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Sammanfattning 
 
Examensarbetet utreder vilka möjligheter som finns och vilka problem som kan upp-
stå med ett talstyrt IT-stöd på AB Svensk Bilprovning. Det talstyrda IT-stödet är tänkt 
att användas i besiktningsprocessen och förse besiktningsteknikerna med möjligheter 
att registrera uppgifter om de besiktigade fordonen och med annan information som 
behövs i arbetet. 
 
En användarcentrerad metodik har använts. Förutsättningarna för användandet av ett 
talstyrt IT-stöd har analyserats vilket innebär studier och dokumentation (denna rap-
port) av arbetsmiljön, dagens IT-stöd, besiktningsteknikerna och deras arbete. Förut-
sättningarna på Bilprovningen relateras till vilken betydelse de har för talteknologi. 
Utifrån analysen har slutsatser om vilka behov som finns och vilka krav som kommer 
att ställas formulerats. Dessa har sedan varit vägledande för utvecklandet av en pro-
totyp som testats i Bilprovningens experimentverkstad av besiktningstekniker. Proto-
typen och besiktningsteknikernas åsikter därom redovisas i rapporten och är en grund 
för eventuell vidareutveckling av ett talstyrt IT-stöd på Bilprovningen. 
 
Utredningen tyder på att besiktningsteknikerna kan tänka sig att arbeta med ett talstyrt 
IT-stöd och att detta skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt. Lönsamheten består i 
tids-, kvalitets- och arbetsmiljövinster. Förutsättningen för detta är att systemet funge-
rar tillräckligt bra. De huvudsakliga problemen för detta är den svåra akustiska miljön 
på Bilprovningen och att systemet ska kunna användas av samtliga anställda, även de 
som har svenska som andraspråk. Möjliga sätt att angripa dessa problem diskuteras. 
 
Ett av syftena med denna rapport har varit att ge Bilprovningen grundläggande kun-
skap om talteknologi och interaktion med talteknologiska system därför förklaras och 
diskuteras grundläggande kunskaper om talteknologi och interaktion och på vilket sätt 
detta är relevant för Bilprovningen.  
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1 Inledning 
 
Initiativet till detta examensarbete togs av Bilprovningen som tog kontakt med Institu-
tionen för Tal, Musik och Hörsel för att höra sig för om möjligheterna att använda 
talteknologi i bilbesiktningsprocessen. Detta som en del i ett större projekt på Bil-
provningen, förstudien ”framtidens IT-stöd”. Uppgiften blev att studera bilbesikt-
ningsprocessen ur besiktningsteknikerns perspektiv för att utröna hur hans/hennes 
”IT-stöd” kan utformas. Särskilt förutsättningarna för talteknologi undersöks. 
 
På AB Svensk Bilprovning1 görs drygt 5 miljoner besiktningar per år av drygt 1800 
besiktningstekniker som ett myndighetsuppdrag. Den större delen är kontrollbesikt-
ningar av personbilar, den årliga besiktning som de flesta vuxna svenskar har utsatt 
sin bil för. En sådan besiktning genomförs på ca 20 minuter av en besiktningstekniker. 
Bilprovningen är ett innovativt företag med egen forsknings och utvecklingsavdel-
ning. Man utvecklar bland annat provutrustning och besiktningshjälpmedel. Till-
sammans med IT-avdelningen har man utvecklat en handdator2 som används av 
besiktningsteknikerna som ett rapporteringsverktyg. Data/IT-avdelningen utvecklar 
den programvara och information som behövs inom företaget för besiktningsarbetet. 
 
Institutionen för Tal, Musik och Hörsel,3 TMH, finns på Kungliga Tekniska Högsko-
lan, KTH, i Stockholm. I direkt anslutning till TMH finns Centrum för talteknlogi, 
CTT. CTT är ett svenskt kompetenscentrum som grundats på NUTEK:s initiativ. 
Centret är ett organ för samverkan mellan näringsliv och högskoleforskning inom det 
industristrategiskt viktiga talteknologiområdet. Talteknologi innefattar ett flertal vik-
tiga delområden: text-till- tal-syntes, automatisk taligenkänning, talförståelse, talarve-
rifiering och dialogsystem baserade på talad kommunikation. 
 

1.1 Motivering till studien 
Med ett nytt IT-stöd hoppas man kunna förbättra arbetsmiljön och ergonomin för be-
siktningsteknikerna samt underlätta deras arbete. Man vill också förbättra kvalite-
ten/ändra upplägget på IT-stödet så att kvaliteten på besiktningsarbetet kan öka. Vi-
dare arbetar man med att förenkla underhåll, minska underhållskostnader, göra effek-
tivitetsvinster i besiktningsarbetet, mm. det vill säga spara pengar.  
 
På Bilprovningen ansåg man det intressant att undersöka möjligheterna och förutsätt-
ningarna för talteknologi på detta område. Allmänt gäller att för en IT- lösning bör 
följande punkter beaktas. 
 

• Besiktningsprocessen innehåller en del för besiktningsteknikern repetitiva mo-
ment som av den enskilde besiktningsteknikern upplevs (och är) mer eller 
mindre nödvändigt repetitiva. Vilka av rutinarbetsuppgifterna kan man auto-
matisera eller göra smartare för att göra besiktningsarbetet lättare, effektivare 
och mer stimulerande för besiktningsteknikern? 

 
                                                 
1 http://www.bilprovningen.se/ Uppgifterna ur Årsredovisning 2001 
2 Handdatorn tillverkas av MINEC men har anpassats till Bilprovningens behov. 
3 www.speech.kth.se  
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• Vid besiktningen idag registreras viktiga data med hjälp av en handdator. 
Handdatorn har ett numeriskt tangentbord med bokstäver mellan tangenterna, 
dvs. Man trycker samtidigt in två tangenter för att mata in en bokstav. Efter-
som en hel del data måste registreras vid varje bil som besiktigas innebär det 
en hel del tryckande på handdatorn. Detta har lett till belastningsskador för en 
del av besiktningsteknikerna. Till vilken grad man kan man undvika 
knapptryckningar? 

 
• Från Bilprovningens sida är det naturligtvis ekonomiskt intressant att försöka 

minska genomsnittstiden för varje besiktning. Även en liten tidsvinst skulle 
kunna spara in många heltidstjänster. (Se överslag nedan.) Hur mycket tid kan 
man spara jämfört med idag? 

 
• Kvaliteten på besiktningarna kan kanske ökas. Bättre besiktningar och ökad 

kundservice hägrar. Hur ska IT-stödet se ut för att hjälpa besiktningsmannen 
att utföra sitt arbete bättre? 

 
Ett litet överslag på hur mycket man kan tjäna om all tid som går åt till datainmatning 
i handdatorn kan sparas in:  
I genomsnitt ca 80 sekunders inmatningstid * 2,9 milj personbilsbesiktningar per år = 
ca 65000 timmar/år = ca 35 heltidstjänster. Ca 20 miljoner om året? Plus vinster i 
kvalitet och arbetsmiljö. 
 

1.2 Målsättning med examensarbetet 
Målsättningen med examensarbetet är att försöka svara närmare på frågorna om det är 
möjligt med ett röststyrt IT-stöd på Bilprovningen och hur det i så fall skulle se ut. 
Mer konkret kan detta uttryckas som att målsättningen är att: 
 
Ø Ge Bilprovningen mer kunskap om talteknologi 
Ø Formulera möjliga problem och hinder för användandet av talteknologi i 

besiktningsarbetet 
Ø Diskutera hur interaktionen med ett talstyrt IT-stöd kan se ut 
Ø Diskutera vilka fördelar och nackdelar ett talstyrt IT-stöd skulle kunna ge 
Ø Göra ovanstående konkret genom att implementera en talstyrd ”demonstrator” 

 
Examensarbetet består således av två delar. Målsättningen med första delen är att 
samla och dokumentera kunskap relevant för design av ett IT-stöd med talteknologi, 
ta fram olika lösningsalternativ samt att diskutera och värdera förslagen ur framförallt 
användarens perspektiv. Resultatet skall alltså kunna användas som stöd i utveck-
lingen av nästa generations IT-stöd. 
 
Besiktningsprocessen analyseras ur ett Människa-Dator-Interaktions (MDI) perspek-
tiv. Det vill säga synsättet, hur samarbetar systemet människa-dator för att lösa sina 
arbetsuppgifter? Lösningsförslagen tas fram med hjälp av inhämtad kunskap samt teo-
rier och rik tlinjer för ”usability engineering”. Det vill säga hur kan ett IT-stödsystem 
utformas så att det blir användbart, lättanvänt och effektivt. Vilka delsystem behövs? 
Hur kan “dialogen” mellan besiktningsteknikern och datorsystem se ut? Arbetsmiljö-, 
ergonomi- och acceptansfrågor diskuteras. Särskild vikt läggs på att undersöka hur 
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talteknologi kan användas i besiktningsprocessen i kombination med andra teknolo-
gier. Denna del av examensarbetet har en utredande karaktär till skillnad från nästa 
del som har en mer tillämpningskaraktär. 
 
I andra delen av examensarbetet byggs en begränsad demonstrator (prototyp) av ett 
tänkt system för att kunna visa möjliga funktionslösningar och kunna testa användar-
nas acceptans. 
 

1.3 Begränsningar  
Bilprovningen genomför även andra besiktningar än ”bilbesiktningen”, det vill säga 
kontrollbesiktningar av personbilar. Till exempel kontrollbesiktning av MC, lastbil, 
släpvagn och registreringsbesiktning av desamma. Dessa kommer att nämnas i rap-
porten men utgör inte huvudsyftet för studien som är kontrollbesiktningar av person-
bilar. Användarperspektivet är det centrala i studien och inte datorsystemperspektivet. 
Datorsystemlösningar behandlas därför perifert, det som beaktas är om dessa är möj-
liga att genomföra eller ej, inte hur. Framförallt behandlas en IT-stödslösning som 
använder sig av talteknologi. Denna jämförs sedan på ett mer översiktligt plan med 
andra möjliga lösningsalternativ som inte behandlas med samma detaljrikedom. 
 
Ett framtida IT-stöd kommer att ges vissa ramar givna av bland annat dagens IT-stöd, 
tillgänglig information och på Bilprovningen använd terminologi. Detta har också 
styrt diskussionen och utformningen av demonstratorn. 
 
Demonstratorn som byggs i del 2 av examensarbetet byggs med syfte att visa olika 
funktioners utformningsmöjligheter och inte med syfte att uppnå hög prestanda på 
igenkänningen. Gränssnittets utformning är således mer av interesse än prestanda i 
denna studie. Demonstratorns utformning har begränsats av på TMH och CTT till-
gänglig programvara. I examensarbetet har CTTs plattform ATLAS med verktyget 
ACE för taligenkänning använts. 
 

1.4 Introduktion 
Redan från början av studien fanns en tanke, en vag bild, av hur ett röststyrt IT-stöd 
skulle kunna se ut. Eftersom det sannolikt underlättar läsningen av rapporten skulle 
jag här vilja presentera en vag bild av ett röststyrt system.  
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Figur 1. Är det så här det kommer att se ut i framtiden? 
 
Bilden föreställer en besiktningstekniker i arbete (besiktigandes bilar). Han har ett 
headset med hörlur och mikrofon på sig. Detta headset kommunicerar trådlöst med en 
dator som sköter den automatiska taligenkänningen. De av besiktningsteknikern ta-
lade kommandona och indata kommer på detta sätt till datorn som också kommunice-
rar med Bilprovningens centrala servrar för att få tillgång till fordonsdata och elektro-
niska besiktningshandböcker. För att kunna presentera information som inte lämpar 
sig att läsas upp finns också stora bildskärmar monterade bredvid besiktningsbanorna.  
 
Man kan naturligtvis tänka sig andra varianter på systemlösning och dessa kommer att 
diskuteras i uppsatsen. En mer detaljerad och nyanserad bild kommer att kontinuerligt 
växa fram då jag funnit det lämpligt att presentera designens olika delar i samband 
med att bakomliggande tankar presenteras.  
 

1.5  Uppsatsens indelning 
Uppsatsen skulle kunna delas i två delar. Den första delen (kap. 2-6) är en utredande 
del. För att svara på frågan om det är möjligt med ett röststyrt IT-stöd på Bilprov-
ningen måste man ha en uppfattning om hur det skulle se ut. För att få en uppfattning 
om hur det skulle kunna se ut måste man känna till en del om talteknologin, men 
också hur IT-stödet ska användas och av vem. Den första delen av denna rapport äg-
nar sig åt dessa frågor. 
 
Nästa kapitel beskriver hur jag har gått tillväga, vilken metodik jag har använt samt 
vissa grundbegrepp inom denna metodik. Kapitel fyra beskriver arbetet och arbets-
miljön på Bilprovningen samt dagens IT-stöd som grund för diskussioner och beslut 
rörande framtidens IT-stöd. Det femte kapitlet tar upp mångfalden av krav som kom-
mer att ställas av och på ett talstyrt IT-stöd. Kapitel sex och sju ger en kort introduk-
tion till talteknologi. Syftet är att ge kunskap som behövs när man diskuterar ett tal-
styrt IT-stöd på Bilprovningen. Som en övergång till kapitel nio diskuterar kapitel åtta 
olika möjliga IT-stödslösningar. Den andra delen av uppsatsen (kap. 8) beskriver och 
utvärderar Simon, den demonstrator för ett talstyrt IT-stöd som utvecklats inom exa-
mensarbetet. 
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2 Besiktningsteknikern i fokus (Metod) 
 
I examensarbetets uppgiftsformulering uttrycks en önskan om att fokusera på besikt-
ningsteknikerns (användarens) behov av IT-stöd. Det finns mycket litteratur på forsk-
ningsområdet Människa-Dator Interaktion (MDI; Human-Computer interaction, 
HCI). MDI består av olika discipliner som Human factors, ergonomics, man-machine 
systems och metoder som användarcentrerad design (UCD – User-Centered Design), 
Usability Engineering. På alltfler universitet och högskolor ges kurser på dessa områ-
den. MDI är fortfarande ett ungt forskningsområde som uppstod ur datalogiområdet. 
På senare år har MDI påverkats av social, psykologisk och lingvistisk forskning och 
deras respektive synsätt på människor som interagerar med maskiner och datorer. 
 
I detta kapitel förklaras i samanhanget relevanta teorier, bakomliggande kunskaper 
och arbetssätt som forskare och verksamma inom dessa områden föreslår och som 
mitt arbete stödjer sig på. Hur denna kunskap är tillämpbar på Bilprovningen 
kommenteras också. Kunskaperna i detta och följande kapitel har varit till hjälp för 
beslutsfattande under utvecklingen av Simon och de beskrivna metoderna har gett 
struktur åt arbetet. 
 
Begreppen Människa-datorinteraktion, Människa-maskinsystem, ergonomi och vari-
anter därav brukar användas i samanhang där förutsättningarna för interaktion be-
skrivs. I läroböcker i ämnet gås människans förmågor, datorer och deras gränssnitt 
och hur arbetsmiljön inverkar på interaktionen igenom. (Till exempel Dix, 1998 och 
Kraiss, 2000) De begrepp som slutar på engineering eller design används för olika 
metodbeskrivningar4 som ger mer eller mindre handfast vägledning i hur man ska ut-
veckla sitt system så att man uppnår en hög grad av usability eller användbarhet på 
svenska. En definition och diskussion av begreppet användbarhet finns nedan. 
 

2.1 Olika aspekter på användarcentrering 
En del av litteraturen (Se till exempel Dix, 1998, Preece, 2002 m.fl.) handlar mest om 
hur fönstergränssnitt (WIMP-Windows, Icons, Menus and Pointers interface) i dator-
applikationer och webbgränssnitt ska utformas. Denna del av litteraturen beskriver 
hur en användare som sitter vid ett skrivbord framför en skärm och interagerar med 
tangentbord och mus med en applikation. En hel del av slutsatserna som görs här är 
ändå tillämpliga på ett röststyrt system. Dix och Preece’s läroböcker i ämnet Human-
Computer Interaction behandlar bland annat begränsningar och förmågor som männi-
skan har i sammanhanget interaktion. Mer om detta nedan. 
 
En annan del av litteraturen (till exempel Kraiss 2000) handlar till en större del om 
mer fysiska aspekter på gränssnittet. Utformning av reglage, arbetsställning, belast-
ningar (på kropp/motorik och på sinnen) och behov av vila. Denna del lämnas relativt 
okommenterad då det inte varit centralt inom examensarbetet. Det kommer att vara 
viktigt med insikter på detta område när utrustningen (headset mm) som besiktnings-
teknikerna ska handha skall utformas eller köpas in. Kunskaper på detta område kan 

                                                 
4 Se avsnittet om Användarcentrerad design (UCD) 
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också vara till hjälp vid en bedömning/utvärdering av dagens IT-stöd. Problem med 
eventuelt ansträngd röst kommenteras i kapitlet om talteknologi.  
 
Till hjälp av utveckling av produkter ges ofta riktlinjer och allmänna designprinciper. 
Ramverk och standarder för (användarcentrerad) produktutveckling, till exempel ISO 
13407 finns också. Ramverk och standarder är i allmänhet mer abstrakt (och auktora-
tivt) skrivna och generella jämfört med riktlinjer (guidelines) som är mer konkreta och 
detaljerade. Riktlinjerna är på grund av sin konkreta utformning tacksammare att an-
vända vid design men har ett snävare användningsområde och kräver mer sunt förnuft 
vid tillämpningen. De är snarare lösningar på konkreta designproblem än en metod för 
utveckling av användbara system. Ytterligare hjälp vid systemutveckling har man i 
exempel på lyckade produkter. Flera av läroböckerna har ganska omfattande beskriv-
ningar av produkter som författarna tycker har en hög grad av användbarhet och kan 
fungera som förebilder. Även misslyckade produkter kan vägleda5. Dix kallar dessa 
utvecklingsstrategier för principles (riktlinjer) och paradigms (förebilder, exempel). 
Jämför med avsnitt 5.3 och 5.4. Förslag på vid utvecklingen användbara tankeverktyg 
presenteras också, till exempel Coopers personas (förklaras senare) och homo logicus. 
 
Ofta diskuteras i MDI-sammanhang interaktionen mellan en användare och ett dator-
program. Inom delområdet Computer Supported Cooperative Work (CSCW) be-
handlas situationen när flera användare interagerar med ett program. Till exempel 
skriver en bok. Man kan även tänka sig en situation med en användare och flera pro-
gram/maskiner. På Bilprovningen måste besiktningsteknikerna inte bara interagera 
med handdatorn eller ett röststyrt system utan även med kunder, kollegor, verktyg och 
maskiner. Det är alltså en mycket interaktiv miljö. Se figur nedan. Med ett headset 
kan man interagera med tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Interface Hall of Shame www.iarchitect.com/mshame.htm; www.baddesigns.com/examples.html  
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Figur 2. Besiktningsteknikerns interaktiva miljö (förenklat).  



 11

2.2 Allmänt om Användbarhet 
ISO 9241-11 Guidance on usability definierar usability enligt följande: ”The extent to 
which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effec-
tiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” 
 
De olika termerna6 förklaras vidare: 

• Effectiveness: Accuracy and completeness with which users achieve specified 
goals. 

• Efficiency: Resources expended in relation to accuracy and completeness with 
which users achieve goals. 

• Satisfaction: Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the use 
of the product. 

• Context of use: Users, tasks, equipment (hardware, software and materials) 
and the physical and social environments in which a product is used. 

• User: individual interacting with the system. 
 
Man skiljer alltså på funktionalitet/ändamålsenlighet (effectiveness) och effektivitet 
(efficiency). Användbarheten sätts i relation till hur lätt/snabbt man kan uppnå speci-
ficerade mål i en specificerad arbetssituation av specificerade användare. Användbar-
heten ligger alltså inte i själva produkten utan i hur den används. (Göransson, 2001, s 
20) Det är också på sin plats att skilja på mål (goals) och arbetsuppgifter (tasks). I 
Bilprovningens fall är ett mål med kontrollbesiktningarna att ge kunden och Vägver-
ket en rapport av resultatet av besiktningen. Arbetsuppgiften består i att knappa in 
data i rapporteringssystemet. Genom att sätta upp mål vägleds designen av systemet 
och möjlighet ges att mäta användbarheten. Exempel på användbarhetsmått är (ibid.): 
 
v Percentage of goals achieved (effectiveness) 
v Percentage of tasks completed successfully at first attempt (effectiveness) 
v Time to complete a task (efficiency) 
v Number of persistent errors (efficiency) 
v Time spent on correcting errors (efficiency) 
v Rating scale for satisfaction (satisfaction) 
v Frequency of reuse (satisfaction) 

 
Vid utvecklingen kan man således sätta upp mätbara användbarhetsmål (förutom att 
systemet ska hjälpa användaren att nå de mål han/hon har i arbetet.) Målen måste inte 
alltid vara mätbara men de bör specificeras så att de kan fungera som ledstjärna i ut-
vecklingsarbetet. Ovanstående användbarhetsmått kan användas på Bilprovningen för 
att jämföra dagens IT-stöd med framtida IT-stöd, särskilt under utvecklingen.  
 
Att komma från specificerade mål till färdig design är inte lätt och det har föreslagits 
olika tillvägagångssätt, bland annat ISO 13407, Human-centered design processes for 
interactive systems. Med interaktivt system menas ”a combination of hardware and 
software components that receive input from and communicate output to a human 
user in order to support his or her performance of a task”. En översikt av dessa till-
vägagångssätt ges i avsnittet användarcentrerad design.  
                                                 
6 De svenska termerna användbarhet, ändamålsenlighet, effektivitet/produktivitet, tillfredsställelse, 
miljö för användande och användare används i kursen 2D1406 Människa - datorinteraktion, grundkurs 
på KTH 
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2.3 Om användare (människor) i allmänhet 
För att kunna skapa ett lättanvänt och effektivt gränssnitt krävs vissa insikter om 
människans fysiska och mentala funktionssätt (och begränsningar) för att man inte ska 
överanstränga utan på bästa sätt hjälpa den mänskliga användaren. Att detta är viktigt 
känner man redan till på Bilprovningen, bland annat efter de fall av förslitningsskador 
som uppstått vid användandet av handdatorn. 
 
På det mentala planet bör man belasta användarens kognitiva funktioner så lite som 
möjligt för att ”frigöra tankekraft” till andra arbetsuppgifter. De kognitiva funktio-
nerna innefattar bland annat minne och informationsbearbetning. Följande framställ-
ning följer Lif (1998), s 4 med mina kommentarer invävda. 
 
2.3.1 Minne 
Det finns olika modeller för hur det mänskliga minnet fungerar. (Smith 1993, kapitel 
15) Minnet delas ofta upp i korttidsminne och långtidsminne. I korttidsminnet kan 
7±2 saker “kommas ihåg”. Det vill säga en lista med 10 slumpvis valda ord eller sym-
boler kommer man alltså inte ihåg om man inte kan lagra orden i långtidsminnet (eller 
skriva upp dom). Konsekvensen av detta faktum är att en besiktningstekniker som 
hittar en lång rad med brister på en bil inte kan komma ihåg dem alla, utan undan för 
undan måste skriva upp eller knappa in bristerna på något hjälpmedel innan korttids-
minnet blir fullt eller memorera bristerna i långtidsminnet. Efter ca 15 sekunder börjar 
man glömma det som finns i korttidsminnet. Det är alltså viktigt, för att minska be-
lastningen på minnet, att besiktningsteknikern kan rapportera in felen så fort som 
möjligt till IT-stödet för att inget skall glömmas. ”På grund av den begränsade kapa-
citeten hos korttidsminnet så bör all nödvändig information för ett beslut presenteras 
samtidigt på skärmen om den kan representeras visuellt” (Lif, s 4, min översättning) 
eller auditivt i en högtalare. Långtidsminnet har en nästan obegränsad kapacitet och 
informationen lagrad där kommer man åt genom ’triggers’ som till exempel enskilda 
ord eller ljud 7 och dessa kan återkalla en hel del information på en gång. 
 
2.3.2 Informationsbearbetning 
Olika kognitiva processer (informationsbearbetande) kan ske på olika medvetandeni-
våer. På en medveten nivå kan man bara klara av en process åt gången, till exempel 
komplex problemlösning eller att läsa och förstå semantisk information. På omed-
vetna nivåer kan man klara av flera processer parallellt och till stor del automatiskt 
utan någon kognitiv ansträngning. Genom träning kan man flytta uppgifter som 
krävde medveten koncentration till ett automatiskt plan, till exempel bilkörning. När 
dessa uppgifter klaras automatisk kan man även klara av andra uppgifter samtidigt, till 
exempel att tala i mobiltelefon. På Bilprovningen skulle det automatiska användandet 
av ett röststyrt system kunna möjliggöra att besiktningsteknikern kan fortsätta arbeta 
med full koncentration på besiktningsarbetet.  
 
Arbetet med handdatorn kan inte automatiseras (omedvetandegöras) då besiktnings-
teknikerna inte kan komma ihåg hur handdatorn svarar på varje knapptryckning i 
varje tillstånd. Därför måste han titta på displayen för att veta hur han ska komma vi-
dare eller vad som åstadkommits. Huruvida interaktionen med det röststyrda systemet 

                                                 
7 Se avsnittet om talteknologilösningen för exempel på hur ett kort pip kan användas för att framkalla 
information om systemtillstånd, inputmöjligheter mm. 
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kan bli kognitivt automatiskt låter jag här vara osagt men ordinmatning borde vara 
bättre än bokstavsinmatning då systemtillstånden blir färre. Tyvärr är inte den auto-
matiska taligenkännaren helt felfri och användaren måste därför (medvetet) kontrol-
lera vad som känts igen. I dialoger mellan människor hanteras ofta betydelsen av ytt-
randena på ett medvetet plan medan det pragmatiska sker automatiskt, till exempel 
”när är det min tur att prata?”, ”vilken satsstruktur ska jag ha nu?” och ”vad passar det 
att säga nu?”. 
 
Ovanstående stycken ger vid handen att användaren av ett interaktivt system har ett 
behov av att veta var, vilket systemtillstånd, han/hon befinner sig för att kunna veta 
vart, till vilket systemtillstånd, han/hon kan ta sig och för att veta vilken verkan 
hans/hennes tidigare handlingar har haft. Utan dessa kunskaper blir det en nästintill 
omöjlig uppgift att interagera med ett komplext system. Tillgängligheten av dessa 
kunskaper kallas system state transparancy. Webbdesigners tillgodoser dessa behov 
genom att dela upp hemsidan i olika fält, ett navigationsfält (ofta till vänster på sidan) 
som visar vart besökaren (användaren) kan ta sig, ett fält (ofta i överkant på sidan) 
med företagets logotyp och avdelningens namn som visar var användaren befinner sig 
och ett informationsfält som är ett resultat att besökarens tidigare/senaste klick på en 
länk. Datorspelstillverkare döljer ofta sådan information för att göra spelen mer utma-
nande och krävande.  
 
Vid användning av ett röststyrt system utan visuell feedback kan systemtillståndet 
som är ett resultat av tidigare handlingar tillkännages genom tal eller ljud i en högta-
lare. Att presentera alla navigationsmöjligheter auditivt blir sannolikt tidsödande och 
är det många alternativ kommer användaren sannolikt att glömma något på grund av 
det begränsade korttidsminnet. Navigationsmöjligheterna i varje systemtillstånd bör 
därför läras in i förväg, vilket naturligtvis kan begränsa systemets storlek. De delar 
som inte kan läras in måste göras självförklarande, till exempel med en display, eller 
intuitiva och tillgängliga med en naturlig dialog. 
 
2.3.3 Mentala modeller 
Användarens bild av systemet, det vill säga hur systemet ser ut, vad det kan göra och 
hur det beter sig kallas för användarens mentala modell av systemet. (cognitive mo-
del) Denna bild kommer att skilja sig från användare till användare. Om användarens 
mentala modell av systemet inte är komplett eller om den är felaktig kan leda till svå-
righeter för användaren ifall han/hon inte kan upplysas eller själv ta reda på informa-
tion som är nödvändig för användandet. Användarens mentala modell av systemet 
kommer i praktiken aldrig att vara helt komplett eller felfri ända in på detaljnivå. Till 
exempel tror en del besiktningstekniker på Bilprovningen att man på handdatorn8 kan 
trycka ner två tangenter i snabb följd efter varandra (genom att ”rulla med tummen”) 
för att skriva en bokstav. Detta är fel. De två tangenterna måste vara nedtryckta sam-
tidigt! Användaren bildar sin mentala modell av systemet genom framförallt använd-
ning av det men också genom utbildning och via systemdokumentation. Användarens 
modell kommer att påverkas av vilka arbetsuppgifter han/hon utför med systemet, 
men också av hans bakgrund (Göransson, s 32 m.fl.). Designern skapar ett konkret 
gränssnitt och interaktionsformer från sin mentala modell av systemet. Detta gräns-
snittet representerar systemet för användaren, det vill säga är användarens bild av sy-
stemet. Om en användares mentala modell inte är samma som designerns kommer 

                                                 
8 Se avsnitt om handdatorn 
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interaktionen inte att fungera som tänkt. Denna diskrepans mellan mentala modeller 
gör ”design för människor” komplex. 
 
Synen på användaren inom MDI har ändrats under åren. De tidiga modeller (1950) 
som såg användaren som en dator har ersatts av modeller som tar hänsyn till funda-
mentala mänskliga aspekter som till exempel social kontext, åsikter, attityder, nöd-
vändigheten och kapaciteten hos människan att söka mening i information och arbete 
och även nödvändigheten av att diskutera information med andra. 
 

2.4 Användarcentrerad design 
Enligt Bengt Göransson (2001, s36) finns huvudsakligen 2 källor till användarcentre-
rad design som är allmänt accepterade: den internationella standarden ISO 13407, 
Human-centered design for interactive systems och ”the key principles of design” av 
Gould et al. (1997). 
 
2.4.1 Goulds Designprinciper 
Goulds Designprinciper är (ibid.): 
v Early – and continual – focus on users 
v Empirical measurement 
v Iterative design 
v Integrated design – wherein all aspects of usability evolve together 

 
Genom att låta användarna vara med eller ha en egen representant i utvecklingsgrup-
pen kan punkt ett tillgodoses. Detta kan även ske med frekventa användartester under 
utvecklingen. Jämför punkt två med vad som sagts om användbarhetsmått ovan och 
punkt tre med ISO-standarden som beskrivs nedan. Punkt fyras innebörd är att för an-
vändaren är det helheten som räknas och därför ska helheten utvecklas, det vill säga 
alla delarna parallellt. Detta för att undvika att helheten blir något annat än summan 
av delarna.  
 
2.4.2 ISO 13407 
ISO 13407 är en översikt av de olika moment (aktiviteter) som bör ingå i användar-
centrerad design. Den innehåller inga detaljerade metodbeskrivningar men lämnar 
referenser till standarder på området. Grunden är följande iterativa process: 
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Figur 3. ISO-13 407, Användarcentrerad design av interaktiva system. 
 
De olika momenten är: identifiera behovet av användarcentrerad design; förstå förut-
sättningar för användningen; producera en kravspecifikation; producera designlös-
ningar; utvärdera. När produkten klarar kraven som ställs är tanken att man har en bra 
och ”användarvänlig” produkt. Eftersom det sällan sker med den första designlös-
ningen som produceras får man försöka ta fram en ny och bättre design, nu rustad 
med de erfarenheter och kunskaper man fått vid testning av den första designen. Det 
blir således ett iterativt förfarande. I det följande gås momenten igenom i mer detalj 
som de beskrivs i standarden. 
 
2.4.2.1 Identifiera behovet av användarcentrerad design 
I Bilprovningens fall vill man förbättra arbetsförhållandena för besiktningsteknikerna, 
vilket nästan som logisk konsekvens får en att använda ett användarcentrerat utveck-
lingssätt. Denna önskan uttrycktes också vid beställningen av examensarbetet även 
om inga formella krav ställdes. Andra skäl kan vara att man får en produkt som är 
lättare att använda, vilket minskar utbildnings och supportkostnader eller att produkti-
viteten och produktkvalitet ökar (ISO 13407, punkt 4). 
 
2.4.2.2 Förstå förutsättningar för användningen 
För tidiga, och viktiga, beslut i utvecklingen är det viktigt med ett bra beslutsunderlag. 
Man bör alltså dokumentera relevanta karakteristiska om användare, arbetsuppgifter 
och arbetsmiljön (fysiskt och socialt).  
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2.4.2.3 Producera en kravspecifikation 
Kravspecifikationen bör utvidgas med krav ställda utgående från föregående punkt. 
Om det finns något trade-off förhållande mellan två krav bör det uttryckas explicit. 
Kravspecifikationen bör godkännas av de olika intressenter som finns. 
 
2.4.2.4 Producera designlösningar 
På ett tidigt stadium bör pappersskisser eller liknande presenteras för användarna för 
att få tidig feedback, sedan simulationer med användare, (funktionsfattiga) modeller 
och prototyper presenteras också för användarna.  
 
2.4.2.5 Utvärdera 
Utvärdera gör man för att se om lösningen uppfyller alla krav som ställs och för att 
kunna ge feedback för vidareutveckling. Det är alltså viktigt att utvärdera tidiga pro-
totyper och ta till vara på kunskaperna detta ger i den fortsatta utvecklingen. För att 
hitta den bästa lösningen bör flera olika utvärderas av användarna. För att studera 
långtidseffekter kan man göra kontinuerliga utvärderingar av en färdig produkt.  
 
Standarden, som presenterad här, skulle kunna kritiseras för att se användarna som 
passiva objekt som studeras av en designer för att vägleda designen. En annan strategi 
är att låta användarna komma in i designteamet och vara med och leda utvecklingen 
som också nämns i början av standarden. 
 
2.4.3 Tekniker och metoder 
Att komma från idé fram till ett konkret designförslag är en svår uppgift. Det kan 
bland annat bero på att användarna är en heterogen grupp eller att man för att nå må-
len måste utföra en serie komplexa uppgifter. Alan Cooper (1999) har föreslagit tan-
keverktyg att jobba med vid designen.  
 
Coopers första poäng kan uttryckas: mål är anledningen att utföra uppgifter. Han me-
nar att när man vet målen tar man vanligtvis reda på vilka uppgifter som behöver utfö-
ras för att komma dit. Sedan implementeras de funktioner som behövs och de görs 
tillgängliga via något gränssnitt så att man kan utföra sina uppgifter och därmed nå 
målen. Detta är bakvänt enligt Cooper som menar att man utifrån målen bör ta reda på 
vilken systeminteraktion som är nödvändig för att nå målen. Utifrån detta designar 
man gränssnittet och först därpå de (ev. andra) funktioner som behövs (interaction 
design vs. functional design). Man får alltså aldrig tappa fokus på målen/helheten. 
Nästa poäng är att man ska designa för de fall som kommer att användas mest. Särfall 
behöver inte ha så bra design eftersom de inte uppträder lika ofta som vardagsfallen. 
Nybörjare behöver man inte heller lägga tyngdpunkten på, eftersom de snart blir vana 
användare och det är som vana användare de kommer att använda produkten mesta-
dels och därför göra de största vinsterna. (I en kommersiell produkt måste man dock 
fånga nybörjarnas intresse.) Dessa två idéer är överförbara på fallet Bilprovningen. 
 
Ett designverktyg som verkar vara standard i IVR-branschen9 är personas, också före-
slaget av Cooper. Eftersom det ibland kan vara opraktiskt eller omöjligt att använda 
sig av användare vid utvecklingen definierar man en eller flera prototypiska använ-

                                                 
9 IVR, Interactive Voice Response används om talstyrda telefontjänster. Uppfattningen om att det är 
standard har jag fått bl.a. på ett seminarium som Syntellect anordnade maj 2002. Inbjudan till detta fick 
jag via Thord Lööw på Bilprovningen. Tack Thord! 
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dare, personas. Dessa ges namn, personlighet, yrke och arbetsuppgifter, utbildning, 
utseende mm så att utvecklarna ska känna att de personligen känner dessa personas. 
Utvecklarna kan sedan när de behöver fatta ett designbeslut fråga sig själva, vad 
skulle herr X eller fröken Y tycka om jag gjorde si eller så med designen. Personas 
används ofta framgångsrikt (kostnads och tidseffektivt). Se Cooper m.fl. 
 
På Bilprovningen är den mest prototypiska användaren besiktningsteknikern som ut-
för en kontrollbesiktning. Gruppen besiktningstekniker är ganska homogen ifråga om 
utbildning, mål mm, men kan skilja sig ifråga om förutsättningar för att använda ett 
talstyrt system. Andra personas att tänka på vid utveckling av ett framtida IT-stöd är 
besiktningsingenjören som utför registreringsbesiktningar och polisen som utför en 
”flygande kontroll” vid vägkanten. 
 
Personas förknippas oftare enligt Cerratto med synsättet användaren som konsument 
än användaren som arbetare. Begreppet används ofta vid marknadsföring av konsu-
mentprodukter, som till exempel mobiltelefoner, kameror och bilar mm.  
 
Andra sätt att komma fram till ett förslag på design är som nämnts ovan att studera 
liknande produkter10 eller riktlinjer för utformning av produkter. 
Alan Dix (1998, s 162-175) ger ett antal principer för att höja en produkts användbar-
het. Dessa är grupperade enligt följande: 
 
v Learnability the ease with which new users can begin effective interaction 

and achieve maximal performance. 
 
v Flexibility the multiplicity of ways the user and system exchange information. 

 
v Robustness the level of support provided to the user in determining successful 

achievement and assessment of goals. 
 
De olika principerna som stödjer respektive punkt visas i tabellerna nedan. Dessa 
skulle kunna relateras till Simon, den talstyrda demonstratorn som beskrivs senare. 
 
Summary of principles affecting learnability 

Principle Definition Related principles 
Predictability Support for the user to determine the effect of future 

action based on past interaction history 
Operation visibility 

Synthesizability Support for the user to assess the effect of past 
operations on the current state 

Immediate/eventual hon-
esty 

Familiarity The extent to which a user’s knowledge and experi-
ence in other real-world or computer-based domains 
can be applied when interacting with a new system  

Guessability, affordance 

Generalizability Support for the user to extend knowledge of specific 
interaction within and across applications to other 
similar situations  

 

Consistency Likeness in input-output behaviour arising from 
similar situations or similar task objectives 

 

Tabell 1. Principer som påverkar en produkts användbarhet enligt Dix (1998, table 
4.1) 
 

                                                 
10 I föreliggande fall så beskrivs några andra besiktningssystem i avsnitt nedan. 
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Summary of principles affecting flexibility 

Principle Definition Related principles 
Dialog initiative Allowing the user freedom from artificial constraints 

on the input dialog imposed by the system  
System/user pre-emptive-
ness 

Multi-threading Ability of the system to support user interaction 
pertaining to more than one task at a time 

Concurrent vs. interleav-
ing, multi-modality 

Task migratability The ability to pass control for the execution of a 
given task so that it becomes either internalized by 
user or system or shared between them  

 

Substitutivity  Allowing equivalent values of input and output to be 
arbitrarily substituted for each other 

Representation multiplic-
ity, equal opportunity 

Customizability  Modifiability of the user interface by the user or the 
system  

Adaptivity, adaptability 

Tabell 2. Principer som påverkar en produkts användbarhet enligt Dix (1998, table 
4.2) 
 
Summary of principles affecting robustness 

Principle Definition Related principles 
Observability  Ability of the user to evaluate the internal state of 

the system from its perceivable representation 
Browsability, 
static/dynamic defaults , 
reachability, persistence, 
operation visibility 

Recoverability  Ability of the user to take corrective action once an 
error has been recognized 

Reachability, for-
ward/backward recovery, 
commensurate effort 

Responsiveness  How the user perceives the rate of communication 
with the system  

Stability  

Task conformance The degree to which the system services support all 
of the tasks the user wishes to perform and in the 
way the user understands them 

Task completeness, task 
adequacy 

Tabell 3. Principer som påverkar en produkts användbarhet enligt Dix (1998, table 
4.3) 
 
För mer konkreta designproblem finns också mer konkreta riktlinjer (guidelines) att 
uppbringa. För talgränssnitt finns till exempel de riktlinjer som presenteras i samband 
med att ett röststyrt gränssnitt för IT-stödet på Bilprovningen diskuteras i senare kapi-
tel. 
 
Man får ibland uppfattningen att UCD är mer en metod, det är en attityd, en filosofi 
och ibland nästan livsåskådning. Författarna lovar nästan säker framgång och guld 
och gröna skogar. Risken med användarcentreringen är att man kanske glömmer de 
andra som kommer i kontakt med systemet, som till exempel utvecklare, service och 
underhållspersonal samt mer perifera användare som inte använder systemet så ofta 
och därför inte fått påverka vid designen. 
 

2.5 Vad jag gjort som är användarcentrerat 
Examensarbetet och rapporten följer strukturen i ISO 13407. Först har tid ägnats åt att 
förstå och dokumentera förutsättningarna för det framtida IT-stödets användning. Do-
kumentationen består i stort sett av denna rapport, men även av videoinspelningar och 
ljudupptagningar av arbetet. Kunskaperna och förståelsen kommer från två studieda-
gar då författaren deltog i arbetet på en besiktningsstation samt analyser av ljudupp-
tagningar och videoinspelningar. Under arbetets gång har även kunskapsluckor täppts 
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till genom utfrågningar och intervjuer. Till förutsättningarna för användningen hör 
också talteknologin som också beskrivs i rapporten. 
 
I rapporten beskrivs också, både implicit och explicit, krav som kommer att ställas på 
och av ett framtida IT-stöd av besiktningstekniker och Bilprovningen. 
 
I examensarbetet har även Simon, en ”designlösning” producerats. Denna kan jämfö-
ras med andra fordonsinspekteringssystem som presenteras i rapporten.  
 
Simon har även kunnat utvärderas i användartester i verkstad vilket har lett till ökad 
kunskap om användningskontexten och vilka krav som kan ställas på ett framtida IT-
stöd. Därmed är en iteration enligt ISO-standarden fullbordad. 
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3 Förutsättningar på Bilprovningen  
 
Avsikten i detta kapitel är att beskriva situationen på Bilprovningen, det vill säga de aspekter 
som är relevanta och de kunskaper som behövs vid framtagning av ett nytt IT-stöd. (Under-
stand and specify the context of use enligt ISO 13407) Dels beskrivs situationen idag och dels 
vilka slutsatser man kan göra om ett framtida IT-stöd ur detta. 
 
Materialet har samlats ihop genom observationer och mätningar på plats på en besiktningssta-
tion, Vinsta (Stockholm), men även andra stationer har besökts. Intervjuer med besiktnings-
tekniker, arbetsledare och teknikutvecklare har genomförts. Gjorda ljudupptagningar och vi-
deoinspelningar har analyserats. Resultatet presenteras här. 
 
Förutsättningar relevanta för användandet av talteknologi diskuteras. Jag ämnar gå igenom 
målen med kontrollbesiktningen, uppgifterna som besiktningsteknikerna utför, relevanta ka-
rakteristiska om arbetsmiljön och besiktningsteknikerna. Attityder till arbetsuppgifter och 
teknik som framkommit vid intervjuer gås också igenom för bättre förståelse av den sociala 
miljön som IT-stödet ska fungera i.  
 

3.1 Mål och uppgifter 
Mål med besiktningsteknikernas arbete: 
v Att besiktiga (inspektera) 
v Att rapportera resultatet 
v Att ge god kundservice 
v Att ta betalt 

 
Av dessa upplevs besiktningen som det viktiga av besiktningsteknikerna. Det är det kvalifice-
rade arbetet och anledningen till att just de blev anställda, på grund av sina kunskaper. Att ta 
betalt och genomföra rapporteringen är relativt okvalificerade arbetsuppgifter och upplevs 
därför inte som så viktiga uppgifter utan snarare som ett nödvändigt ont av besiktningstekni-
kerna. Ur Bilprovningens synvinkel är naturligtvis alla viktiga. 
 
3.1.1 Besiktningen 
Målet med besiktningen är att säkerställa att de besiktigade bilarna uppfyller  
1) ställda krav på trafiksäkerhet och  
2) miljökrav. 
Vägverket och Naturvårdsverket är myndigheter som ger ut lagliga föreskrifter om vad som 
gäller. Dessa föreskrifter tolkas till en mer detaljerad och konkret nivå av Bilprovningen i Be-
siktningshandboken, varpå tolkningen godkänns av myndigheterna. Besiktningshandboken 
föreskriver vad besiktningsteknikern skall göra för kontroller. Se besiktningsrutinen ur besikt-
ningshandboken i figur nedan. Ibland blir det nödvändigt för besiktningsteknikern att söka 
information på till exempel intranätet. Detta kan ses som ett moment i besiktningen och intra-
nätet ses som en del i IT-stödet.  
 
3.1.2 Rapportering 
Eventuella brister skall rapporteras till Vägverket och naturligtvis till kunden. Funna brister 
registreras under arbetets gång i en handdator. Vid besiktningens slut rapporteras registrerade 
brister, bromsvärden och avgasvärden till Vägverkets server av handdatorn och kunden får ett 
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protokoll. Besiktningsteknikerna har ansvar för att bedömningarna blir korrekta, det vill säga 
har helhetsansvar för besiktningen av respektive fordon. Handdatorn ses också som en del i 
IT-stödet. 
 
3.1.3 Kundservice 
Bilprovningen eftersträvar att hålla en hög servicenivå, vilket bland annat innebär att det i be-
siktningsteknikerns arbetsuppgifter även ingår att i möjlig mån svara på kundens frågor rö-
rande besiktningen. Man hjälper även kunden (indirekt) till förbättrad fordonsekonomi.  
 
Hur besiktningstekniker hanterar kunder beror bland annat på dagsformen och personligheten. 
Ibland vill man prata med kunden och ibland ber man kunden ta en kopp kaffe och sätta sig 
någonstans där han/hon inte är i vägen. Skillnader i ”pratgladhet” kan få konsekvenser för ett 
talstyrt IT-stöd. 
 
3.1.4 Betalningen 
”Det var bättre förr när tjejerna i receptionen tog betalt. Då slapp vi också räkna pengarna vid 
dagens slut, något som 'tjejerna' gjorde bättre”, enligt en besiktningstekniker. Enligt uppgift 
från HK gör de det lika bra som ”tjejerna” och Bilprovningen har därmed sparat pengar. I 
dagsläget måste besiktningsteknikerna skriva in fordonets registreringsnummer en extra gång 
i en PC vid betalningen eftersom en separat applikation används som kassa. Detta är natur-
ligtvis ett onödigt arbetsmoment som man arbetar på att få bort. 
 I framtiden vill Bilprovningen att kunderna betalar på posten innan de kommer till besiktning 
så att besiktningstekniker och Bilprovningen slipper hela penninghanteringen. 
 
Rapporteringen upplevs av många som ett nödvändigt ont. Det är sannolikt därför som man 
uttalar sig negativt om handdatorn. Ett rapporteringssystem, talstyrt eller ej, kommer av 
dessa skäl att underställas hårda krav på användbarhet av användarna för att bli accepterat. 
 
 

3.2 Kontrollbesiktning av en personbil, från början till slut 
I detta avsnitt förklaras hur en besiktning går till idag för att ge en översikt om vad som görs 
på Bilprovningen. Ordningsföljden kan variera något från station till station men följande är 
typiskt. 
 
3.2.1 Ur kundens synvinkel 
Kunden kommer till besiktningsstationen på bokad tid. Han/hon anmäler sin ankomst i en 
automat genom att ange fordonets registreringsnummer. Därefter parkerar han/hon i väntan på 
att bli kallad av besiktningsteknikern till besiktningshallen. När kunden blir kallad kör 
han/hon in i hallen och får först betala till besiktningsteknikern. Därefter kan han/hon titta på 
när fordonet blir besiktigat och ställa frågor. Cirka 20 minuter senare är besiktningen klar och 
han/hon får av besiktningsteknikern ett underskrivet protokoll med eventuella brister som 
måste åtgärdas. Är bristerna allvarliga måste kunden komma tillbaka till Bilprovningen för 
efterkontroll när dessa är åtgärdade (inom en månad). Är bristerna mycket allvarliga beläggs 
fordonet med körförbud. 
 
3.2.2 Ur besiktningsteknikerns synvinkel 
När kunden har anmält sin ankomst hamnar han/hon i en kölista som besiktningsteknikerna 
kan se på en PC i besiktningshallen. Det som syns i besiktningshallen är registreringsnummer 



22 

och väntetid. Besiktningsteknikern kallar in kunden som står överst på listan från parkeringen 
och skriver in registreringsnummer i en handdator (se nedan) för att kunna ”hämta hem” for-
donet från Vägverkets server till handdatorn via en dockningsstation. När kunden kör in kon-
trolleras att det är rätt registreringsnummer och bilmodell enligt uppgifter från Vägverket. Be-
siktningsteknikern hälsar på kunden och tar betalt. Betalningen registreras med registrerings-
nummer via en annan applikation på en PC i hallen. När betalningen är klar börjar besikt-
ningssekvensen. Se avsnittet besiktningssekvensen nedan och flödesschema (i bilaga). Detta 
är det huvudsakliga arbetet. Förutom eventuella brister som upptäcks på fordonet skall chassi-
nummer, mätarställning, ljusmätarnummer (kvalitetssäkring), bromsprovarnummer, 
bromsvärden, avgasmätarnummer, avgasvärden registreras i handdatorn. När alla kontroller är 
gjorda får kunden ett av besiktningsteknikern utskrivet och underskrivet protokoll och en rap-
port skickas till Vägverkets server via handdatorn.  
 
För en felfri bil innebär det ca 60 knapptryckningar på handdatorn. Genomsnittsbilen har ca 
1,5 brister. Att mata in en brist i handdatorn innebär ca 20 knapptryckningar. Att mata in nå-
got i handdatorn innebär en paus i kontrollbesiktningen för rapporteringsarbete. Ett röststyrt 
gränssnitt (som är hands free och eyes free) har potentialen att man skulle kunna mata in 
uppgifter medan man besiktigar (utför kontroller) och därmed spara tid. 
 
 

3.3 Besiktningssekvensen 
För varje fordonsslag finns en besiktningsrutin som skall följas. Denna är uppdelad i olika 
delmoment. För ”lätt bil” är dessa: överredskontroll, kontroll från förarplats, underredskon-
troll, kontroll med lyften i mellanläge, kontroll i bromsprovare, kontroll av avgaser och kon-
troll vid körning. Se utdraget nedan och flödesschema i bilaga. Under varje delmoment finns 
olika kontrollpunkter. Bilprovningsstationerna är utformade så att de olika delmomenten 
kommer i en viss ordning, ofta i ovan nämnd ordning. Att ha en rutin hjälper besiktnings-
teknikerna att komma ihåg punkterna som skall kontrolleras. Denna ordning kan utnyttjas vid 
design av ett talstyrt system för att minska vokabulären och förenkla dialogen. På så sätt kan 
prestanda för systemet förbättras. Kontrollpunkterna under varje delmoment kan dock 
genomföras i olika ordning av olika besiktningstekniker. 
 
En stor del av kontrollerna görs visuellt, men man använder också bromsprovare och avgas-
provare mm. Andra sinnen används också, bland annat använder man händerna och känseln 
mycket för att känna efter glapp och att saker sitter fast ordentligt. Med dagens handdator 
måste besiktningsteknikern göra en paus i arbetet för att knappa in fordonsuppgifter, mätdata 
(från till exempel bromsprovare) och funna brister på handdatorns numeriska tangentbord. 
Dessutom måste handskar, om sådana används, tas av. Detta innebär att besiktningsteknikerna 
gärna väntar med att mata in brister tills ett delmoment är avslutat eller att han har upptäckt så 
många att han inte kommer ihåg fler och därför måste mata in dem. Det förekommer sannolikt 
att besiktningsteknikern ibland glömmer något fel om det blir för många. Handskar används 
framförallt vid underredeskontroll och kontroll med lyft i mellanläge och på vintern. 
 
Ett röststyrt system för rapportering av brister skulle därför kunna snabba upp arbetet genom 
att pauser blir onödiga om man kan tala in bristen samtidigt som man arbetar med båda hän-
derna fria. Kvaliteten på besiktningarna skulle kunna höjas genom att inga brister glöms om 
de talas in när de upptäcks. 
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Nedan följer ett utdrag ur kontrollbesiktningshandboken. Utdraget visar vilka kontroller man 
gör på en Lätt bil. Besiktningsteknikerna har tillgång till denna och mer detaljerad informa-
tion via datorer i besiktningshallarna. 
 

Kontrollbesiktningshandboken 
 Besiktningsrutin - Lätt bil 

Informationsblad   
Ikraftträdande: 2001-02-15 
Informationsklass: Internt Allmän information om besiktningsrutiner  

 
Lätt bil - delmoment och innehåll  

Överredskontroll  

• fordonets identitet, (även kopplingsanordning, 
karosserikod, fält 71 och färg)  

• kontroll under främre huv (och motorrum) där systemen 1 
till 6 och 30 ingår med bl.a. funktionsmöjlighet på 
avgasrenande system  

• karosseri med huv, dörrar, skärmar, rutor, bilbälten, 
trafikfarliga anordningar  

• lastförskjutningsskydd, lastutrymme (skador, fastsättning, 
lastbegränsning)  

• (brandsläckare, taxameter, dubbelkommando, 
larmanordning)  

• backspeglar, positionslyktor, reflexer, skyltlykta, 
varningstriangel  

• huvudstrålkastare, dim- och fjärrstrålkastare, varsellykta  
• delar av stommen synliga från sidan  

Kontroll från förarplats  

• mätarställning  
• varningslampa för motorelektronik, ABS-indikering  
• ratt, rattaxel, förar-/passagerarsäte  
• inre säkerhet, varningsmärke för krockkudde  
• stopplykta, körriktningsvisare, kontrollanordning (kontroll i 

kombination)  
• backningsstrålkastare, kontrollampa för dimbaklykta, 

helljus och arbetsbelysning  
• högtrycksprov (utförs innan underredskontrollen)  
• startspärr på automatväxlad bil, handikapputrustning  

Underredskontroll  

• stomme, kopplingsanordning  
• hjulsystem (däck, hjullager, fjädring, axel/länkage)  
• drivsystem (motor, bränsle, avgas, kraftöverföring)  
• bromssystem (transmission, hjulbromsar)  
• styrsystem (styrmekanism, länkage)  
• komponenter i avgasrenande systemet (ex syresensor, 

katalysator)  

Kontroll med lyften i 
mellanläge 

• stomme (hjulhus, sidobalkar, bältesinfästning m.m.)  
• hjul, däck, hjullager, fjädrar, fjädersäten, länkage  
• drivknutar  
• hjulbromsar, bromsledningar, ABS-komponenter  
• styrdetaljer (styrmekanism, länkage)  
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• strålkastare, reflexer, släpvagnskontakt  
• kopplingsdelar - fällbara, vridbara, demonterbara 

(funktionskontroll)  
• vindruta (genom dörröppning mot ljuskälla)  

Kontroll i bromsprovare 

• total bromskraft, retardationsförmåga, pedalvägsreserv  
• bromskraftsfördelning mellan hjulen på samma axel  
• bromskraftfördelning mellan axlarna  
• pulserande broms  
• lågtrycksprov  
• parkeringsbromsens funktion/rörelsereserv  
• stötdämparnas funktion  
• anliggande broms  

Kontroll av avgaser  
• CO/HC, lambdavärde på bensindriven bil  
• opacitetsmätning på dieseldriven bil (visuell kontroll av 

svärtning på vissa bilar)  

Kontroll vid körning  

• körbarhet (skevhet, instabilitet/kärvning i 
hjulsystem/styrsystem, gasreglage m.m.)  

• missljud i hjullager, kraftöverföring m.m.  
• avgasljud (bullernivå och ev läckage)  
• bromsegenskaper, pedalvägsreserv  
• funktion hastighetsmätare, signal, (larmanordning)  
• backspeglar, rengörare, rutor (slutlig kontroll)  

 
 
 
Ett exempel på hur sekvensen och hela besiktningsstationen är uppdelad geografiskt visas i 
figur nedan. Kundfordonets väg visas med pilar. 
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Figur 4. Stationslayout Vinsta 
 
 

 
Figur 5. Bromsprovare. Fordonet kör ge-
nom huset, provutrustningen befinner sig 
nere i marken, värdena läses av instru-
menten till vänster om öppningen. 

 

 
Figur 6. Avgasprovare. Värdena läses från 
apparaten och knappas in i handdatorn. 
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3.4 Besiktningsteknikerna 
Det som är relevant att veta om besiktningsteknikerna i det här sammanhanget är att alla har 
gedigna verkstadstekniska kunskaper, vet mycket om bilar i allmänhet och kan den dagliga 
besiktningsrutinen utantill. I stor utsträckning, men inte fullständigt, kan de också föreskriven 
nomenklatur för feltyper och detaljer. Att de inte kan nomenklaturen fullt ut, till 100 %, måste 
beaktas vid val av vokabulär till ett röststyrt system. Det ett IT-stöd skall hjälpa till med är om 
något avviker från det normala, de dagliga rutinerna ska klaras så strömlinjeformat som möj-
ligt. Enligt resonemanget om attityder ovan skall inmatningen av information till besiktnings-
protokollet störa så lite som möjligt i det övriga arbetet för att bli accepterat. Det har bety-
delse för hur mycket feedback ett talstyrt system skall ge och hur snabbt det måste vara. Vid 
sökning av information är sannolikt tålamodet större. Om ett röststyrt system börjar användas 
kommer besiktningsteknikerna att få utbildning på systemet. De skulle också komma att an-
vända systemet (8 timmar?) dagligen vilket betyder att de snabbt skulle bli ”expertanvändare” 
av systemet. Prestanda för ett röststyrt system är generellt sett högre för expertanvändare än 
för nybörjare.  
 
Bilprovningen finns i hela Sverige och alla dialekter finns sannolikt hos de ca 2000 besikt-
ningsteknikerna. Det finns även besiktningstekniker med svenska som andraspråk och de med 
talsvårigheter. De sistnämnda grupperna kan få problem med ett taligenkänningssystem. Se 
avsnittet om taligenkänning för andraspråkstalare. 
 
Det finns skillnader i hur olika besiktningstekniker handskas med kunder. En del tycker att det 
är kul att prata med kunderna och andra ber kunden att sätta sig ner någonstans (där de inte är 
i vägen) och ta en kopp kaffe. De besiktningstekniker som vill ha så lite som möjligt med 
kunderna att göra kommer kanske inte att vilja använda ett röststyrt IT-stöd eftersom det kan 
upplevas som pinsamt eller integritetsstörande om kund (och kollegor) hör allt som matas in. 
Ett röststyrt system innebär att kunden får mer insyn i besiktningsarbetet. 
 

3.5 IT-stödet idag  
 
3.5.1 Handdatorn 
Handdatorn är rapporteringsverktyget som används, i olika versioner, av besiktningstekniker 
och Polis för att rapportera genomförd besiktning till Vägverket (och kunden). Handdatorn 
som används (se figur nedan) kommunicerar med datorer i hallen via en dockningsstation och 
infrarött ljus. Via dessa datorer kommunicerar man med Vägverkets datorer och skrivare. 
Programmet i handdatorn följer besiktningsflödet. Minnet rymmer information om bilen som 
besiktigas. Handdatorn är utrustad med ett numeriskt tangentbord och en fyraradig display.  
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Figur 7. Handdatorn är en del av det IT-stöd som används idag. Besiktningsmenyn visas i 
displayen. 
 
Bokstäver ligger ”mellan” tangenterna och kan matas in genom att trycka på de två tangenter 
som ligger intill respektive bokstav samtidigt. Till exempel 1 och 0 för ’R’. (Se figur.) Av ut-
rymmesskäl har man inte ett större tangentbord. Möjligheten att skriva in bokstäver utnyttjas 
för att skriva in registreringsnummer och brister. Flertalet besiktningstekniker verkar vilja an-
vända en hand när de betjänar handdatorn. Olika tekniker att skriva in bokstäver begagnas. 
Bland annat”rullar man med tummen”, en teknik som inte är så lätt då knapparna måste vara 
intryckta samtidigt för att det skall bli en bokstav. Bäst verkar vara att hålla i handdatorn med 
en hand och trycka med två av andra handens fingrar, en teknik som inte alltid är praktisk då 
man måste använda båda händerna. Det myckna tryckandet har lett till att vissa besiktnings-
tekniker har fått ”nintendotummar”11, det vill säga förslitningsskador. Av arbetsmiljöskäl är 
det alltså önskvärt att minska knapptryckandet. Ett ytterligare skäl för ett röststyrt gränssnitt 
är att det skulle ta bort en del eller allt knapptryckande. 
 
3.5.1.1 Besiktningsflödet i handdatorn 
Besiktningsteknikern måste logga in på handdatorn innan användning. Fyra ärenden, det vill 
säga besiktningar kan hanteras parallellt. För att börja en besiktning i handdatorn knappar be-
siktningsteknikern in registreringsnummer i handdatorn och dockar den. Uppgifter om färg, 
vikt, fabrikat, årsmodell, fordonsslag (bil/buss/... ) dragkrok (ja/nej) och karosserikod 
(sedan/kombi/... ) hämtas hem från Vägverkets server. Besiktningsteknikern måste sedan be-
kräfta att dessa data överensstämmer med bilen i besiktningshallen och att betalning är gjord.  

                                                 
11 Kallas i andra sammanhang för SMS-tumme. 
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Är det rätt fordon visas ett par statusrutor med information. Här måste besiktningsteknikern 
kolla om det står ”Fält 71 J” eller ”Fält 71 N”. I nej-fallet innehåller fält 71 ingen information 
av vikt för besiktningsteknikern. I ja- fallet måste besiktningsteknikern gå till en PC för att läsa 
vad som står i fält 71. Fält 71 är det sista fältet på fordonets registreringsbevis. Det kan till 
exempel innehålla information som innebär att besiktningsteknikern måste använda alterna-
tiva kontrollmetoder för att undvika att fordonet skadas. Fältet innehåller inte information 
specifikt riktad till besiktningsteknikerna. Det kan alltså förekomma att en del av informatio-
nen är irrelevant för besiktningen. I ett röststyrt system med auditiv feedback vill man natur-
ligtvis inte få den informationen uppläst.  
 
Efter statusrutorna kommer man till besiktningsmenyn (se figur nedan) som har fyra val. För-
sta valet är identifikation av fordonet, här anger man chassinummer. Man anger de 4 första 
siffrorna och får sedan fram resten som kontrolleras mot det instämplade. Det andra valet är 
Mätarställning/Ljusmätare. Tredje valet används för att mata in värden som man läser av vid 
avgasmätningen. Fjärde valet är till för att mata in avlästa värden från bromsprovaren.  
 

ID/Inf     ASB000     PB       1 
Mätarställn/Ljusm                2 
Miljö  (C=C L=λ K=K)       3 
Bromsvärden                        4 

Figur 8. Besiktningsmenyn i handdatorn 
 
Hittar besiktningsteknikern en brist på fordonet ska detta matas in i handdatorn. Detta görs 
genom att i besiktningsmenyn börja skriva namnet på den detalj som felar. Skärmbilden byts 
då. I nomenklaturen finns 400-500 detaljer. När man angett detaljen trycker man på enter och 
anger läge och enter. Sist anges feltyp. Den fastställda syntaxen är detalj – läge – feltyp både i 
handdatorn och på det utskrivna protokollet som kunden får. När man anger feltyp visas även 
bedömningen (x, 2, 3) av bristen i handdatorn. Bedömningen x betyder anmärkning, inget 
återbesök krävs, 2 betyder att ett återbesök krävs efter att bristen åtgärdats och 3 betyder 
omedelbart körförbud. 

detalj 
För att slippa mata in hela detaljens namn, för att snabba upp inmatningen och för att hålla sig 
till fastställd nomenklatur så finns en sökfunktion i handdatorn. Skriver man till exempel ’M’ 
visas första detaljnamn som börjar på ’M’, man kan sedan stega sig igenom alla detaljer som 
börjar på ’M’ med hjälp av piltangenterna. Fortsätter man att skriva på ordet minskas urvalet. 
För att klara sammansättningar kan man ange första bokstaven på första ordet sedan trycka på 
’-’ och sedan första bokstaven på andra ordet. Exempel: 
 

I-KR  infästning krängningshämmare 
I-F  infästning fjäder 
ST↓  Startmotor 
SPR  Spridningsaggregat 
FR-R Framvagnsram 

läge 
Läget anges genom att tänka sig att tangentbordet är fordonet sett uppifrån. ’Fram vänster’ 
motsvaras alltså av siffran 7, ’Fram höger’ av 9, bak av 2, osv. enligt figur nedan. 
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Figur 9. Visar vilka lägen som kan anges och hur. 

feltyp 
När man skall ange feltyp har man redan angett detalj och därmed begränsat antalet möjliga 
fel. Utifrån Bilprovningens statistik har man lagt dessa i en ordnad lista med det mest fre-
kventa felet först. För att välja det felet trycker man enter, annars stegar man sig igenom listan 
tills man hittar aktuellt fel och trycker enter. Upp till 15 feltyper kan finnas i listan till en de-
talj. I mycket ovanliga fall finns också möjligheten att skriva in vilken feltyp som helst av alla 
möjliga. (ca 400 st.) Man kan också ange ’fritext’ som fel och sedan skriva för hand på proto-
kollet. I det fallet sparas inte felet i någon databas. I fallet att feltypen väljs från listan ges be-
dömningen automatiskt, i andra fall får besiktningsteknikern själv ange bedömning. 
 
Flödet avslutas genom att lägga handdatorn i en dockningsstation och trycka på en knapp för 
att skicka rapport till Vägverket. Man skriver också i samband med detta ut ett protokoll till 
kunden. 
 
Handdatorn används även till att kontrollera skyltlyktan! För att slippa böja sig ner så kon-
trolleras om ljuset från skyltlyktan reflekteras i handdatordisplayen. Detta kan bli ett problem 
med ett röststyrt system. 
 
3.5.2 Intranätet 
Via datorterminaler i bilhallen har besiktningsteknikerna tillgång till stationens kösystem, be-
talsystem och andra applikationer. Via intranätet har även besiktningsteknikerna tillgång till 
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besiktningshandboken på den så kallade ”Hallsidan”. Där finns information om hur man ska 
besiktiga, hur man ska bedöma brister samt fordonsspecifik information. Denna information 
kan behövas när ”ovanliga” fordon kommer in. Man klickar sig fram till information om den 
detalj man vill genom den hierarki som beskrivs i nästa avsnitt. För hjulbroms som inte är den 
nedersta nivån ser det ut enligt följande. 
 

 
Figur 10. En informationssida från Hallsidan på intranätet. 
 
3.5.3 Terminologi på Bilprovningen 
Terminologin för detaljer och feltyper har sitt ursprung i ett hierarkiskt system som användes 
innan handdator och intranät fanns. Fyra nivåer används. Översta nivån representerar system. 
(Stomme, Hjulsystem, Drivsystem, Bromssystem, Styrsystem, Karosseri, Kommunikation, 
Instrumentering, Övrigt) Sedan följer systemdelsnivå, komponentnivå och komponentdels-
nivå. Se figur nedan.  
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Grundregler-Riktlinjer  
Stomme  
Hjulsystem  
Drivsystem  
Bromssystem  
 4.1 Färdbroms – prestanda  
 4.2 Färdbroms – funktion  
  4.2.1 Bromskraftsfördelning   
  4.2.2 Systemfunktion   
  4.2.3 Rörelsereserv   
  4.2.4 Hjulbroms    
  4.2.5 Tillsatsbroms   
  4.2.6 Katastrofbroms   
 4.3 Färdbroms – manövrering  
 4.4 Färdbroms – transmission  
 4.5 Färdbroms – reglering  
 4.6 Färdbroms – energiförsörjning  
 4.7 Parkeringsbroms  
 Kompl. metoder & instruktioner  
 Märkes- & komponentspecifikt  
 Nomenklatur  
Styrsystem  
Karosseri  
Kommunikation  
Instrumentering  
Övrigt  

Figur 11. Hierarkin som används på Bilprovningen för att dela upp information. 
 
Observera att funktioner och objekt (bildel) förekommer på både systemdelsnivå och kompo-
nentnivå. Denna hierarki finns fortfarande i kontrollhandboken på intranätet. Man klickar sig 
fram till den komponentdel som man vill veta mer om. Vad som skall kontrolleras, hur det 
skall kontrolleras och vilken bedömning som skall ges finns angiven enligt ovan. 
 
Det bör här även påpekas att texten i handdatorn, texten på intranätet och texten på protokollet 
inte exakt överrensstämmer. Texten i handdatorn kan innehålla extra information som hjälper 
besiktningsteknikern eller vara förkortad för att få plats i displayen. Även i handboken på int-
ranätet förekommer det att terminologin inte överrensstämmer helt med handdator och proto-
kollstext. 
 
I handdatorn kallas komponent och komponentdel för detalj, de två nivåerna skiljs alltså inte 
åt. 4.2.2 heter i Vägledning för handdator Färdbroms funktion och är alltså inte en de-
talj utan en funktion som kallas detalj. På displayen visas SystFUnktFärdBr. 
I ett talstyrt system vill man ha en terminologi som går att uttala och är konsekvent samma. 
Den terminologi som används i talspråk är inte heller alltid densamma som i skriftspråket. 
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Samma term kan också användas för olika fel. Detalj 2.3.1.3, Krängningshämmare har till ex-
empel som två vanligaste fel fastsättning glapp men med olika bedömning, 0 resp. 2. tredje 
vanligaste felet är fastsättning lös med bedömningen 2. Huruvida man på Bilprovningen har 
definierat gränsen mellan lös och glapp eller mellan rostig, rostskadad och rostangrepp är 
oklart, men blir viktigare i ett talstyrt system då man inte kan se en bedömning som skiljer de 
åt på en display. 
 
Denna variation i nomenklaturen kan ställa till problem. När man börjar skriva något på 
handdatorn dyker resten av termen upp på displayen och det blir entydigt om det är det/den 
detalj, läge eller feltyp som man avser att skriva eller om man måste fortsätta skriva tills rätt 
detalj visas i displayen. I ett röststyrt system måste man naturligtvis veta, utan att läsa innan-
till, vad som ska sägas för att datorn ska kunna känna igen rätt term. Eventuellt måste man 
skapa en mer entydig nomenklatur än den som används idag för att undvika missförstånd /öka 
prestanda i ett röststyrt system. Att använda sifferkoder är inte någon bra lösning därför att det 
är svårt (omöjligt?) att lära sig alla utantill (stor kognitiv belastning), de kräver mer koncent-
ration på inmatningen än de gängse termerna, det är svårare för en automatisk taligenkännare 
att känna igen än de givna termerna, dialogen med det röststyrda systemet blir inte naturlig 
och det tar sannolikt längre tid att uttala. Jämför ”Hjulbroms” med ”fyra - två - fyra”. 
 
Av föregående förstås att via displayen har besiktningsteknikerna en bra hjälp att formulera 
sig och att få direkt feedback på input till handdatorn. Detta och sökfunktionen kan vara svårt 
att uppnå i ett röststyrt system. 
 

3.6 Arbetsmiljön 
IT-stödet skall fungera i besiktningshallen, i den här uppsatsen bilhallen, men även i broms-
provare och avgasprovare samt under körning. Besiktningsteknikerna är mycket rörliga.  
 
För ett röststyrt system är den akustiska miljön intressant. I bromsprovaren och under körning 
sitter besiktningsteknikern i bilen, ofta med kund, med motorn igång. Fläkt och bilradio kan 
stängas av för att hjälpa ett igenkänningssystem men det är ändå ganska mycket störande ljud. 
Avgasprovaren är ofta utomhus och provet genomförs ofta med öppen förardörr (=förhöjt 
motorljud). Provet innefattar mätning vid förhöjd tomgång, 2500 varv/minut. 
Besiktningshallarnas utformning skiljer sig åt. Den vanligaste typen har två banor med två 
stationer på varje bana, se figur nedan. Det innebär att det kan vara fyra bilar inne åt gången 
med minst en besiktningstekniker och en kund vid varje bil. De ljud som uppstår vid en be-
siktning är bland annat: bilportar som åker upp och ner, bildörrar, vanliga dörrar, motorhuvar 
och bakluckor som öppnas och stängs, motorljud, billyftar, tryckluft, skakplattor, släden i ta-
ket till avgasutsuget, rostknackningshammarslag samt kunder och besiktningstekniker som 
pratar med varandra. Det finns alltså många korta plötsliga (transienta) ljud som kan vara 
svåra för automatiska taligenkännare. 
 



 33

 
Figur 12. Bilhall med två besiktningsbanor och plats för fyra bilar åt gången. Många ljud 
uppstår i denna miljö. 
 
 

 
Figur 13. Datorterminal i bilhallen som används för informationssökning, skicka registrerade 
brister till Vägverket och betalning. 
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4 Krav på ett talstyrt IT -stöd 
 
Avsikten i detta kapitel har inte varit att ge en komplett kravspecifikation. Utan sna-
rare att beskriva mångfalden av krav som kan/kommer att ställas på ett talstyrt IT-
stöd, framförallt av användarna. 
 

4.1 Användarkrav (besiktningsteknikernas krav) 
De krav som jag tror att besiktningsteknikerna kommer att ställa på ett röststyrt sy-
stem är: 

• Mobilt, bekvämt och lätt att bära, det får inte vara i vägen. Det ska ha en ro-
bust och tilltalande design. (Fysisk utformning) 

• Får ej störa i det som upplevs som det viktiga i arbetet, nämligen att kontrol-
lera fordonen. 

• Rapporteringen måste vara ”strömlinjeformad”. Smidig dialog och ett bra 
gränssnitt, bra prestanda på igenkänningen 

• Valfrihet att använda röststyrt eller alternativ, till exempel en handdator. 
• Måste upplevas som bättre än dagens system om man ska vilja byta. 
• Får inte leda till ”trött röst”. Om man har tappat rösten eller liknande en dag 

måste det finnas alternativ. 
• Möjlighet till röstträning hos logoped för de som inte är vana att tala mycket 

eller får problem. 
• Utbildning på systemet. 
• Måste vara robust, alltid tillgängligt. 
• Vissa användare kommer att oroa sig för den elektromagnetiska strålningen 

som den trådlösa utrustningen ger upphov till. (elallergi) Krav: minimal strål-
ning (försiktighet då ofarligheten inte är fastställd) 

 
Nödvändiga funktioner: 

• Fylla i besiktningsprotokollet, det vill säga, det handdatorn gör idag. 
 
Önskvärda funktioner: 

• Istället för information om fält 71 läses innehållet i fältet upp. 
• Uppläsning av användbar information (avvikande kontrollmetod, 

chassinummerplacering, mm.) vid behov. 
• Kunna söka information från ”Hallsidan” och andra delar av intranätet via 

headset. 
 

4.2 Krav på användarna av systemet 
Besiktningsteknikerna måste lära sig vad de själva kan göra för att få bästa möjliga 
igenkänningsnoggrannhet. Personer som bryter på ett annat språk kan få sämre igen-
känningsnoggrannhet. Man måste också till stor del kunna terminologin för att kunna 
använda ett taligenkännande system effektivt. 
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4.3 Krav på arbetsmiljön av systemet 
Ett taligenkännande system fungerar bättre om det inte är så mycket oljud i omgiv-
ningen som kan tas upp av mikrofonen. Detta kan leda till att man vill  
 

• Se över ljudmiljön i bilhallarna 
• Sätta in absorbtionsplattor som dämpar ljud 
• Flytta ut maskiner och apparater som låter mycket ur bilhallen  
• Dela in bilhallarna i mindre från varandra ljudisolerade enheter 

 
Det kan vara tillräckligt att använda en högkvalitativ mikrofon som dämpar bak-
grundsljud. 
 

4.4 Organisationskrav (Bilprovningens krav) 
För att Bilprovningen skall satsa på ett röststyrt system måste man tjäna något på det, 
till exempel: göra en effektivitetsvinst, arbetsmiljövinst eller kvalitetsvinst. Man 
kommer inte att acceptera en försämring. Med tanke på att taligenkänningssystem 
producerar ett igenkänt ord som output med en viss sannolikhet måste man kunna 
kontrollera att kravet på noll fel i besiktningsprotokollet uppfylls. (Även om det inte 
är säkert att det inte blir några fel idag.) Systemet skall vara ständ igt tillgängligt dag-
tid och därför mycket robust. Det måste vara säkert mot intrång och skalbart. 
 

4.5 Kundkrav 
De synpunkter som en kund kan ha på ett röststyrt system är bland annat: 
Kunden får svårt att veta när besiktningsteknikern talar till kund eller till system. 
Ett headset på besiktningsteknikern kan störa kundkontakten, fungera som en ”mur” 
mellan kund och besiktningstekniker. Det kanske blir svårare för kunden att få en per-
sonlig kontakt med (eller service av) besiktningsteknikern. Kunden kanske uppfattar 
Bilprovningen som ett innovativt företag vilket kan ha ett marknadsföringsvärde. 
 

4.6 Lagkrav 
Verksamheten på Bilprovningen underställs naturligtvis även en del av Sveriges 
och EU:s lagar, bland annat 
• VVFS, Vägverkets författningssamling12. Dessa lagar är tolkade av Bilprov-

ningen i Besiktningshandboken. 
• Naturvårdsverkets13 författningar.  
• EN 45004, Föreskrifter för besiktningsorgan. Att Bilprovningen uppfyller EN 

45004 kontrolleras av SWEDAC14,  
 
I detta examensarbete har dock inte dessa lagar beaktats.

                                                 
12 www.vv.se/lagrum/   
13 www.environ.se 
14 www.swedac.se 
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5 Talteknologi 
 
Med talteknologi avses här de teknologier som används för att göra det möjligt för en 
användare att interagera med någon form av datorprogram genom att tala till det eller 
att bli tilltalad av det. 
 
Framförallt brukar man se fördelar med dessa gränssnittsteknologier när tangentbord, 
mus och bildskärm inte är tillgängliga eller tillämpbara av någon anledning. Det kan 
till exempel vara databassökningar via telefon, kontroll av små bärbara datorstyrda 
apparater och olika handikapphjälpmedel15. Ett talgränssnitt är naturligtvis också 
fördelaktigt när händerna eller ögonen är upptagna med annat arbete16. 
 
Ett talgränssnitt kan vara ett snabbare alternativ för inmatning. Det går normalt fortare 
att säga något än att skriva det. Det kan också vara snabbare än att föra en mus till en 
knapp och klicka på den. 
 
Människan har en för praktiska ändamål nästan obegränsad förmåga att komma ihåg 
ord och begrepp. Dessa ord är ofta direkt tillgängliga när man behöver dom. Det är 
sällan man behöver leta efter ord. Men det är väl ett faktum att man ofta behöver leta i 
menyer efter rätt val, även i grafiska gränssnitt. Ofta är platsen, eller tiden, för begrän-
sad för att man ska kunna presentera alla valmöjligheter i en meny eller ”toolbar”. 
Detta leder ofta till användandet av undermenyer. Detta kan man undvika med använ-
dandet av talteknologi. Ett talgränssnitt har alltså en enorm potential att bli en inmat-
ningskanal med hög bandbredd. Att detta inte kan utnyttjas i dagens system beror del-
vis på att talgränssnitt har två egenskaper som inte delas med andra mer mogna gräns-
snittsteknologier. (Rudnicky speech interface guidelines17) 
 

• De är felbehäftade (igenkänningsosäkerhet) 
• Deras tillstånd är ofta opakt för användaren (dolt, kan inte kontrolleras visu-

ellt) 
 
Dessa två egenskaper samt att det tar relativt lång tid att presentera information audi-
tivt hör till nackdelarna med talgränssnitt. Viss information är inte heller lämplig att 
presentera auditivt (bilder). 
 
Innan man svarar på hur talteknologi fungerar bör man veta något om människors tal 
för att förstå problematiken.  
 

5.1 Hur talar en människa? 
Mänskligt tal erbjuder en oerhörd variationsrikedom. Om man tittar på en frekvens-
analys, ett så kallat spektrogram, av ett yttrande uttalat två gånger efter varandra av 
samma talare kan man att finna stora skillnader mellan dem. De är inte alls så lika 
som vi människor uppfattar dem. Denna skillnad kan vara större mellan två realise-
                                                 
15 Engelska termer som brukar användas är IVR-Interactive Voice Response, ubiquitous computing, 
accessibility technologies. 
16 hands-busy, eyes -busy-applications. 
17 www.speech.cs.cmu.edu/air/papers/SpInGuidelines/SpInGuidelines.html  
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ringar av samma ord än två realiseringar av två olika ord. Detta faktum erbjuder na-
turligtvis en stor utmaning för en automatisk taligenkännare. Skillnaderna beror på 
hur fort man talar och hur ”tydligt” man talar. Det finns alltså både tids och kvalitets-
skillnader.  
Mänskligt tal har inga ’luckor’ (med tystnad) mellan orden som de skrivna orden. Att 
finna början och slut på orden är också en problematisk uppgift som den automatiska 
taligenkännaren måste klara, ex: ”nuärdetintesålättva?”  
 

 
Figur 14. Yttrandet ”Kontrollbesiktning”. Underst visas vågformen, ovanför ett 
spektrogram sedan en tidsaxel och överst transkriptionen. 
 
Även lyssnaren är en orsak till talvariation. Lyssnarens egenskaper påverkar talaren 
enligt Blomberg & Elenius (1997). Är ålder, hörsel och nationalitet m.m. bekant an-
passar talaren sitt sätt att tala. Även vetskapen om att man talar till en dator kan på-
verka. Är systemet inte tränat på dessa röstförändringar kan igenkänningsnoggrann-
heten påverkas negativt. Det finns ännu fler orsaker till röstförändringar och röstan-
passningar. När vi människor talar i en ljudlig miljö förändras vårt uttal. Detta kallas 
Lombardeffekten och har en inverkan på igenkänningen. Även heshet, förkylning, 
stress, tal under ansträngande arbete, tal med annorlunda kroppsställning (till exempel 
under billyft), tal i kall luft utomhus (på vintern) påverkar rösten.  
 
I stycket ovan nämns orsaker till talvariation för en talare, men det finns naturligtvis 
också stor variation i talet från olika talare. Ofta kan man på rösten höra från vilken 
landsdel eller vilket land någon kommer. Man kan ofta också höra om någon är barn 
eller vuxen, ung eller gammal, man eller kvinna, akademiker eller arbetare, glad eller 
ledsen och många fler egenskaper hos talaren. Att man kan höra detta beror på skill-
nader i talet hos olika talare. Talsignalen innehåller alltså mycket mer än det orda-
granna budskapet. I taligenkännande system är man oftast bara intresserad av ”det or-
dagranna budskapet”. 
 

5.2 Hur fungerar talteknologi? 
I det här avsnittet förklaras en del av vad man på Bilprovningen kan behöva veta om 
talteknologi när den systemlösningen diskuteras och jämförs med andra alternativa 
lösningar. 
 



38 

Den enklaste förklaringen på hur ett röststyrt system skulle fungera är följande. En 
användare (besiktningstekniker) säger något i en mikrofon. Talsignalen skickas till en 
automatisk taligenkännare som tolkar signalen och lämnar en textsträng som output. 
Denna textsträng är input till den applikation som skall röststyras. Applikationen gör 
det den ska med given input och lämnar sedan output till en skärm för visning eller 
som en textsträng till en talsyntes som ’läser upp’ textsträngen i en högtalare eller 
hörlur. På detta sätt kan användaren interagera med systemet (applikationen). 
 
Systemet är alltså inte intelligentare än applikationen (som inte är intelligentare än 
programmeraren eller designern). Systemet förstår inte ord, det känner igen ord. De 
två delarna automatisk taligenkännare (ASR, Automatic Speech Recognizer) och tal-
syntes (TTS, Text-To-Speech) kan alltså betraktas som två svarta lådor som får input 
och ger output av applikationsprogrammeraren.  

 

 
Figur 15. Förenklad bild av ett talstyrt system. Taligenkännare och talsyntes är 
gränssnitt till användaren. 
 
Bilden ovan är starkt förenklad, i mer avancerade dialogsystem används många andra 
komponenter. Vill man göra det möjligt att tala på ett naturligare sätt till systemet, det 
vill säga att ha en dialog som inte är strikt styrd, krävs någon form av dialoghantering 
som håller reda på vad man talat om och vilka eventuella mål man har mm.. Ju friare 
dialog desto komplexare dialoghantering. I examensarbetets prototyp är dialogen 
styrd. Det är ett relativt nytt (~10 år) sätt att interagera med en applikation med tal och 
hörsel. För att skapa en applikation som är användbar och som det är angenämt att 
arbeta med bör man veta mer om hur talsyntesen och taligenkännaren fungerar såväl 
som dialoghanteringen. Man bör även veta hur applikationen skall utformas så att det 
passar den talade dialogen. Att skaffa kunskap om detta är inte lätt eftersom taltekno-
login ännu är ganska omogen, det vill säga den utvecklas fortfarande. 
 
Kunskaper om taligenkännaren behövs för att kunna optimera igenkänningsnoggrann-
heten och kunskaper om dialoghantering behövs för att kunna göra ett bra användar-
gränssnitt. Detta tillsammans med ett användarorienterat arbetssätt (som beskrivs i 
denna rapport) gör det möjligt att skapa ett användbart och effektivt system. 
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5.2.1 Automatisk taligenkänning  
I detta avsnitt förklaras vad som händer på vägen från mikrofon tills taligenkännings-
mjukvaran lämnar ifrån sig en textsträng som en applikation kan arbeta med. Vad som 
egentligen är input till systemet, talsignalens förbehandling och den egentliga igen-
känningen gås igenom med tanke på hur det ser ut på Bilprovningen och hur prototy-
pen (Simon) fungerar. Förklaringen hålls kort, för mer utförlig beskrivning se till 
exempel Blomberg och Elenius. 
 
Mikrofonen i bilden ovan tar inte bara upp talet från användaren, den tar även upp 
andningsljud, buller och brus från omgivningen, andra människors tal mm. Denna 
blandning av oändligt varierande ljud (enligt ovan) är alltså input till systemet. Ur 
detta försöker man urskilja talet från användaren. Detta gör man dels genom val av en 
lämplig mikrofon, dels genom förbehandling av insignalen. När man har fått fram det 
man tror är tal försöker man att känna igen vad som sagts.  
 

 
Figur 16. Förbehandling av talsignalen inför automatisk taligenkänning och dess 
problem. 
 
5.2.1.1 Förbehandling 
Till förbehandlingen räknas brusfiltrering (se avsnittet buller & brus) och taldetektion 
som används för att skilja ut de bitar av insignalen som är tal. I förbehandlingen digi-
taliseras (samplas) och parametriseras även den elektriska (tal) signalen i syfte att re-
ducera datamängden utan att förlora information. Parametriseringen sker ofta genom 
fouriertransformering (DFFT) och beräkning av cepstrumkoefficienter, se Blomberg 
och Elenius. Förbehandlingsdelen kallas också front-end. 
 
5.2.1.2 Taldetektion eller vad är tal? 
För att kunna känna igen ord måste man först veta vilka ljud som är tal. För att igen-
känningen ska fungera så bra som möjligt bör man pricka in början och slutet på ett 
yttrande så noga som möjligt. Insignalen analyseras av en taldetektor, ett program 
som försöker hitta början och slut på talet. Detta är inget lätt problem. Det finns olika 
tekniker att hjälpa taldetektorn med sin uppgift. Vissa system låter användaren hålla 
in en knapp under tiden användaren pratar. Systemet kan då med stor säkerhet tala om 
vad som är input och vad som inte är det. Nackdelen är att man måste använda en 
hand för att manövrera knappen. Denna teknik kallas ofta för push-to-talk, ptt. 
 
Ett annat sätt är att låta användaren trycka på en knapp precis innan han/hon börjar 
prata. Taldetektorn måste då avgöra när användaren har talat färdigt. Fördelen är att 
den ”vet” när ”input” börjar. Om andra människor talar i närheten eller om det är 



40 

mycket oljud kan användaren vänta tills inspelningsomständigheterna är mer gynn-
samma. Denna lösning har på grund av dessa fördelar valts till prototypen. Observera 
att de ljud som som uppstår i närheten av användaren sannolikt kommer från 
hans/hennes arbete och att användaren kanske kan påverka omgivningen så att om-
ständigheterna blir bättre. Denna teknik kallas ofta för push-to- initiate, pti. 
 
En tredje variant är att systemet är aktivt, ”lyssnar”, hela tiden. Eftersom systemet inte 
behöver aktiveras har användaren händerna fria. I en i tyst omgivning blir det inte 
svårt att urskilja vad som är tal. Det skulle kunna göras med en mätning av signalstyr-
kan, men i praktiken används mer sofistikerade metoder som också klarar av en del 
”störljud”. Är miljön bullrig och med andra människor som pratar som på Bilprov-
ningen blir detta en svår uppgift. Till detta kommer ytterligare ett problem: Om 
användaren av systemet talar till det ibland och till någon person (kund, kollega) i 
närheten ibland måste man ha en teknik för att skilja på vad som är input till systemet 
och vad som är avsett för den andra personen. En teknik är att använda ett nyckelord 
för att aktivera igenkännaren. Tanken är att säger användaren nyckelordet så vet sy-
stemet att det som kommer direkt efter är menat som input. En annan teknik är att sy-
stemet lyssnar tills användaren (besiktningsteknikern) säger ”paus”. Besiktningstekni-
kern kan då tala obehindrat med andra människor som kunden eller kollegor. För att 
aktivera systemet igen krävs en knapptryckning eller ett väl valt aktiveringsord. Detta 
problem slipper man med de två föregående teknikerna, ptt och pti. 
 
Vill man på Bilprovningen använda sig av en knappteknik måste man hitta en lämplig 
knapp och en lämplig placering för knappen. Kanske en knapp stor som en snusdosa 
placerad i bröstfickan kan vara en lättåtkomlig och lättmanövrerbar lösning. 
 
Talar två personer samtidigt måste man på något sätt kunna separera de två talsigna-
lerna. Med en riktad mikrofon monterad på ett headset är det möjligt att signalstyrkan 
mellan de två talsignalerna är tillräckligt stor för att det inte skall bli ett problem.  
 
Efter förbehandlingen skickas de delar av insignalen som (troligtvis) är tal vidare till 
igenkänningsmodulen i parametriserad form. 
 
5.2.1.3 Taligenkänning i prototypen 
Till igenkännaren som används i prototypen (ACE) hör en språkmodell och akustiska 
modeller. Språkmodellen talar om för igenkännaren vilka ord eller fraser som kan 
kännas igen och hur de uttalas. De akustiska modellerna talar om för igenkännaren 
hur den kan förvänta sig att dessa enheter ”låter”. Det vill säga det är dessa akustiska 
modeller (eller sekvenser av akustiska modeller) som ”jämförs” med den parameter-
sekvens som kommer från förbehandlingen. 
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Figur 17. Taligenkänning med ACE. 
 
Det kan till exempel i språkmodellen stå: 
Hjulcylinder = J U: L S Y L I N D E R; 
 
J, U:, L, S osv. är namn på akustiska modeller. Raden ovan tolkas som att det som står 
till vänster ska uttalas som det står angivet till höger, enligt denna sekvens av akus-
tiska modeller. Kolon efter U betyder att det är en lång vokal, c uttalas som ett S i 
detta ord. Dessa akustiska modeller kallas för monofoner eftersom varje modell repre-
senterar ett fonem (språkljud). 
 
När man skapar akustiska modeller säger man att man tränar igenkännaren. Detta görs 
på ett (stort) talmaterial där man vet vad som har sagts. Detta kan vara tidsödande 
men görs innan användning då tiden inte är av så stor vikt. För att få de akustiska mo-
deller man vill ha måste man spela in människor som säger det man vill modellera. I 
exemplet ovan var det fonem (språkljud) men observera att man kan använda stavel-
ser, ord eller fraser också. Skulle Bilprovningen vilja ha en akustisk modell för ordet 
hjulcylinder (som en enhet) skulle man behöva spela in många människor som säger 
”hjulcylinder” eftersom det inte redan finns inspelat. Nackdelen är att man måste 
spela in många människor och det tar tid och kostar pengar. Fördelen är att igenkän-
ningsnoggrannheten brukar bli bättre.  
 
I prototypen används akustiska modeller som kallas för trifoner18. Eftersom fonemen 
påverkas av de omgivande fonemen så har man gjort olika modeller för ett ”u” som 
uttalas mellan ”j” och ”l” och ett ”u” som uttalas mellan ”k” och ”l”. Antalet akustiska 
modeller blir större men igenkänningsnoggrannheten ökar. Med modeller som 
sträcker sig över ordgränser blir det ännu bättre. Ytterligare en förbättring är att an-
vända bredbandsmodeller istället för de ”telefonmodeller” som har använts. Man får 
då mer information att använda för igenkänning genom det bredare frekvensbandet. 
Fördelen med monofon och trifonmodeller jämfört med ordmodeller är att de kan an-
vändas till att känna igen vilket ord som helst. Det blir alltså lätt att lägga till ett ord i 
vokabulären. (Dessa modeller finns också tillgängliga på TMH.) 
 
De akustiska modellerna måste överensstämma så bra som möjligt med det verkliga 
uttalet under givna omständigheter för att man ska nå ett bra resultat. Om de akustiska 
modellerna är dåliga kommer hela igenkänningen att fallera, igenkännaren har ju inget 
                                                 
18 Jag har inte skapat dessa modeller utan de är en tillgång hos CTT/TMH. De aktuella modellerna 
heter sv_SE.FDB1000.ctba-tri/tri8  
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vettigt att jämföra med. Dessa är alltså en svag länk. Man skiljer på generella akus-
tiska modeller som är tränade på allt sorts tal (ett språk) och dialektala modeller där 
man bara har med ett dialektalt uttal. Vidare kan man tala om domänmodeller, barn-
modeller, kvinnliga/manliga modeller mm. Ju mer specifik modell desto bättre brukar 
det gå. Bäst är naturligtvis en individuell modell som passar just på den personen man 
vill känna igen. Problemet är att det kräver mycket talmaterial. För att slippa spela in 
timvis med tal för att träna modeller använder man sig av en teknik som kallas adapte-
ring.  
 
5.2.1.4 Adaptering 
När man adapterar akustiska modeller utgår man från modeller som man har tillgång 
till och ändrar de lite så att de bättre ska passa den individ man adapterar för. Denna 
teknik används i de tester med andraspråkstalare som gjorts. Se kapitel 6. I de 
presenterade diagrammen ser man hur igenkänningsnoggrannheten (accuracy) förbätt-
ras med ett litet inspelat talmaterial . 
 
5.2.1.5 Språkmodellen 
Språkmodellen innehåller förutom en ”uttalsdel” som ovan, en del som definierar 
vilka ord som förekommer i vilka kombinationer och vilka yttranden som kan väntas 
yttras i de olika tillstånden i en applikation. För chassinummertillståndet i prototypen 
skulle det kunna se ut så här: 
 
$<chassinummer> = <siffra> <siffra> <siffra> <siffra> ; 
<siffra> = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ; 
9 = N I: O | N I: E ; 
8 = Å T A ; 
7 = SJ U: ; 
osv. 
 
Den översta raden betyder att ett chassinummer är en kombination av fyra siffror. 
(4st. <siffra>) Den andra raden betyder att en siffra kan vara 0,1,2,3,4,5,6,7,8 eller 9. 
Tecknet | betyder ”eller”. De tre nedersta raderna hör till uttalsdelen. 9 kan alltså ut-
talas på två sätt. Ord (siffror) utan vinkelparenteser kan kännas igen av applikationen. 
Ordet ”siffra” och ordet ”chassinummer” omges av vinkelparenteser vilket betyder att 
de är abstrakta begrepp och inte kan kännas igen. Slutligen betyder $ att <chassi-
nummer> är en ”startproduktion”, det vill säga det är något applikationen kan säga till 
taligenkännaren att nu kommer ett yttrande av typ <chassinummer>. I prototypen ser 
det annorlunda ut, man kan bara säga en siffra i taget och det finns möjlighet att säga 
andra ord än siffror. Språkmodellen i prototypen har författaren författat. 
 
Genom att ha olika startproduktioner för olika användningstillfällen (tillstånd) i appli-
kationen kan man styra/begränsa vilka fraser eller ord som kan kännas igen vid varje 
tillfälle. De fraser som genereras av varje startproduktion bildar de olika hypoteser till 
vad som sagts vid varje igenkänningstillfälle. Igenkännaren kan bara känna igen ord 
(eller ljud) som har definierats i språkmodellen. Språkmodellen kallas också för 
grammatik (och ibland syntax eller vokabulär).  
 
5.2.1.6 Igenkänningen / jämförelsealgoritmen 
På ett ovetenskapligt sätt kan igenkänningen sägas gå till enligt följande. Den inkom-
mande parametersekvensen ”jämförs” med de parametersekvenser (hypoteser) som är 
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definierade som möjliga input av de akustiska modellerna och språkmodellen. Den 
hypotes som är mest lik den inkommande signalen enligt jämförelsealgoritmen läm-
nas som resultat, output.  
 
Jämförelsen går till på olika sätt i olika taligenkänningssystem, se till exempel Blom-
berg & Elenius för en beskrivning av teknikerna. Eftersom de akustiska modellerna 
representeras av sannolikheter och det mänskliga talet är så variationsrikt är resultatet 
av igenkänningen en ”bästa uppskattning” av ett antal givna hypoteser. Det är viktigt 
att förstå att igenkännaren inte kan känna igen ord som inte finns i språkmodellen el-
ler ens känna igen att den inte känner igen ordet. (Algoritmen hittar alltid den ”bästa” 
hypotesen.)  
 
Om man vid ett igenkänningstillfälle har väldigt många hypoteser att beräkna kan det 
bli svårt att klara av detta i realtid. Man beräknar då bara de mest lovande hypote-
serna. Att ändra denna inställning kallas för att göra en beskärning (av hypotesträdet). 
Man använder nästan alltid den engelska termen pruning.  
 
5.2.2 Möjliga igenkänningsproblem 
I grunden ligger problemen med taligenkänning i den stora variation av ljud som 
kommer in till systemet och till igenkännaren. Några problem har redan berörts ovan. 
Enligt Sadaoki Furui (Hammar, s 18) kan orsakerna delas in i tre grupper.: Omgiv-
ning, talare och utrustning, se figur.  
 

 
Figur 18. Orsaker till talvariation. 

 
I Bilprovningens fall kommer troligtvis bakgrundsbrus och buller att vara en proble-
matisk omständighet. Detta medför att mikrofonen kommer att bli en nyckelkompo-
nent19. Dess placering kommer också att vara av stor betydelse. Se vidare avsnittet om 
buller och brus för hur man försöker hantera dessa problem. Talare med ett uttal som 
avviker från det vanliga svenska kan få problem med dålig igenkänningsnoggrannhet. 
Detta beskrivs mer ingående i kapitlet taligenkänning för andraspråkstalare. Hur man 

                                                 
19 (Bekräftades av Rich Schulman på SpeechCraft vid en kortare intervju.) 
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kan hantera detta problem beskrivs i avsnittet om adaptering. Adapteringstekniken 
kan hjälpa nästan alla talare att få bättre igenkänningsnoggrannhet. 
 
5.2.2.1 Buller & Brus  
I detta avsnitt skiljs på buller och brus. Brus betecknar ett stationärt oljud (oönskat 
bakgrundsljud) och buller ett transient oljud. Till exempel ett fläktljud resp. en bildörr 
som slås igen. I förbehandlingen försöker man (ibland) att filtrera bort brus. Detta kan 
göras på olika sätt. Man kan använda sig av riktade eller närfältsmikrofoner för att få 
med så lite av omgivande ljud som möjligt. Det är då viktigt att mikrofonen hela tiden 
är riktad mot ljudkällan (munnen), varför ett headset är en bra lösning för en rörlig 
användare. Man kan också använda sig av en uppsättning av flera mikrofoner. Om 
avståndet dem emellan och riktningen till ljudkällan (munnen) är känd kan man filt-
rera ut talljudet. Detta är dock mer processorintensivt. Andra tekniker uppskattar det 
störande bruset och drar av det från insignalen eller lägger till det till de akustiska 
modellerna innan man gör själva igenkänningen. Man kan också träna systemet under 
de verkliga förhållandena med brus. Detta blir dock inte så bra om man har mycket 
buller som på Bilprovningen. Om man vet vilket buller som förekommer kan man ha 
akustiska modeller för detta buller och försöka hantera problemet i igenkännings-
steget. 
 
Strupmikrofoner har använts med viss framgång i akustiskt svårt störda miljöer, 
Hammar. 
 
5.2.2.2 Adaptering för förbättring av dålig igenkänningsnoggrannhet 
Varje individs uttal avviker från det genomsnittliga uttalet som används som utgångs-
punkt för de generella akustiska modellerna. Genom att ändra de generella modellerna 
något så att de bättre passar den enskilde individen kan prestanda förbättras. Detta 
förfarande kallas adaptering och de nya akustiska modellerna kallas för individuella 
akustiska modeller. Förbättringen kan antas bli större för dem med mer avvikande ut-
tal, se experimentbeskrivning i avsnittet taligenkänning för andraspråkstalare. Efter-
som adaptering kan hjälpa alla användare att få bättre igenkänningsnoggrannhet är det 
något som sannolikt blir aktuellt att använda sig av för Bilprovningen. 
 
5.2.2.3 Andra problem 
Andra problem kan vara: nätbrum i kanalen, glapp i någon kontakt, mm. Tekniken 
Barge-in, det vill säga möjligheten att avbryta talsyntesen, kan vara ett problem då 
man har överhörning mellan in- och utkanalen, som i telefon. 
 
5.2.2.4 Feltyper 
Igenkänningsfel kommer att inträffa och man måste ge användaren möjlighet/hjälp att 
förebygga felen, att upptäcka felen och kunna korrigera dem på ett enkelt och tillför-
litligt sätt. Se även avsnittet om riktlinjer för talteknlogi och hur det lösts i prototypen. 
 
För den fortsatta läsningen kan följande terminologi vara bra att kunna. Olika kombi-
nationer av vad som yttrats och vad som känts igen ger olika feltyper. Se tabell; A och 
B är ord i vokabulären och X ett ord som inte finns i vokabulären. 
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 Igenkänt A Igenkänt B Igenkänt 
AB 

Inget ord 
igenkänt 

Användaren 
säger A 

Rätt Substitutionsfel 
eller Förväxling 

Insättningsfel ”ej uppfattat”20 
eller Bortfall  

Användaren 
säger X 

Fel Fel Fel Rätt 

Användaren 
säger inget 
(buller eller 
brus) 

Fel Fel Fel Rätt 

Tabell 4. Olika typer av fel som uppstår vid taligenkänning. 
 
För att hantera felen i kolumnerna A, B och AB måste användaren kunna verifiera vad 
som känts igen och initiera en korrigeringsdialog vid behov. Har igenkännaren inte 
uppfattat vad som sagts kan den ta initiativet. Detta kan bli ett användbarhetsproblem 
om korrigeringsdialogen startar vid buller. För att undvika felen i rad X kan man ut-
bilda användarna. De måste då känna till och komma ihåg alla av vokabulären tillåtna 
yttrandevariationer. Detta kan vara en för det röststyrda systemet begränsande faktor. 
För igenkännaren är det en svår uppgift att känna igen alla möjliga meningsval för att 
uttrycka en viss funktion då dessa är många och svåra att förutse. Detta blir alltså 
svårt att implementera. 
 
Vid igenkänning av fraser med flera ord kan felen vara insättning av extra ord, sub-
stitution av ord och bortfall av ord. Frasen kan alltså bli delvis rätt. 
 
5.2.3 Talsyntes 
Dagens talsynteser låter inte helt naturtrogna men förstås vanligtvis utan problem. 
Man kan välja hur det ska låta och mellan några olika röster, till exempel man/kvinna, 
gammal/ung mm. Man kan också variera hur snabbt talet ska komma. Det kan utnytt-
jas när man vant sig vid rösten, så att man kan arbeta snabbare. I Windows kan man 
prova hur en (inte alltför bra) talsyntes21 låter. En bättre (svensk) finns på Nuance’s 
webbsidor22. Även svenska Infovox har en på sin hemsida23. 
 
Det finns olika tekniker för att skapa talet. Bäst låter det kanske om man spelar in 
människor som man sedan spelar upp. Vid behov kan man klistra ihop ord för att få 
långa yttranden. Men det är ett oflexibelt och dyrt sätt som dessutom har problem med 
satsmelodin när man börjar klippa ihop ord. För att få ett mer flexibelt system an-
vänds andra tekniker. Man skiljer på konkatenerings-, formant- och artikulatorisk 
syntes, se t.ex. Carlson och Granström 
 
För att få mer naturligt tal kan man istället för vanlig text ge talsyntesen en fonetisk24 
text via ett uttalslexikon. Man brukar kunna styra betoning (tryckstyrka), tonhöjd, fo-

                                                 
20 Brukar kallas för out-of-vocabulary eller rejection error. 
21 Gå in på programs|accessories|accessibility|narrator och prova olika inställningar 
22 www.nuance.com/demos/demo -vocalizer1_0.html Klipp ut och klistra in stycket ovan för att se vilka 
typer av problem man kan råka ut för! 
23 www.infovox.se/tdemoBabel.htm  
24 ”Ljudskrift” En grundläggande bok i fonetik är t.ex. Clas-Christian Elerts, 
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nemduration, mm. Denna metod kräver kunskaper i fonetik och om talsyntesen i 
fråga. 
 
I Bilprovningens fall bedömer jag att det inte kommer att bli några problem med för-
ståelse av talsyntesen. Däremot kommer det kanske att vara jobbigt att gå omkring 
med hörlurar hela dagen. Valet av bekväma hörlurar kommer att vara viktigt. Enligt 
de i lastbilshallen intervjuade besiktningsteknikerna kommer man inte att vilja an-
vända samma sorts hörlurar (med interkom) som används där en hel dag. ”Det går 
aldrig!” Den typ av hörlurar som man stoppar in i örat är heller inte bra av hygieniska 
skäl. Risken finns att man får olja i örat. 
 
Det är också viktigt att man läser upp rätt saker vid rätt tillfälle, man hör det man vill 
när man vill. Windows talsyntes läser inte alltid upp det man vill höra utan informa-
tion från fel ställe i föns tret. Det ligger inte på talsyntesen utan på programmet som 
väljer vad som skickas till talsyntesen.  
 
Det hävdas ofta att ett talat gränssnitt till ett datorsystem skulle ge människan en psy-
kologisk fördel25 eftersom talet är det naturliga sättet för människan att kommunicera. 
Min åsikt är att om man använder sig av en alltför människolik talsyntes finns risken 
att systemanvändaren tillskriver systemet egenskaper systemet inte har, till exempel 
känslor, intelligens och omvärldskunskap som alla människor ha r, men inte systemet. 
Det vill säga ett fall av antropomorfism. Detta kan leda till för högt ställda förvänt-
ningar på systemet från användaren. För att få mer rimliga förväntningar på systemet 
kan man använda en maskinell, ’Plåtniklas’, röst. En sådan röst ger användaren en 
mer rättvisande bild av vad systemet egentligen är. (Jämför med de riktlinjer som pre-
senteras ovan för interaction design, system transparancy och cognitive model of sy-
stem.) När användaren har en mer rättvisande bild av vad systemet kan prestera kan 
man byta till en mer angenäm röst. Jag skulle vilja ifrågasätta om det överhuvudtaget 
är en ”psykologisk fördel” att använda ett talat gränssnitt i ett system där människan 
måste samarbeta med ett datorsystem. Uppstår ett missförstånd när kommunikationen 
sker via ett grafiskt gränssnitt lägger sannolikt användaren skulden på sig själv: Jag 
förstår inte vad jag måste göra för att få datorn att göra si eller så. Vid ett missförstånd 
med ett talat gränssnitt kommer användaren säga: Jag vet att det jag sa var rätt, datorn 
förstår inte. I båda fallen är missförståndet ett hinder i arbetet. Frågan är vad som är 
värst; frustrationen över att inte förstå eller frustrationen över att datorn inte förstår. 
De båda gränssnitten bör istället jämföras i termer av ergonomi, användbarhet och 
effektivitet. Man kan alltså diskutera om användaren ska anpassas till programmet 
eller programmet till användaren. I praktiken blir det nog en kompromiss. Jämför med 
krav som ställs av och på ett talstyrt IT-stöd som presenteras i ett annat kapitel. 
 
5.2.4 Avancerade dialogsystem  
Med de tekniker som beskrivits i avsnitten ovan kan enklare dialogsystem byggas 
upp. För mer komplexa tillämpningar med stora vokabulärer och stor frihet för an-
vändaren att uttrycka sig som han/hon vill krävs mer avancerade metoder. Bland an-
nat använder man enligt Michael McTear (s 6) “a dialog history, a task record, a 
world knowledge model, a domain model, a generic model of conversational compe-
tence and a user model.” De nämnda kunskaperna behövs för att systemet ska förstå 
mänsklig diskurs och vad användaren refererar till i dialogen och omvärlden.  

                                                 
25 Vad som menas med psykologisk fördel definieras normalt inte. 



 47

 
Dialogsystem kan delas in efter vilken strategi som används för att kontrollera dialo-
gen. (McTear, s3) 
 

1. Finite state based systems 
2. Frame based systems 
3. Agent based systems 

 
Ett finit-state-system har ett antal ”tillstånd” som användaren kan hoppa mellan. I 
varje tillstånd kan man säga/göra vissa saker i en viss ordning som till exempel i pro-
totypen. Detta är enklast att bygga upp och programmet har kontrollen över dialogen. 
I ett frame-baserat system har man ett ”formulär” med ”luckor” som ska fyllas i av 
användaren. Användaren kan ge svaret på en eller flera luckor åt gången och systemet 
frågar efter resten. Detta ger mer flexibilitet och initiativmöjligheter åt användaren 
men gör systemkonstruktion svårare. Ofta kan användaren säga det han/hon vill på 
flera olika sätt utan att det är ett problem för systemet. Ett agentbaserat eller AI-sy-
stem är designat för en komplex kommunikation mellan användaren och systemet. De 
är olika konstruerade beroende på vilken typ av intelligent beteende som önskas av 
systemet. Dialogen utvecklas under användandet när systemet förstår mer och mer om 
vad användaren har för mål.  
 
I de mer avancerade dialogsystemen på TMH används förutom talsyntes och automa-
tisk taligenkännare bland annat ”animerade agenter” (talking heads) och talarverifie-
ring.  
 
I Bilprovningens fall är arbetsuppgifterna tydligt definierade och systemet behöver 
troligen inte ta några ”intelligenta initiativ”. Man kommer därför sannolikt inte att be-
höva använda de mest avancerade dialogteknikerna. 
 
De avancerade systemen är ofta avancerade för att man vill att det ska vara enkelt för 
användaren att använda systemet. (Vem som helst som kan prata ska kunna använda 
systemet.) Ett större system med många funktioner och en enkel uppbyggnad (till 
exempel finit-state) kan vara krävande för användaren. Användaren måste kanske 
komma ihåg vad som kan sägas, när och hur det skall formuleras. För att hitta alla 
funktioner måsta användaren ha en bra bild (kognitiv modell) av systemet. Detta kan 
användaren få genom utbildning och övning med systemet.  
 
Vissa problem är lättare att lösa om de kan visualiseras. Ska användaren lösa problem 
med hjälp av ett system som arbetar utan bildskärm bör man ha detta i åtanke. 
 
Naiva användare av avancerade system kan felaktigt tro att systemet klarar av det 
mesta som människor klarar av, ”Det beter sig och låter ju som en människa!”. Detta 
kallas för antropomorfism och innebär att användaren har en felaktig uppfattning om 
vad systemet klarar av. Ironiskt nog kan man konstatera att detta skulle motverkas av 
ett system som låter som en Plåtniklas och formulerar sig illa. Det kanske skulle 
hjälpa användaren att framgångsrikt använda systemet. 
 
Ska ett antal val presenteras i ett grafiskt gränssnitt är storleken på skärmen en be-
gränsning. (Hur många knappar får plats?) I ett talat gränssnitt är användarens minne 
begränsningen. (Hur många val kan man komma ihåg?) Även tiden det tar att presen-
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tera valen kan vara begränsad. Det verkar vara en fördel för det grafiska gränssnittet, 
men om användaren vet vilka val som är möjliga behöver de inte presenteras. Använ-
daren av det talade gränssnittet kan säga sitt val på en gång. I det grafiska gränssnittet 
måste valen ändå visas för att man ska kunna klicka på dem. Det finns alltså en be-
gränsning i det grafiska gränssnittet som inte längre finns i det talade. Begränsningen 
ligger istället i det antal val taligenkännaren klarar av att differentiera mellan. För att 
det ska vara lätt för användaren att veta vilka val som är möjliga måste de formuleras 
så intuitivt/naturligt som möjligt. (Observera likheten mellan ett ”kommandorads-
gränssnitt” och talgränssnittet.) 
 

5.3 Riktlinjer för talteknologi  
De flesta riktlinjer för att designa talbaserade system förekommer i en kort lista, pub-
licerad av någon eller några som är verksamma på området. Mig veterligen finns 
ingen internationellt accepterad norm. Vid tillämpandet av riktlinjerna måste man ofta 
använda mycket sunt förnuft samt kunskaper och erfarenheter av talteknologi. Det 
tycks att för att lyckas med ett talgränssnitt bör man ha erfarenheter på området, det 
räcker inte med goda råd/riktlinjer. Den riktlinje som alltid återkommer är att göra 
användartester, igen och igen och igen och igen... 
 
Flertalet riktlinjer behandlar problem som förväntas uppstå när en oerfaren användare 
interagerar med systemet. Bilprovningen kommer att utbilda dem som skall använda 
systemet och de kommer därför att kunna betraktas som vana användare från början. 
Forskning visar också att en långtidseffekt av användning är att taligenkänningsnog-
grannheten ökar. De riktlinjer som behandlar nybörjarproblem bör man därför inte 
direkt implementera utan först kritiskt värdera om de är relevanta på Bilprovningen. 
 
En ytterligare distinktion man kan göra är att det finns riktlinjer som är avsedda för 
design av ”intelligent machines” och de för ”simple machines”, se Rosenfeld et al. 
(2001) Interaktionen kommer att se  olika ut om användaren förväntar sig ett intelli-
gent beteende av maskinen eller om användaren står för det intelligenta resonerandet 
och maskinen bara utför de uppgifter som användaren kräver. Naturligtvis kan man 
tänka sig en intelligensskala mellan dessa poler. 
 
Riktlinjer för hur man ska utforma talgränssnitt finns på olika nivåer. På en nivå ger 
man riktlinjer för hur man bör genomföra utvecklingen, på en annan hur dialogen ska 
utformas, på en tredje hur de fyskiska delarna av systemet bör vara beskaffade. I det 
följande nämns och redovisas en del riktlinjer. 
 
5.3.1 EAGLES och DISC 
The EAGLES guidelines26 föreslår en metodik som liknar den användarcentrerade be-
skriven tidigare i uppsatsen. För att samla data inför utformningen föreslås två meto-
der, dels att studera inspelningar av människa-människainteraktion i en situation lik-
nande den som systemet ska användas i och dels att göra simuleringar med Wizard-
of-Oz teknik. WOZ-tekniken går ut på att låta en människa (designern) simulera sy-
stemet utan att användaren vet om detta. Vikten av användartester påpekas också. 
 
                                                 
26 www.ilc.pi.cnr.it/EAGLES96/browse.html The Expert Advisory Group on Language Engineering 
Standards (EAGLES) is an initiative of the European Commission. 
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På en annan nivå ges riktlinjer för hur (den talade) dialogen ska utformas. Till exem-
pel Guidelines for cooperative dialogue27 av DISC. Dessa grundar sig delvis på 
Grice’s maxim28.  

• Maxim of Quantity: make your contribution as informative as required.  
• Maxim of Quality: do not say what you believe to be false or that for which 

you lack adequate evidence.  
• Maxim of Manner: avoid obscurity of expression and ambiguity; be brief and 

orderly.  
• Maxim of Relation: be relevant (see Sperber and Wilson's theory of 

Relevance)  

Till exempel med utgångspunkt i Grices maxim om kvantitet ger DISC riktlinjen 
make your contribution as informative as required (for the current purposes of ex-
change). Denna generiska riktlinje kan sedan specificeras: Provide feedback on each 
piece of information provided by the user. DISC presenterar 13 generiska och 11 spe-
cifika riktlinjer och man förklarar även på sin webbplats hur de ska och inte ska til-
lämpas. 
 
5.3.2 Speech interface guidelines and characteristics (Rudnicky, CMU) 
På ytterligare en nivå ges konkreta riktlinjer till exempel för hur feedback skall läm-
nas. Det kan till exempel vara via LED-indikatorer, toner eller via talsyntes. Alexan-
der Rudnicky på Carnegie Mellon University har presenterat speech interface guideli-
nes29 som ger rekommendationer på en konkret nivå. Se bilaga.  
 
Rudnicky har även presenterat en klassificering av de yttranden som en användare 
skulle kunna tänkas säga till systemet. En klass är de yttranden som används för att 
lösa arbetsuppgiften, de andra fem klasserna handlar om metaspråk, det vill säga ni-
våer där man kontrollerar och styr det röststyrda systemets beteende. Rudnicky menar 
att ett lägsta krav på intelligent beteende av ett talstyrt system är att det kan förstå ytt-
randen inom de olika klasserna.  
 

1. Content yttranden som används för att lösa arbetsuppgiften. Den ”ideala” ni-
vån av interaktion. I praktiken kommer inte ens en expertanvändare befinna 
sig på den här nivån hela tiden. 

2. Possibility ”Dator, vad kan jag säga just nu?” 
3. Orientation ”Dator, var är jag?” 
4. Navigation ”Framåt, bakåt, huvudmeny!” Röra sig i hyperrymden. 
5. Control ”Paus, sluta lyssna”, ”Dator, börja lyssna!” 
6. Customization ”Dator, definiera följande ord” Skapa makron, mm. 

 
Originaltexten som finns på internet30 ger utförligare förklaringar. 
 

                                                 
27 www.disc2.dk/tools/codial/guidelinetable.html  DISC var ett europasamarbete för sammanställning 
av riktlinjer för talteknologi. Olika företag och institutioner samarbetade. 
28 principen om kooperativ konversation, relevant information mm. Se språkfilosofen Grice P. H. 1975. 
29 www.speech.cs.cmu.edu/air/papers/SpInGuidelines/SpInGuidelines.html  
30 Chracteristics of a user-aware speech interface 
www.speech.cs.cmu.edu/air/papers/InterfaceChars.html 
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5.3.3 Microsoft 
Microsoft har publicerat31 riktlinjer för design av VUIs, Voice User Interfaces32. 
Dessa behandlar dock problem som kan uppstå när användare utan systemkunskap 
ska använda en VUI. I Bilprovningens fall finns möjligheten att utbilda användarna så 
att de flesta av de beskrivna problemen kan undvikas. Dessa förklaras av detta skäl 
inte här. 
 
5.3.4 Design Challenges (Yankelovich et al.) 
Yankelovich et al.33 har under utvecklingen av en forskningsprototyp benämnd Spee-
chActs34 sammanställt fyra ”design challenges” och olika strategier för att hantera 
dessa. SpeechActs är ett talgränssnitt till ett antal olika applikationer som e-post, ka-
lender, väder och börsnoteringar. Syftet var att testa olika gränssnittslösningar och 
även om dessa påverkar igenkänningsnoggrannheten. Man ville testa ett gränssnitt 
som enbart var talat, men påpekar vikten av att använda begrepp konsistent om man 
planerar att använda ett grafiskt gränssnitt emellanåt (som på Bilprovningen). 
 
I SpeechActs projektet (ibidem) har man gjort ett antal användartester. En testgrupp 
var personer från utvecklingsteamet. Idéen med detta var att man ville utvärdera pre-
standa på taligenkännaren utan att eventuella effekter och brister från gränssnittet 
skulle påverka. Detta skulle kunna ge en antydan om hur erfarna användare kan han-
tera systemet. Det visade sig att igenkänningsnoggrannheten var ca 10 % bättre för 
utvecklarna än för förstagångsanvändarna. Förstagånganvändarna klarade inte av alla 
uppgifter, de behövde mer tid och fler yttranden än utvecklarna. De olika gränssnitts-
versionerna verkade inte ha någon inverkan på igenkänningsnoggrannheten. Igenkän-
ningsnoggrannheten verkade inte påverka hur nöjda testpersonerna var med produk-
ten, utan det som verkade vara avgörande var om produkten uppfyllde förväntning-
arna eller inte. Om man ska introducera en produkt måste man alltså se till att använ-
darna har rimliga förväntningar. 
 
De ”Design challenges” som man stött på i SpeechActsprojektet under utvecklingen 
av projektets konsumentprodukt och hur man har hanterat dessa (referat) samt vad 
man kan göra på Bilprovningen för att hantera liknande problem gås igenom i det föl-
jande. 
 
Challenge: Simulating conversation. För att få en framgångsrik talkommunikation 
mellan dator och människa bör man efterlikna mänsklig konversation. Kan använda-
ren använda de vanliga konversationskonventionerna kan mycket i dialogen lämnas 
underförstått. I SpeechActsprojektet försöker man att skapa ”a common ground”, det 
vill säga etablera ett samtalsämne i början på varje (del-) dialog. Man hävdar att man 
får ett bättre flyt i konversationen då. På Bilprovningen kommer detta sannolikt inte 
vara viktigt då dialogen troligtvis blir formell och arbetsuppgifterna är förutbestämda. 
Besiktningsteknikerna kommer dessutom att få utbildning på systemet. Man använder 
sig av prompttoner för att signalera till användaren att nu är det din tur att tala. Man 
använder prompten ”What now?” för att signalera att en subdialog är avslutad, till ex-
                                                 
31 www.microsoft.com/speech/techInfo/whitepapers/papers/designguide.asp  och 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ms agent/guidlin_2qzy.asp   
32 SUI, Spoken/Speech User Interface förekommer också. 
33 Designing SpeechActs: Issues in Speech User Interfaces. 
www.acm.org/sigchi/chi95/proceedings/papers/ny_bdy.htm 
34 Speech acts är ett begrepp myntat av filosofen Searle (19xx).  
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empel att ett e-brev är skickat. För att inte dialogen ska upplevas som långsam har 
man provat en barge-in-teknik som ska möjliggöra användaren att avbryta talsynte-
sen. Man vill ge användarna möjlighet att styra hastigheten på det syntetiska talet och 
man funderar på att ersätta en del av de upplästa prompterna med ”auditory icons”. 
Då SpeechActs använder sig av en telefon kan man också tänka sig att använda 
knappkommandon. Barge- in i telefonsammanhang är svårt då det finns en överhör-
ning mellan in och ut kanalen. På Bilprovningen kan man troligtvis på ett enkelt sätt 
skilja på in och utsignal och därmed underlätta barge-in. Auditory icons eller ”ear-
cons” tror jag att man med fördel kan använda på Bilprovningen eftersom man har tid 
att lära sig deras betydelse och de kan snabba upp människa-systeminteraktionen. 
 
Challenge: Transforming GUIs into SUIs35. I SpeechActs utgick man från existerande 
applikationer. På Bilprovningen kommer handdatorn att vara utgångspunkt. 
Användarstudierna gjorde det uppenbart att GUI-konventioner inte kan överföras 
framgångsrikt till SUIs. Trenden går mot mänsklig konversation och bort från grafiska 
paralleller. Ordförrådet bör hämtas från mänsklig konversation på området och inte 
från fönstergränssnitt. Användning av talknappar, det vill säga att istället för att 
klicka på en knapp uttala knappens namn, är troligtvis inte framgångsrikt. Organise-
ring och presentation av information skiljer sig åt och bör ägnas särskild omtanke. 
Pop-up dialoger där man ska svara ja/nej eller OK/avbryt fungerar inte bra i tal efter-
som människor sällan svarar endast ”ja” eller ”nej” på en ja/nej- fråga. (som till exem-
pel ”Vet du vad klockan är?”) Att man inte kan vara säker på vilket svar man får på en 
ja/nej-fråga blir problematiskt vid design och det hanterades på olika sätt. Först tog 
man bort de dialogrutor som var möjliga. På de ställen där det krävdes en bekräftelse 
tillät man fler svar än bara ja och nej, bland annat tillät man svar med ja/nej och ett 
nytt kommando i samma fras. Ett nytt kommando behandlades som ett implicit ja (”ja, 
allt i sin ordning, fortsätt med...”). I vissa fall gav man directive prompts, explicita 
direktiv på vad som kan sägas. ”Säg skicka, redigera eller radera.” (Författarens 
tillägg: vid upprepade missförstånd kan man låta systemet välja det ”säkra alternati-
vet” automatiskt för att inte förlora sig in i en jobbig dialog för att rätta till missför-
stånd.) 
 
Challenge: Recognition errors. Förutsägbarhet är en viktig egenskap hos ett system 
med god användbarhet. Oförutsägbarheten hos taligenkännaren är därför ett problem 
hos talgränssnitt. Användaren kan uppfatta systemet som ohjälpsamt och oförutsäg-
barheten gör det svårt för användaren att bilda sig en användbar mental modell av sy-
stemets beteende. Oförutsägbarheten i applikationens beteende kan skapa frustration 
hos användaren (liksom igenkänningsfel kan). Osäkerheten i taligenkännaren gör det 
nödvändigt att ständigt kontrollera och verifiera vad som känts igen. ”Ironically, the 
bane of speech-driven interfaces is the very tool which makes them possible: the spe-
ech recognizer.” (ibid. s 8) Igenkänningsfelen delas in i rejection, substitution och in-
sertion errors. (Jämför med avsnittet om feltyper ovan.) För att hantera rejection- fel 
som innebär att igenkännaren inte har någon hypotes om vad som sagts gav man pro-
gressiv hjälp. Det kan räcka med att användaren säger samma sak igen, men om det 
blir upprepade igenkänningsfel ger systemet utförligare och utförligare tips som kan 
hjälpa, till exempel enligt följande lista: 
 

                                                 
35 Transforming Graphical User Interfaces into Speech User Interfaces. 
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1. What did you say? 
2. Sorry? 
3. Sorry. Please rephrase. 
4. I didn’t understand. Speak clearly, but don’t overemphasize. 
5. Still no luck. Wait for the prompt tone before speaking. 

 
Detta ger användaren en känsla av att systemet försöker förstå. Rejectionsfel är fru-
strerande men substitutionsfel kan orsaka skada. Till exempel om en besiktningstek-
niker har bett om och fått hjälp uppläst och sedan säger ”repetera” men systemet för-
står ”rapportera”. Att verifiera alla kommandon blir för jobbigt för användaren, därför 
verifierar man bara de kommandon som kan förstöra data eller sätta igång händelser 
explicit. Kommandon för att presentera information kan utföras direkt om man ger 
användaren en möjlighet att avbryta. På Bilprovningen kommer man att behöva verifi-
era de inlästa bristerna någon gång innan rapportering till Vägverket. Man kan göra 
det direkt i samband med inläsning eller som ett enskilt moment precis innan rappor-
tering. Insertion/insättningsfel sker när igenkännaren känner igen något som inte var 
ägnat för igenkänning, t.ex. bakgrundsbuller, en annan konversation, mm. Dessa fel 
kan hanteras som felen ovan och för att undvika dessa fel kan man stänga av och sätta 
på igenkännaren med knapptryckningar. 
 
Challenge: The nature of speech. För att framgångsrikt interagera med en SUI krävs 
andra mentala förmågor än vid interaktion med en GUI. De kognitiva förmågorna, 
korttidsminne, förmågan att upprätthålla en mental modell av systemets tillstånd, för-
mågan att visualisera hur information är strukturerad m.fl. blir viktigare och mer krä-
vande med ett talgränssnitt. Lång tystnad kan upplevas som pinsam och obekväm och 
kan tvinga användaren att svara innan han/hon hunnit tänka klart och formulerat sig 
vilket kan öka risken för igenkänningsfel. Att inte ha nödvändig information framför 
sig visuellt kan också försvåra problemlösning. Mängden information blir snabbt 
överväldigande när den presenteras auditivt. För att hantera dessa problem inför man 
funktioner för att kunna filtrera och snabbskanna denna. Man följer också etablerade 
mönster när informationen presenteras. I en tabell ordnas till exempel kolumnerna på 
ett sätt som är naturligt att läsa upp i en talad mening. När tabellen presenteras läser 
man första raden som en mening med kolumnrubriker och cellernas värden, man eta-
blerar ett mönster. Vid de följande raderna kan man bara läsa cellernas innehåll och 
ändå uppnå en god förståelse. Man spar på så sätt också tid. För att slippa listor eller 
menyer ger man användaren en idé om vad som kan sägas. Till exempel startar man i 
kalenderapplikationenen med att säga ”Today, you have...” Genom att initiera konver-
sationen och antyda samtalsämne och vid vilken punkt i dialogen man befinner sig 
blir det naturligt för användaren att svara ”What do I have tomorrow?” eller ”What 
does Paul have today?” Tystnad kan vara tvetydigt, ibland betyder det att igenkänna-
ren arbetar, ibland att taldetektorn inte har uppfattat något. Denna tvetydighet planerar 
man att komma ifrån genom att införa en ”audio cue” som ska indikera att igenkänna-
ren arbetar. Då kommer tystnad enbart att betyda att systemet väntar på input. 
 
De presenterade riktlinjerna kan vara till hjälp för Bilprovningen vid utveckling eller 
upphandling. De talar om eller antyder hur problem som uppstår under utvecklingen 
kan lösas. De kan också användas för att formulera krav på ett talstyrt system. För att 
riktlinjerna ska vara till hjälp måste man veta hur de ska tillämpas och då räcker inte 
sunt förnuft utan det krävs också kunskaper och erfarenheter; kunskaper om taltek-
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nologi och användningskontexten samt erfarenheter av utveckling av talstyrda system 
och av dagens IT-stöd på Bilprovningen. 
 

5.4 Existerande system  
För att undvika att uppfinna hjulet igen eller trilla i fallgropar som andra har trillat i 
presenteras nedan de röststyrda fordonsinspekteringssystem som författaren har lyck-
ats hitta. Dessa kan med fördel jämföras med Simon för att hitta starka och svaga si-
dor. I detta avsnitt beskriver jag vad jag har kunnat ta reda på om systemen från 
CMU, CARTEC och Explizit. Inget av systemen är en kommersiell produkt. Den 
kanske intressantaste frågan för Bilprovningen är varför inget av systemen har utveck-
lats färdigt. Denna fråga har inte kunnat besvaras här ty jag har i skrivande stund inte 
kunnat testa något av systemen, vilket naturligtvis hade varit  värdefullt även ur andra 
aspekter. Eftersom man kan lära sig en del av att studera andra röststyrda system från 
andra tillämpningsområden ges en kort översikt om var man skulle kunna söka mer 
kunskap. 
 
5.4.1 Fordonsinspekteringssystem 
5.4.1.1 SpeechWear, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 
Informationen jag har kommer från rapporter publicerade på universitetets internetsi-
dor, se bilaga för deras egen beskrivning av systemet. SpeechWear används som al-
ternativ till papper och penna vid inspektion av ”an amphibious assault vehicle”. Den 
insamlade informationen används för att planera service, reparationer och beställning 
av reservdelar. En checklista på 467 punkter gås igenom. Systemet klarar inte hela 
inspektionen då den ansträngande uppgiften att inspektera motorrum saknas. Väldigt 
lite träning krävdes. I vilken miljö det testats är oklart. Systemet bedömdes som fram-
gångsrikt. Detta är ett intressant projekt för Bilprovningen. Man bör försöka skaffa 
mer information. 
 
5.4.1.2 SpeechLine, CARTEC, München  
Den information som jag erhållit är marknadsföringsmaterial som använts vid någon 
mässa och ett tidigt utkast på tänkt användning. Informationen kommer direkt från 
utvecklingschefen Leonard Strobl på CARTEC GmbH. München, Tyskland via Bo 
Carlson på Bilprovningen. Informationen visar inte hur det fungerar i en verklig situa-
tion och det är oklart hur långt utvecklat det är. Systemet var tänkt för bilprovningen 
(TÜV) och verkstäder i Tyskland men blev aldrig en färdig produkt. Som skäl till 
nedläggning gavs att Siemens slutat utveckla taligenkänningen som de använde sig 
av. (Detta är troligtvis inte den enda orsaken då denna bit är lätt att ersätta.) Inga mått 
på prestanda har erhållits och det är oklart om det testats skarpt. 
 
5.4.1.3 Prototyp från Explizit, Skellefteå 
Informationen har erhållits via Bilprovningen, Explizits största ägare, i form av en 
examensarbetsrapport. Prototypen är ett examensarbete som vidareutvecklats något. 
Man har såvitt jag vet bara gjort om gränssnittet till handdatorn. Oklart om det testats 
av andra än utvecklarna.  
 
Informationen jag kommit över är alltså inte särskilt omfattande men för att enkelt 
kunna jämföra systemen har följande tabell ställts upp. Till alla jämförelsekriterier 
finns inte svar men dessa är ändå med i tabellen eftersom det är intressanta jämförel-
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ser att göra. Vidare jämförelser skulle kunna göras utifrån den disskusion om använd-
barhet eller de krav som presenterats tidigare i rapporten. Frågetecken i tabellen bety-
der att uppgiften är osäker eller att uppgift därom saknas. 
 
 SpeechWear CARTEC Explizit 
Typ av system Forskningsprototyp Försök till 

kommersiell 
produkt 

Utvecklas för 
Bilprovningen. 

Fullt utvecklad prototyp? Ja Ja? Nej? 
Testat på slutanvändare Ja ? Nej? 
Testad i miljö som liknar 
Bilprovningens 

? ? ? 

Funktioner som liknar Bil-
provningens behov 

Ja. Både input och 
hjälpsök möjligt 

Ja, troligtvis Ja? 

Möjlighet att söka infor-
mation externt 

Ja Nej? ? 

Mobilt Ja, WaveLAN Ja, DECT-
telefon 

? 

Dialoghanteringsmetod, 
finit state? 

Ja Ja Ja 

Brusfiltrering och buller-
reducerande teknik 

   

Igenkänningsnoggrannhet     
Igenkänningsfel-hantering Ingen info Ingen info 

/sekreteraren 
rättar! 

Ingen info 

Input/Output Headset, liten 
gråskale VGA-
display 

DECT-telefon 
samt skärmar 
placerade i 
hallen 

? 

Hårdvara Personburen Toshiba 
Notebook, Pentium 
75MHz, 40 Mb 

PC på nätver-
ket? 

? 

Ålder 1996? 1998? 2002 
Talaroberoende Ja? Ja? Ja? 
Inmatningsmetod (Konti-
nuerligt tal, ptt, pti) 

? ? ? 

Vokabulärstorlek, språk-
modell och akustiska mo-
deller 

? ? ? 

Igenkänningsteknik 
(HMM/ANN/…) 

   

Realtidssystem? 
Tillräckligt snabbt? 

   

Tabell 5. En jämförelse av 3 IT-stöd för fordonsinspektion som använder talteknologi 
samt en uppräkning av ytterligare punkter som dessa kan jämföras på. (Frågetecken 
betyder att uppgiften inte finns eller är osäker.) 
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Innan eventuell vidare utveckling av talstyrt IT-stöd på Bilprovningen bör man natur-
ligtvis skaffa sig mer information om dessa system.  
 
Under examensarbetets senare del har även företaget Voxi36, Stockholm, gjort en de-
monstrator åt Bilprovningen. Den grundar sig till viss del på de kunskaper som tagits 
fram inom detta examensarbete. Hela applikationen är implementerad på en PDA 
(Personal Digital Assistant) till skillnad från de ovan presenterade systemen som alla 
varit beroende av en stationär dator. Om detta visar sig fungera tillräckligt snabbt är 
det ett intressant alternativ då man slipper en omfattande trådlös kommunikation. 
 
5.4.2 Andra talstyrda system 
5.4.2.1 Röststyrda telefontjänster 
Talstyrda telefontjänster kan man testa själv, det är bara att ringa! Av det kan man få 
en uppfattning om hur bra och hur avancerade kommersiella system är idag. Det man 
bör ha i åtanke är att dessa telefonsystem är utvecklade för att klara andra utmaningar 
än de som erbjuds på Bilprovningen i besiktningshallen. De är tänkta att användas vid 
enstaka tillfällen. De måste kunna användas av ”naiva” användare, det vill säga an-
vändare som inte har kunskaper om systemet eller taligenkänning. Man kan inte ut-
bilda användarna i användandet av tjänsten. De bör klara alla typer av telefoner, tele-
fonförbindelser och bakgrundsljud. Tjänsterna är talaroberoende. Ofta är tjänsterna 
ganska enkla databassökningar. Kunderna (användarna) accepterar ofta en hel del 
igenkänningsfel om tjänsten är gratis eller billig. Att det går långsamt är ofta heller 
inte något problem. 
 
Den som inte har några erfarenheter av talstyrda telefontjänster kan testa nedstående 
nummer. Tanken är att man ska kunna använda systemen utan instruktion. 
 

• DN väder 071-41 10 10,  
• Sjöfartsverket Kustväderinformation 08-612 54 40 
• SL trafikupplysning 08-6000 600, (Jämför med det gamla systemet med en sif-

ferkod för varje hållplats.) 
• SJ 0771-75 75 75 (alt. 0) 
• Swebus Express talsvarsupplysning 08-545 68 999 
• SAS SpeechLine 0770-727 888 
• Vägverkets Röst-Svar, 077-114 15 16 (Jämför med Bil-Svar 077-125 25 25.) 
• StockPicker 0715-61004 
• Telia nummerupplysning 118 888 
• Bilprovningens bokning 0771-212 213 (personlig bokning 0771-600 600) 
• Många fler finns. 

 
5.4.2.2 Övriga 
Det finns talstyrda system inom många andra områden. I bilar kan man manövrera 
navigationsinstrument och andra apparater med rösten. Amerikanska postverket har 
använt taligenkänning för att effektivisera paketsorteringen. Det finns talstyrda opera-
tivsystem, dikteringsprogram mm. Läsvärda facktidskrifter och konferenser är AVIOS 
(Applied Voice I/O Society), Eurospeech och ICSLP. 
 

                                                 
36 www.voxi.se  
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6 Taligenkänning för andraspråkstalare 
 
En del av Bilprovningens anställda har andra språk än svenska som modersmål och 
det är naturligt att fråga sig hur bra (eller om) taligenkänning fungerar för personer 
med brytning. Det är även intressant att fråga hur bra adapteringstekniken (som för-
klarats i 5.2.1) fungerar för andraspråkstalare eftersom man vanligtvis kan förbättra 
igenkänningsnoggrannheten genom att göra en individuell adaptering av de akustiska 
modeller som används. Med andraspråk menar jag i denna text ett språk som man har 
lärt sig i vuxen ålder. 
 
För att försöka svara på frågorna har ett test genomförts. För testet har program från 
ett tidigare examensarbete vid TMH av Henrik Söderquist använts. I Söderquist exa-
mensarbete utvecklades en telefontjänst för individuell adaptering av akustiska mo-
deller (monofoner) för taligenkänning. I examensarbetet ingick även ett testprogram 
för att utvärdera hur bra adapteringen fungerat. Detta testprogram och telefontjänsten 
har använts (i något modifierad form) för att försöka svara på frågorna ovan. Författa-
ren har spelat in försökspersonerna och analyserat testresultaten medan adapterings 
och testprogram funnits tillgängliga via CTT/TMH. 
 
Misstanken var naturligtvis att taligenkänningen skulle fungera sämre för andra-
språkstalarna. Det fanns också en misstanke (farhåga) att adapteringen skulle fungera 
sämre eller inte alls eftersom det verkar rimligt att anta att den akustiska variationen i 
uttalet är större för en andraspråkstalare än för en modersmålstalare. Det vill säga en 
modersmålstalare (av svenska) kommer alltid att uttala ett /a/ som ett svenskt /a/ men 
en andraspråkstalare kommer ibland att säga ett svenskt /a/ och ibland något annat än 
ett svenskt /a/. Följden av det inkonsekventa uttalet skulle bli att det inte går att adap-
tera den akustiska modellen för /a/ på ett bestämt uttal eftersom uttalet hela tiden vari-
erar. 
 

6.1 Försökspersonerna 
Sex personer som har haft svenska som modersmål har jämförts med fem personer 
som lärt sig svenska i vuxen ålder. Alla försökspersoner är vuxna. ”Svenskarna” är 
akademiker och flera av dem jobbar eller har jobbat på TMH med ett undantag som är 
en besiktningstekniker från Bilprovningen. Andraspråkstalarna är anställda vid 
Bilprovningen eller bekanta till författaren. Med andraspråkstalare menar jag här nå-
gon som har svenska som andraspråk. Det är i sammanhanget intressant att veta hur 
länge andraspråkstalarna har varit i Sverige samt vilket modersmål de haft. : 
 

Försöksperson Modersmål Hur länge i Sverige 
Fp 1 Grekiska 16 år 
Fp 2 Tyska 8 månader 
Fp 3 Irak 22 år 
Fp 4 Spanska 11 år 
Fp 5 Finska ~35 år 

Tabell 6. Försökspersoner i testet, sorterade efter hur bra igenkänningen gick. 
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Min subjektiva bedömning är att alla kunde tala och kommunicera bra på svenska, 
men det fanns skillnader i hur bra de läste högt. Detta kan ha påverkat testresultatet 
eftersom de vid inspelningen fick läsa svenska meningar från ett papper. 
 

6.2 Inspelning 
Försökspersonen har fått ringa ett telefonnummer och i telefonen fått läsa upp 35 st. 
meningar från ett papper vid två tillfällen, det vill säga totalt 70 olika meningar. I tele-
fonen ger en syntetisk röst instruktioner: ”Läs yttrande nummer ett.” osv. Varje me-
ning lästes tre gånger för att säkerställa att det fanns tillräckligt mycket ”bra” inläst 
material. (Det var inte helt ovanligt med felläsningar eller att taldetektorn klippte ytt-
randet vid fel tidpunkter.) Försökspersonen fick innan samtalen instruktioner om att 
inte börja läsa för tidigt, inte göra alltför långa pauser vid läsningen, till exempel vid 
kommatecken, och att läsa helt normalt. Denna inspelning av adaptions- och testme-
ningar tog ca 45 minuter totalt. Testningen genomfördes vid ett senare tillfälle.  
 

6.3 Testning 
För de exakta detaljerna i testningen får jag hänvisa till programkod och HTK-hand-
boken. Översiktlig har det gått till så här: Vid testningen jämfördes den fonemsekvens 
som taligenkännaren har känt igen med ett ”facit”. Facit för hur orden ska uttalas har 
automatgenererats efter vissa allmänna uttalsregler, RULSYS-systemet. På grund av 
detta automatiserade förfarande innehåller facit vissa fel, det vill säga uttalet i facit är 
inte alltid det normala svenska. Dessa fel har inte rättats till, bland annat på grund av 
tidsbrist. Jämförelsen använder det i dessa sammanhang brukliga måttet accuracy som 
är ett mått på igenkänningsnoggranhet: 
 

N
garinstoppninonersubstitutibortfallN

Accuracy
−−−

=  

 
där N är totala antalet fonem (i facit) i detta fall. (accuracy brukar anges i procent) 
Följande exempel förklarar vad som menas med bortfall, substitution och instoppning.  
 
Exempel: Igenkännaren känner igen /biilprovnyngn/ och det skulle ha varit 
/bilprovningen/ ”ng” är ett (1) fonem och det således är tolv fonem totalt. Vi har 
N=12, ett /i/ för mycket (instoppning), en förväxling mellan /i/ och /y/ (substitution), 
och ett /e/ för lite (bortfall). Vi får för detta exempel att accuracy = (12-1-1-1)/12 = 75 
%  
 
Observera att det inte var svårt att sluta sig till vilket ord som var det rätta även om vi 
fick en del fel i igenkänningen. Detta bör man ha i minnet när man läser resultaten 
från testet. Man kan också tänka sig att räkna ut accuracy på ordnivå istället för fo-
nemnivå men detta görs alltså inte här. På ordnivå blir noggrannheten högre eftersom 
begränsningar i tillåten fonemföljd kan utnyttjas. Resultatsiffrorna i detta test bör inte, 
på grund av ovan nämnda fel i facit, tolkas bokstavligt utan bara användas för en jäm-
förelse av olika personer i detta test. 
 
De 70 meningarna delades in i 20 testmeningar (*3 inläsningar) och 50 (*3) meningar 
som användes för adapteringen. Först testades hur bra igenkänningen fungerade med 
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de generella akustiska modellerna, det vill säga utan adaptering. Sedan testades adap-
tion med fem olika storlekar på adaptionsmaterialet för att få en bedömning av bety-
delsen av adaptionsmaterialets storlek. Detta tog ca 50 min/person på en 1GHz, PIII-
dator. 
 
Tre olika adapteringsalgoritmer har använts. (MAP, ML, MLLR) Dessa ger dock lik-
artat resultat och endast resultaten från MAP-algoritmen presenteras för överskådlig-
hetens skull.  
 
För att undvika problem med dåliga inläsningar har även ett annat adapteringsförfa-
rande provats. Det kan ju hända under inspelningen att försökspersonen läser fel och 
läser om ett ord eller del av meningen eller till och med läser fel mening. För att und-
vika dessa dåliga inspelningar har den automatiska taligenkännaren använts för att 
välja ut den bästa37 av de tre inläsningarna av varje mening. Sedan har adapteringen 
genomförts på dessa inläsningar. Det vill säga det blir bara en tredjedel så mycket ad-
apteringsmaterial men av, troligtvis, bättre ”kvalitet”. Samma testmeningar (3*20) har 
använts. Resultatet blev bara marginella skillnader (ca 1-2%) mellan metoderna med 
föreliggande ljudmaterial. (Resultaten för MAP-algoritmen med samtliga inlästa ytt-
randen är alltså det som presenteras.) 
 

6.4 Resultat 
Alla resultat som presenteras är mina egna då jag inte haft tillgång till Söderquists 
data. Utan adaptering av de akustiska modellerna blir igenkänningsresultaten enligt 
nedstående diagram. Fp 1- fp 5 är de personer som har svenska som andraspråk. Re-
sultaten kan tolkas som att personer längre till höger i diagrammet är svårare för den 
automatiska taligenkännaren att känna igen än personer till vänster. Det betyder inte 
nödvändigtvis att personer till höger talar ”sämre” svenska. Försöksperson Per är för-
fattaren, fp 13 är den svenska besiktningsteknikern. 
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Figur 19. Skillnaden i igenkänningsnogrannhet mellan 6 svenska talare och 5 andra-
språkstalare vid användning av generella (svenska) akustiska modeller. 
                                                 
37 best-score har använts  
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Först bör man notera att det skiljer  mycket mellan olika personer. Man kan kanske 
ändå dra slutsatsen att taligenkänning fungerar sämre för andraspråkstalarna, men 3 
(mer än hälften!) av andraspråkstalarna var lättare att känna igen än den svensk som 
var svårast att känna igen.  
 
Nästa fråga gäller hur man kan förbättra resultaten med hjälp av adapteringsteknik. 
Jag har gjort samma adaptering och tester för min grupp med andraspråkstalare som 
svenskar för att kunna jämföra resultaten med varandra. I diagram 2 visas resultatet 
före och efter adaptering med 3*50 adapteringsmeningar.  
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Figur 20. Förbättring av igenkänningsnoggrannhet med hjälp av MAP-adaptering. 
(Mörka delen av staplarna visar förbättringen för respektive försöksperson.) 
 
Hur mycket man kan förbättra igenkänningsnoggrannheten skiljer alltså mycket från 
person till person. Det verkar inte spela någon roll om man bryter eller inte för hur bra 
det går att adaptera. Efter adaptering kvarstår dock en skillnad mellan gruppen svens-
kar jämfört med gruppen andraspråkstalare. Då är det intressant att fråga sig hur 
mycket kan man förbättra igenkänningsnoggrannheten. För att svara på den frågan 
kan man titta på hur igenkänningsnoggrannheten förbättras med ökad mängd adap-
tionsdata. 
 
I diagrammet nedan visas hur igenkänningsnoggrannheten (accuracy) förbättras med 
ökad mängd adaptionsdata. Diagrammet visar kurvorna för andraspråkstalarna med 
streckade linjer och för svenskarna med heldragna linjer. Varje kurva visar utveck-
lingen för en person. 
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Figur 21. Förbättring i igenkänningsnoggrannhet med ökad mängd adaptionsdata. 

 
I diagrammet ser man att kurvorna för de flesta personer pekar lätt uppåt på slutet. Det 
skulle därför kanske löna sig att använda ännu mer adaptionsdata. Men för försöks-
person 3 och 5 förbättras inte kurvorna alls efter 30 adaptionsmeningar. Vad det beror 
på vet jag inte men en möjlig orsak kan vara att det inspelade materialet inte är ”bra”, 
det vill säga det kanske innehåller felläsningar. Dessa personer kanske stakade sig 
mer än andra när de läste mm. 
 
Utifrån detta ringa material är det svårt att dra några slutsatser om huruvida andra-
språkstalarna i detta test skulle kunna använda ett talstyrt besiktningssystem. Alla för-
sökspersoner kom upp till nästan 30% accuracy efter adaptering och det är vad för-
fattaren får utan adaptering. Författaren har i de flesta fall kunnat arbeta på ett effek-
tivt sätt med den utvecklade prototypen (utan adaptering). Av detta kan man dock inte 
säga att 30% accuracy räcker för att arbeta med ett talstyrt besiktningssystem, det kan 
på sin höjd ge en fingervisning (grov uppskattning) om prestanda vid användning av 
prototypen. Ett färdigt besiktningssystem skulle användas i en annan miljö än proto-
typen och byggas upp på ett annat sätt. De akustiska modeller som används i ovanstå-
ende test är inte heller samma som de som används i prototypen, monofoner resp. tri-
foner. De är dock bildade utifrån samma taldatabas, SpeechDat. SpeechDat består av 
telefontal, det vill säga samma som i detta test. Med en annan inspelningsutrustning 
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än en telefon skulle resultaten bli annorlunda, se vidare nedan och i avsnittet test av 
utrustning i kapitlet om Simon. I ett färdigt IT-stöd skulle man använda bredbandiga 
(8 kHz?) modeller och inte så smalbandiga som de som kommer från SpeechDat (4 
kHz). 
 

6.5 Hur kan man förbättra adapteringen 
Ovanstående adapteringstjänst innehåller en del brister. Detta för att man har velat 
automatisera adapteringsförfarandet så långt som möjligt. Genom att manuellt gå in 
och till exempel transkribera adaptionsmeningarna för en specifik talare kan adapte-
ringsresultatet förbättras för den individen. Hur snabbt man talar påverkar till viss del 
antalet instoppnings- och bortfallsfel. Detta kan justeras för snabba och långsamma 
talare med vikter för ordövergångar. Detta görs inte i ovanstående adaptering. Den 
använda språkmodellen kan även påverka resultatet för adapteringen genom felin-
ställda övergångssannolikheter. 
 
För att förbättra igenkänningsresultat på Bilprovningen kan man använda sig av 
adaptering. En automatisk adaptering enligt ovanstående är relativt sett billig. För ta-
lare med dålig igenkänningsnoggrannhet kan man kanske tänka sig att manuellt för-
bättra adapteringen. Var man ska dra gränsen blir sannolikt en kostnadsfråga.  
 
Ett sätt att samla adapteringsmaterial är att spara de yttranden som yttras under det 
normala arbetet. Dessa yttranden kan sedan kontrolleras och märkas upp manuellt för 
adapteringen. En fördel med detta är att besiktningsteknikerna inte behöver ägna extra 
tid åt inspelning av adapteringsmaterial och han behöver inte tas ur produktionen. 
Ytterligare en fördel är att man inte bara får en individanpassad akustisk modell utan 
även en modell som är domänanpassad. Nackdelarna är att besiktningsteknikern inte 
kan arbeta så effektivt innan de nya modellerna är klara samt att de måste märkas upp 
av någon till skillnad mot en automatisk adaptering enligt ovan. Med material inspelat 
på detta vis kan man också skapa ordmodeller som skulle kunna ge ett bättre igenkän-
ningsresultat än fonemmodeller. 
 
Ett examensarbete på TMH av Mattias Johansson antyder att en bättre transkription av 
adaptionsmaterialet kan ge förbättringar i storleksordningen 5%.  
 

6.6 Brister i testet 
Resultaten i testet bör tas med en nypa salt. Detta på grund av att det är ett ganska litet 
material, det är ett delvis dåligt facit, indata är inte kontrollerade, de kan innehålla fel. 
Jämförelsen kanske också är orättvis: vissa försökspersoner läser sämre än andra, 
framförallt andraspråkstalarna jämfört med svenskarna. De flesta svenskarna hade stor 
kännedom om taligenkännande system till skillnad från andraspråkstalarna. 
 
Frågor som inte har besvarats: 
• Hur påverkas ordigenkänningen av ovan nämnda förbättring av fonemigenkän-

ningen? 
 
• Vad beror de stora skillnaderna i förbättring hos de olika personerna på? Det fanns 

systematiska skillnader i vilken typ av fel som de olika försökspersonerna gjorde. 
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• Vilken variation ger olika: 

Ø tillfällen (samma talare),  
Ø utrustning, (mikrofon, ljudkort mm.) 
Ø inspelningsmiljö,  
Ø akustiska modeller,  
Ø igenkännare (olika pruning),  
Ø transkriptioner. 
Ø (olika talare – i detta test finns en början till ett svar) 

 
För att få en uppfattning om vilken variation en talare kan få vid olika tillfällen och 
med olika utrustning har författaren spelat in sig själv vid fyra olika tillfällen. Två 
gånger via telefon och två gånger med olika bredbandsmikrofoner (Mab40 och ME3) 
vid datorn, det vill säga utan att låta talsignalen gå via telefonnätet, se diagram nedan. 
De akustiska modeller som används är tränade på telefontal och resultatet visar hur 
viktigt det är att använda akustiska modeller som är anpassade för den utrustning som 
används vid igenkänningstillfället. Allmänt bör man få bättre igenkänningsnoggrann-
het med bredbandsmodeller och bredbandsmikrofon än med smalbandsdito.  
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Figur 22. Skillnad i igenkänningsnogrannhet för en talare på grund av olika mikrofo-
ner och olika inspelningstillfällen med samma akustiska modeller. De akustiska mo-
dellerna är tränade på telefontal. Mab40 och ME3 är mikrofoner från Sennheiser. 
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7 Tänkbara IT-stöds lösningar 
 
I detta kapitel diskuteras och jämförs ett antal olika IT-stödslösningar. Inom varje lösningstyp 
kan man tänka sig olika varianter. Även kombinationer kan tänkas. Talteknologilösningen har 
i detta kapitel fått ganska lite utrymme då den diskuteras utförligt i de övriga. 
 
Den viktigaste funktionen hos de olika lösningarna är att besiktningsteknikern kan rapportera 
rutinuppgifter om fordonet samt funna brister. Det vill säga det som idag finns i handdatorn. 
Oavsett IT-stödets/rapporteringsverktygets utformning anser jag att en viktig funktion är att 
verktyget kan lämna viktig/nödvändig information vid rätt tillfälle. Till exempel att fordonet 
inte får köras i bromsprovare. (Just det kan spara mycket pengar.) Att chassinumret sitter un-
der mattan i bagageutrymmet, mm. (Denna funktionalitet finns inte idag.) Det ska dessutom 
vara så lätt som möjligt för besiktningsteknikern att komma åt annan information som kan 
vara behjälplig i arbetet. Detta finns idag via intranätet. Detta innebär att informationen skall 
finnas tillgänglig via stödverktyget som har den intelligens som krävs för att lämna rätt infor-
mation vid rätt tillfälle och ytterligare information om besiktningsteknikern så önskar. Det 
kommer dessutom att vara nödvändigt med en ständig trådlös uppkoppling med stor band-
bredd eller ett med dagens mått stort minne för att hålla ”hjälpinformationen” tillgänglig. Att 
klara rapporteringen och att lämna den viktiga informationen bedöms klaras via ett verktyg 
som kan dockas, liknande dagens handdator. 
 

7.1 Vad händer idag? 
Idag pågår arbete med att integrera kösystem, betalningssystem och rapporteringssystem. Man 
tittar på hur handdatorn kan hämta hem värden från bromsprovare och avgasprovare automa-
tiskt, automatisk datafångst. Detta skulle kunna ske via trådlösa38 förbindelser och den möjlig-
heten undersöks nu. IT-avdelningens önskemål är att istället för att ha stationsdatorer som är 
svåra att underhålla och supporta (om de kraschar) införa centrala datorer och bara skicka gra-
fiken till bildskärmarna på stationen. Det blir billigare och stabilare med färre datorer på sta-
tionerna. 
 
För inte alltför länge sedan användes papper och penna vid den egentliga besiktningen. Vid 
datorproblem finns den möjligheten kvar som nödlösning. Handdatorn klarar av att ha fyra 
besiktningar i minnet. 
  

7.2 En assisterande kollega 
Tanken här är att en besiktningstekniker genomför besiktningen och en annan rapporterar, 
man jobbar alltså två på en bil. Det är naturligtvis inte ekonomiskt försvarbart i bilhallen, men 
det finns även andra problem. Tekniken praktiseras idag i lastbilshallen då flera besiktnings-
tekniker arbetar på ett fordon. En har ansvar för rapporteringen och håller i handdatorn. 
Kommunikationen dem emellan sker med tal och i mindre mån gester och kroppsspråk. En 
eller flera jobbar ”i gropen” under fordonet och den/de andra uppe. När de hittar ett fel skriker 
(!) de till den som har handdatorn. Enligt mina observationer i tunga lastbilshallen, hör man 
inte alltid rätt utan måste fråga en gång till om vad det var som sades. Detta beror ibland på 
allt oljud i hallen men ibland på att det är svårt att ”förstå” om man inte ser felet. Det gick ofta 

                                                 
38 WLAN, Bluetooth eller ? 
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till så att den som hade handdatorn kom och tittade på felet för att sedan mata in det. Det är 
inte frågan om något ifrågasättande av kollegors kompetens, utan snarare om den begränsade 
mänskliga förmågan att föreställa sig vad som är fel. Framförallt ett samansatt läge 39 verkar 
vara svårt att mata in om man inte ser det framför sig. Missförstånd kan alltså uppstå. Ur kva-
litetssynpunkt är det bättre att den som upptäcker en brist rapporterar till systemet. Ur samma 
synpunkt är det också fördelaktigt om bristen kan rapporteras medan man har den framför 
ögonen. Det är också viktigt ur ansvarssynpunkt. Lösningen är alltså inte ”optimal”. 
 

7.3 Förbättrad handdator 
Det som upplevs som problematiskt av användarna med dagens handdator är att man måste 
trycka för mycket för att åstakomma något. Det tar lång tid vilket är ett problem för Bilprov-
ningen. (Nintendotummar och effektivitet.) För att minska knapptryckandet föreslås följande 
åtgärder:  
-Hämta hem registreringsnummer automatiskt från kösystemet när bilen kallas in.  
-Hämta hem provarvärden och provarnummer automatiskt från stationsnätverket. 
-För att förenkla knappandet vid inmatning av brister och göra det mer ergonomiskt kan man 
kanske använda sig av ett system motsvarande det som kallas T9 för mobiltelefoner. Det är 
inte säkert att det blir lättare ordinmatning (detaljer och feltyper). När man matat in detalj – 
läge borde man se så mycket av felförslagslistan som möjligt och kunna välja alternativ via 
sifferknapparna förutom stegfunktionen. Här kan en större display hjälpa. 
 

7.4 Personal Digital Assistant (PDA) 
Med detta menas de datorer som ibland kallas Palmtops, det vill säga de små handhållna dato-
rerna med en liten grafisk display. En PDA kan jämföras med dagens handdator. En fördel är 
att displayen är större och grafisk, man kan alltså visa (små) bilder. Bilderna blir dock kanske 
för små för att vara till praktisk nytta. Men den större displayen gör också att man kan visa 
mer textinformation, vilket kan vara till stor nytta. Men som webbläsare är displayen återigen 
för liten, webbsidorna behöver specialskrivas för PDA-storlek.  
 
En nackdel är att om man vill skriva något (inmatning) måste man använda båda händerna 
och en specialpenna för att skärmen inte ska skadas. Vidare nackdelar skulle kunna vara att de 
är stöldbegärliga och inte så stryktåliga. Dessa kanske kan undvikas genom en speciallösning 
men då ökar kostnaderna. Idag verkar det vara ont om PDAer med mikrofoningång. Dessutom 
kan det bli problem med drifttiden på grund av otillräckligt batteri.  
 
En intressant lösning kan vara en talstyrd PDA. Men vissa av nackdelarna ovan kvarstår och 
det krävs en PDA med en bra processor, ordentligt minne och goda programeringsmöjligheter 
för taligenkänningen. En lösning på det problemet är att skicka talsignalen trådlöst till en sta-
tionsdator för taligenkänning och bara använda PDA-displayen för informationsvisning. Men 
då är det sannolikt bättre med en stationär stor bildskärm. (Billigare och mindre utrustning, 
som kan gå sönder, för besiktningsteknikern att bära omkring på.) Problem kan också uppstå 
med den trådlösa förbindelsen, tillförlitlighet, kvalitet, pris. En begränsad beräkningskapacitet 
kan medföra problem att få ett tillräckligt snabbt taligenkännande system. 
 

                                                 
39 ex. Bak vänster undre främre 
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7.5 Datorterminaler 
Med detta menas att det IT-stöd som finns till förfogande består i stationära datorer vid sidan 
om besiktningsbanan. Denna lösning uppfyller inte användarkravet på mobilitet. Att ha en PC 
vid sidan av besiktningsbanan som man skriver in funna brister, chassinummer, registrerings-
nummer med mera på skulle leda till orimligt spring. Och vem skulle komma ihåg en mätar-
ställning? För inmatning av brister är det förkastligt, men för att söka information på intranä-
tet eller ta emot en betalning fungerar det bra idag. Arbetsmiljön vid datorerna i hallen är idag 
inte den bästa. Skärmen är i minsta laget. För att kunna använda tangentbordet måste eventu-
ella handskar tas av. Det finns ibland nästan ingen plats för musen. Den rullas ibland uppe på 
skärmen(!). Dessutom tvivlar jag på att musen fungerar bra i den relativt smutsiga miljön. I 
avsnittet om talteknologilösningen tar jag upp möjligheten att styra vad som visas på skärmen 
med ett röststyrt gränssnitt. 
 
Denna lösning såg författaren på TÜV40 i Tyskland. Kunden (författaren) tog med sig data 
mellan stationer för avgasprov, bromsprov och andra prov på diskett och gav den till för sta-
tionen ansvarig besiktningstekniker. Vid varje station lagrades provvärden och resultat av in-
spektionen på disketten via datorterminaler som stog vid sidan om besik tningsbanan. Vid av-
slutad besiktning skedde betalning och inrapportering (med hjälp av disketten) på stationens 
kontor. 
 

7.6 Röststyrning  
Ett röststyrt IT-stöd diskuteras i resten av rapporten. De stora fördelarna ges troligen av att ett 
röststyrt system kan vara hands-free och eyes-free. Till nackdelarna hör att man måste räkna 
med igenkänningsfel vid interaktionen. 
 

7.7 Futuristiska lösningar 
Framtida IT-stöd ska fungera i framtiden så det är intressant att veta vad som väntas komma. 
Fler och fler biltillverkare har börjat använda så kallade ”on board computers”, datorer med 
diagnosverktyg och analysprogram ombord på fordonet. Även om de inte talar om alla fel på 
bilen är det intressant för bilbesiktningen att använda den informationen. Man kan också 
tänka sig att fakta om bilens historia lagras, centralt hos Bilprovningen eller ombord på fordo-
net. Biltillverkarna har information om bilarna som kan vara till hjälp för besiktningen. Även 
Bilprovningens egen statistik om olika bilmodeller och vanliga feltyper är användbar. Bil-
provningen har en stor kunskapsbas, bland annat med information om avvikande kontrollme-
toder och annat som avviker från det normala. Det är viktigt att bli uppmärksammad om detta 
vid besiktningstillfället.  
 
Oavsett IT-stödets/rapporteringsverktygets utformning är det viktigt att verktyget kan lämna 
viktig/nödvändig information vid rätt tillfälle. Det ska dessutom vara så lätt som möjligt för 
besiktningsteknikern att komma åt i förra stycket nämnda information. Detta innebär att in-
formationen skall finnas tillgänglig via stödverktyget som har den intelligens som krävs för att 
lämna rätt information vid rätt tillfälle och ytterligare information om besiktningsteknikern så 
önskar. Det kommer dessutom att vara nödvändigt med en ständig trådlös uppkoppling med 
stor bandbredd eller ett med dagens mått stort minne för att hålla informationen tillgänglig. 
 

                                                 
40 Bilprovningen i Tyskland 
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Det ligger troligtvis långt in i framtiden med en helt automatisk kontrollbesiktning som håller 
lika hög kvalitet som den manuella besiktningen. Med utgångspunkt från den nästan oumbär-
lige besiktningsteknikern behöver IT-stödet fylla två huvudfunktioner. Dels ska de rutinmäs-
siga arbetsuppgifterna(rapporteringen) skötas så smidigt som möjligt och dels ska besikt-
ningsteknikern få så bra hjälp som möjligt. Det är svårt att tänka sig ett smidigare gränssnitt 
för rapportering än ett talat som fungerar 100%-igt, snabbt och robust. Det skulle kanske vara 
ett där man pekar på detaljen, som känns igen med bildanalys/positionering, och säger vad det 
är för fel. Alternativt, felet känns igen i bildanalysen. Men då är vi tillbaks på ett nästan hel-
automatiskt system. 
 
I stället för displayer för att presentera visuell information kan man använda sig av s.k. Aug-
mented Reality-tekniker där informationen projiceras på något föremål i verkligheten. Till ex-
empel Head-up displayer i stridsflygplan. Förutom text och bilder skulle man till exempel 
kunna projicera en måttstav för tillåtet glapp direkt på den glappande detaljen. VR-tekniker 
skulle kunna användas för utbildning och för att visa sprängskisser i 3D för att underlätta en 
bedömning.
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8 Simon - Prototyp för ett talstyrt IT-stöd 
(Simon – Spoken Interface deMONstrator) 
 
I detta kapitel beskrivs den prototyp för ett talstyrt IT-stöd som utvecklats inom exa-
mensarbetet och motiven därtill. Prototypen har getts namnet Simon. Resultaten av de 
tester som genomförts redovisas även. Kapitlet är tänkt att vara till hjälp vid eventuell 
vidareutveckling och tar upp samma detaljer i olika sammanhang. Detta har lett till en 
del repetitioner. 
 

8.1 Målsättningar och syfte 
Syftet med att utveckla Simon inom examensarbetet har framförallt varit att på ett 
konkret sätt kunna visa Bilprovningen hur man kan arbeta med ett talstyrt system. 
Detta för att man ska ha ett bättre underlag för vidare diskussioner och beslut. 
 
Målsättningen har inte varit att utveckla ett komplett eller optimalt ”röststyrt IT-stöd”, 
utan snarare att visa hur vissa funktioner skulle kunna realiseras under vissa förutsätt-
ningar. Detta för att Simon ska kunna användas i demonstrationssyfte samt i använ-
dartester i Bilprovningens experimentverkstad i Vinsta där verklig användning simu-
lerades. Målsättningen har varit att man med röstens hjälp ska kunna: 

• läsa in ett chassinummer för att säkerställa ett fordons ident itet  
• läsa in en mätarställning 
• registrera brister som kan uppkomma på en personbil 

 
Ovanstående data ska visas grafiskt på en bildskärm så att man under pågående be-
siktning ska kunna kontrollera resultatet av sina inläsningar och dessa data ska också 
skrivas på en textfil som sedan kan skrivas ut som ”Besiktningsprotokoll”. Det gra-
fiska gränssnittet har dock varit sekundärt till det talade gränssnittet.  
 
Utöver ovanstående funktioner har en i framtiden önskad funktion att kunna ”röst-
surfa” på Bilprovningens intranät implementerats. Det finns även funktioner för att 
göra personliga inställningar av beteendet hos programmet. Denna inställningsfunk-
tion har varit en viktig målsättning för att möjliggöra ett test av vilket/vilka arbetssätt 
som fungerar bäst. Ett exempel på hur en hjälpfunktion skulle kunna se ut har också 
realiserats.  
 
Som redan nämnt ovan ska systemet kunna användas under verklighetsnära förhållan-
den, vilket också har betytt av Simon ska vara lätt och bekväm att använda av en 
snabbutbildad besiktningstekniker.  
 

8.2 Förutsättningar och begränsningar 
Tillgänglig utrustning och mjukvara har gett begränsningar för Simons funktionalitet 
och omfång. Även tiden har varit en begränsande faktor. Institutionen för Tal, Musik 
och Hörsel (TMH) vid KTH har tillhandahållit en mjukvaruplattform för talbaserade 
applikationer (ATLAS), taligenkänningsprogramvara (ACE), talsyntes och övrig ut-
rustning så när som på en trådlös överföring av ljudsignalen som behövdes för använ-
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dartesterna och har inköpts av Bilprovningen för detta ändamål. (Utrustningen 
specificeras nedan.) 
 
De olika brister41 som kan läsas in har begränsats till ca 800 st. fördelade på drygt 40 
detaljer. Flertalet är sådana som man kan upptäcka när man arbetar under eller vid 
sidan om fordonet. Det är vanlig att man då arbetar med handskar och det skulle vara 
extra fördelaktigt med ett röststyrt hjälpmedel. 
 
Vissa funktioner har bara implementerats som oföränderliga exempel då en generell 
implementation kräver uppbyggnad av en databas med information som idag inte 
finns lätt tillgänglig. (”Var sitter chassinumret?”, hjälpfunktionen i besiktningsmenyn, 
röstsurfandet på hallsidan.) Simon är skriven i programspråket java. 
 

8.3 Allmän beskrivning och översikt 
I detta avsnitt beskrivs vilka delar som ingår i Simon dess strukturella uppbyggnad 
och hur man kan ställa in vissa egenskaper hos applikationen som ändrar dess bete-
ende. 
 
8.3.1 Utrustning 
Den utrustning som behövs för att arbeta med Simon (vid skrivbordet) är en dator att 
köra programmet på, ett headset, och en mus. För att användaren ska kunna gå om-
kring fritt behöver man en trådlös förbindelse mellan användaren (mikrofonen) och 
datorn. För att arbeta vidare efter en paus i arbetet behöver man klicka på en mus-
knapp därför behövs en trådlös mus när användaren går omkring. Denna utrustning 
visas i skissen och bilderna nedan. 
 

 
Figur 23. Utrustning som behövs för att arbeta med Simon. 
 

                                                 
41 En brist är ett fel på en bil t.ex. ”Ljuddämpare främre läckage“. I rapporten skiljes på feltyp (t.ex. 
läckage), igenkänningsfel och brist. 
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Hörluren (i headsetet) fungerar inte eftersom den trådlösa länken i Simon är en en-
vägskommunikation. Vad applikationen säger hörs via en högtalare som är uppställd 
bredvid datorn. 
 
8.3.2 Applikationens struktur 
Applikationen har fem tillstånd enligt figur nedan. I varje tillstånd kan utföra olika 
arbetsuppgifter det vill säga man kan säga olika saker. Strukturen är enkel men varje 
tillstånd kan förändras genom olika inställningar. 
 

 
Figur 24. Simons struktur med fem olika tillstånd. 
 
Strukturen har likheter med handdatorn men är också ett sätt att dela upp arbetsupp-
gifter och igenkänningsvokabulär på ett lämpligt sätt. Man kan hoppa mellan de olika 
tillstånden enligt de linjer som förbinder tillstånden i figuren. Vill man från ett till-
stånd till ett annat måste man alltså alltid gå via ”besiktningsmenyn”. När man befin-
ner sig i ett tillstånd och vill till ett annat säger man namnet på detta tillstånd. Det vill 
säga Chassinummer, Mätarställning, Hallsidan, Inställningar eller Besiktningsmeny. 
När man befinner sig i chassinummer eller mätarställning hoppar man automatiskt 
tillbaka till besiktningsmenyn när arbetsmomentet är avslutat. 
 
Hur varje tillstånd fungerar och vad man kan säga beskrivs nedan i avsnittet detaljbe-
skrivningar. 
 
Det finns egentligen ett tillstånd till och det är när applikationen behöver få något be-
kräftat i något av de tidigare nämnda tillstånden. Applikationen hoppar till ett bekräf-
telsetillstånd och säger då ”Stämmer det?” och på detta måste man svara ja eller nej 
för att komma tillbaks till den punkt (i det tillstånd) där man var strax innan. 
 
Det har varit lätt att programmera denna struktur vilket naturligtvis också har haft in-
flytande på strukturuppbyggnad i denna prototyp. (Om detta inflytande varit negativt 
ur användarsynpunkt låter jag vara osagt.) 
 
I hela detta kapitel används ordet inmatning om det som användaren säger till appli-
kationen vid ett tillfälle, det vill säga ett yttrande. 
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8.3.3 Grafiska gränssnittet 
Simon är tänkt att användas utan grafiskt gränssnitt, det vill säga att användas enbart 
med talkommunikation. Undantaget är Hallsidan som är tänkt att användas framför en 
bildskärm, se vidare avsnittet om Hallsidan nedan. Ett grafiskt gränssnitt har ändå ut-
vecklats för överskådlighetens skull. Det är lättare för någon som inte har erfarenhet 
av Simon att orientera sig om informationen visas samtidigt som den läses upp. Med 
grafiken blir applikationen mer ”nybörjarvänlig” och mer lämpad för demonstrationer. 
Efter en tids användning klarar man sig utan grafiken. Gränssnittet ser ut enligt nedan. 
 

 
Figur 25. Det grafiska gränssnittet i Simon. 
 
Överst i fönstret visas med stor text vad som känts igen. Tanken är att man ska kunna 
läsa detta på avstånd från bildskärmen. I mittsektionen av fönstret visas listan med de 
brister som har lästs in. Understa delen indikerar att fordonsidentiteten har bekräftats 
via kontroll av chassinumret, att mätarställningen har lästs in, vilket fordon som be-
siktigas, vem som är ansvarig för besiktningen och i vilket tillstånd man befinner sig. 
 
Simon utvecklades först med enbart ett talat gränssnitt och sedan lades grafiken till, 
som alltså hela tiden har varit sekundär. 
 
8.3.4 Inställningsmöjligheter 
Hur nedan beskrivna inställningar påverkar de olika tillstånden förklaras i avsnittet 
detaljbeskrivningar. Se särskilt underavsnittet om inställningar, detta är endast en 
översikt. 
 

• Man kan välja att använda applikationen i ett ”säkert läge” där de flesta inläs-
ningarna måste bekräftas eller i ett läge med minimerat antal bekräftelser. 

• Man kan välja att köra applikationen utan stopp mellan arbetsmomenten 
(inmatningarna), det vill säga den ena inmatningen följer direkt på den andra, 
eller att köra applikationen i ett läge där man måste klicka på en musknapp 
varje gång man vill göra en inmatning, push-to-initiate. 
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• Det finns i Simon möjlighet att ändra ”snabbhet”. Det handlar egentligen om 
att ställa in tiderna för hur långa yttrandena respektive pauserna inom yttran-
dena får vara samt några tider till. 

• Man kan också ”ladda” en förinställd profil där flera inställningar kan sättas på 
en gång. 

 
 

8.4 Detaljbeskrivningar 
I detta avsnitt beskrivs de olika tillstånden i detalj och motiven till varför de ser ut 
som de gör förklaras. Alternativa lösningar diskuteras.  
 
Gemensamt för de olika tillstånden är ett pausläge. Applikationen gör en paus när 
man säger ”paus” eller om man via inställningar ställt in att man ska ”klicka för att 
tala” det vill säga göra en inmatning. För att fortsätta arbeta måste man då klicka på 
musknappen i något av applikationens fönster. När applikationen befinner sig i paus-
läge visas en röd ”lampa” på bildskärmen. 
 
8.4.1 Besiktningsmenyn 
Till besiktningsmenyn kommer man när man startar applikationen. Den huvudsakliga 
arbetsuppgiften som löses i detta tillstånd är inläsning av brister. 
 
De funktioner som finns i besiktningsmenyn är: 

1) Inläsning av en brist 
2) Radering av sista bristen i listan av inlästa brister 
3) Sökning av en feltyp för respektive detalj 
4) Visning av fält 71 
5) Svar på frågorna hur många brister finns resp. vilka? 
6) Möjlighet att pausa applikationen 
7) Möjlighet att avsluta besiktningen 
8) Möjlighet att flytta till alla andra tillstånd 

 
För att användaren ska veta när han kan säga någonting säger applikationen ”besikt-
ningsmeny” varpå användaren säger det som ska sägas. Detta sker inför varje ny in-
matning. Beroende på vilken ”snabbhet” som är inställd har man olika lång tid på sig 
att säga något innan applikationen säger ”hörde inget, försök igen!” 
 
Har man ställt in ”klicka för att tala” går applikationen in i pausläge efter varje inmat-
ning. När man klickar på musen kommer då applikationen att säga ”besiktningsmeny” 
innan man kan göra sin inmatning. Det fungerar analogt i andra tillstånd. 
 
8.4.1.1 Inläsning av en brist 
I besiktningsmenyn kan besiktningsteknikern liksom i handdatorn mata in brister som 
han funnit på ett fordon. Detta gör man genom att säga till exempel ”hjulcylinder hö-
ger fram läckage”, det vill säga man anger detalj, läge och feltyp i den ordningen på 
en gång utan paus mellan orden. Applikationen läser sedan upp vad som känts igen. 
 



72 

 (inställningar: inmatning utan stopp, inga bekräftelser) 
1. Simon says: besiktningsmeny 
2. Användare: hjulcylinder höger fram läckage 
3. S: hjulcylinder höger fram läckage, besiktningsmeny 
4. A: ram fram vänster skev 
5. S: ram fram vänster skev, besiktningsmeny 

Osv. 
 
 (inställningar: klicka för att tala, inga bekräftelser) 

6. S: besiktningsmeny 
7. A: hjulcylinder höger fram läckage 
8. S: hjulcylinder höger fram läckage, [ pausläge ] 
9. A: [ klickar på musen ] 
10. S: besiktningsmeny 
11. A: ram fram vänster skev 
12. S: ram fram vänster skev, [ pausläge ] 

 
Med inställningen klicka för att tala har alltså användaren initiativet och väljer när 
något ska läsas in. I första exemplet måste användaren säga paus för att få en paus och 
kan sedan välja när han ska fortsätta. 
 
Om man ställt in applikationen i ”säkert läge” kommer efter varje inmatning det igen-
kända att läsas upp (samma som förut) varpå användaren får frågan ”stämmer det?”. 
Vid svaret ja läggs den inlästa bristen till i listan med brister. Vid svaret nej raderas 
bristen och man får sedan försöka läsa in bristen igen. Det vill säga punkt 3 ovan ut-
ökas med en bekräftelse. 
 
 (inställningar: inmatning utan stopp, med bekräftelser) 

13. S: besiktningsmeny 
14. A: hjulcylinder höger fram läckage 
15. S: hjulcylinder höger fram läckage, stämmer det? 
16. A: ja 
17. S: besiktningsmeny 
18. A: ram fram vänster skev 
19. S: ram fram vänster skev, stämmer det? 

 
Man kan också tänka sig inmatning enligt följande: 

20. S: detalj 
21. A: hjulcylinder 
22. S: läge 
23. A: fram vänster 
24. S: feltyp 
25. A: läckage 
26. S: hjulcylinder fram vänster läckage, stämmer det? 

 
Man bör skilja på två fall, när användaren vet precis vad som ska sägas och när an-
vändaren är osäker på vad som ska sägas eller vilken den rätta terminologin är. Vet 
han vad som ska sägas verkar den förra formen (allt på en gång) av inmatning vara ett 
bra sätt för inmatning men om användaren är osäker på någon del av inmatningen kan 
den senare formen (bitvis) vara bättre. Inläsningen sker bitvis med möjlighet att 
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”passa” på den delen som är osäker. Det är sannolikt ett ineffektivare sätt att sköta 
inläsningen på och det är inte säkert att taligenkänningsnoggrannheten skulle gynnas 
av det. Bäst för användaren är naturligtvis om båda (eller ännu fler) möjligheter till 
inmatning finns parallellt. Detta skulle dock ge ett svårare igenkänningsproblem och 
en komplexare dialog. (Se även c) sökning av feltyp och diskussionen om noterings-
funktion i avsnittet om användartesterna.) 
 
Värt att notera är att lägesangivelserna inte är föreskrivna idag, det vill säga en be-
siktningstekniker kan ange vilket läge som helst på en detalj. Handdatorn tillåter ca 
100 unika lägesangivelser. Till exempel kan han ge kardanaxel läget fram båda sidor! 
I Simon är lägesangivelserna begränsade till de lägen som författaren tyckt lämpliga 
för respektive detalj(!), se första exemplet i stycket nedan. 
 
I Simon kan man säga drygt 40 detaljer med de i handboken för handdator givna fel-
typerna. Varje detalj har också på fordonet givna lägen. För hjulcylinder förekommer 
till exempel varianterna: (fram/bak) + (höger/vänster) +(läckage/fastsättning lös/risk 
för bromsbortfall) Det vill säga 2*2*3=12 varianter. (Se vidare listan med exempel på 
fel i bilaga.) 
 
8.4.1.2 Radering av sista bristen i listan av inlästa brister 
Om man vill radera den sist inlästa bristen (den som är sist i listan med brister) säger 
man ”radera”. Man får sedan bekräfta att man vill radera just den bristen. Exempel: 

27. S: besiktningsmeny 
28. A: radera 
29. S: radera ram fram vänster skev? 
30. A: ja 
31. S: jag raderar... 
32. S: besiktningsmeny 

 
Det finns i Simon ingen möjlighet att radera någon annan brist än den sist inlästa. 
Tanken är att man ska kunna göra detta på slutet av besiktningen när man arbetar 
framför en bildskärm där man har bättre överblick över bristerna. Blir något fel skulle 
man då ha två möjligheter att korrigera, en gång direkt efter att man fått det som kän-
des igen uppläst och en gång vid slutet av besiktningen. Detta för att undvika fel och 
krångel när man ska referera till vilken brist som ska raderas/korrigeras. (Detta in-
skränker valfriheten för användaren, men ovan nämnd valfrihet kanske är nog för be-
siktningsteknikerna.) 
 
Blir det bara delvis fel får man radera och läsa in hela bristen på nytt. Motiveringen är 
att det sannolikt är lättare läsa in hela på nytt än att börja med någon korrigeringsdia-
log där man måste säga att något blev fel, vad som blev fel och vad det nya ska vara 
och sedan kanske bekräfta att det nya blev rätt. Har man ställt in ”säkert läge” får man 
bekräfta varje inläsning.  
 
Om användaren vill använda säkert läge eller inte påverkas nog av hur bra igenkän-
ningen fungerar. Fungerar den bra är en bekräftelse efter varje inläsning omständlig, 
men om igenkänningen fungerar dåligt är sannolikt en bekräftelse efter varje inläsning 
att föredra framför att behöva att radera och läsa in på nytt ofta, även om det tar längre 
tid. 
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8.4.1.3 Sökning av feltyp för respektive detalj 
I den händelse en besiktningstekniker inte skulle veta den korrekta termen för ett fun-
net fel på en detalj kan han säga detaljens namn + ”hjälp”, han får då de feltyper som 
normalt förkommer på den detaljen upplästa. Sedan kan han läsa in den bristen då lä-
get inte torde ställa till några formuleringsproblem. 
 
Denna funktion finns bara med som ett exempel och fungerar därför bara för ”hjulcy-
linder hjälp”. Applikationen svarar med ”De feltyper som hjulcylinder kan ha är läck-
age, fastsättning lös, risk för bromsbortfall”. 
 
Man kan också tänka sig att en besiktningstekniker inte vet den korrekta termen för en 
detalj. Man skulle då kunna använda samma typ av hjälp, det vill säga man säger 
”hjälp” + feltyp. Men om man säger ”hjälp rostskadad” skulle man få orimligt många 
förslag på detaljer. Antalet förslag skulle kunna inskränkas om man utöver feltyp an-
ger läge. En alternativ sökmetod är att man via systemmenyn söker sig fram till rätt 
benämning på den detaljen man söker. För att undvika problemet kan alternativet att 
tillåta vanliga synonymer till fastställd nomenklatur vara ett alternativ, till exempel 
gummibussning för lagring eller svanhals för kopplingsanordning. 
 
8.4.1.4 Visning av fält 71 
Genom att säga ”fält 71” visas ett fönster på skärmen med innehållet i fält 7142 och 
applikationen pausas för att man ska få tid att läsa texten. Innehållet i rutan är fiktivt i 
Simon och tanken är bara att visa att man på detta sätt skulle kunna göra informatio-
nen tillgängligare än idag och snabbt åtkomlig då man kan be om informationen me-
dan man är på väg till bildskärmen för att läsa den. Man skulle också kunna få den 
uppläst, men texten är inte skriven på den enklaste prosa och delar av innehållet är 
ofta irrelevant. Ska den läsas upp bör bara den relevanta informationen läsas upp på 
lättbegriplig svenska. 
 
8.4.1.5 Svar på frågorna hur många brister finns respektive vilka? 
För att kunna kontrollera vad man har åstakommit finns möjligheten att fråga ”hur 
många brister finns?” respektive ”vilka brister finns?”. Användaren får svaret uppläst. 
Denna information visas naturligtvis också i det grafiska gränssnittet. Alla brister lä-
ses upp, även om de är 20 st., möjligen skulle en begränsning vid, säg, 7 st. behövas. 
(Korttidsminnet fullt.) Se vidare diskussion i avsnittet utvärdering.  
 
8.4.1.6 Möjlighet att pausa applikationen 
När man har ställt in applikationen på inmatning utan stopp kan man om man behöver 
pausa sätta applikationen i pausläge genom att säga ”paus”. Detta är användbart om 
man ska prata med kollegor eller kunder. (Eller vid en demonstration när man ska 
förklara något för åhörarna.) Vid en verklig besiktning är troligtvis inställningen 
”klicka för att tala” ett bättre alternativ. För att fortsätta trycker man på musknappen.  
 
8.4.1.7 Möjlighet att avsluta besiktningen 
När besiktningen är klar säger användaren ”avsluta”. Efter en bekräftelse stängs ap-
plikationen och ett protokoll skrivs på en fil för att kunna skrivas ut på skrivaren ef-
teråt. Här skulle man också kunna ha en kontroll av att alla obligatoriska uppgifter 

                                                 
42 Vad fält 71 är förklarades i tidigare kapitel.(3.5.1) 
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(chassinummer, mätarställning) är ifyllda. En automatisk utskrift av protokollskopia 
till kunden passar också in här. 
 
8.4.1.8 Möjlighet att flytta till alla andra tillstånd 
Man kan ifrån besiktningsmenyn flytta till alla andra tillstånd i applikationen genom 
att säga deras namn. 
 
8.4.2 Chassinummermeny 
I detta tillstånd är arbetsuppgiften att kontrollera chassinumret. I bilregistret finns 
uppgift om vilket chassinummer som hör ihop med vilken bil, det vill säga med upp-
gifter om registreringsnummer, fabrikat, modell, kaross, färg, mm. Besiktningstekni-
kerns uppgift är att kontrollera om alla uppgifterna stämmer med det fordon som be-
siktigas. För att göra chassinummerkontrollen läser han in de fyra sista siffrorna i 
numret. Applikationen kontrollerar om dessa stämmer överens med uppgifterna i bil-
registret. Stämmer de ska besiktningsteknikern även kontrollera resten av siffrorna i 
numret som då läses upp av applikationen.  
 
En extra funktion som är en ”önskefunktion” har implementerats i en enstaka instans. 
Ibland är chassinumret svårt att hitta på grund av en udda placering. För besiktnings-
teknikern vore det då bra om man kunde fråga en databas ”Var sitter chassinumret?”. 
Frågar man applikationen får man ett svar (”golv höger fram” är det enda svaret man 
får av Simon). Detta svar skulle kunna kompletteras med en bild som ger en precisare 
beskrivning av placeringen. Simon pausar efter att den har svarat så att användaren får 
tid att leta reda på numret. 
 
Övrig funktionalitet inkluderar att kunna hoppa tillbaka till besiktninsmenyn utan att 
fullgöra arbetsuppgiften chassinummerkontroll, att kunna göra en ”paus”. Hade detta 
tillstånd implementerats med ljudikoner hade frågan ”var är jag?” (med svaret: chas-
sinummer, säg siffra två) varit berättigad. Även ”Hjälp?” med svaret ”säg siffra tre!” 
hade då varit berättigad. 
 
Det man kan säga (vokabulären) är: 
Siffrorna 0-9, det svenska bokstaveringsalfabetet, ”var sitter chassinummret?”, ”be-
siktningsmeny”, ”hjälp”, ”var är jag” och ”paus”. 
 
Inställningen ”klicka för att tala” har ingen effekt i detta tillstånd. Motivet är att har 
man väl hittat chassinumret på fordonet vill man sannolikt klara av inläsningen utan 
avbrott. Inga explicita bekräftelser krävs i detta tillstånd eftersom applikationen vet 
vad som är rätt och ska kontrollera att det stämmer med fordonet som kontrolleras. 
Inställningen ”säkert läge” har alltså inte heller någon effekt. Olika ”snabbhetsinställ-
ningar” har effekt i detta tillstånd. 
 
I Simon läser man in siffrorna en och en. Är den igenkända siffran rätt går applikatio-
nen vidare till nästa siffra, annars läser applikationen upp den siffra som kändes igen 
och användaren ombeds läsa in siffran på nytt.  
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Exempel: (Chassinumret är 123 456 7890) Uppgiften löses enligt följande: 
 

33. S: chassinummer, säg första siffran 
34. A: 7 
35. S: säg andra siffran 
36. A: 8 
37. S: säg tredje siffran 
38. A: 9  
39. S: fyra, säg tredje siffran [fyra blev igenkänt ! ] 
40. A: 9 
41. S: säg fjärde siffran 
42. A: 0 
43. S: Kontrollera resten av siffrorna, 123456 

 
När uppgiften är klar går applikationen i pausläge eftersom det är troligt i en verklig 
användning att det kommer att dröja en liten stund innan nästa inläsning kommer. 
 
Stämmer de fyra inlästa siffrorna kommer applikationen att markera att fordonsiden-
titeten blivit bekräftad i det grafiska gränssnittet. I fönstret ser man även de siffror 
som lästs in och var korrekta. När resten av siffrorna läses upp visas hela chassinum-
ret i fönstret. Besiktningsteknikern tittar dock på det instämplade numret och inte på 
skärmen vid normalt arbete. Inlästa siffror som inte är korrekta visas alltså inte. 
 
Det är inte troligt att besiktningsteknikern skulle börja läsa fel nummer (till exempel 
motornummret) men om det händer kommer applikationen att läsa upp igenkända 
siffran och be om första siffran igen (om inte inlästa siffran råkar vara den ”rätta”). 
Användaren kan då avgöra om det föreligger ett igenkänningsfel eller om han har läst 
fel nummer. 
 
Bättre vore om man kunde läsa in alla siffror på en gång, men eftersom författaren 
fick dålig igenkänningsnoggrannhet för siffror blev inte detta alternativ lämpligt. Nu-
mera finns en bättre taligenkännare på TMH som skulle klara den uppgiften mycket 
bättre. (Troligtvis på ett tillräckligt bra sätt för att det ska vara praktiskt användbart.) 
Då skulle dialogen kunna se ut enligt följande: 
 

44. S: chassinummer, läs de fyra sista siffrorna i numret! 
45. A: sju åtta nio noll 
46. S: kontrollera resten av siffrorna: ett två tre fyra fem sex. 

Eller om det blev fel i igenkänningen: 
47. S: fyra åtta nio noll. Försök igen! 

 
Se vidare i diskussionen i avsnittet om användartester. 
 
8.4.3 Mätarställningsmeny 
Arbetsuppgiften att läsa in mätarställningen skiljer sig väsentligt från inläsning av 
chassinummer ty chassinumret är känt för applikationen och det är ett givet antal siff-
ror som skall läsas in. Mätarställningen är okänd och kan vara vad som helst mellan 
noll och 100 000 mil. (Man kan naturligtvis gissa ungefär vad den ska vara med vet-
skap om vad den var tidigare år och en extrapolation.)  
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Förutom funktioner för att lösa arbetsuppgiften kan man säga ”besiktningsmeny”, 
”hjälp”, ”var är jag” och ”paus” det vill säga samma som för chassinummer. Dessa är 
förklarade i avsnittet om chassinummer. Kontrollord för att styra inläsningen är: slut, 
finns ingen, tillbaka, nej.  
 
Inställningen ”klicka för att tala” har ingen effekt i detta tillstånd. ”Snabbheten” kan 
påverkas liksom inställningen ”säkert läge” har effekt. Se vidare nedan. 
 
Man läser även här in siffrorna en och en och säger ”slut” när det inte finns några fler 
siffror. Om man har ställt in ”säkert läge” kommer applikationen att fråga efter varje 
siffra ”stämmer det?”. Det kan se ut enligt följande: 
 
”minimera bekräftelser” 
48. S: mätarställning, säg första 

siffran! 
49. A: 8 
50. S: 8, säg andra siffran! 
51. A: 7 
52. S: 7, säg tredje siffran! 
Osv. 
 
 
 
 
 

”säkert läge” 
53. S: mätarställning, säg första 

siffran! 
54. A: 8 
55. S: 8, stämmer det? 
56. A: ja. 
57. S: säg andra siffran! 
58. A: 7 
59. S: 7, stämmer det? 
60. A: ja. 
61. S: säg tredje siffran! 
Osv. 
 

Siffrorna visas i grafiken allt eftersom de matas in. När det inte finns fler siffror att 
mata in säger man ”slut” eller ”finns ingen”. Applikationen frågar då om det inlästa 
numret stämmer enligt följande: 
 

62. S: 7, säg tredje siffran! 
63. A: 9 
64. S: 9 säg fjärde siffran 
65. A: finns ingen. 
66. S: åttahundrasjuttionio kilometer stämmer det? 
67. A: ja 
68. S: [ Återgår till besiktningsmenyn. ] 

 
Mätarställningen sparas och visas på avsedd plats i grafiken. 
 
Blir en siffra fel igenkänd säger man nej vid bekräftelsen i säkert läge och får då läsa 
om siffran. Blir det fel igenkänt när man arbetar utan bekräftelser säger man ”tillbaka” 
när man blir uppmanad att läsa nästa siffra. Man blir då uppmanad att läsa den tidi-
gare siffran en gång till. : 
 

69. S: 7, säg tredje siffran! 
70. A: 9 
71. S: 4 säg fjärde siffran 
72. A: tillbaka 
73. S: tillbaka, säg tredje siffran 
74. A: 9 
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75. S: 9, säg fjärde siffran 
 
Erfarenheten är dock att det kan bli ”rörigt” om det blir mycket fel och man arbetar 
utan bekräftelser och grafik. 
 
Vid inläsningen av mätarställningen skulle man liksom vid chassinumret vara betjänt 
av att kunna läsa in alla siffror i en följd. Det blir dock en svår uppgift för taligenkän-
naren på grund av de många möjliga indata. Detta försvåras av att olika personer sä-
ger siffror olika, till exempel kan 1234 uttalas ett, två, tre, fyra eller (ett) tusen två-
hundra trettiofyra eller tolv, trettiofyra. Man kan begränsa variationen genom att be-
stämma att alla siffror ska uttalas en och en. Man kan även minska antalet möjliga 
kombinationer genom att ta reda på förra årets mätarställning som inte får understigas. 
 
Läser man in alla siffror på en gång och det fungerar bra, men det blir fel på en av 
siffrorna ibland, måste man välja hur man ska korrigera det. Läsa om hela mätarställ-
ningen eller tala om vilken siffra som var fel och vad det rätta värdet ska vara (eller 
vilken siffra som saknas eller ska bort). 
 
8.4.4 Hallsidan 
Arbetsuppgiften som löses i detta tillstånd är att söka för besiktningen viktig informa-
tion. Hallsidan är en del av Bilprovningens intranät. På hallsidan finns besiktnings-
handböckerna där information om hur besiktningen ska genomföras finns. Det finns 
även en del information om en del tillverkares speciallösningar på vissa konstruk-
tionsproblem som kan vara av intresse för besiktningsteknikern. För att visa hur man 
kan göra denna information mer lättillgänglig har en enkel webbläsare (och några 
html-sidor) implementerats.  
 
Html-sidorna visas på en bildskärm i en webbläsare (ett fönster). Se figuren nedan. I 
webbläsaren visas även en navigeringslist och information om vilket fordon (modell 
mm.) som besiktigas.  
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Figur 26. Det grafiska gränssnittet i Simon. (Hallsidan) 
 
För att byta sida säger man namnet på en länk, antingen i navigeringslisten eller i 
htmlsidan. I Simon är alla röstlänkar tillgängliga oavsett vilken sida som visas. Det 
finns inga klickbara länkar (!) men röstlänkarna är markerade som länkar brukar vara 
markerade. I en vidareutveckling bör man nog låta allt som är markerat som länk vara 
länk som är både klickbar och talbar för att undvika missförstånd. Röstlänk och 
klicklänk skulle även kunna markeras olika. 
 
Söker man information om en bromstrumma kan man gå direkt till sidan genom att 
säga ”bromstrumma” eller via systemmenyn och vidare nedåt i hierarkin (bromssy-
stem-funktion-hjulbroms-bromstrumma). Bromstrumma är den enda detaljen som 
finns med i Simon (därför är [detaljer] inom hakparenteser i navigationslisten). 
 
Inställningen säkert läge har ingen effekt eftersom det inte gör något om fel sida 
skulle visas. ”snabbheten” kan ställas in liksom ”klicka för att tala” egenskapen.  
 
Genom att säga ”vilka brister finns”, ”hur många brister”, ”besiktningsmeny”, ”paus”, 
”avsluta”, ”var är jag” når man de funktioner som beskrivits i avsnitten ovan. Säger 
man hjälp får man en kort instruktion om hur man använder webbläsaren. ”Säg nam-
net på en länk eller något som finns i navigeringslisten.” 
 
Fördelen med denna webbläsare jämfört med dagens system är att man kan beställa 
fram informationen på bildskärmen medan man går fram till den. Det blir en tidsbe-
sparing och i och med att informationen blir mer lättillgänglig kanske den kontrolleras 
oftare med kvalitetsvinster som följd. 
 
För att förbättra webbläsaren kunde man lägga in automatisk pausering när man 
kommer till en detalj där den sökta informationen troligen finns. Man får då läsa i 
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lugn och ro utan att först behöva säga paus. På de (högre) nivåerna där det inte finns 
information utan bara sökträdet vill man normalt hoppa vidare och kan, beroende på 
mängden text och överskådligheten på sidan, arbeta utan stopp. 
 
Funktionen ”tillbaka” fungerar inte i Simon, den skulle ha fört användaren tillbaka till 
föregående sida. 
 
I en fullt fungerande röstwebbläsare finns sannolikt en hel del att fundera över. Till 
exempel får det inte finnas fem länkar klicka här på samma sida. Länkarna bör vara 
uttalbara och unika. Om man inte kan se hela sidan kanske bara länkarna som man ser 
ska vara tillgängliga. Man kanske kan ha bättre sökfunktioner, osv. Detta är något att 
fundera över vid arbetet med den nya besiktningshandboken på Bilprovningen så att 
det senare inte kommer några käppar i hjulet om man vill utveckla en ”röstwebblä-
sare”.  
 
8.4.5 Inställningar 
Möjligheten att ändra olika egenskaper hos Simon har tillkommit för att visa hur olika 
upplevelsen av användandet blir. Det är alltså ett sätt att visa att det går att ändra på 
vissa egenskaper samt vilken skillnad det blir. Användarna som testat Simon har 
själva fått testa och välja inställningar.  
 
I Simon finns tre egenskaper man kan ändra på. Man kan välja mellan: 

• ”Inmatning utan stopp” eller ”klicka för att tala” 
• ”Använda säkert läge” eller ”minimera bekräftelser” 
• ”Långsam-”, ”snabb-” eller ”turboprofil” 

 
Motiveringen till denna terminologi är att den är beskrivande och att det ska vara stor 
akustisk skillnad mellan inställningsalternativen, istället för till exempel inmatning 
med/utan stopp. 
 
8.4.5.1 ”Inmatning utan stopp” eller ”klicka för att tala” 
När man arbetar med en riktig besiktning kommer man att läsa in olika uppgifter med 
ganska långa mellanrum. Det är därför opraktiskt att låta Simon ”lyssna” hela tiden. 
Istället klickar man på en av musknapparna i ett av applikationens fönster varje gång 
man vill säga något. Applikationen säger då något så att man vet att man ska börja 
prata. Denna inställning kallas för ”klicka för att tala”. Motsatsen är inställningen 
”inmatning utan stopp”. Denna inställning innebär att så fort man är klar med en in-
matning blir anmodad att fortsätta med nästa inmatning. Denna inställning är mera 
lämplig vid utveckling och demonstration när flera moment följer tätt efter varandra. 
 
Förhoppningen var att kunna använda en trådlös mus vid användartesterna, men detta 
gick inte. Problemet var att det inte fanns drivrutiner till musen för Linux. Det finns 
det idag. (Se vidare användartesterna.)  
 
De två alternativen har endast verkan i besiktningsmenyn, hallsidan och inställnings-
menyn. 
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8.4.5.2 ”Använda säkert läge” eller ”minimera bekräftelser” 
I det verkliga arbetet på Bilprovningen är det viktigt att resultatet från en besiktning 
som rapporteras till Vägverket är rätt. För att vara säker på att en inmatning är rätt kan 
man ställa in att den ska bekräftas. (”säkert läge”) Exempel: 
 
76. A: hjulcylinder fram höger läckage. 
77. S: hjulcylinder fram höger läckage, stämmer det? 
78. A: ja 
 
Alternativet ”minimera bekräftelser” tar bort frågan ”stämmer det”. Skulle en feligen-
känning föreligga får användaren (som har lyssnat uppmärksamt) säga radera för att 
inte bristen ska registreras. 
 
Det förra alternativet innebär en omständligare inläsning medan det senare kräver nå-
got mer uppmärksamhet av användaren. 
 
Det bör i båda fallen vara möjligt att korrigera eventuella fel i slutet av besiktningen, 
till exempel via det grafiska gränssnittet. Denna möjlighet finns ej i Simon. 
 
De två alternativen påverkar hur brister och mätarställning läses in men inte de övriga 
tillstånden. Inläsningen av siffror i mätarställningen fungerar analogt med inläsning 
av brister. 
 
8.4.5.3 ”Långsam-”, ”snabb-” eller ”turbo profil” 
Plattformen ATLAS som används i examensarbetet ger möjlighet att ställa in vissa 
tider som används vid taldetektion och taligenkänningen. Via rubrikens profiler kan 
man för varje tillstånd ändra fyra av dessa tider. Dessa tider kallas i ATLAS för 
recordTime, processTime, maxPaus och startTimeout. Se figur nedan. Varje igenkän-
ningstillfälle föregås av en ”promt” det vill säga en anmodan till användaren att säga 
något. Promten kan vara att applikationen säger ”besiktningsmeny” eller spelar upp 
ett ljud43, men den kan också vara ingenting, tom. 
 

 
Figur 27. Tidsinställningar i ett taligenkännande system. 
 

1) RecordTime anger hur långt ett yttrande maximalt får vara i millisekunder. 

                                                 
43 Jämför med en telefonsvarare 



82 

2) ProcessTime är maximal tid (ms) man väntar på att taligenkännaren lämnar ett 
svar som kan lämnas vidare till användaren. 

3) MaxPause är tiden för maximala längden på en paus inom ett yttrande. 
4) StartTimeout är längsta tiden applikationen väntar på ett yttrande ska börja. 

(Mera information om tider finns i javadoc till ATLAS.) 
 
De två första tiderna styr taligenkännaren medan de senare styr taldetektorn. De fyra 
tiderna ställs in individuellt för varje tillstånd. Till exempel är tiderna recordTime 
kortare i mätarställningsmenyn än besiktningsmenyn eftersom yttrandena är kortare 
och startTimeout längre då man behöver mer ”betänketid” innan man säger något i 
besiktningsmenyn. 
 
Om taldetektorn inte kan hitta slutet på yttrandet kommer recordTime avbryta inspel-
ningen. ProcessTime räknas från yttrandets slut.Taligenkännaren börjar beräkna hy-
poteser om vad som sagts när yttrandet börjar. Hur mycket extra tid som behövs (om 
det behövs) beror på pruningen44. Sätts processTime till 0 betyder det ingen begräns-
ning. Annars lämnas det bästa svaret som beräknats inom tiden. 
 
När (om) tiden startTimeout passeras kommer applikationen säga ”försök igen” följt 
av en ny promt. Är denna tid för kort kommer användaren bli stressad av alla ”försök 
igen”. Om tiden maxPause är lång kommer det att ta lång tid för taldetektorn att avöra 
om yttrandet är slut eller om det var en paus. 
 
Man kan se dessa tidsinställningar som ett sätt att hjälpa taldetektor och taligenkän-
nare att ”rama in” ett yttrande. I ATLAS finns ytterligare möjligheter att ”rama in” 
yttranden. 
 
Tiderna påverkar hur snabb man upplever applikationen, men har egentligen inte nå-
got att göra med taligenkänningens beräkningssnabbhet. Har man problem med att 
taligenkännaren behöver lång tid för att leverera ett svar kan man ändra ”pruningen” 
så att bara de mest lovande hypoteserna beräknas. (Se dokumentation om taligenkän-
nare. Kan ändras i en konfigureringsfil i ATLAS) 
 
långsam profil  snabb profil  
4000 2000  (ms) recordTime,  
0 0  (ms) dvs obegränsad processTime,  
600 400  (ms) maxPause,  
5000 1500  (ms) startTimeout 

Tabell 7. Exempel på tidsinställningar för besiktningsmenyn. 
 
(Dessa tider multipliceras med två av ATLAS.) Dessa tider är inte beräknade på något 
sätt utan snarare gissade. De har funnits fungera och inga försök att finjustera dem har 
gjorts.  
 
En funktion för ”lite snabbare” som ökar tiderna lite i taget (kanske 100 ms) kunde 
vara användbar för personlig inställning. Man kan då öka hastigheten lite varje dag 
allteftersom man blir mer van vid användningen. 

                                                 
44 Med pruning kan man ändra antalet hypoteser som beräknas i igenkännaren. Se även 5.2.1 
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8.4.5.4 Personliga profiler 
Förutom att man kan ladda olika profiler som påverkar snabbheten enligt ovan kan 
man ladda olika inställningar. Turboprofilen till exempel laddar inte bara snabba tider 
den tar också bort bekräftelserna. 
 
Eftersom användare är olika finns möjligheten att skapa sig en egen profil som kan 
laddas när applikationen startar. (Profilen måste i Simon skapas manuellt och kan inte 
sparas via Simon.) 
 
8.4.5.5 Andra inställningar 
Det finns många andra inställningar som man skulle kunna låta användaren göra (men 
som inte gjorts möjligt i Simon på grund av begränsningar i examensarbetet). 

• Val mellan att arbeta med ljudikoner eller upplästa promter 
• Talsyntesens hastighet  
• Grafikens disposition och innehåll 
• Flöden och strukturer (så att det blir logiskt för användaren istället för 

programmeraren. ☺ ) 
• Inmatningssätt för brister (som exempel på en flödesinställning). 
• mm 

 
Ljudikoner kan vara informativa och tidsbesparande men för att användaren ska veta 
vad som kändes igen måste det visas på skärm eller läsas upp. Blir talsyntesens has-
tighet för snabb är det risk att man blir stressad. (Talsyntesens hastighet i Simon kan 
ställas in i en konfigureringsfil45 i ATLAS.) 
 
För att kunna skräddarsy inställningarna är det önskvärt att ifrån varje tillstånd kunna 
ändra inställningarna för just det tillståndet, istället för att som nu göra generella änd-
ringar för hela applikationen. I Simon kan man detaljstyra alla tider genom inställning 
i en profilfil. 
 
8.4.5.6 Varför inställningar 
Alla är vi olika. Därför är det viktigt att alla kan göra sina inställningar så att arbetet 
blir trivsamt/effektivt för dem. Det är kommer också att bidra till känslan att kunna 
påverka sin arbetssituation.  
 
Vilka preferenser man har kommer att ändras med tiden och med erfarenheter av ap-
plikationen. Man kan även ha en dålig dag då man vill arbeta annorlunda (till exempel 
halsont). 
 
Arbetsmiljön ändras kontinuerligt, varför det är viktigt att kunna ändra arbetssättet så 
att det passar de nya förhållandena. Ny besiktningsstation, rusning... 
 
8.4.6 Bekräftelser 
Ibland måste användaren av Simon bekräfta en inläsning/igenkänning för att säker-
ställa riktigheten. Applikationen läser först upp vad som känts igen och sedan får an-
vändaren fråga ”Stämmer det?”. För att komma vidare måste sedan användaren svara 
ja eller nej eller någon av ”synonymerna”: 
                                                 
45 filen: atlas/data/typical/config/default  
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Ja – japp, yes 
Nej – nä, fel, radera, korrigera 
 
I vissa situationer är bekräftelser viktigare än i andra. Till exempel när man raderar 
information som sedan inte kan återkallas eller när man gör ändringar som är 
svåra/jobbiga att reversera eller byter till en inställning som man inte behärskar. Då 
bör applikationen fråga om man verkligen vill genomföra handlingen, det kan ju vara 
en felsägning eller ett feligenkännande. I Simon måste man alltid bekräfta att man vill 
radera en brist eller att man vill avsluta programmet. 
 
I andra situationer är bekräftelser mer ett sätt att arbeta efter principen sakta men sä-
kert istället för snabbt och med risk för fel (som kräver extraarbete för att korrigeras). 
Jämför inläsningen av brister, i ”säkert läge” frågar applikationen efter varje inläsning 
”stämmer det?” varpå man får svara ja eller nej. Med detta arbetssätt är det inte så 
troligt att man behöver radera några brister i efterhand. Arbetar man däremot utan be-
kräftelser måste man aktivt radera en brist som är felaktig (på grund av feligenkän-
ning eller felsägning). I Simon påverkar inställningarna ”minimera bekräftelser” och 
”använd säkert läge” endast tillstånden besiktningsmeny och mätarställning. 
 
Det finns även situationer där det inte gör mycket när det blir fel. Jämför till exempel 
Hallsidan, blir något feligenkänt kommer en felaktig sida att visas men det innebär 
ingen skada, man blir bara tvungen att upprepa vad man sa för att komma dit man 
ville. I Simon finns inga bekräftelser i tillståndet hallsidan. 
 
I tillståndet chassinummer behövs inga bekräftelser på att det användaren sa var rik-
tigt, applikationen ”vet” vad som är ”riktiga” indata. Applikationen bekräftar riktig-
heten implicit genom att gå vidare till nästa siffra. Överensstämmer inte det igenkända 
med chassinumret i bilregistret måste däremot applikationen säga vad som känts igen 
för att användaren ska kunna avgöra om det han sa eller det som kändes igen var fel. 
 
 

8.5 Test av utrustning 
Inget formellt test av olika utrustningar har genomförts men under utvecklingstiden 
har olika utrustningskonfigurationer provats. De praktiska erfarenheter som gjorts re-
dovisas nedan. Den utrustning som använts vid olika tillfällen är: 
 
• Datorer 
Ø HP omnibook 6000, PIII, 846 MHz, 383MB, ESS46 Maestro (ljudkort), Linux 

(Red Hat 7.2) 
Ø ”Stealth”47, PIII, 1 GHz, 256MB, Creative48 Labs SB Live! (EMU10000), 

Linux (Red Hat) 
• Mikrofoner 
Ø Sennheiser49, Mab40, (njure) 
Ø Sennheiser, ME 3 (supernjure, elektret) 

                                                 
46 www.esstech.com  
47 Stealth är namnet på en dator på TMH. 
48 www.creative.com och www.soundblaster.com/   
49 Se www.sennheiser.de för mer info om mikrofonerna. 
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Ø Typhoon, okänd modell  
Ø AV-JEFE, TCM110 (omnidirectional, elektret) (Slipsmikrofon) 50 
Ø En bordsmikrofon av okänt märke 

• Trådlös länk 
Sennheiser, EW 100, (UHF) 790-822MHz 
EM 100 Reciever, SK 100 Bodypack (transmitter), 

• Annan utrustning som inte är kritisk för användningen 
 
Den bärbara datorn (omnibook, laptopen) gav en än så länge oförklarad fördröjning 
på upp till 10 sekunder vid flertalet ”igenkänningstillfällen”. Detta kan bero på ljud-
kortet. 
 
Den trådlösa länken (bild nedan) verkar inte ge någon försämring av prestanda. Av-
stånd upp till 20 meter genom väggar har provats.  
 

 
Figur 28. Den trådlösa länken. 

 
Olika mikrofoner ger stor skillnad i igenkänningsnoggrannhet. De påverkar också sy-
stemets känslighet för bakgrundsljud. Ett enkelt praktiskt test genomfördes med 
Simon genom att läsa in tio brister och se hur många som blev rätt. Bäst av de fem 
testade mikrofonerna var en från Sennheiser, mab40. (ca 400kr) Medan den betydligt 
dyrare (ca 1300 kr, ME 3) som följde med den trådlösa länken fungerade betydligt 
sämre. Typhoonmikrofonen (ca 50 kr) fungerade också bra men var betydligt känsli-
gare för bakgrundsljud. Myggan, som fästes vid kragen, fungerade också dåligt. 
Bordsmikrofon som testades gav sämre igenkänningsnoggrannhet. Det bör i samman-
hanget påpekas att skillnaderna till stor del beror på vilka akustiska modeller man an-
vänder. (Jmf med avsnitt 6.6.) Med adaptering kan en stor del av skillnaderna utjäm-
nas och känsligheten för bakgrundsljud kan minskas genom lämpligt vald mikrofon. 
Mikrofonerna på bilden är från vänster: ME 3, mab40, Typhoon och underst AV-Jefe. 
 

                                                 
50 http://www.avleader.com.tw/lavalier-2.htm  
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Figur 29. Mikrofoner som använts. 

 
För bättre igenkänningsnoggrannhet kan man adaptera de akustiska modellerna till 
inte bara användare utan även mikrofon och övrig utrustning. Detta är någonting som 
bör göras.  
 
Ovan har nämnts att en riktad mikrofon är bra för att bli av med så mycket omgiv-
ningsljud som möjligt. Denna riktverkan kan dock bli ett problem om mikrofonen 
hamnar snett och inte längre är riktad mot talarens mun. ME3 som hade den starkaste 
riktverkan (”supernjure”) av mikrofonerna hade en mikrofonarm som var för lång och 
inte gick att justera bra. Det var alltså svårt att rikta den mot munnen. 
 
Mikrofonerna är olika bekväma att bära och detta måste vägas in vid val av mikrofon. 
Bekvämas var slipsmikrofonen och sedan ME3, men de har ingen hörlur och funge-
rade dåligt i praktiken. De andra mikrofonerna kändes ”plastiga” och var mer i vägen 
men fungerade bättre. Även långa sladdar störde.  
 
Dragon Systems har testat fler produkter med deras taligenkänning. Se: 
http://www.dragontalk.com/NSCOMPAT.HTM  
 
 

8.6 Användartester 
Under slutet av utvecklingstiden och efteråt har olika personer förutom utvecklaren 
(författaren) testat Simon. Hur testningen gått till och vilka erfarenheter som gjorts 
presenteras i detta avsnitt. Utvärderingen av testerna har genomförts relativt infor-
mellt. Jämför med vad som sagts om utvärdering i tidigare kapitel. 
 
8.6.1 Beskrivning av användartesterna 
Formella och informella tester har genomförts. De informella testerna har gjorts av 
folk som kommit förbi någon gång när det passat att prova Simon. De har oftast fått 
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knapphändig information om hur Simon fungerar. Av det kan man dra slutsatsen att 
viss ”utbildning” krävs för att framgångsrikt använda Simon. (Se utbildning nedan.) 
 
Fem personer från Bilprovningen har provat Simon vid fyra tillfällen. 
 
Det första skedde i författarens arbetsrum på TMH. Testet skedde innan Simon var 
klar (i dagens skick). Efter en ”utbildning” som beskrivs nedan fick försökspersonen 
testa fritt själv. Utvärderingen skedde genom diskussion efteråt. 
 

 
Figur 30. Författarens arbetsrum. 

 
Det andra testet skedde även det i författarens arbetsrum på TMH. Två besiktnings-
tekniker var närvarnde och gav efteråt sina kommentarer. Ytterligare en anställd från 
Bilprovningen var närvarande. Efter utbildning påbörjades testet. Testet blev kort på 
grund av av ett nätverksproblem på KTH som omöjliggjorde användandet av Simon 
kort efter testets början. Utvärdering skedde genom ett frågeformulär som diskutera-
des. 
 
Tredje testet skedde i Bilprovningens experimentverkstad i Vinsta. Efter utbildning 
och övning besiktigades en Ford Fiesta. Simon var för detta ändamål installerad på en 
laptop och trådlös kommunikation användes. Det tredje testet videofilmades och foto-
graferades. Fiestan preparerades innan testet med lappar som var märkta med brister 
som finns i Simons vokabulär. Rätt chassinummer skrevs in i Simons register. Sedan 
påbörjades besiktningen som genomfördes enligt gällande rutiner av en besiktnings-
tekniker, provkörning, bromsprov och avgasprov undantaget. 
 
Fjärde testet skedde också i experimentverkstaden. En besiktningstekniker från statio-
nen i Vinsta kom till experimentverkstaden efter jobbet. Efter utbildning skedde test 
och utvärdering i diskussionsform. 
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Figur 31. Bilprovningens experimentverkstad med fordonet som besiktigades uppe på 
lyften. Den fasta delen av prototypen står på skrivbordet till vänster i bilden ovan och 
syns i närbild nedan. 
 

 
Figur 32. Den fasta delen av Simon. Dator, trådlös länk och högtalare. 
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Figur 33. Besiktningstekniker med den bärbara delen av prototypen. (Headset och 
sändare) 
 
8.6.1.1 Utbildning 
Utbildningen har skett i flera steg. Först har strukturen i Simon förklarats med hjälp 
av en skiss. Skissen visar även vad man kan säga. (Skissen återfinns i bilaga.) Som 
komplement finns en lista med brister (se bilaga) som kan kännas igen av Simon. 
Listan exemplifierar en brist för varje detalj som finns i vokabulären. 
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Sedan förklarades hur man löser varje arbetsuppgift och hur de olika tillgängliga 
funktionerna i varje tillstånd fungerar. (Se detaljbeskrivningar ovan.) För att testper-
sonerna ska förstå hur man bäst talar till ett taligenkänningsprogram har en kort för-
klaring av taldetektion och taligenkänning givits. (För att förstå hur man bör och inte 
bör tala.) De har även fått instruktioner enligt följande: 
 

• Lämplig placering för mikrofonen. 
• Vilka ljud som stör: andningsljud, andra personers tal, buller mm 
• Att inte göra för långa pauser inom yttranden. 
• Att inte börja tala för tidigt, det vill säga när mikrofonen inte är på. 
• Att avsluta ett yttrande med tystnad. 

 
Innan de har fått prova själva har en demonstration genomförts. Vid demonstrationen 
har alla tillstånden visats men inte alla funktioner. Efter demonstrationen har de kun-
nat ställa frågor. När de har provat själva har de fortlöpande fått instruktioner om hur 
de kan förbättra sitt beteende (med avseende på användningen av Simon). Detta mo-
ment är viktigt ur utbildningssynpunkt och har i de flesta fall gjort användningen av-
sevärt mer framgångsrik. När de har löst alla arbetsuppgifter en gång har utbildningen 
ansetts klar och när de själva ansett sig mogna har de fått börja testet. 
 
8.6.2 Utvärdering av användartesterna 
I detta avsnitt beskrivs först vad användarna sagt om tillstånden var för sig. En dis-
kussion och mina kommentarer till användarnas kommentarer finns i direkt anslutning 
till dessa. Sedan följer mer övergripande kommentarer. De observationer som författa-
ren har gjort under användartesterna redovisas också i dessa avsnitt. 
 
8.6.2.1 Chassinummermenyn 

Kommentarer 
Att läsa in en siffra i taget är för långsamt och opraktiskt, det måste gå att läsa in alla 
fyra efter varandra. Inget problem om man måste säga dom som enskilda siffror istäl-
let för till exempel tolv trettiofyra. Det var inget problem att följa med när resten av 
siffrorna lästes upp men frågan väcktes om det var nödvändigt att läsa upp alla siff-
ror/bokstäver. De första är ju landskod mm som inte är så relevant. Följdfråga är om 
det är lätt att följa med i uppläsningen om man börjar läsa mitt i chassinumret. Tekni-
ken att implicit bekräfta att en siffra var rätt genom att gå vidare till nästa upplevdes 
som bra men det blev föreslaget att ta bort den upplästa promten (”säg första siffran” 
osv.) med ett kort pip för att snabba upp inläsningen. Ett mindre troligt problem som 
skulle kunna uppkomma då är att man tappar räkningen och inte vet var man ska läsa 
vidare. Detta problem försvinner om man läser in alla siffror på en gång. Möjligheten 
att kunna fråga var chassinumret sitter upplevdes som tveklöst bra av alla testperso-
nerna. De fyra sista siffrorna är just siffror och inte bokstäver. Det blir alltså inga pro-
blem med att någon användare inte skulle kunna det svenska bokstaveringsalfabetet. 
En taligenkännare som skulle kla ra att känna igen fyra siffror i följd med god nog-
grannhet finns numera på TMH och kunde vara intressant för Bilprovningen att prova. 

Diskussion 
En adaptering av de akustiska modellerna skulle förbättra resultatet av igenkänningen. 
Om man läser in de 7-8 sista siffrorna räcker det för att unikt identifiera alla fordon i 
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Sverige. (Särskilt med informationen om fabrikat, modell, kaross mm) Man skulle då 
kunna bespara sig att kontrollera resten av siffrorna och därmed spara lite tid. Igen-
känningsuppgiften blir dock svårare och man skulle kanske tillåta att en siffra blir fel-
igenkänd och ändå anse att fordonet är unikt identifierat. Men man kan då inte tillåta 
att sista (2-3) siffrorna blir fel eftersom bilar med samma fabrikat, modell, kaross och 
färg ofta tillverkas i serier med på varandra följande serienummer, det vill säga, en-
dast sista siffran skiljer två på varandra följande fordon. Testpersonerna kan kanske 
tänka sig att läsa en siffra i taget om det sällan blir igenkänningsfel och med ett kort 
pip (från applikationen) mellan siffrorna. Den huvudsakliga kritiken var att det blev 
fel för ofta och (delvis på grund av detta) gick för långsamt. En annan variant av chas-
sinummerkontroll är att applikationen talar om var chassinumret sitter och vad det är 
för nummer. Besiktningsteknikern behöver då bara tala om om det stämmer eller inte. 
(Denna kontrollmetod har tidigare valts bort av Bilprovningen på grund av sämre 
tillförlitlighet.) 
 
8.6.2.2 Mätarställning 

Kommentarer 
Att läsa in siffrorna en och en, särskilt med bekräftelser, är alldeles för långsamt som 
det ser ut i Simon. Även här vill man läsa in alla siffror i en följd.  
Igenkänningsnoggrannheten fick ”underkänt”. 

Diskussion 
Det behövs alltså en bättre taligenkännare och en snabbare teknik. Kanske skulle den 
nya taligenkännaren från TMH/CTT duga för denna uppgift. Om man dessutom kan 
adaptera de akustiska modellerna till varje användare bör man få bättre resultat. 
Skulle det inte fungera att läsa in alla siffror på en gång står man inför problemet hur 
man ska dela upp inläsningen på bästa sätt. Det ska dessutom gå fort så man vill min-
imera återkopplingen men ändå ska alla siffror bekräftas, antingen på slutet eller di-
rekt efter varje siffra eller grupp av siffror. En lösning skulle kunna vara att läsa in 
alla siffror två gånger efter varandra. Stämmer det igenkända resultatet överens antar 
man att det är riktigt annars frågar applikationen om den/de felande siffrorna. Med 
denna teknik kanske man kan lösa arbetsuppgiften snabbt. Exempel: 
 

79. S: mätarställning 
80. A: 5 6 8 2 0       [5 6 8 2 0 blir igenkänt.] 
81. S:  -                   [ger ifrån sig ett kort pip.] 
82. A: 5 6 8 2 0       [5 6 1 2 0 blir igenkänt.] 
83. S: repetera tredje siffran 
84. A: 8 
85. S: 56 820 km stämmer det? 

 
Med ovanstående lösning blir det dock svårare att hantera bortfall och insättningar. 
 
Följande lösning provades av författaren själv men upplevdes som rörig vid längre 
mätarställningar när det blev fel (vid femte raden nedan) och övergavs därför.  
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Exempel på kort mätarställning med feligenkänning: 
 
86. S: mätarställning 
87. A: fem 
88. S: fem 
89. A: sex 
90. S: sju 
91. A: fel 
92. S: säg andra siffran 
93. A: sex 
94. S: sex 
95. A: slut 
96. S: 56 km stämmer det? 

 
Vilken lösning som blir den bästa beror på hur bra taligenkänningen fungerar och 
detta beror på de akustiska modellerna och användaren mm.  
 
8.6.2.3 Hallsidan 

Kommentarer 
Förutsatt att man kan hoppa direkt till den sida i besiktningshandboken som visar in-
formation om en specifik detalj är det till mycket hjälp. Det vill säga genom att säga 
”bromstrumma” kommer man dit direkt. 

Diskussion 
Man bör undersöka vilka delar av intranätet som kan vara lämpliga för röstsurfning. 
Vilka behövs under besiktning, när kan det löna sig med röstsurfning framför ”mus-
surfning”? Den stora fördelen är sannolikt att man kan beställa fram information på 
skärmen redan innan man är där (förutsatt en trådlös kommunikation) och att man inte 
behöver klicka sig genom undermenyer för att komma fram till informationen (det vill 
säga en tidsbesparing). Det kanske går att minska antalet undermenyer i det grafiska 
gränssnittet. Innan vidare utveckling av denna funktion bör man undersöka om det 
finns några bra fungerande röstwebbläsare och i så fall hur de fungerar. Man bör 
också filtrera informationen så att endast det som är tillämpligt på det fordon som be-
siktigas visas. I detta tillstånd känns det meningslöst att läsa upp vad som känts igen, 
det visas ju på skärmen. Dessutom kommer man till en sida som man har beställt 
fram. 
 
8.6.2.4 Inställningar 

Kommentarer 
Mycket bra med inställningsmöjligheter. Olika besiktningstekniker kommer att vilja 
arbeta olika. Under testerna i verkstaden var ”klicka för att tala” en given inställning. 
(Alternativet i Simon var inte att tänka på.) Bekräftelserna valdes oftast bort. Det är 
kanske för att det är ett onaturligt sätt att tala, vanligen vill man prata på och blir det 
fel rättar man sig. Att kunna ha en personlig profil som man laddar när man börjar 
arbeta är en självklarhet i ett färdigt system. 
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Diskussion 
Man kan låta det mesta vara inställbart under utvecklingstiden så att alla kombination-
er kan provas och sedan spärra de inställningar som inte fungerar. Vilka inställningar 
som känns bäst beror på applikationen ser ut i sin helhet och har man hittat bra in-
ställningar och gör en ändring i applikationen (struktur, logik) är det inte säkert att de 
inställningarna är bra längre. De snabba profilerna var för snabba för den ovane an-
vändaren, men efter en kort tillvänjning valde de flesta den snabba profilen. 
 
8.6.2.5 Besiktningsmenyn 

Kommentarer 
Inläsningen av brister fungerade bra.  
Bekräftelserna upplevdes som onödiga och störande.  
En ”fält 71 funktion” är användbar.  
Bra att kunna fråga om hur många brister och vilka brister som är registrerade. 
Blev en del av en brist feligenkänd kändes det onödigt att radera hela och sen läsa om 
bristen. 

Diskussion 
Är många brister registrerade ska man på frågan ”vilka brister?” kanske inte läsa upp 
alla utan tala om att det finns många och fråga vilka som ska läsas upp. En möjlighet 
till att göra en notering har sagts vara önskvärd. Det vill säga om man inte kan regi-
strera bristen ska man kunna göra någon slags notering för att senare, till exempel 
framför bildskärm, kunna slutföra inmatningen. Det skulle man möjligtvis kunna real-
isera enligt följande: man säger ”notering” i besiktningsmenyn och applikationen be-
kräftar att den känt igen ordet varpå man får 10 sekunder på sig att spela in ett med-
delande som man själv kan lyssna av senare. Detta meddelande kan naturligtvis också 
analyseras av en taligenkännare. 

Angående grammatiken 
Besiktningsteknikerna frågades om de trodde att det skulle bli problem med att for-
mulera sig, det vill säga om det skulle vara svårt att komma på de rätta benämning-
arna på detaljer och feltyper. Det är en viktig fråga eftersom man måste veta vad man 
ska säga för att kunna registrera ett fel i Simon. Svaret var nej! Men i lastbilshallen 
observerades att besiktningsteknikerna ibland frågar varandra om vad ”saker heter”. I 
testerna har testpersonerna läst från lappar (detta på grund av den begränsade voka-
bulären) och de har alltså inte behövt formulera sig själva. Huruvida detta sätt att läsa 
in brister skulle fungera i praktiken är obesvarat. Det är dock inte troligt att alla be-
siktningstekniker alltid kan alla rätta benämningar. En hjälpfunktion (som aldrig be-
hövdes i testerna på grund av lapparna) finns i Simon som kan läsa upp feltyper om 
man kan den rätta benämningen på en detalj. Denna hjälpfunktions betydelse är oklar. 
Andra sätt att få hjälp med den rätta benämningen på något kommer sannolikt att be-
hövas. (Förutom möjligheten att fråga en kollega som används idag bland andra sätt.) 
Att göra inmatningen stegvis skulle inte hjälpa bort detta problem. Möjligen skulle en 
förenkling av nomenklaturen eller att tillåta användning av vanliga synonymer hjälpa. 
De termer som används för att uttrycka ett läge är idag fastställda genom de möjlig-
heter som ges av handdatorn. Men vilka lägen som är möjliga för en detalj är inte be-
gränsat. Antingen kan man ange ett läge, vilket som helst, eller inte. Totalt finns ca 
100 möjliga lägen men att ha med de alla i ett taligenkänningssystem är att göra det 
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onödigt svårt för igenkännaren. Ett läge för en bromstrumma kan vara ett av fyra, till 
exempel höger fram, denna begränsning bör man utnyttja och har utnyttjats i Simon. 
Ordföljden höger-fram verkar vara naturligare än fram-höger som man måste säga i 
Simon.  
 
8.6.2.6 Bekräftelser 
Författarens kommentar: Denna funktion borde göras intelligentare. I detta tillstånd 
ska en inläsning/igenkänning bekräftas, men tillståndet har ingen kunskap om vad 
som ska bekräftas. Användaren borde alltså kunna fråga ”stämmer vad?” och få det 
igenkända uppläst. Även här kan det bli feligenkänningar, ett ja kan uppfattas som ett 
nä och tvärtom. Detta kan få oönskade konsekvenser och det bör finnas en ”undo”-
funktion i applikationen. 
 
8.6.2.7 Övergripande  
Den utrustning som bärs av användaren upplevdes som ganska smidig men headsetet 
som ”plastigt”. Vid längre tids användning blir man dessutom ”varm om öronen”. Vid 
testerna i verkstaden användes högtalare vid sidan om laptopen. Detta gjorde att alla i 
hallen kunde höra vad som sades vilket naturligtvis inte fungerar i ett verkligt fall. 
Man måste använda trådlös tvåvägskommunikation eller ett helt personburet system. 
Vilken hörlur som ska användas återstår att provas ut. Kanske stora varma på vintern 
och mindre på sommaren? Ett headset med bara en lur på ena sidan kan också vara ett 
alternativ, då kan man byta öra ibland. Ytterligare ett alternativ är en liten högtalare 
som fästes på axeln51. Hur denna del av utrustningen ser ut kommer säkert att påverka 
vad kunder och besiktningstekniker tycker om systemet.  
 
Behövs en bildskärm/display?  
Egentligen inte för de funktioner som finns i Simon förutom för hallsidan. Detta var 
tydligt vid testerna i experimentverkstaden. Vissa moment skulle dock kunna gå for-
tare med en liten display. Att kontrollera att mätarställning och chassinummer är rätt 
skulle kanske gå fortare genom att jämföra visuellt bilens nummer med displayen. 
Bekräftelser skulle kunna klaras av snabbare genom att visa det igenkända på dis-
playen istället för att läsa upp det. Med en lite större display skulle man kunna visa 
kortare texter eller listor med information eller valmöjligheter, till exempel vilka 
brister som registrerats, fält 71, vilka inställningar som gjorts. Observera att det är 
möjligt att styra vad som visas på displayen med rösten, inga knappar behövs. Med en 
skärm som kan visa ett mindre antal ord skulle kanske också sökfunktioner för for-
muleringshjälp kunna utformas på ett enklare sätt. Till exempel skulle besiktningstek-
nikern kunna säga hjulbroms och få upp en lista med de detaljbenämningar som är 
aktuella (bromstrumma, bromsskiva, bromsbelägg, hjulcylinder, bromsok, broms-
sköld). 
 
På grund av ett fel på laptopen blev det under testerna i experimentverkstaden för-
dröjningar mellan inläsning och respons från applikationen. Dessa långa svarstider 
ledde till viss förvirring. Om man inte kan undvika fördröjningar bör man på något 
sätt markera för användaren vad som händer så att användaren kan hantera situationen 
på rätt sätt.  
 

                                                 
51 Polisen och vissa väktare sköter sin bärbara kommunikation på detta sätt. 
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Flera av testpersonerna har velat hoppa fritt mellan tillstånden. Till exempel från in-
ställningar till chassinummer eller från hallsidan till inställningar. Detta bör man möj-
liggöra i en framtida prototyp. 
 
Talsyntesens dåliga uttal roade testpersonerna. Särskilt ”läckage” som uttalades med 
”hårt g” och fel betoning. Detta är dock inte svårt att korrigera och kan också göras i 
framtida versioner genom att göra ett uttalslexikon till talsyntesen där man kan ange 
betoning och fonem. 
 
Alla tillstånden borde kunna svara på frågan ”vilka ord kan jag säga?” förutom att det 
finns en hjälpfunktion som ger viss instruktion. Det grafiska gränssnittet kan innehålla 
sökfunktioner för vad som kan sägas i besiktningsmenyn och hallsidan där vokabulä-
ren är för stor för att visas överskådligt på skärmen. 
 
I rummet bredvid experimentverkstaden fanns en kompressor (till lyften) som ibland 
gick igång. Detta påverkade igenkänningsnoggrannheten negativt. 
 
Testpersonerna har under utvärderingen diskuterat med utvecklaren och har kanske 
inte gett all negativ kritik som de skulle ha gett annars. (!) 
 

8.7 Slutsatser Simon 
Man har på Bilprovningen fått en konkretare uppfattning om vad talteknologi kan 
innebära på besiktningen tack vare Simon. Man vet bättre vad man vill och inte vill 
ha. Man vet på vilka punkter besiktningsteknikerna tyckte att det talstyrda gränssnittet 
var bra och vilka som var dåliga. Förutsatt att de dåliga punkterna förbättras och tal-
igenkänningen fungerar tillräckligt bra är det troligt att kvalitet, effektivitet och ar-
betsmiljö kan förbättras.  
 
Utifrån Simon bör man inte dra några slutsatser om hur bra taligenkänningen kan fun-
gera i ett talstyrt IT-stöd på Bilprovningen. Orsakerna är flera.  
 
• De akustiska modellerna som används i Simon är inte de som skulle användas på 

Bilprovningen. På Bilprovningen skulle man använda bredbandsmodeller som är 
domän- och individanpassade. 

• Den vokabulär, eller språkmodell, som används i Simon är starkt förenklad jäm-
fört med vad som skulle behövas på Bilprovningen. 

• Simon är testad i miljöer som är tystare än den i bilhallen. 
• De mikrofoner som skulle användas är inte de som har använts med Simon, inte 

heller skulle man använda samma typ av trådlös överföring om det blir aktuellt. 
• Ingen av de personer som testat Simon har varit en erfaren användare. På Bilprov-

ningen skulle besiktningsteknikerna snabbt kunna lära sig vilket ”uttal” och vilken 
”talstrategi” som fungerar bra och vad som inte fungerar. 

 
Det fins alltså argument för och emot att det skulle fungera bättre i ett verkligt system. 
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8.8 Av författaren önskade ändringar/förbättringar i Simon 
Följande ändringar/förbättringar är troligtvis inte alltför svåra att åstakomma med ut-
gångspunkt från föreliggande prototyp. 
 

• Möjlighet att byta till personligt adapterade akustiska modeller.  
• Full vokabulär för bristerna 

Med dessa ändringar skulle det vara möjligt att göra mer realistiska tester av Simon. 
 

• Möjlighet att hoppa till alla detaljer på hallsidan, samt koppling till riktiga 
hallsidan. 

Detta för att se hur användbart det är. ”Hallsidan” skulle kunna ställas i en riktig be-
siktningshall för att testas. (Behövs en ljudisolerad ”telefonkiosk” eller en specialmik-
rofon för att det ska fungera?) 
 

• Ett ”starttillstånd” där man kan registrera en bil för besiktning. 
• Ett ”avslutatillstånd” där man har möjlighet att redigera protokollet innan det 

skrivs ut och hämta hem värden från broms och avgasprovare. 
Dessa behövs också för mer realism vid testerna. 
 

• Möjlighet att använda ljudikoner. 
För att se hur användbara dessa är. Simon är förberedd för detta men funktionen blev 
inte implementerad på grund av problem att hitta bra ljud samt att synkronisera dessa 
med inmatningarna (det vill säga egentligen på grund av tidsbrist inom examensarbe-
tet). 
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9  Avslutande diskussion 
 
Detta examensarbete har förhopningsvis gett Bilprovningen insikter och kunskaper 
om vilka förväntningar som kan ställas på ett talstyrt IT-stöd. Dessa kan jämföras med 
den vision och den kravspecifikation man har på ett framtida IT-stöd. 
 

9.1  Sammanfattning av resultat 
Ett talstyrt IT-stöd skulle kunna spara tid i besiktningsarbetet vid bland annat inläs-
ning av brister och sökning av information på intranätet. Genom att göra information 
som är viktig för besiktningen mer lättillgänglig med röststyrda sökfunktioner kan 
kvaliten öka. Att brister kan läsas in direkt när de påträffas kan också öka kvaliten då 
man undviker att de blir fel ihågkomna om de matas in en stund senare. Jämfört med 
idag kan arbetsmiljön för besiktningsteknikerna förbättras genom att funktioner som 
kräver många knapptryckningar ersätts med enkla röstkommandon. 
 
I examensarbetet visas att även personer som har en brytning kan använda ett taligen-
kännande system. Det betyder att de flesta av de anställda på Bilprovningen kan an-
vända ett talstyrt IT-stöd. Vissa personer kan dock få problem, det kan vara de som 
stammar eller de som har ont i halsen en dag. Detta pekar på att ett parallellt alternativ 
till talstyrning behövs. 
 
Den prototyp, kallad Simon, som har utvecklats inom examensarbetet har gett  kon-
kreta erfarenheter av ett talstyrt IT-stöd. Dessa kan omsättas till krav på ett framtida 
IT-stöd. Några av de nya funktioner som simulerades i Simon uppskattades mycket av 
de besiktningstekniker som provat systemet. Bland annat funk tionen att på Hallsidan 
kunna hoppa direkt ner på detaljnivå med ett röstkommando och att kunna fråga efter 
chassinumrets placering samt att få svar på frågor utan att behöva gå fram till en bild-
skärm. Det vill säga, funktioner som ger lättillgängligare information. Inläsningen av 
brister ansågs fungera bra i de tester som gjordes i verkstaden och att använda tal-
styrning ansågs vara ett intressant alternativ för framtiden. Andra erfarenheter som 
Simon bidragit till är att inläsningen av chassinummer och mätarställning kan ske på 
ett bättre sätt. De svagheter som testanvändarna av Simon har påpekat är relativt lätta 
att åtgärda. Den svåra frågan är om taligenkänningen kan fås fungera tillräckligt bra i 
bilhallen med alla de oljud som förekommer där. Detta diskuteras nedan. 
 

9.2  Diskussion 
I en besiktningshall förekommer mycket buller och brus, men också andra människor 
som talar. Dessa ljud kommer att störa den automatiska taligenkänningen. Därför är 
det naturligt att fråga sig hur man kan hantera detta. Det finns framgångsrika tekniker 
att hantera dessa problem. I Bilprovningens fall är det dock möjligt att helt undvika en 
hel del av dessa störande ljud. En del av de apparater som stör kan kanske flyttas ut ur 
hallen och de andra kan ljudisoleras. De mest störande ljuden orsakas av besiktnings-
teknikern själv (t.ex. skakplatta). Genom att använda en taligenkännare som aktiveras 
av en knapptryckning kan besiktningsteknikern välja när han/hon ska tala och kan 
passa på när det är relativt tyst. Med en bra, riktad närfältsmikrofon kan bakgrunds-
ljudens påverkan minskas. Man kan även träna systemet till den miljö det ska verka i. 
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Trots dessa åtgärder kan hanteringen av störande ljud bli ett av de svårare hinder som 
måste övervinnas i utvecklingen av ett talstyrt IT-stöd. 
 
På Bilprovningen är det viktigt att de uppgifter som matas in i ett IT-stöd är entydiga. 
För ett talstyrt IT-stöd får det konsekvensen att besiktningsteknikerna måste veta vad 
som ska sägas och hur det ska formuleras. I dagens handdator kan man leta reda på de 
rätta benämningarna för detaljer och fel. Med talstyrning måste man kunna formulera 
sig själv för att det ska fungera effektivt. För att underlätta det bör man på Bilprov-
ningen uttrycka sig konsekvent, i såväl skrift som talspråk. Är det till exempel nöd-
vändigt med alla tre orden rostig, rostskadad och rostangrepp, och varför står det 
”fram vänster” i alla dokument när de flesta säger orden i omvänd ordföljd? För tal-
igenkänningens skull är det önskvärt att ordförrådet är så litet som möjligt och med så 
stor akustisk skillnad som möjligt mellan orden. Man bör alltså utveckla en termino-
logi som kan fungera bra i ett taligenkännande system. En följdfråga är till vilken grad 
besiktningsteknikerna kan lära sig denna terminologi. 
 

9.3  En blick framåt 
Resultaten i detta examensarbete tyder på att det kan vara en god idé att utveckla ett 
talstyrt IT-stöd. En viktig fråga lämnas dock obesvarad. Går det att göra tillräckligt 
bra taligenkänning i den svåra akustiska miljön som råder i bilhallen? För att få ett bra 
svar på den frågan krävs tyvärr att man testar i full skala och i verklig miljö. Resultat-
et beror på många faktorer, bland annat: vilken utrustning (mikrofon), vilken språk-
modell, vilken vokabulär och vilka akustiska modeller som används. Det beror också 
på hur mycket störljud det var under testtillfället och på hur väl man har anpassat de 
akustiska modellerna till testanvändaren samt hur man hanterar oljud. De nämnda 
faktorerna bör vara så lika det slutliga IT-stödet som möjligt. Det krävs alltså en del 
utveckling innan man kan testa hur bra det fungerar. Utfaller ett sådant test positivt 
måste röststyrningen integreras med Bilprovningens IT-miljö och användarna utbildas 
på systemet och lära sig terminologin innan systemet kan tas i drift. 
 
En del av de i Simon uppskattade funktionerna går bra att implementera i andra IT-
stöd. Till exempel skulle information om chassinumrets placering och innehållet i fält 
71 visas i handdatorn. Andra funktioner, som röstsurfning på Hallsidan, kräver att den 
burna delen av IT-stödet är ”online”. Utbyggnad av trådlösa nätverk på besiktnings-
stationerna blir, bland annat därför, ett viktigt led i utvecklingen. Ett röststyrt IT-stöd 
som är uppkopplat med ett nätverk skulle kunna användas som telefon. Besiktnings-
teknikerna skulle kunna ringa Bilprovningens support utan att lämna fordonet. 
 
Man kan tänka sig att använda talteknologi till andra funktioner på Bilprovningen än i 
besiktningshallen. Till exempel vid kund- in-checkingen där det idag används en pek-
skärm som en del kunder upplever som knepig. Men det finns människor som tycker 
att taligenkännande system är knepiga att använda så det är inte säkert att man vinner 
något. Ett annat användningsområde skulle kunna vara för besiktningsingenjörerna 
när de ska skriva in uppgifter till en registreringsbesiktning i datorn. Idag skrivs for-
muläret ut på papper och fylls i för hand under besiktningen. Därefter överförs vär-
dena till datorn som står i ett kontorsrum. Denna överföring från papper till formulär 
på datorn skulle kunna gå fortare med taligenkänning. På ett kontor slipper man de 
störande ljud som uppstår i en bilhall och vokabulären är begränsad så det finns goda 
möjligheter att det fungerar bra. Dessutom finns ju en dator till hands(!). 
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9.4  Författarens tack 
Detta examensarbete har varit mycket mer stimulerande än jag trodde att det skulle 
bli. Detta beror till viss del på uppgiftens art som varit mycket stimulerande. Till 
största delen beror det dock på de människor som hjälpt mig och funnits runtomkring 
mig. Arbetsklimatet på både Bilprovningen och Institutionen för Tal, Musik och 
Hörsel har varit mycket positivt. Till de personer som hjälpt mig extra mycket hör 
Örjan Söderström på Bilprovningen som varit min kontaktperson på fö retaget och 
som jag har bollat ett flertal tankar och idéer med. Detta har på många sätt format 
arbetet. Teresa Cerratto-Pargman på NADA, KTH hjälpte mig att få en bra start 
genom att ge mig handledning i MDI-frågor. Diskussionerna med Tessy i början av 
examensarbetet var mycket givande. På TMH är det inte många som undgått mina 
frågor. De som jag besvärat mest är Daniel Elenius som har hjälpt mig med försöket 
med andraspråkstalare. Håkan Melin som hjälpt mig med ATLAS och utvecklingen 
av Simon. Alexander Seward som hjälpt mig med taligenkänning och sist men inte 
minst Kjell Elenius, min handledare, som hjälpt mig mer än vad plikten krävt. 
 
Mitt tack till ovan nämnda personer, men också de många onämnda personer, som 
hjälpt mig göra examensarbetet bättre och roligare! 
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Info om anmärkningar.  Alt 
bromsprovning, varmkörning för 
miljökontroll 
TF tillkommer tillsatsbromsar 

7)  Info om anmärkningar.  Info om 
provförfarande (varvtal tid m m) 

5) Info om anmärkningar. Info om 
4WD, provmetod / förutsättningar, 
TF beräkning bromstryck/ 
retardation + vissa uppgifter matas 
in enl ovan Databeräkning 
retardation 

3)  Info om anmärkningar.  Behov 
av lyftsättning, ledinformation m 
m 

2)  Info om anmärkningar. 
Bekräfta om OK. Ibland justera 
ljus 

1)  ID-kontroll, Info om 
anmärkningar. chassinrplacering. 
Ibland justera ljus  TF: antal axlar, 
garanterat bromstryck, typ av 
fordon, årsmodell, totalvikt 
(påhängsvagn garanterad 
axelbelastning) Reg chassinur +ljusmätare 

TF tillägg Ev anmärkningar 

Reg mätarställning 
+ ev anmärkningar 

Ev reg  chassinr 
Ev anmärkningar 

Reg mätvärden + mätare 
TF tillägg  Ev anmärkningar 

Ev reg alt bromsprovning 
Ev anmärkningar 

Reg mätvärden + mätare eller 
mätmetod +Ev anmärkningar 

EV 
Handdatorinfo 

rutiner, anm etc 

4) Info om anmä rkningar. Bekräfta 
om OK. TF och släp moment 
hjulspinning tillkommer 

Info om anmärkningar. Bekräfta om 
OK. 

Ev reg chassinr 
Ev anmärkningar 

8) EPA och terräng rapporteras 
endast som godkänd/ 
underkändMOP,TGSK,TGSL,TG 
V,TR MILF 
Rapporteras manuellt 

Ja 

8) Används 
handdator?  Nej 

       Ansvarig: Örjan Söderström, Ver 2.1,  den 6 november 2001 

Kontrollbesiktning  - idag 

1) ÖVERREDSKONTROLL 

2) KONTROLL FRÅN 
FÖRARPLATS 

3) UNDERREDSKONTROLL 
 (Lyft eller grop) 

4) KONTROLL MED 
LYFTEN I MELLANLÄGE 

(eller vid grop) 

5) KONTROLL I 
BROMSPROVARE 

6) KONTROLL VID 
KÖRNING 

7) KONTROLL AV 
AVGASER 

Stödprocesser 

B klar 

Sökningar Eterbrus; 
Hallsidan; 

Fordonsdata 

Söka information 

Presentation på 
StationsPC 

Central server 

Lokal server 

Datorberäkningar för 
tunga fordon 

Tunga Fordon 

Militärfordon ska märkas med M. 
Det gäller även andra 
förekommande besiktningar 

Lokal server 

Vid efterkontroll 
BE behöver endast anmärkningar följas 
upp. Andra observerade fel noteras 
Vid FLE får endast anmärkta delar följas 
upp 

Manuell 
rapportering 

B  BE  FLE 
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Exempel på brister som känns igen av Simon 
 
ram - fram vänster  - rostangrepp  
ram - bak vänster  - (reparation bristfällig | skev | risk för haveri) 
 
 
hjullager  - bak höger  - missljud 
hjullager - fram höger  - glappt 
 
 
fjäder  - bak vänster  - brusten 
fjäder -  fram vänster  - risk för funktionsbortfall 
 
 
fjädersäte  - bak höger  - (reparation felaktig | rostskada haveririsk) 
 
stötdämpare - fram vänster - läckage  
 
länkarm - bak höger övre bakre - fastsättning lös 
 
länkarmsstag - fram vänster - undre - främre - reparation bristfällig  
 
spindelled - fram vänster - risk för separation 
 
tätning spindelled - fram vänster - saknas 
 
spindeltapp - fram vänster - glapp 
 
bränslesystem - övre  främre - läckage – brandrisk 
 
bränsletank - risk att lossna  
 
bränslerör - bakre - läckage  
 
bränsleslang - främre - fastsättning bristfällig 
 
avgassystem - främre - läckage utsläppskontroll inte utförd 
 
[avgassystem] grenrör - mutter saknas  
 
avgasrör - bakre - utmynnar olämpligt - risk för inträngande avgaser  
 
ljuddämpare - främre - upphängning bristfällig  
 
avgassystem - bullernivå för hög 
 



elledning - skadad (risk för kortslutning) 
 
kardanaxel - fram - risk för funktionsbortfall 
 
kardanaxelknut - bak - glapp 
 
drivaxel - fram - fastsättning lös 
 
[färdbroms] hjulbroms - fram vänster - bromsverkan pulserande 
 
[färdbroms] bromstrumma - bak höger - skadad 
 
[färdbroms] bromsbelägg - fram vänster - yttre - oljebemängda 
 
[färdbroms] hjulcylinder - fram höger - risk för bromsbortfall 
 
[färdbroms] bromsok - bak vänster - för litet avstånd bromsok - fälg 
 
bromsrör - fram höger - montering felaktig 
 
[färdbroms] länksystem - kärvt 
 
parkeringsbromsvajer - bak vänster - fastsättning bristfällig 
 
parkeringsbroms hjulbroms - fram höger - anliggning 
 
styrväxel - korrosionsangrepp 
 
styrning - hjul nöter mot annan detalj 
 
styrarm - vänster - rostangrepp  
 
styrstag - höger - skadat 
 
styrled - höger - risk för separation 
 
tätning styrled - vänster - skadad 
 
stötfångare - fram - vassa kanter  
 
stänkskärm - fram vänster - täcker inte däckets slitbana 
 
dragkula - fastsättning bristfällig 
 



Speech Interface Guidelines�

Alexander I. Rudnicky

School of Computer Science, Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213-3890 USA

Telephone: +1 412 268 2622

email: air@cs.cmu.edu

May 22, 1996

This document provides an overview of speech interface design principles
as applied to the range of applications that have been developed at Carnegie
Mellon. For the most part these are workstation-based applications based on
spoken language understanding technology. Nevertheless the guidelines should
be applicable to a wider range of applications.

Speech interfaces have two properties not normally found in more mature
interface technologies:

� They are errorful

� Their state is often opaque to the user.

These properties dictate that speech interfaces incorporate a number of spe-
ci�c features. Below are a set of guidelines that should be followed in the design
of speech interfaces.

1 State Transparency

A common scene, repeated many times, �nds a user who attempts
to use a speech system, but nothing happens. It is not apparent to
the user (or to others) what might be wrong.

A well-designed speech interface should clearly and continuously indicate its
state to the user. Do the following:

�The current version of this documentmay be found at: http://www.speech.cs.cmu.edu/

rspeech-1/air/papers/SpInGuidelines/SpInGuidelines.html
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1.1 Provide feedback to the user in the form of a graphic
state display.

1. Recognition-based applications may have up to four states (READY, LIS-
TENING, RECOGNIZING, BLOCKED) but a minimum of two (LIS-
TENING, BLOCKED) are necessary.

2. A spatial display is better than an multi-state indicator in a single location.

3. Color coding is better than monochrome

4. Redundancy is best (e.g., using both location and color).

State indicators are by necessity placed outside or at the periphery of the
active task region, yet users need to monitor these. The above suggestions
increase the visual distinctiveness of the feedback display and make it easier for
the user to notice (peripherally) a change in status.

1.2 Provide feedback about basic system parameters.

1. A VU meter allows continuous monitoring of whether the system is live;
there is some response to any audible input.

2. A continuous sound-level feedback helps shape proper vocal behavior (speak-
ing not too soft nor too loud).

3. A background noise monitor helps the user determine when the environ-
ment is suitable for recognition, and suggests a possible reason why the
system may be malfunctioning.

1.3 If graphic feedback is impractical provide auditory
feedback.

In some applications, no real-estate is available for speech-speci�c displays. In
some situations, such as telephone-based recognition, no display is possible.

1. Auditory feedback should be short and not take away from task time.

� Minimally, indicate LISTENING. For example, a tone may be used
to indicate the start of a listening period.

2. If multiple states are necessary, make tones maximally di�erent. Several
dimensions of variation are available:

� Tone count: one, two, three beeps.

� Pitch di�erences; timbre di�erences.

� Combinations of the above.
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Additional dimensions are available, such as onset/o�set (attack/decay)
characteristics, amplitude variation and timbre. These may be used pro-
vided that easily di�erentiated tones can be produced. While a principle
such as maximal separation in the chosen space is useful for design, dis-
tinctiveness should always be empirically veri�ed.

Auditory feedback is often confusing for the novice or casual user, since
there is no ready framework for interpreting auditory feedback. Thus is it best
to restrict the variety of auditory feedbacks and to make their meaning easy
to discern from their context of occurrence. It is also useful to borrow signals
whose meaning is already established in other environments, say telephony.

1.4 Make users aware of long BLOCKED intervals, if such
can be predicted.

1. Use graphic feedback, such as a progress bar.

2. Use verbal feedback, e.g., \Please wait while I compute..."

3. Use auditory feedback.

� A \busy" tone.

� A variable-interval tone stream (which, e.g., speeds up to provide the
equivalent of a progress bar).

1.5 At all times, the user should know what can be spo-
ken.

Speech systems know only a restricted language and consequently will not be
able to interpret utterances that fall outside the currently active language. On
the other hand, users bring into the situation assumptions based on the char-
acteristics of human-human communication (in particular that they are dealing
with an intelligent entity with exible understanding skills).

Guide the user into acceptable language in the following ways:

1. Provide guidance on expected inputs.

Prompts can be phrased in such a way as to indicate the system's expec-
tation, e.g., \Do you want to proceed? Please say Yes or No".

2. Display legal inputs on the screen.

If a small number of alternatives are legal, display these in a menu. Alter-
nately, provide legal sentence frames, either on-screen or in a browsable
list.

3. Build complete domain languages.

Many tasks are su�ciently restricted in domain that with su�cient obser-
vation of user behavior, a reasonably complete domain language can be
built. Of course, this only works if the necessary resources are available.
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The real problem here is of course the need to learn the interface. A user
familiar with the task and experienced with the interface will have much less
di�culty staying within the bounds of the language.

1.6 Status displays must be rapidly interpretable, without
detracting from the task-related activity.

Very small feedback displays that must be explicitly attended to are worse than
ones that can be noted peripherally or that come over a separate mode (such
as sound).

1.7 Do not overwhelm the user with feedback.

While feedback is a good thing, too much feedback becomes confusing, as it now
requires the user to scan and interpret the display for information relevant to
their performance.

1. Avoid display of information primarily of interest to a developer (such as
decoding scores, utterance durations, etc.)

2. Any displayed information must clearly contribute to increased interface
usability.

2 Input control

2.1 A robust continuous listening system is better than
one that requires explicit user action.

1. The user's ability to coordinate button presses with onsets and o�sets of
utterances is generally poor, due to unfamiliarity with this skill.

2. Interface-speci�c activity detracts from task-speci�c activity.

Thus a continuous listening system is always preferable. Sometimes it is
essential, as for a telephone-based recognition system.

2.2 A push-and-hold protocol is better than a two-click
protocol (start, stop).

In push-and-hold, the two states are mechanically yoked and the user is better
aware of what state the system is in (the button needs to be held down).

2.3 A one-click system is an acceptable intermediate.

Only one action needs to be performed, thus the cognitive load on the user is less
(since they do not need to remember to initiate an utterance-terminal action).
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3 Error recovery

Speech systems will be prone to error in the foreseeable future. There must
always be some way to recover from recognition error.

3.1 O�er an Undo capability.

In reality this is a property of the application for which speech is an interface.
Some states are reversible, others may not be or may require complex book-
keeping.

1. Undo may not be necessary for stateless applications.

The cost of a single transaction governs the usability of a speech interface
in this case. A high cost for a transaction (whether primary or undo)
decreases usability.

2. Undo is sometimes referred to as Discon�rmation of an input.

3.2 If Undo is not practical, use a con�rmation protocol.

The user explicitly con�rms an input with an additional utterance (\OK"), after
examining a candidate input bu�ered by the interface.

1. Ideally, con�rmation makes use of a sub-state of the decoder that guaran-
tees very high accuracy for the con�rm/discon�rm utterance.

2. A less-desirable but more reliable alternative is to use a positive action in
some other mode (e.g., a button press) to note con�rmation.

3. Provide an interrupt capability.

� This is always true for systems that decode in longer than real-time.

� Applications that typically have a long response latency (should)
provide interruptability. The speech interface should not interfere
with this capability.

4 Error Detection

Speech input may be errorful, though under some circumstances it should be
possible to determine that an error has occurred (for example by comparison
with a parallel phonetic decoding or noting a discrepancy as a consequence of
semantic analysis). Simpler recognition system may be able to detect errors by
comparing the recognition score to a threshold value and rejecting all decodings
that fall below threshold.
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4.1 Generate a CONFIDENCE SCORE for each decod-
ing.

This allows the interface to automatically initiate an error recovery dialog with
the user, saving the user the e�ort of noting the error and initiating a recovery.

1. The discriminability of correct and incorrect decodings is a factor in decid-
ing whether or not to include automatic error recovery. Consider the cost
in terms of the application as well. Consider the overall cost of automating
error detection.

5 Error Correction

For tasks that require the creation of correct input strings by speech (such as
dictation), the system must provide support for error correction. The support
need not be entirely embedded in the speech interface, but can make use of
facilities provided by the underlying application (for example, a word processor).

5.1 Provide an alternative input mode that overrides speech
input.

The user should always be able to regain control of the system, either to reset
its state or to enter data through an alternate mode.

5.2 Provide positive methods for identifying the erroneous
portions of an input string.

This applies to applications that involve the creation of text or the formulation
of very long queries. That is, in cases where the chances of an extended input
being recognized perfectly are only moderate.

1. If possible, keep the original waveform.

Users may not be certain of what they said originally and may be led
astray by the erroneous decoding.

5.3 For high-accuracy systems, provide a facility for choos-
ing among alternative decodings.

1. Provide close-scoring alternatives for the user to chose from.

Most systems can provide alternative decodings (though they typically
will act immediately on the best-scoring one).

2. Provide a controlled selection mode to ensure rapid convergence to the
correct decoding.

� Use either an alternate modality (such as a menu) or a restricted
sub-language to achieve this goal.
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5.4 In speech-only systems, provide a dialog-based recov-
ery procedure.

Error recovery can be made e�cient if the system helps the user identify and
correct the error(s).

1. Not all applications require that an exact recognition be recovered; a se-
mantically equivalent interpretation is su�cient.

2. The system must know its state and have some sense of what user goals
may be, basing recovery dialog on this information.

6 Logging Performance

Systems used for development should have some provision for logging perfor-
mance data. Such information can be used for evaluating performance and for
diagnostics.

6.1 Record basic recognition parameters for each utter-
ance.

Include parameters such as utterance decoding, duration, recognition time, any
error messages.

If possible record relevant state of the application, the date and time, as well
as any other information that can help the developer interpret the results.

Ideally record enough information so that the error can be replicated o�-line.

6.2 Allow the user to note unusual behavior.

Note that the most likely user in this case is one who is familiar with the
technology and is an early tester of the system. Naive users may not have the
skills or inclination to record useful information.

1. It should be possible to save the waveform for a just decoded utterance.

2. Users should be prompted to type in a short note stating why this utter-
ance should be of interest to the developer.

3. Save relevant application state, in particular pointers to the acoustic and
language models used in decoding.
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7 Integration with an application.

7.1 The very simplest applications can use a speech inter-
face that does not take into account the state of the
application.

Such interfaces can be generic and can be used with any application that can
be scripted or addressed through an emulation based on an existing interface.

1. The application needs to be stateless (or non-modal).

2. The cost of any single transaction must be low.

7.2 More complex applications need to track state, so that
actions are interpreted in the proper context.

1. Di�erent user inputs may have di�erent consequences depending on state.

2. Speech input may allow more e�cient expression of user goals, which
are best implemented through direct access to the functional level of the
application as opposed to the emulation of an existing interface.

Tracking state is essential in cases where the user has alternate means
of changing application state (for example, input through a non-speech
mode).
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SpeechWear� A mobile speech system

Alexander I� Rudnicky� Stephen D� Reed� Eric H� Thayer

School of Computer Science� Carnegie Mellon University

���� Forbes Avenue� Pittsburgh� PA �������	
� USA

Telephone� �� ��� ��� ���� email� air�cs�cmu�edu

ABSTRACT

We describe a system that allows ambulating users to per�
form data entry and retrieval using a speech interface to a
wearable computer� The interface is a speech�enabled Web
browser that allows the user to access both locally stored
documents as well as remote ones through a wireless link�

�� INTRODUCTION

The perceived utility of speech systems relies in part on the
success with which they compete with more established com�
puter interfaces� With the exception of certain tasks �such
as dictation�� speech interfaces have not made signi�cant in�
roads in the desktop domain� on the other hand telephone�
based applications are becoming established� as speech pro�
vides an e�ective high�bandwidth channel between human
and computer� An emerging and possibly even more impor�
tant domain is that of 	wearable
 systems consisting of small
computers that can be easily carried on the person� While
providing signi�cant computing and communication power
such systems have di�culty accommodating conventional in�
terface devices such as keyboards� mouses and displays� An
obvious alternative is speech� both for input and for output�
The present paper describes an initial attempt to build such
an interface in the context of a system for mobile inspection�

The task we chose was initially developed as part of the
VuMan�� project at Carnegie Mellon University� The Vu�
Man has been used for a limited technical inspection �LTI�
of an amphibious assault vehicle for the USMC at Camp
Pendleton� as a replacement for a clipboard and pencil pro�
cedure� The VuMan allows a mechanic to directly enter in�
spection data into a computer and has been shown to reduce
inspection time by a half�

Despite this� the VuMan has a number of limitations� par�
ticularly a very low�bandwidth input device� the 	rotary
mouse
� Input activity consists of circularly traversing hot�
spots on a display using a dial on the device and clicking on
spots corresponding to desired inputs� In the worst case� the
user is shown the image of a keyboard and needs to enter
data character by character using the mouse� Given this�
speech seemed like an obvious enhancement to the task�

�� ADAPTING LTI FOR SPEECH

The original VuMan LTI task was implemented using a cus�
tom hypertext system� primarily because of processing con�
straints imposed on that device �a ��MHz Intel ����� As
we were primarily interested in the speech interaction as�
pects of the task� we chose to implement our system using a
standard notebook computer with a more powerful proces�
sor� The computer� plus a battery power supply and con�
trol hardware for the head�mount display were placed in a
pack worn on the user�s back� This arrangement� although
bulkier than the VuMan package �which can be attached to
the user�s belt�� allowed users to freely move about� inspect
the underneath of the vehicle� climb to the roof� etc�

For purposes of the current study the task was recast as a
hypertext document using standard html format� allowing
for a more rapid and �exible design process� The html�http
framework o�ers a simple yet powerful mechanism for unify�
ing information resources useful for this task� both for data
collection and for access to distributed resources� Using a
standard browser also allowed us to incorporate a variety of
information� such as a scanned repair manual and video clips
keyed to individual steps in repair procedures� all accessible
by voice�

�� SYSTEM DESCRIPTION

The SpeechWear system makes use of a Toshiba T����ct
notebook computer containing a ��MHz Pentium proces�
sor� ��Mb of RAM and running Windows NT ���� Input is
through a head�mounted microphone and output through a
small head�mounted �grey�scale� VGA display with a speaker
attached to its frame� Communications is is by means of a
WaveLAN transmitter�

Recognition services are provided by a real�time implemen�
tation of the Sphinx�II recognition system ���� a continuous�
speech speaker�independent system based on hidden Markov
modeling� Spoken language interpretation made use of the
Phoenix ���� The system implements a 	continuous listen�
ing
 protocol��� that allows the task to be performed hands�
free� A modi�ed mouse is provided to turn the system on
and o�� Figure  shows a diagram of the system�



Figure �� The SpeechWear system
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The NCSA Mosaic browser��� provides the interface to the
task hypertext document� It was modi�ed by merging the
spoken language code into it to create a single multi�threaded
application� Inspection data was recorded through the use
of FORMs embedded in the task document� As the interface
is a speech�enhanced version of the Mosaic browser� commu�
nication is through the standard http protocol and makes
use of servers and CGI��� scripts to implement the inspection
system�

�� HYPERSPEECH

To provide speech understanding services� we developed a
backward�compatible extension to html which facilitates the
incorporation of language�speci�c information into hypertext
documents� This approach is somewhat di�erent from that
commonly chosen by others �� �� �� �� which is to store
such information in data structures that are parallel to the
browser�s internal representation of the information on a hy�
pertext page� This is a workable approach in cases where
speech is meant to support primarily navigation �i� e�� 	fol�
lowing links
�� However� we were also interested in using
native html data entry conventions� in particular the FORM

construct� to capture inspection data in a manner that could
take advantage of existing browser mechanisms�

Our extensions to the mark�up language allow direct associa�
tion of grammar fragments with html clauses� speci�cally an�
chors and actions inside FORMs� The grammar information is
extracted by the speech�aware version of Mosaic �Tessera�
and is merged into a generic browsing language that allows
for voice input of display manipulation commands �such as
for scrolling or for traversing the history list�� No attempt

Figure �� Augmented link html used in SpeechWear�
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was made to allow voice control of every aspect of the inter�
face as most were not relevant to the task at hand�

As the browser receives a speech�enabled page� it parses it
in its normal fashion� The Grammar Builder component
then traverses the parse tree and extracts information from
any GRAMMAR �elds� These are used to dynamically create
a grammar fragment that encompasses all speakable items
on the page� This partial grammar is then merged with
the statically�de�ned browser grammar to produce the active
grammar for that page� This grammar is made available to
the Phoenix parser and is also used to derive a bigram lan�
guage model for the bene�t of the decoder� Since the domain
language is known beforehand� pronunciations for words can
be compiled o��line for e�ciency� though these could be ob�
tained as needed from a server �an alternate solution which
we have also implemented��

Initial GRAMMAR clauses were generated by automatic con�
ditioning of the task hypertext� Where advisable� alterna�
tive locutions were generated� as in the example in Figure
�� For the most part� the language was generated automat�
ically from the actual text of the inspection form� Only in
the case of free�form inputs was a prespeci�ed grammar used
�see Figure �� which also shows the use of non�terminals built
into the language component��

While automatic processing is used to initially populate a
document with language information� manual additions can
also be made to a GRAMMAR clause to re�ect arbitrary usage
encountered in the �eld� By this means� the hypertext doc�
ument can be updated to better approximate the language
of the user population�

The above solution is not completely satisfactory as it re�
quires modi�cation of Web pages to make them 	speakable
�
This is somewhat mitigated by the fact that pages can be

Figure �� Augmented FORM html used in SpeechWear�
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automatically preprocessed to include the necessary infor�
mation� In principle such processing could be done at the
time of page retrieval� allowing the document to be modi�
�ed without the need to preprocess it for inclusion of speech
information� Such an organization would also allow for un�
restricted navigation of documents available over the World
Wide Web� In the environment we are considering� this
would be of bene�t� as it would allow the user in the �eld
to consult a variety of sources� such as centrally maintained
documentation or even speci�cations published by manufac�
turers� not all of which would �or should� be expected to
have been preprocessed for the bene�t of the speech�based
user�

To allow complete automation� three operations need to be
available� the conditioning of text into speakable form �e�g��
transforming �� into thirty �ve�� establishing pronunciations
for the resulting words and creating a suitable language
model for the decoder� Such a protocol would be su�cient to
support most forms of navigation� but might not be adequate
for specifying language for certain FORM elements which �for
e�ciency� might bene�t from manual speci�cation� as in the
example above �a large vocabulary language could always be
attached implicitly to an input �eld�� Presumably workable
solutions could be developed for speci�c applications once
the details are known�

�� LTI TASK DESCRIPTION

The inspection consists of a checklist of ��� items� The
checklist is divided into eleven sections� grouped into four
major vehicle subsystems and in its typical version normally
takes about � hours to complete� The check�o� procedure
consists of inspecting an item and noting its condition �Ser�
viceable�Unserviceable�Missing or On ERO�� If the condition
is not deemed Serviceable� the user is required to comment on
the condition of the item� The VuMan implementation of the
task followed this structure more or less exactly� except that
the Comment section was implemented as a multiple�choice
question rather than a free�form comment �due to the limita�
tions on the input channel�� The items in the multiple�choice
sets were chosen as representative of the most common faults
encountered �based on an interview of maintenance person�
nel�� The current implementation follows this design�

In terms of the maintenance process� the inspection serves
as a tool for the mechanic to �ll out a comprehensive work
order� the work�order notations are used to prioritize the
repair work� The work order is used to initiate the ordering
of new parts and to track the progress of the repair work�

The framework provided by CGI permits the use of a �exible
control structure and allows the implementation of di�erent
interaction protocols� The inspection task allows both for
user control of the sequence of items visited �through stan�
dard browser navigation features� and for the imposition of
certain contingencies by the data collection script� For ex�
ample� indicating that a part is not in operable condition
automatically places the user on the comment page for that

Table �� Error Analysis for �eld trial data
source of error amount

Signal processing � mic ���
Language coverage ���

Instructions ��
Other ���

item� Similarly� the system can be con�gured to either re�
quest explicit con�rmation for each item or to step through
the inspection list automatically�

�� FIELD TRIAL

A prototype of the system was tested during the course of a
�eld trial that took place at Camp Pendleton in June ����
During the course of the trial� three �male� mechanics per�
formed partial LTI inspections� �Excluded were inspections
of the engine plenum� a physically demanding procedure��
Participants were assigned to the study by their supervisor
and were individually introduced to the system in a struc�
tured training session�

The training approach used a combination of modeling an ex�
perienced user and explicitly instructing the novice in proper
use� Thus �rst the user observed the experimenter using the
system �on a separate notebook computer�� then was invited
to use it himself and become comfortable with its operation�
At that point� the wearable system was given to the user to
try out and questions were entertained� The training process
was limited to � minutes and was paced by the individual�s
progress �no participant needed the entire period�� At the
conclusion of training� all proceeded to the vehicle and the
inspection was carried out� Upon completion� the mechanic
participated in a structured interview that assessed their im�
pressions of the device�

The system was instrumented to collect a variety of data�
including� the actual utterances produced by the user� their
decodings� decoder and task timings and the sequence of
links traversed� System response was at a median of ��� xRT�
producing a corresponding lag of ��� s per input �utterances
were ��� s median duration�� Recognition word error ranged
between ����� across subjects� Detailed analysis of the
errors �Table � suggests that the majority of the recognition
errors were due to factors that can be brought under con�
trol through additional development� This includes a better
choice of microphone� a more complete domain language and
more focussed user training�

User interviews indicated that the participants came away
with a favorable impression of the novel inspection device
and indicated they would be willing to use it in regular work�
At the same time� the users pointed out a number of de��
ciencies� the device appeared subjectively slower than the
traditional paper�and�pencil system� There is reason to be�
lieve that some of this impression may be based on a sim�
ple lack of experience with the system �users will typically



experience long�term improvement in task completion time
while using a speech system� e�g� ����� It also became ap�
parent that an interface that is capable of actively guiding
users when they exhibit di�culties would also be of value�
We have since explored strategies for monitoring the input
stream and detecting patterns that suggest the user is in
trouble �for example� a sequence of identical inputs�� This
in turn can be used to trigger a separate clari�cation dialog�

It was clear that the design of the system could be improved
in a number of ways� In particular� a better microphone
�which we have since identi�ed� and a more comprehensive
coverage of the domain language �the task was designed with�
out �rst�hand experience of the domain� can reduce the num�
ber of errors by a factor of two�thirds� The excessive response
lag could also be reduced by more careful exploitation of
the constraints available in this domain and by tailoring the
properties of the speech system to conform more closely to
the task language �our current implementation runs at ���
xRT and continues to be improved��

�� GENERAL OBSERVATIONS

The development of the SpeechWear system was a success�
a working system was produced and was tested in the �eld
under conditions of actual use� At the same time an exten�
sible infrastructure was created �SpeechWare� that can be
applied to a variety of domains based on hypertext multi�
media documents�

The experience also revealed a number of problems with this
approach� For example� the form of the task as designed
followed quite closely that used in the original VuMan im�
plementation and was implicitly constrained by the char�
acteristics of the rotary mouse interface� Analysis of the
task structure� for example� suggests that a di�erent proto�
col �implicit con�rmation ���� could eliminate approximately
half the steps in the original task� by implicitly channeling
the dialog along the most likely path and relying on the user
to indicate deviations� An analysis of the data showed that
about ��� of items were judged Serviceable� yet the protocol
required the user to input this item explicitly� then con�rm
it� A simple con�rmation of a suggested default input �Ser�
viceable� would have been su�cient to enter the inspection
outcome�

	� SUMMARY

The system we have implemented uses speech to increase
the input bandwidth for a wearable computer used in hands�
busy environments� The original hypertext structure of the
inspection task was enhanced by recasting it into a conven�
tional html format� allowing the user interface to be used
not only to access the inspection document� but also to pro�
vide access to a variety of task�relevant documents� both
local to the device and available remotely through a wireless
LAN� Finally� we have speci�ed a speech extension to html

which allows specialized browsers to accept voice equivalents
of standard browser inputs�
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