessa hämtas från UnhandledText. Dessa kan 
nämligen ha ändrats av taligenkänningsprogrammet och uppdaterats via 
nätverket med en omsändning. Listan med ord delas upp i en lista med 
satser. Denna lista stegas igenom. Varje sats (Clause) läggs till 
nuvarande TextBlock. Om detta blir fullt skapas istället ett nytt 
textblock. Om en sats är större än ett helt textblock splittas satsen tills 
den får plats.  
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ClauseFormater 

ClauseFormater delar upp en sträng med text i ord (Word). Tecknen ”, : 
. ? !” och mellanslag skiljer varje ord.  ClauseFormater delar även upp 
en lista med ord till satser. Delningen sker så snart ett ord av typen 
separator hittats.  

Cursor 

Cursor används för att markera på vilken position editeringen sker för 
närvarande. En cursor innehåller en referens till ett Word och dessutom 
antalet tecken in i ordet som markören är placerad. En Cursor kan flyttas 
tecken för tecken framåt eller bakåt. Om sista eller första tecknet i ordet 
passeras stegas cursorn vidare till nästa eller föregående ord genom 
länken i Word. 

VoiceSub.Model.Input 
Saying 

En Saying är ett yttrande som tolkats från tal till text av taligenkännings-
programmet inom ett visst tidsintervall. Hur lång tid mellanrummet 
mellan varje tolkat ord skall vara för att det skall klassas som ett nytt 
yttrande är konfigurerbart.  

Varje yttrande numreras med ett unikt SayingID. Yttrande kan kodas 
och återskapas med XML för transport över nätverk.  

<saying start="12" end="22">Hej på dig.</saying> är ett giltigt 
yttrande.  

<saying resend="12" end="22">Hej på dig.</saying> är en giltig 
omsändning av ett yttrande. 

SayingID 

SayingID identifierar en specifik Saying. Två numreringar används. 
Dels CreatorID som skapas av servern. Dels ett InternalID som skapas 
av textningsapplikationen. Fördelen  med att skilja på dessa är att flera 
inmatningsenheter kan kopplas till samma textningsapplikation. 
CreatorID används enbart för att identifiera omsändningar från  en viss 
server. Varje SayingID pekar också ut ett specifikt ord i varje saying. Ett 
ord kan aldrig vara delat över flera sayings. 
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UnhandledText 

UnhandledText lagrar all inkommen text från taligenkännings-
applikationen. Här ligger all text innan den formaterats upp till färdiga 
textblock. I klassen lagras dessa som en lista med Sayings. Det finns 
också en kö med Sayings som aktiveras så fort textaren går in i 
redigeringsläge. Inga nya sayings tas in i systemet i detta läge. I stället 
läggs nyanlända på kö för att behandlas efter att operatören lämnat 
redigeringsläget.  Anledningen är att nyinkommen text kan distrahera 
textaren vid redigering.  

Vid formateringen kan en lista med nyinkomna ord hämtas från 
UnhandledText. Ett SayingID pekar ut från vilket ord i vilken saying 
som nya ord skall hämtas. 

VoiceSub.Model.Process 
ToAirQueue 

Lista med formaterade textblock som väntar på att få sändas. När denna 
kö uppdateras genom att textblock redigerats eller nya tillkommit 
skickas händelsen QueueChangedEvent. Bland annat OnAir lyssnar på 
detta och lägger ut första blocket i kön i sändning om det inte redan 
ligger något ute. Ord som bekräftats av textaren hämtas från 
ToAirQueue istället från UnhandledText eftersom bekräftade ord anses 
ha prioritet. 

OnAir 

OnAir innehåller det textblock och den namnskylt som skall ligga ute i 
sändning. Innehåller två timers som ser till att blocket och skylten tas 
bort efter en viss tid. En skylt visas i fem sekunder (konfigurerbart) och 
ett textblock i en tid som varierar beroende på hur långt blocket är.  

När det som skall ligga ute i sändning ändrats (tex vid redigering) 
skickas händelsen OnAirChanged. SubComputer som står i kontakt med 
sändaren lyssnar på denna. 

OnAir kan stå i olika lägen. Stop innebär att ingenting sänds. Single 
innebär att ett textblock sänds och när tillräckligt lång tid för att det 
skall hunnit läsas förflutit, sänds inget nytt förrän nästa block manuellt 
tryckts ut. Continous innebär att nästa block automatiskt läggs ut när 
nuvarande sänts klart. Mellan varje block läggs alltid en paus på fyra 
frames (konfigurerbart). Detta för att tittaren skall uppmärksamma att 
det bytts block. 
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VoiceSub.Controller 
Subtitler  

Har övergripande ansvar för hela VoiceSub-applikationen. Begär till 
exempel formatering vid behov. Ser till att det som textaren begärt skall 
utföras verkligen sker. Har därför kännedom om ToAirQueue och 
OnAir etc. 

Keyboard 

All indata från tangentbordet går via Keyboard. Beroende på vilken 
tangent som tryckts ned och vilket editeringsläge man befinner sig i så 
meddelas subtitlern vad som skall göras. 

StripEditor 

Controller som kopplas till den TextStrip som textaren för närvarande 
editerar (den som blir svart i GUI:t). Har funktionalitet för att flytta den 
visade markören till den position som Cursor pekar ut. Hittar alltså var 
motsvarande ord som Cursor pekar på är placerat på raden och var i 
ordet man för tillfället befinner sig.  

StripEditorn hanterar markering av ord, hopslagning av ord, radering av 
ord och bokstav, markörförflyttning, inskrivning av tecken samt 
bekräftning.  

Connector  

Ger möjlighet att starta och avsluta kommunikationer med omvärlden 
via SubComputer och SpeechRecogConnector. 

Preferences 

Handhar ändringar av användarinställningar i systemet och ser till att 
dessa uppdateras på rätt ställe vid ändring. 

VoiceSub.GUI.Graphic 
MainWindow  

Applikationens huvudfönster. Innehåller de olika paneler som bygger 
upp programmet, tex BlockQueuePanel, TVMonitor etc. Det är också 
här återkoppling från användaren går in för att sedan slussas vidare till 
rätt controller, tex Keyboard. 
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BlockQueuePanel 

Panel som kan innehålla en lista med TextBlockDrawable. Block-
QueuePanel fungerar som view för motsvarande ToAirQueue i Model. 
Den visar de textblock som ligger i kö för att bekräftas och sändas. 

BlockQueuePanel kan mjukt rulla innehållet uppåt efterhand som 
översta textblocket försvinner ur kön. Rullningen utförs i en speciell 
tråd och kan avbrytas, tex när användaren börjar redigera i ett textstrip. 

TVMonitor 

En panel som för närvarande simulerar en tv-monitor som kan visa tv-
bild med pålagd text. Just nu visas endast en stillbild i bakgrunden. 
Texten uppdateras däremot live och är en view för det som ligger i 
OnAir i modellen. Både namnskylt och undertext kan visas. Uppdateras 
så fort OnAir uppdateras. 

TextBlockDrawable   

Ett ritbart textblock. Kopplas till ett textblock i model. Textblocket kan 
sedan ritas ut på ett Graphics-objekt i användargränssnittet. Innehåller 
möjlighet att rita bakomliggande svarta box, varje tecken i textblocket, 
bekräftningsunderstrykningar och markör.  

VoiceSub.Network 
SpeechRecogConnector 

SpeechRecogConnector kopplar upp sig mot en SpeechCatcher via 
TCP/IP.  När ny data kommit från servern avkodas den från XML till en 
Saying. Den nya sayingen skickas till UnhandledText och kommer på 
detta sätt så småningom att bli formaterad till nya textblock. 

SpeechRecogConnector innehåller även felhantering om kommuni-
kation med servern inte kan upprättas eller om kontakten skulle avbrytas 
under pågående session. 

VoiceSub.Teletext 
SubComputer 

SubComputer hanterar all kommunikation till Text-TV:s sändardator. 
Kommunikationen sker via serieporten 9600 bps. SubComputer lyssnar 
på händelser från OnAir. Om sådant kommer som indikerar att ny 
namnskylt eller nytt textblock skall sändas så skapas motsvarande 
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TeleTextPage och läggs ut i sändning genom att de byte som motsvarar 
denna TeleTextPage skickas. En timer startas därefter som väntar på 
ACK från sändaren. Om ett sådant inte kommit inom ett visst 
tidsintervall görs nytt sändningsförsök. Fås inget svar denna gång heller 
avbryts sändandet. Om felaktig data skickats skickar sändardatorn 
NACK tillbaka. Sändningen avbryts i så fall. 

SubComputer innehåller även timer som gör att två sändningar inte får 
ske för tätt tidsmässigt för att förhindra att sändare eller tv-mottagre inte 
hinner med. Denna tid är konfigurerbar och satt som default till 300 ms. 

TeleTextPage 

Representation av en subtitle-sida i text-tv. Finns i tre typer. NameTag - 
namnskylt (sänds i övre delen av sidan), Subtitle (sänds i nederkant), 
Control (styrkommando tex nedkoppling). NameTag- och Subtitle-
varianterna skapas med ett TextBlock från OnAir som mall. 
TeleTextPage genererar bytedata med sidans WorkMode, PageNumber, 
antal rader, radnummer, textdata och checksumma. 

PageNumber 

PageNumber är en byterepresentation av en text-tv-sidas nummer. Ett 
sidnummer består av två delar. Första siffran indikerar magasinsnummer 
och kan ha värden mellan 1 och 8. De två följande siffrorna indikerar 
sidnummer inom magasin och  kan i programmet anta värden mellan 00 
och 99. Även hexadecimala sidor finns men är inte implementerade i 
detta system. 

WorkMode 

WorkMode innehåller bytekod som motsvarar text-tv-sidans sändnings-
läge. Subtitle - sidan sänds med blankning mellan varje uppdatering. 
EmergencyBlank - allt släcks ned, EndTransmission - sändningsstopp 
där ordinarie sida i sidrullning läggs in istället, Live - sidan sänds utan 
blankning mellan uppdateringarna. 

CodedStrips 

CodedStrip är en byterepresentation med text-tv-teckenuppsättning av 
en rad (max 37 tecken) i ett textblock. 

Colour 

Colour är en byterepresentation av en av text-tv:s sju textfärger. Röd, 
grön, gul, blå, magenta, cyan och vit.  
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ReCoder 

ReCoder kodar om från interna strängteckenuppsättningen (Unicode) till 
text-tv:s teckenuppsättning.  

SubTimer 

Timer som väntar ett visst antal ms. Används för att göra omsändning 
om ACK ej mottagits. 

VoiceSub.Catcher 
TextHandler 

Handhar inkommande text från den textbox i vilken taligenkännings-
programmet matar in text. När ingen ny text ankommer startas en timer. 
Efter en viss tid (200 ms) utan ny text, skickas den redan inkomna. 
Fördröjningen ligger där eftersom man vill undvika att skicka tecken för 
tecken. 

SayingList 

Innehåller de Sayings som skickats iväg till klienten. Lagras eftersom 
omsändning måste kunna hanteras. 

VoiceSub.Catcher.Network 
NWServer 

Nätverksserver. Lyssnar på konfigurerbar port i TCP/IP (default 4000). 
Har felhantering för att se till att kopplet hålls uppe. Om ingen data 
skickats under en viss tid skickas ett <NOP/>-meddelande så att ingen 
timeout skall ske. 

NetworkListener 

Hanterar textsändning in och ut från servern när den är i uppkopplat 
läge. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Taligenkänning som verktyg vid direkttextning av tv-program har börjat användas på försök av 
några utländska tv-bolag. I examensarbetet undersöks möjligheten att använda svensk 
taligenkänning för att direkttexta tv-program på Sveriges Television. 
 
Ett av de största hindren för talbaserad direkttextning är att den kognitiva belastningen ökar vid 
samtidigt lyssnande, talande, och skrivande. Dessa tre moment måste kunna utföras samtidigt av 
textaren. Undersökningar visade att det borde vara fullt möjligt att arbeta på detta sätt. 
 
Flera av de taligenkänningsprogram som finns på marknaden har testkörts. De svenska 
programmen har inte samma prestanda som de engelska. VoiceXpress utsågs till det program som 
skulle användas under resten av arbetet vid test av direkttextning. En prototyp utvecklades som 
kopplade ihop taligenkänningsprogrammet med text-tv-sändaren och som gav textaren 
möjligheten att snabbt korrigera felaktigt tolkade ord. 
 
Resultaten man uppnår med det nya sättet att texta är varierande. Tempot i tv- programmet är 
avgörande eftersom det blir en fördröjning på de utsända textblocken. Vid lågt tempo blir 
resultatet acceptabelt. Är tempot högt blir resultatet däremot underkänt. Den stora fördelen med 
taligenkänning i jämförelse med traditionell direkttextningsteknik är att taligenkänning är lättare 
att lära sig. 
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