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Sammanfattning 
Ett av SVT:s nyårslöften för 2004 var att börja med ”Talande textremsa”, en digital tv-tjänst som 
riktar sig till synskadade och läshandikappade. Inför realiseringen av tjänsten genomfördes en 
användarstudie. Sexton personer med synskada, mellan 22 och 85 år, varav elva vana talsyntes-
användare och fem ovana, deltog i studien. Försökspersonerna fick se utdrag ur tre program på 
digibeta-band med ett extra ljudspår; nyheter, en komedi och en dokumentär. De fick se varje 
program två gånger, en gång med difonsyntesen Babel Infovox Ingmar Desktop som läste 
undertextremsorna och en gång med unit selection-syntesen Babel Infovox BrightSpeech Emma. 
Efter varje band bedömdes sju aspekter av talsyntesen; taltempo, hur ofta man reagerade på konstigt 
uttal, egen beskrivning av hur talsyntesen lät, hörbarhet, ansträngning, naturlighet och hur syntesen 
passade till programmet. De sistnämnda fyra variablerna bedömdes genom en femgradig 
skattningsskala. På dessa normaliserade värden utfördes en ANOVA med två faktorer. 
Difonsyntesen Ingmar skattades som bättre än unit selection-syntesen Emma på variablerna 
hörbarhet och ansträngning. Emma skattades som bättre på naturlighet. Effekten av programtyp 
var signifikant på variablerna ansträngning och passar till programmet. Nyheter var den sorts 
program som tjänsten Talande textremsa passade bäst för och komedi den sort som tjänsten passade 
sämst för. Interaktionen mellan syntes och bandordning för åtminstone första och andra bandet var 
signifikant för samtliga av de fyra skattningsvariablerna. Detta innebär att Ingmar bedömdes som 
bättre ju fler band man såg medan Emma istället bedömdes som sämre ju fler band man såg. Vidare 
hade Ingmar en tendens att bedömas som tråkig medan Emma istället tenderades att bedömas som 
trevlig. Ofta föredrog de äldre, ovana talsyntesanvändarna en högre grad av naturlighet framför bra 
hörbarhet. Om talsynteserna lät som vid testet skulle 69 % välja difonsyntesen Ingmar till tjänsten 
Talande textremsa. Studien visar att man vänjer sig förhållandevis snabbt vid de upplästa 
textremsorna. Det viktigaste för majoriteten är en jämn kvalitet, en hög grad av hörbarhet och att 
talsyntesen upplevs som så neutral som möjligt.  
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Abstract 
The Swedish Television (SVT) will during 2004 release a new digital service for visually impaired 
and people with reading disabilities, called “Talking subtitles”. This study was made to investigate 
some usability questions about the service. Sixteen female and male with visual impairment, aged 
between 22 and 85 years, volunteered as subjects. Eleven of them were experienced users of speech 
synthesis and five were not. The subjects watched extracts from three different programs; news, a 
sit-com and a documentary on digibeta tapes with an extra sound channel added. They watched 
each program twice, once with the diphone synthesis “Babel Infovox Ingmar Desktop” reading the 
subtitles and once with the unit selection synthesis “Babel Infovox BrightSpeech Emma”. After 
each tape seven aspects of the synthetic voice was assessed; speech rate, how often one reacted on 
strange pronunciation, description of how the voice sounded, intelligibility, effort, naturalness and 
how well the voice matched the program. The last four variables were assessed using a five-degree 
rating scale. These normalised values were then analysed with a two-factorial ANOVA. The 
diphone synthesis Ingmar was rated as better than the unit selection synthesis Emma on 
intelligibility and effort. Emma was rated higher on naturalness. The effect of type of program was 
significant on the variables effort and how well the voice matched the program. The service Talking 
subtitles was thus best suited for news and less suited for comedy. The interaction between 
synthesis and band order for at least the first and second tape was significant for all of the four rated 
variables. This implies that Ingmar was judged as better the more tapes you watched and Emma on 
the contrary as worse. Moreover Ingmar tended to be perceived as boring wile Emma more often 
was perceived as nice. There was a tendency for the inexperienced users to prefer a high degree of 
naturalness to good intelligibility. If the synthetic voices would sound like they did during the test 
69 % would chose Ingmar as the voice for the service. The study shows that people get used to 
Talking subtitles rather quickly. Most important for the majority of subjects are a uniform voice 
quality, a high degree of intelligibility and that the voice is as neutral as possible.  
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1 Syfte 
I Sveriges Televisions (SVT) uppdrag ingår att beakta olika funktionshindrade gruppers 
behov. Sedan länge har man t ex textade tv-program för hörselskadade tittare. I nuvarande 
sändningstillstånd, som löper till och med 2005, ingår att öka satsningarna för att göra 
programmen tillgängliga för funktionshindrade. Ett av målen ska vara att vid alla utländska 
inslag och program erbjuda uppläst undertextremsa för dem som är synskadade eller 
läshandikappade.  
 
Under 2002 utvecklades en s.k. ”prator” i ett examensarbete på SVT [1]. SVT text-to-speech 
är en applikation som i realtid omvandlar innehållet i undertextremsorna till syntetiskt tal. 
Applikationen finns som en demo och har hittills bara testats internt på SVT. Innan tjänsten 
”Talande Textremsa” skulle kunna förverkligas behövdes en användarstudie göras.  
 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera två kommersiella talsynteser ur ett 
användarperspektiv med fokus på lämplighet för SVT:s tjänst ”Talande textremsa”.   
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2 Bakgrund till projektet 
 

2.1 SVT:s public service-uppdrag∗  
I SVT:s och SR:s public service-uppdrag ingår att tillhandahålla service åt olika 
handikappgrupper. Traditionellt sett har SR främst haft ansvar för synskadade och SVT främst 
för hörselskadade. TV är idag inte bara ett av våra viktigaste medier; det är också en 
kulturyttring som utgör en viktig del av väldigt många människors vardag. Många program 
köps in från utlandet, framför allt från England och USA. De allra flesta av dessa program har 
endast utländskt tal och översättning på svenska presenterad i en undertextremsa, som olika 
grupper av funktionshindrade, t ex synskadade och läshandikappade, inte kan läsa.  
 
Det är svårt att beräkna exakt hur många människor som har behov av uppläst 
undertextremsa. Enligt SRF (Synskadades Riksförbund) är 100 000 personer inskrivna vid 
Sveriges olika syncentraler. I en färsk motion till riksdagen [3] beräknar man att 6% av 
Sveriges befolkning skulle ha dyslexi, vilket i så fall innebär mer än en halv miljon invånare. 
Räknar man dessutom med de många äldre som har problem att snabbt läsa tv-text skulle över 
1 miljon tv-tittare ha nytta av att få undertextremsorna upplästa.  
 
SRF skriver [4]: 
 
”Ett aktivt kulturliv förutsätter möjligheter till både utövande och konsumtion av olika 
kulturyttringar. Tillgången till kulturen är en mänsklig rättighet som är mycket begränsad 
för synskadade. Det handlar om såväl åtkomlighet, tillgänglighet som mångfald. Vi vill ha 
information om bland annat etermediernas programutbud, tillgång till TV-programmen 
genom uppläst textremsa och syntolkning, teater och film samt Internet. Tekniska 
lösningar för detta finns redan idag. De måste tillämpas och utvecklas i takt med övrig 
medieteknik och göras tillgängliga för oss. Staten måste använda sig av de styrmedel som 
finns för att öppna kulturlivet även för synskadade. Det innefattar även ett samlat ansvar 
för utveckling av och tillgång till litteratur på ljud och i punktskrift. ” 
 
Diskussionen om hur TV kunde anpassas för synskadade kom igång i början av 80-talet. En 
utredning gjordes som visade att det skulle bli alldeles för dyrt med dubbning av utländskt 
material, men däremot skulle textremsan kunna läsas högt. I slutet av 80-talet genomfördes ett 
examensarbete som undersökte hur text-TV-sidor kunde sändas för att läsas upp hemma. En 
applikation togs fram som omvandlade text-TV-text till ASCII-text som sedan kunde läsas 
upp med hjälp av talsyntes (Infovox). Dock skulle det bli en mycket dyrbar lösning för de 
synskadade med separata text-TV-läsare hemma. IBM hade under tiden ett liknande projekt 
där man hade utvecklat en mjukvara kallad skärmläsare, som byggde på att ett TV-kort sattes 
in i datorn som sedan kunde läsa text-TV-text. Även detta skulle bli tämligen kostsamt.  
 
I slutet av 80-talet startade SVT med stereosändningar. En idé var då att text-TV-läsaren 
kunde finnas på SVT och att talsyntesen sedan kunde sändas ut i en egen monokanal. Detta 
innebar dock en konflikt eftersom det bara fanns två ljudkanaler och SVT då inte kunde sända 
i stereo. Man konstaterade dock att, när TV skulle bli digitalt i framtiden, skulle det finnas 
                                                           
∗  Följande avsnitt bygger till stor del på en intervju med Erik Lundbeck, ingenjör vid SVT Utveckling [2]. I de 
fall där källan är en annan anges det med sedvanlig källhänvisning. 
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andra möjligheter.  
 
SVT deltog under 90-talet i EU-projektet European Audetel (Audio Described Television)∗ ,  
som syftade till att ta fram riktlinjer för hur synskadade skulle kunna ta del av TV genom 
syntolkning. Skandinavien är tillsammans med Holland några av de få europeiska länder som 
inte använder sig av dubbning, varför Sverige särskilt drev frågan om talande 
undertextremsor. Projektet rann av olika skäl ut i sanden, men genomfördes framgångsrikt i 
Storbritannien och Holland. I Storbritannien togs regeringsbeslut på att den statliga 
televisionen var tvungen att tillhandahålla syntolkning för synskadade. I Holland lanserades 
upplästa textremsor i december 2001 [5]. Tjänsten tas emot av slutanvändarna genom en 
särskild dekoder.  
 
Vilka andra alternativ fanns för att få textremsan uppläst? Svenska Enter rehabilitering AB 
påbörjade i slutet av 90-talet projektet ”TV-text – en prototyp” i samarbete med Hjälpmedels-
institutet (HI), SRF och SVT [6]. TV-textläsaren skulle med en viss frekvens ta stillbilder av 
bildskärmen, söka av området för att identifiera eventuell text, skicka texten till en dator som 
sedan kunde generera talsyntes. Det positiva med lösningen är att den är helt oberoende av 
såväl TV-kanal som distributionssätt (kabel-TV, satellit, video m.m.). Förhoppningen var 
också att den apparatur som behövdes för den synskadade kunde subventioneras. Problemet 
var att det inte finns någon standardisering för var textremsor ska placeras på skärmen eller 
för textremsans utformning och kvalitet. Är texten vit på svart bakgrund är tillförlitligheten 
relativt stor, men ligger texten däremot på en transparent remsa uppstår problem. Projektet 
kunde p g a bristande finansiering inte avslutas enligt ordinarie projektplan.  
 
Ytterligare ett alternativ som drevs av företaget ”Verbaldigitalius” innebar att användarna 
skulle kunna ringa ett 020-nummer och få undertextremsan uppläst via telefon. P g a 
upphovsrättsliga problem i kombination med ekonomiska och teletekniska lades projektet ned 
i oktober 2000 [7].  
 
Idén med att en textläsare, eller prator, ska finnas på SVT och att sedan talsyntesen kan 
sändas ut digitalt i en egen kanal har levt kvar. Under 2002 utvecklades en prator i ett 
examensarbete [1]. SVT text-to-speech är en applikation som ligger och "lyssnar på" 
undertextremsorna och som i realtid omvandlar texten till syntetiskt tal. Applikationen finns 
som en demo och har hittills bara testats internt på SVT.  
 
Televisionen är idag mitt inne i ett teknikskifte. 1,7 miljoner personer, eller ca 19 % av 
befolkningen har nu tillgång till digital-tv. År 2008 kommer det analoga marknätet för tv-
distribution att släckas och all tv sändas digitalt.  

2.2 Den politiska debatten 
Tillgängligheten vad gäller TV för olika grupper av funktionshindrade har debatterats i 
riksdagen. 1999 kom tre motioner rörande synskadades tillgång till SVT:s program Alla tre 
avstyrktes med hänvisning till pågående utredningsarbete (d v s ”TV-text – en prototyp, se 
[6]”). Nedan följer ett längre utdrag ur kulturutskottets betänkande, 1999/2000:KrU8: 
 
”I motion Kr313 (kd) sägs att det är viktigt att TV-programmen görs tillgängliga för 
synskadade, så snart digitala TV-sändningar kommer i gång. Detta bör ske genom att 

                                                           
∗  European Audetel Project DGXIII. Ett projekt utfört genom EU-kommissionens TIDE-(Technology Initiative 
for Disabled and Elderly people) program. 
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textremsan, dvs. programtextningen, läses upp i en särskild ljudkanal (yrkande 30). Liknande 
krav ställs i motion Kr212 (m).  
Även motionärerna bakom motion Kr230 (m) påtalar att synskadade inte kan tillgodogöra sig 
textremsan och föreslår att minst en av SVT:s två programkanaler skall tillhandahålla 
nyhetsprogram som är möjliga för denna grupp att ta del av.  
Av SVT:s public service-uppföljningsrapport för år 1998 framgår att ansträngningar gjorts 
av företaget för att programutbudet skall bli mer tillgängligt för synskadade och att ett 
utvecklingsarbete länge har bedrivits i detta syfte. Arbetet har varit inriktat på att upprätta en 
särskild ljudkanal med syntetiskt tal. Metoden förutsätter att mottagningsutrustning finns hos 
TV-konsumenten. TV-apparatindustrin har för närvarande inte något intresse för utveckling 
av sådan utrustning för de analoga sändningarna. Det förestående teknikskiftet från analoga 
till digitala sändningar bjuder emellertid enligt uppföljningsrapporten på nya möjligheter i 
detta avseende. Resultatet beror dock alltjämt på i vad mån apparattillverkarna är beredda 
att tillverka nödvändiga komponenter i mottagarutrustningen, något som SVT säger sig inte 
ha möjlighet att styra. Utskottet har inhämtat att ett utvecklingsbolag, som ägs av bl.a. 
Synskadades Riksförbund, med stöd av SVT arbetar med att utveckla en apparattillsats för att 
göra textremsan hörbar oberoende av i vilken svenskspråkig TV-kanal den förekommer. 
 
I Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU11 avstyrktes åter en motion om att SVT 
omgående skulle påbörja uppläsning av textremsan till utländska program och programinslag 
med hänvisning till betänkandet ovan. I det senaste sändningstillståndet för SVT, som trädde i 
kraft den 1 januari 2001 och gäller tom den 31 december 2005, framgår att: 
 
”(…) det skall vara ett mål för företaget att uppläst textremsa kan erbjudas under 
tillståndsperioden (14 §).” 
 
Kulturutskottet skriver vidare i ovan nämnda betänkande (2001/02:KRU11): 
 
”Utskottet välkomnade regeringens förslag att det skulle vara ett mål att synskadade under 
den kommande tillståndsperioden skulle kunna erbjudas en uppläst textremsa. Utskottet, som 
insåg att det är en komplex uppgift att göra textremsan tillgänglig i uppläst version, ansåg att 
SVT – oavsett vilken lösning som slutligen kommer att väljas – även fortsättningsvis skulle 
behöva samarbeta med utanförstående teknikutvecklingsföretag.” 

2.3 Problemformulering 
SVT Utveckling använde för sin demo SVT text-to-speech talsyntesen Infovox Ingmar 330. 
Demon hade enbart testats internt på SVT Utveckling och förevisats för personal på SVT.  
 
Innan tjänsten skulle kunna förverkligas behövdes en användarstudie göras. Infovox Ingmar, 
som var den talsyntes som användes i demon, är av typen difonsyntes (se vidare om 
talsynteser i kapitel 3). De senaste åren har en ny sorts talsyntes, s.k. unit selection-syntes, 
gjort intåg på marknaden. För att ta ställning till vilken syntes som är lämpligast för tjänsten 
behövdes dessa två talsynteser, som är uppbyggda på relativt olika sätt, jämföras. Vari deras 
fördelar respektive begränsningar består behövdes analyseras närmare. 
 
I den synskadade gruppen är de som är unga eller i yrkesverksam ålder ofta vana vid talsyntes 
som hjälpmedel vid datorhantering. Däremot har den äldre delen av gruppen generellt inte så 
stor vana, vilket man måste ta hänsyn till vid utvärderingen.  
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En fråga som man har funderat över på SVT är huruvida talsyntesen ska mixas med 
bakgrundsljud innan den sänds ut eller ej. Av den information som hittills kommit fram under 
min förstudie bör svaret bli att talsyntesen inte ska mixas med bakgrundsljud. En synskadad 
ser inte alltid på tv ensam, och då vore det bättre att själv göra en akustisk mixning och höra 
på talsyntesen i en hörsnäcka, och få bakgrundsljudet via de vanliga högtalarna. Detta behöver 
dock användarna ta ställning till.  
 
Tidigare fanns tumregler för hur länge textremsorna skulle visas i bild. Idag visas 
textremsorna olika länge, ofta väldigt fort och många hinner inte läsa allt. Talsyntesen hinner 
heller inte med allt när man har testat demo-versionen. Applikationen fungerar så att den 
börjar läsa så fort den tagit emot en ny textremsa. Tempot behöver således testas för att kunna 
avgöra vilken hastighet talsyntesen kan ha utan att hörbarheten påverkas för mycket, samtidigt 
som den ska hinna med att läsa merparten av textremsorna.  
 
Utöver de frågeställningar som presenterats ovan ville SVT också få information om 
deltagarnas tv-tittarvanor, problem de stöter på i samband med tv-tittande och frågor om 
själva tjänsten Talande textremsa.  

2.4 Avgränsningar 
I den målgrupp som kommer att kunna ha användning av tjänsten Talande textremsa ingår 
förutom synskadade också läshandikappade. De läshandikappade består förutom av personer 
med medfödd eller förvärvad dyslexi, även av alla de äldre människor som har svårt att hinna 
med att läsa textremsan, men också av de barn som ännu inte läser fullfjädrat. Av 
vetenskapliga och tidsmässiga skäl skulle det inte vara genomförbart att ta med representanter 
från hela målgruppen i studien, varför studien har avgränsats till att endast innefatta 
synskadade testpersoner.  
 
Detta examensarbete är helt fokuserat på användarfrågor. De tekniska förutsättningarna för 
tjänsten kommer endast översiktligt tas upp i rapporten.  
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3 Ämnesöversikt 
3.1 Introduktion 
Talsyntes, d v s artificiellt tal, är på intet sätt en ny teknik. De första stegen i att utveckla en 
mekanisk talsyntes togs redan under andra halvan av 1700-talet. Den huvudsakliga 
drivkraften bakom talsyntesens utveckling har varit vetenskaplig; genom att försöka låta 
maskiner tala vill man komma underfund med hur det mänskliga talet fungerar. På 
världsutställningen i New York 1939 presenterades VODER, den första riktiga talsyntesen 
som kunde säga hela meningar. Ett och ett halvt decennium senare introducerade professor 
Gunnar Fant på KTH formantsyntesen. De första kommersiella applikationerna med text-till-
talsyntes kom i mitten av 70-talet och användes som läsmaskiner för blinda och synskadade. 
På 80-talet revolutionerades talsyntesen genom PSOLA-tekniken (Pitch-Synchronous Overlap 
and Add) med vilken förinspelade vågformer kunde manipuleras [8].    
 
I början av 90-talet, då den talteknologiska forskningen hade kommit relativt långt, 
förutspåddes att talsyntesen och dess släkting taligenkänningen snart skulle få en mycket stor 
genomslagskraft [9]. Förutom den redan etablerade funktionen som hjälpmedel åt 
funktionshindrade såg man nästan oändliga möjligheter inom informationsteknologin. Även 
om marknaden för talteknologi i början av 2000-talet har vuxit, har inte den riktiga ”boomen” 
infunnit sig. Orsakerna till detta är marknadsekonomiska såväl som teknologiska och 
mänskliga. För den del av talteknologin som ska behandlas i denna uppsats, talsyntesen, är 
dock många tekniska hinder undanröjda. Genom att processorerna har blivit såväl kraftfullare 
som billigare utgör inte stora taldatabaser längre samma hinder och man kan idag producera 
tal med mycket god kvalitet. Hur god kvaliteten än har hunnit bli kan den däremot ännu inte 
jämställas med mänskligt tal. Talsyntes har fortfarande stora brister i naturlighet.  

3.2 Hur text-till-tal-syntes fungerar 
Tekniken bakom text-till-talsyntes (TTS) är mycket komplicerad och bygger på integrerad 
kunskap från så vitt skilda områden som textanalys, fonetik, fonologi, syntax, akustisk fonetik 
och signalbehandling. Man kan tänka sig TTS som en modellering av processen att läsa högt.  
 
I figur 1 visas de komponenter som ingår i ett tänkt TTS-system. Verkliga TTS-system har 
realiserats på olika sätt, med betoningar på olika komponenter och med skilda lösningar. I 
princip grundar de sig dock på denna sorts modell. Denna sammanfattning bygger i huvudsak 
på text från [10] och [11]. Följande stycken i kapitel 3 har också [11] som utgångspunkt där 
inte annat anges.  

3.2.1 Omvandling av text till en fonetisk representation 
Först översätts allt i texten till ord. Särskild hänsyn måste tas till exempelvis förkortningar, 
akronymer och homografer, d v s ord som stavas lika men som kan uttalas olika beroende på 
kontext. Flera system har idag kapacitet att hantera flera olika språk och kan identifiera dessa 
automatiskt.  
 
Texten bearbetas sedan lingvistiskt. Hur den lingvistiska bearbetningsmodulen ser ut skiljer 
sig relativt mycket mellan de olika systemen. Varje ord brukar först kontrolleras i ett 
undantagslexikon, där ord som inte följer språkets uttalsregler finns (t ex engelskans "two"). I 
vissa system finns stora uttalslexikon för de flesta ord; inte bara ord som inte följer de 
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vanligaste uttalsreglerna. I många kommersiella TTS-system finns användarlexikon som 
användaren gradvis kan fylla ut med särskilda ord och egna och/eller dialektala uttal. Förutom 
ordlexikon kan också morfemlexikon finnas. Genom detta kan ordens grundstenar analyseras 
till ordrötter, prefix och suffix vilket underlättar uttalet och minskar antalet uttalsfel. Därefter 
kontrolleras orden efter bokstav-till-ljuduttalsregler. Balansen mellan användning av lexikon 
och uttalsregler beror förutom på språkets struktur på begränsningar vid implementeringen.  
 
 

 

Inkommande textInkommande text

SpråkidentifieringSpråkidentifiering

Lingvistisk bearbetning

Prosodisk bearbetning

Fonetisk bearbetning

Konkatenering

Ljudalstring

Morfologisk analys
Lexikon + Regler
Syntaktisk analys

Regler + Lexikon

Regler

”Hallå!””Hallå!”

Regler + Unit Selection

 
Figur 1. Komponenter i ett allmänt text-till-talsystem. Det gråmarkerade textboxarna representerar 
omvandlingen från text till en fonetisk representation. De vita textboxarna representerar produktionen av 
det konstgjorda talet [10]. 
 
Den syntaktiska bearbetningen varierar avsevärt mellan olika system; i vissa nöjer man sig 
med att identifiera funktionsord medan andra gör en väldigt noggrann meningsanalys. Någon 
form av markering av s.k. "part-of-speech",  d v s information om vilken ordklass ordet i fråga 
tillhör, behövs dock som input till den prosodiska modulen. Vet man t ex att ett ord är en 
preposition kan uttalet lättare förutsägas. I den prosodiska modulen bestäms betoningar, 
ordaccenter och frasering på meningen bl a efter kommatecken och punkter. Resultatet av den 
här bearbetningen är en fonetisk representation. 

3.2.2 Ljudgenerering 
Många olika tekniker finns för detta. Alla involverar dock specificering av särskilda 
talparametrar (duration, tonhöjd, genomsnittlig amplitud, spektrum m.m.) för varje segment 
av det konstgjorda talet som ska produceras. Talsyntessystem innehåller alltid regler som 
väljer eller skapar en grundtonskurva för varje fras eller mening. På samma sätt finns också 
regler som styr längden eller durationen på vokaler och konsonanter. Grundtonsfrekvens och 
duration är de parametrar som styr varje menings intonation.  
 
Formantsyntes består inte av någon uppsättning med ljud utan av en uppsättning ljudregler 
som appliceras på de olika fonemens parametriska beskrivning. Metoden bygger på den inom 
fonetiken mycket välkända källa-filtermodellen. Mycket förenklat innebär denna att t ex en 
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vokal är resultatet av att ljudet som alstrats av röstkällan, passerar uppåt genom ”filtret” svalg, 
mun- och näshåla och där får vissa resonanser, formanter, beroende på vilken artikulatorisk 
ställning talorganen (bl a läppar, käke, tunga) har. Formantsyntes produceras genom att ljud 
får passera genom formantfilter, där värden anges för alla akustiska parametrar.  
 
Artikulatorisk syntes skulle i framtiden kunna ge en mycket bra syntes. Om den mänskliga 
talapparaten och de artikulatoriska rörelserna exakt kunde simuleras hade små fonetiska 
detaljer som idag saknas kunnat åstadkommas automatiskt.  
 
I den idag dominerande typen av syntes, konkatenativ talsyntes, tas ljuduppsättningen från 
inspelade riktiga röster. Justeringar av grundtonsfrekvens och duration utförs på vågformen 
genom PSOLA (Pitch-Synchronuous Overlap and Add) eller genom MBROLA (Multi-Band 
Resonance Overlap and Add). Svårigheterna med konkatenativ syntes (av latinets 
concatenare, kedja samman) är dels att göra det bästa valet av ljudenheter och sedan att 
beskriva hur dessa ska sättas samman. Ljudstörningar kan uppstå p g a spektrala skillnader i 
konkateneringspunkterna eller p g a att urvalet av ljudenheter är för begränsat. 

3.2.3 Difonsyntes och unit selection-syntes 
De idag två kommersiellt dominerande talsynteserna som testas i denna studie är båda 
konkatenativa; difon och unit selection. Skillnaderna dem emellan ligger framför allt i 
storleken på de lagrade ljudenheterna och storleken på databasen med ljudenheter. De allra 
minsta talsyntessystemen baseras på difoner, sedan kan de större innehålla halvstavelser och 
andra enheter av olika längd upp till hela ord. En difon består av två fonemhalvor (se figur 2). 
Anledningen till att man använder difoner är för att man måste ta hänsyn till de effekter som 
koartikulationen ger. Koartikulation innebär att fonem låter olika beroende på vilka andra 
fonem som de omges av. Fonemet  /s/ låter t ex inte alls likadant i ordet ”sil” som i ordet 
”sal”.  
 
 
 
 
Figur 2. Vad är en difon? Exempel med ordet ”katt”, som består av fyra difoner.  
 
Ju större ljudenheter desto fler krävs och därmed krävs större databaser, mer komplexa 
sökalgoritmer och mer processorkraft. Fördelen med unit selection-syntes som bygger på 
större ljudenheter, är en vid rätt matchning ökad grad av naturlighet eftersom enheterna 
naturligt innehåller komplexa fonetiska förbindelser mellan fonem som annars måste 
simuleras efter regler.  
 
Databasen med ljudenheter i en unit selection-syntes är omfattande. Istället för att, som i 
difonsyntes, modifiera ljudenheterna så att de matchar målyttrandet, söks databasen igenom i 
jakt på de fonemsekvenser som bäst matchar målyttandet. Själva enhetsurvalet sker genom att 
enheterna ska minimera någon kostnadsfunktion, t ex målkostnad och konkateneringskostnad. 
Målkostnaden är en uppskattning av avståndet mellan databasenheten och målenheten, 
konkateneringskostnad är den uppskattade störningen som kommer att uppstå till följd av 
konkateneringen [12]. Signalbehandling utförs alltså inte, vilket i optimala fall leder till en 
mycket hög grad av naturlighet. Skulle det emellertid vara så att den eftersökta 
fonemsekvensen endast finns i en upplaga med fel prosodi blir resultatet en mycket märklig 
mening, med plötsligt skiftande hastighet och grundton[13]. Difonsyntes, å andra sidan, klarar 
vilken mening som helst, men med en mer medioker kvalitet. 

”katt” som difoner: 
tystnad + k              k + a              a + t              t + tystnad 
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Ju fler akustiska enheter man kan fylla databasen med, desto bättre kvalitet blir det på 
talsyntesen. Problemet är att ljudenheternas antal ökar exponentiellt med deras storlek eller 
längd. Med en given databasstorlek och en given åtkomsttid på själva ljudenheten är det 
således av stor betydelse att man fyller databasen med de bästa ljudenheterna. Och hur vet 
man vilka som är bäst? Ett vanligt sätt att lösa problemet har varit att använda de vanligaste 
förekommande enheterna. Nackdelen med det är att vanlighet inte nödvändigtvis korrelerar 
med längd. Ett annat sätt att lösa problemet är att använda olika statistiska metoder för att 
beräkna hur man gör ett optimalt urval, t ex genom s.k. multigram[14].  

3.3 Talsyntesapplikationer 
De flesta gränssnitt som använder sig av tal är telekom-applikationer. Det vanligaste hittills 
har varit att använda IVR-gränssnitt (Interacitive Voice Response) med menyer som styrs 
genom tonval. I takt med att kvaliteten på talsyntes förbättras och allmänheten vänjer sig vid 
det blir det vanligare att använda sig av taligenkänning som input och talsyntes som output. 
Ett känt exempel på det är SL:s talsvar, som ger information om resor med Stockholms 
lokaltrafik. Nedan följer en kort genomgång över de vanligaste kategorierna med talsyntes-
applikationer.  
 
Den största kategorin av applikationer som hittills använder talsyntes är informations-tjänster. 
Förutom ovan nämnda talsvarssystem finns nyhetsservice, namn- och nummerupplysning, 
andra tidtabellssystem, uppläsning av epost m.m. Andra applikationer används inom olika 
typer av kundtjänst, t ex automatisk postorderbeställning där systemet bekräftar namn, adress 
och ger varuinformation. Den kategori som kanske har störst potential är information till 
bilförare, piloter och andra som behöver använda synen och händerna till någon annan 
aktivitet än att läsa. Gemensamt för dem är att de har en "inputkanal" ledig, nämligen den 
auditiva. Flera forskningsexperiment har gjorts på temat automatisk vägbeskrivning, t ex [15]. 
Problemen med denna typ av system är att miljön i vilken de ska användas är bullrig. 
Talsyntesen måste då vara av väldigt hög kvalitet för att hörbarheten ska vara acceptabel.  
 
Den kategori av applikationer som den här studien faller under är som hjälpmedel för 
funktionshindrade. Talsyntesen kan fungera antingen som "talprotes" för de med tal- och 
språkstörningar eller som konstgjorda ögon som läser för de synskadade och läshandikappade. 
För personer med talhandikapp och deras samtalspartners är problemet att det tar så mycket 
längre tid att skriva än att tala, vilket stör den naturliga samtalsrytmen. För att åtgärda detta 
finns ordprediktionsprogram, dynamiska skärmar och andra hjälpmedel för att minska ner på 
antalet tangenttryckningar. Nackdelen är också att talsyntesrösten inte alls låter som brukaren. 
Från början hade talsyntesrösten kanske inte ens rätt kön, vilket visserligen nu går att åtgärda, 
men fortfarande kan det vara fel dialekt, röstläge och ålder. Till att spegla brukarens 
personlighet genom talsyntesen är det ännu en  mycket lång bit kvar.  
 
Talsyntes kan läsa böcker och datortext för synskadade. Det finns flera olika kommersiella 
skärmläsare som identifierar texten på datorskärmen och sedan skickar den vidare till en 
talsyntes. I början ansåg man att dessa sätt att använda talsyntes på var mindre krävande än 
andra, eftersom användarna var så hängivna och motiverade att lära sig och vänja sig vid 
talsyntesens uttalsmisstag, nedsatta hörbarhet och onaturlighet. Dock visade det sig att 
användarna ofta använde hastigheter som 400 ord per minut för att scanna texter med ett långt 
ifrån optimalt resultat. Synskadade har även andra specifika svårigheter som man behöver ta 
hänsyn till, t ex att välja rätt sektion med text på skärmen. Visuella aspekter av texten som 
indentering, kolumner, tabeller är dessutom svåra att överföra till det auditiva mediet. 
Grafiska användargränssnitt innebär tyvärr större svårigheter för synskadade att navigera.  
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3.4 Problem med talsyntes 
I tidigare delkapitel har jag redan kommit in på några av de problem som talsyntes alltjämt 
lider av. Man kan urskilja tre olika typer av problem. För det första finns begränsningar i 
själva talsyntesen som ger svårigheter med akronymer, namn, specialvokabulär, komplex 
syntax och prosodi (se stycke 3.5). För det andra finns hinder som beror på hur databaser är 
utformade; de är inte anpassade för talsyntes. Detsamma gäller webbsidor och olika 
mjukvarors användargränssnitt. Den största delen av informationen i databaser lagras helt 
utan tanke på att den ska bli uttalad. Oftast är den lagrad för att klara ett frågespråk som SQL 
eller för att kunna visas visuellt. Typiska problem som finns är trunkerad text, ej vedertagna 
förkortningar som inte går att förutse, förlorad fältinformation p g a konverteringar från en 
databas till en annan, ändrad ordföljd, inkonsistent ordnad information (postnr i 
gatunamnsfältet), irrelevant information, omarkerade fält. Det finns två vanliga lösningar på 
dessa problem. Den ena är att helt enkelt per automatik och sedan manuellt anpassa innehållet 
i databasen till talsyntes. Det andra alternativet är att ha en förprocessor som i realtid anpassar 
texten till talsyntes utan att för den skull påverka det ursprungliga innehållet i databasen.   
 
Det slutliga problemet ligger hos användarna, som visserligen kan vara motiverade och vana 
vid talsyntes, men de flesta är oförberedda och kan reagera negativt när de får höra en 
konstgjord röst i samband med att de har begärt någon automatisk tjänst. Även om man 
numera kan välja mellan kvinnliga och manliga röster kan man, som nämndes i stycke 3.3 och 
som det står mer om i 3.5, inte välja mellan olika sätt att tala på. Istället har man hittills 
eftersträvat ett neutralt sätt att tala på, utvecklat för att kunna läsa meningar utan inbördes 
sammanhang. Emellertid skulle en människa läsa olika typer av texter på väldigt olika sätt 
beroende på om det är börskurser, väderprognoser, epost eller varningsmeddelanden. Rent 
vetenskapligt är man också intresserad av att kunna formulera bättre teorier om hur vi varierar 
vårt sätt att tala efter kontext. Den här typen av anpassningar är betraktad som en viktig 
nyckel för att den breda massan ska bli mer välvilligt inställd till talsyntes. 

3.4.1 Orduttal 
Egennamn, t ex efternamn och företagsnamn, är speciella eftersom antalet är så gott som 
oändligt och de härstammar från så många olika språk. Samma namn kan dessutom uttalas på 
flera olika sätt. Lösningar är att antingen ha väldigt stora uttalslexikon med en extern 
förprocessor eller att använda uttalsregler. Mycket forskning pågår på området. I USA finns  
t ex över 4 miljoner amerikanska efternamn och över 2 miljoner registrerade varumärkesnamn 
och ännu flera företagsnamn som fortsätter att öka i snabb takt [16]. En databas med 50.000 
amerikanska efternamn skulle bara täcka 20% av befolkningen. I en databas med 1 miljon 
efternamn skulle fortfarande var femhundrade person saknas. I det EU-stödda projektet 
ONOMASTICA som påbörjades i januari 1993 har fonetiska översättningar för 8,5 miljoner 
namn på 11 språk tagits fram som har rått bot på en stor del av problemet i Europa [17].   
 
I all sorts fritext kan namn förekomma inuti texten. Ofta saknas syntaktiska eller lexikala 
ledtrådar, som stor bokstav. I dessa fall fungerar det bäst med uttalsregler, men förprocessorer 
kan också behövas. Förprocessorn kan också välja domänberoende eller -specifika lexikon när 
det behövs. Användaren kan också själv lägga till användarlexikon, vilket ungefär fungerar på 
samma sätt. 
 
Akronymer är förkortade ordsekvenser, där förkortningen består av varje inledande bokstav. 
Oftast har konjunktioner utelämnats. Akronymer är problematiska av två skäl; dels är uttalet 
svårt att förutsäga (vissa akronymer uttalas som ord; ”UNICEF”, vissa bokstaveras; ”IBM” 
och vissa använder kombinationen av de två föregående sätten; ”CDROM”), dels är de svåra 
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att upptäcka i databaser med enbart versaler (BEK SYSTEMS kan ju vara Bek Systems eller 
BEK Systems). Det första problemet åtgärdas lättast genom särskilda akronymuttalsregler 
integrerade i talsyntessystemet. Äldre talsyntessystem valde oftast att alltid bokstavera 
versaler utom de gånger de innehöll en vokal, då de lästes ut som ett ord. Det andra 
problemet, att identifiera vad som är akronymer i en löpande text, är svårlöst. Man kan 
försöka dra nytta av domänspecifik kunskap, d v s vad det är för sorts text, vilket inte alltid 
hjälper. Andra sätt är att skapa listor med akronymer som a) otvetydigt är akronymer, b) ord 
som är akronymer i vissa regeldefinierade kontexter och c) ord som är akronymer i vissa 
lexikala kontexter [18]. 
 
Förkortningar lider också av problemet att de är svåra att identifiera och uttala i en löpande 
text. Alla talsyntessystem innehåller särskilda funktioner för att översätta förkortningar. Ofta 
behövs domänspecifika, kontextspecifika och semantiska regler för att komma till rätta med 
uttalet. 

3.5 Prosodiska och paralingvistiska aspekter 
Talsyntessystemens mål är att uttala vilken text som helst så bra att vem som helst kan förstå 
den utan ansträngning. Prosodi, det talade språkets rytm och melodi, är den aspekt av 
talsyntes som man arbetat mest med att utveckla de senaste åren, eftersom det till stor del är 
den, eller avsaknaden av den, som gör att talsyntes inte låter naturligt. Med prosodi avses i 
första hand segmentell duration (längden på de olika ljudelementen) och intonation 
(variationer i grundtonsfrekvens). Det är lättare att modellera duration än intonation, eftersom 
den senare förutom att vara beroende av dialekt även skiljer sig avsevärt från person till 
person.  
 
För att få en bra prosodi måste man få TTS-systemet att "förstå" vad det läser. Genom att dra 
nytta av domänspecifik information skulle prosodin t ex kunna bli mycket bättre. Det kan 
dock vara svårt att mäta hur mycket förbättrad prosodi leder till och dessutom kan den ha 
motsatt effekt [19]. Mycket arbete har ägnats åt att förbättra uttalet av sammansatta ord på 
engelska, frasera på olika sätt, och att stoppa in pauser på rätt ställen (t ex vid kommatecken 
och punkter).  
 
Talet överför inte bara lingvistisk information, utan även paralingvistisk genom variationer i 
tonhöjd, talhastighet, intensitet och röstkvalitet. Information om talares personlighet och 
känsloläge överförs t ex förutom genom kroppsspråk även av dessa paralingvistiska signaler. 

3.5.1 Personlighetsmarkörer i tal 
Det är svårt att i forskning få fram några exakta samband mellan olika röstparametrar och 
personlighetsdrag. Forskning som gjordes på 60-talet visade att taltempo och kognitiv 
komplexitet är negativt relaterade i normalt tal [20]. I en undersökning på 70-talet [21] utgick 
man från naturligt tal och varierade taltempo och taltonläge: en "trevlig" röst skulle helst prata 
snabbare än medelhastigheten och ha en mörkare röst än den genomsnittliga. Vidare 
bedömdes det, i enlighet med föregående studie, som mer positivt att prata om något svårt 
ämne långsamt, än att prata långsamt om ett vanligt, enkelt ämne. I en studie som beskrivs i 
[22] fick åtta deltagare göra perceptuella bedömningar av fyra röstkvaliteter som relaterades 
till olika kommunikativa kontexter. I analysen utkristalliserades framför allt tre olika 
kontexter; information, underhållning och återkoppling. Det visade sig att försökspersonerna 
associerade helt olika sorts röstkvalitet till de tre kommunikativa kontexterna.  
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Man kan tala om många olika dimensioner av personlighet. En dimension som har visat sig ha 
starka samband med tal och varit viktig i MDI-litteraturen, är personlighetsdimensionen 
extrovert – introvert [23]. Fyra talkarakteristika är förknippade med extroversion; röststyrka, 
grundton, variation i grundton och talhastighet [24], [21]. Röststyrkan är positivt korrelerad 
med extroversion, dominans eller båda. Grundtonen, d v s det genomsnittliga antalet 
stämbandsvibrationer per sekund, är i genomsnitt 100 Hz för män och det dubbla för kvinnor. 
Män med extroverta personlighetstyper talar med ljusare röster, alltså med högre grundton, än 
genomsnittet [25]. Grundtonsvariation är hur mycket man varierar sin tonhöjd jämfört med sin 
genomsnittliga grundton. Även i detta fall har man kunnat se att extroverta eller dominanta 
personer talar med större grundtonsvariation, d v s de talar med en mer dynamisk satsmelodi. 
Den sista talkarakteristikan är taltempo, d v s antalet ord eller stavelser per tidsenhet. Högt 
taltempo är också förknippat med extroversion [26].  

3.5.2 Emotionella markörer i tal  
I en intressant studie från Centrum för Talteknologi (CTT) som presenteras i [27] har man 
undersökt hur man kan få talsyntes att tilltala barn mer. Barn har där fått bedöma hur roliga 
respektive tråkiga olika talsynteser var. Forskning har visat att man pratar med barn på ett 
annat sätt än med vuxna. Skillnaderna består framför allt av ökad duration och större ökning 
av grundtonen i betonade stavelser i nyckelord i en mening. En tidigare undersökning [28] 
visade att barn reagerade på ett relativt konsekvent sätt på förändringar i talsyntesens prosodi. 
De föredrog stora förändringar i grundton och duration när talsyntesen skulle låta rolig. I den 
senare studien [27] kunde man konstatera att egenskapen rolig korrelerade med stora 
grundtonsvariationer eller med en kombination av ökad duration. Egenskapen tråkig 
korrelerade å andra sidan med enbart förlängda durationer av betonade stavelser.  
 
I [29] görs en genomgång av forskning inom emotionell talsyntes på olika språk. Artikeln ger 
också en översikt av prosodiska regler som framgångsrikt har använts för att uttrycka sex 
olika känslor; glädje, sorg, ilska, rädsla, förvåning och tristess. Glädje kopplades, precis som i 
ovan nämnda studier, samman med en ökning av grundtonsvariationen, men också med 
förhöjd grundton och talhastighet. Sorg kännetecknades prosodiskt av en minskad 
grundtonsvariation, d v s en utslätad och monoton röst, av lägre tempo och minskad 
röststyrka. Ilska visade sig framför allt i röstkvaliteten, som blev väldigt pressad och 
ansträngd. Utöver detta ökade röststyrkan och även taltempot till viss del. När man är rädd 
märks detta framför allt på att grundtonen ökar markant och att man pratar i falsett. Förvåning 
visar sig genom ganska stora grundtonsvariationer liksom genom ett ökat inslag av tysta 
pauser. Tristess, som ju också hade undersökts i CTT-studierna, kännetecknades förutom av 
kraftigt förlångsammat taltempo också av en lägre grundton i frasslut.  

3.5.3 Kan en talsyntes ha personlighetsdrag? 
Den amerikanske forskaren Clifford Nass företräder en forskningsinriktning inom MDI 
(Människa-DatorInteraktion), "Datorer som Sociala Aktörer"-paradigmet, som menar att 
individer omedvetet och automatiskt ger sociala responser i sin interaktion med teknologiska 
produkter. Undersökningar har visat att t o m dataexperter är artiga [30] och uppträder som 
om de hade moraliska skyldigheter gentemot sin dator.  
Nass och Lee beskriver i [31] en studie som har hög relevans för den aktuella 
användarutvärderingen av talsyntes, varför jag här ska redogöra lite mer utförligt för denna.  I 
undersökningen ville man ta reda på om talsyntesens manipulerade paralingvistiska signaler 
skulle få försökspersonerna att tillskriva själva talsyntesen något personlighetsdrag. Man ville 
också undersöka om själva tillskrivandet av personlighetsdrag skulle sträcka sig utöver 
talsyntesen till att också omfatta reaktionerna på själva textinnehållet, som var olika 
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bokrecensioner. Försökspersonerna hade delats in i en introvert och en extrovert grupp. Skulle 
alltså ett identiskt innehåll komma att uppfattas olika beroende på talsyntesens inställningar, 
och få användaren att interagera socialt med talsyntesen som om den vore en person? 
Talsyntesen som valdes var från The Center for Spoken Language Understanding och lät 
ganska onaturlig. För att konstruera en extrovert syntesröst valdes en maximal röststyrka, en 
grundtonsfrekvens på 140 Hz, en grundtonsvariation på 40 Hz och ett taltempo på 216 ord per 
minut. Den "introverta" syntesrösten hade en volym på 15 % av maxvolymen, en 
grundtonsfrekvens på 84 Hz, en grundtonsvariation på 16 Hz och ett taltempo på 184 ord per 
minut. Resultaten visade att den "extroverta" talsyntesen också uppfattades som mycket mer 
extrovert än den "introverta" talsyntesen. Den introverta gruppen med försökspersoner 
föredrog den introverta rösten och vice versa, vilket hade förutspåtts i enlighet med den 
psykologiska principen att likhet attraherar (similarity-attraction principle). En annan 
intressant upptäckt var att försökspersonernas köpbeteende påverkades så att de hellre ville 
köpa en bok när talsyntespersonligheten matchade med deras egen personlighet. Talsyntesens 
personlighet inverkade också på hur själva författaren av bokrecensionerna uppfattades. När 
den "extroverta" talsyntesen hade läst en recension uppfattades författaren som betydligt mer 
extrovert.  
 
Människor föredrar att kommunicera med personer som har ett konsekvent beteende. Detta 
kallas principen om att konsekvens attraherar (consistency-attraction principle). I mänskligt 
tal uppstår sällan konflikter mellan det språkliga innehållet och tal- och röstframställningen. 
Talsyntes är däremot ofta inkonsekvent när det gäller detta eftersom texten som ska läsas upp 
är skriven av en person och själva talet beror på programmeraren och systeminställningarna. I 
ett andra experiment varierades så textinnehållet i enlighet med de två personlighetstyperna. 
Den extroverta texten var lång med ett kraftfullt, beskrivande språk i form av självsäkra 
påståenden. Den introverta texten var kortare och använde ett svagare språk, nu i form av 
förslag. Resultaten av det andra experimentet gav starka bevis på att principen om 
konsekvensattraktion gäller. Försökspersonerna föredrog tydligt att talsyntespersonligheten 
och textpersonligheten matchade, och tyckte således att den matchade talsyntesen var mycket 
bättre än den omatchade. De tyckte också, intressant nog, att den matchade texten var mycket 
bättre.  
 
Studiens slutsats visar således att "Datorer Som Sociala Aktörer"-paradigmet är mycket 
robust. Trots vetskap om att datorer inte har någon personlighet i något mänskligt avseende 
och trots att användarna genom den relativt dåliga kvaliteten på talsyntesen konstant 
påmindes om att rösten inte var mänsklig, agerade de i alla fall i enlighet med de sociala 
principerna för likhets- och konsekvensattraktion. Paralingvistiska signaler är alltså 
synnerligen relevanta för hur användare förhåller sig såväl till talsyntesen som till det 
språkliga innehåll som talsyntesen förmedlar. 

3.6 Utvärdering av talsyntes 
Utvärdering av talsyntesprodukter fyller flera syften, bl a att kunna göra oberoende 
bedömningar mellan talsyntessystem och att kunna mäta förbättringar inom ett 
talsyntessystem. SAM-konsortiet har utvecklat flera standardiserade test, t ex ett för 
utvärdering av konsonanters hörbarhet i olika vokalkontexter [10]. Detta är emellertid bara en 
av många aspekter som behöver utvärderas. De flesta studier som har inriktats på utvärdering 
av talsyntes har fokuserat på bedömning av hörbarhet eller förståelighet (eng. intelligibility)  
t ex [32], [33]. Försökspersoner har då fått diskriminera mellan minimala par. Andra studier 
finns också där man istället för förståelighet har låtit försökspersoner bedöma naturlighet 
genom tregradiga skalor, t ex [34]. Graden av hörbarhet skiljer sig numera relativt litet mellan 
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de olika systemen. Hörbarhet på ordnivå för de bästa systemen ligger enligt vissa 
undersökningar nära 97 %, vilket är nära mänskligt tal [35]. Däremot får naturlighet aldrig 
särskilt höga poäng vid bedömningar, vilket beror på att talsyntesen saknar den kvalitet som 
mänskligt tal har (se framför allt stycke 3.5).  
 
I en studie redovisad i [33] gjordes en lyssnarutvärdering av hörbarheten på ordnivå i fyra 
olika amerikanska kommersiella TTS-system. Systemen var det formantbaserade IBM Via 
Voice 5.1, difonsyntesen Festival 1.4.2, AT&T Next-Gen, som bygger på halvfoner och 
FlexVoice 2 som är en hybrid av difon- och formantsyntes. Konkateneringssynteserna hade 
alltid bättre hörbarhet än de andra. Alla fyra synteserna hade relativt dålig hörbarhet i brus. 
Det är intressant att notera att till skillnad från det som sägs i [35], hade nu de bästa TTS-
systemen i genomsnitt 22 % sämre hörbarhet och 3 gånger så många fonemfel som mänskligt 
tal i samma lyssnarsituation.  
 
Kvaliteten på talsyntes är således svår att mäta. Inget enskilt mått klarar idag att peka ut exakt 
var problemen består i, och forskarvärlden söker fortfarande efter ett pålitligt 
utvärderingsverktyg. Särskilt gäller detta aspekten naturlighet eftersom det är svårt att både att 
definiera och kvantifiera [36]. Som man också kan läsa om i [37] är naturligt tal något som 
endast kan definieras i relation till ett stort antal kontextuella faktorer som förändras i varje 
kommunikativ situation. Även om prosodin har kunnat förbättras genom kontroll av 
grundtonsfrekvens, grundtonsvariation och duration är inte detta tillräckligt. Många 
känslouttryck är också beroende av själva röstkvaliteten. När man t ex är arg blir ju, som 
nämnts ovan, rösten väldigt pressad och sträv. Även om man inte vill göra en talsyntes som 
klarar att uttrycka känslor, måste man ta hänsyn till mer av den variation som finns i 
mänskligt tal. Betoning är t ex beroende av förändringar i duration och grundtonsfrekvens, 
men man har också sett att det finns spektrala skillnader mellan betonade och obetonade 
vokaler liksom skillnader i deras formantvärden. Tidigare studier har dock inte kunnat visa 
någon egentlig förbättring av naturligheten när dessa parametrar har manipulerats. I ovan 
nämnda studie [37] syntetiserades fyra olika versioner av en engelsk mening. I den första 
versionen var vissa difoner betonade och i den andra användes både betonade och obetonade 
difoner. Därefter gjordes samma versioner på nytt, men med ett tillägg så att man i den ena 
versionen hade en neutral kontext och i den andra en differentierad kontext. Den 
differentierade kontexten innebar att även vokalerna i de föregående och efterföljande 
stavelserna hade anpassats. Resultaten visade att försökspersonerna mycket tydligt föredrog 
den talsyntes som hade både betonade och obetonade difoner i den differentierade kontexten. 
Denna manipulering gjorde alltså att talsyntesen lät mer naturlig. Författarna menar att den 
logiska slutsatsen borde vara att öka storleken på difon-databaserna avsevärt, kanske t o m 
tjugofalt. Förespråkarna av unit selection-syntes skulle nog inte tycka att detta vore värt den 
ökade kostnaden, eftersom en difonsyntes i alla fall inte skulle låta så naturlig som en unit 
selection-syntes. Frågan är dock vilket som är bäst; en konsekvent talsyntes med bra 
hörbarhet och medelgod naturlighet eller en inkonsekvent talsyntes som ofta är väldigt bra, 
men som då och då plötsligt blir väldigt dålig. Denna fråga ska vi återkomma till i senare 
kapitel. Kapitel 3 ska nu avslutas med en kort genomgång av synskadades tv-tittarvanor för att 
anknyta till den nya tillämpningen av talsyntes som kommer att utvärderas.  

3.7 Synskadade och deras tv-tittarvanor 
Inom ramen för det brittiska Audetel-projektet (se stycke 2.1) genomfördes en omfattande 
användarstudie, som inleddes med att 120 synskadade fick besvara en enkät om sina TV-
tittarvanor och beskriva de svårigheter som brukade uppstå [38]. Deltagarna utgjorde ett 
representativt urval av den brittiska synskadade befolkningen, där 90% är över 60 år. De 



 17

tittade i genomsnitt på tv 23,9 timmar per vecka, vilket bara är lite mindre än 
normalpopulationen om man tar hänsyn till åldersfördelningen i gruppen. Den programtyp 
som de tittade mest på var nyheter. Beskrivande program, som t ex dokumentärer eller 
musikprogram var mer populära bland de synskadade tittarna jämfört med 
normalpopulationen. Vidare tittade de hälften så ofta som seende tv-tittare på drama. Sport, 
drama och film var de programtyper som bedömdes som svårast att titta på, och allra svårast 
var deckare. De problem som synskadade stöter på i samband med tv-tittande kan delas in i 
tre kategorier; visuella egenskaper, ljudegenskaper och egenskaper relaterade till 
programformatet. I den första kategorin dominerade problem med undertextremsor och 
textskyltar, följt av problem med för mörka bilder. I den andra kategorin framhölls betydelsen 
av att skådespelarna eller programpresentatörerna pratade tydligt och att ljudkvaliteten var 
god. Plötsliga tystnader där man inte kunde få någon ledtråd om vad som utspelade sig i bild 
var också frustrerande. Angående programformatet var det viktigt att intrigen var lätt att följa 
samt att det inte förekom för många klipp och snabba scenbyten.  
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4 Metod 
4.1 Förarbetet 
Efter några inledande möten på SVT med bland annat Erik Lundbeck, intervju med 
ombudsman Vivi-Anne Emanuelsson på Synskadades Riksförbund (SRF) och litteraturstudier 
skrevs en förstudierapport och förslag på projektgenomförande presenterades. När jag hade 
undersökt och testat SVT:s demoprogram för tjänsten Talande textremsa togs kontakt med två 
företag som gör svensk talsyntes; Babel Infovox och Scansoft. Vi kom överens om att jag 
skulle få låna demoversioner av deras allra senaste talsynteser. Därefter gjordes 
litteratursökningar inom områdena Människa-DatorInteraktion (MDI), hjälpmedel för 
synskadade och inte minst inom området talsyntes. För att öka min förståelse för 
problemområdet intervjuades också Mikael Holmgren, blind IT-tekniker på 
Hjälpmedelsinstitutet. Därefter gicks en stor mängd vetenskapliga artiklar igenom.  

4.2 Försökspersoner 
För att hitta lämpliga försökspersoner som skulle kunna utvärdera tjänsten Talande textremsa 
sattes en annons in i taltidningarna ”Läns- och Riksnytt” samt ”På tal om Stockholm”. På 
detta sätt fick jag kontakt med 17 försökspersoner som kan delas in i tio yrkesverksamma 
(eller i yrkesverksam ålder – några är arbetslösa) respektive sju pensionärer. 
Åldersfördelningen var från 22 till 85 år. Graden och typen av synskada skiljde sig mellan 
försökspersonerna. I gruppen yrkesverksamma var flertalet gravt synskadade eller blinda, 
medan den äldre gruppen genomgående bestod av personer med synrester. Vissa av dem 
använde s.k. mirage-kikare när de såg på tv, men ingen kunde läsa text på TV. 
Försökspersonerna fick inte ha några kognitiva tilläggshandikapp, varför jag fick tacka nej till 
en av de personer som kontaktade mig.  

4.3 Framtagning av utvärderingsmodell 
Den första idén var att ändra något i källkoden till demoprogrammet så att programmet skulle 
kunna välja bland tre olika talsynteser. Innan detta hade undersökts närmare fann jag dock att 
det inte var så lämpligt. Demoprogrammet klarar nämligen bara att översätta textremsor från 
SVT1 till tal i det ögonblick då programmet sänds. Detta skulle innebära att alla 
försökspersoner skulle få se helt olika program och även helt olika typer av program, vilket 
inte är lämpligt om man ska kunna jämföra deras bedömningar.  
 
En annan idé som snabbt refuserades var att låta försökspersonerna utvärdera de tre 
talsynteserna med text från undertextremsor och därefter utvärdera själva tjänsten i sig. Denna 
idé är inte bra eftersom kopplingen till tv-tittande då faller. Dessutom återstår problemet med 
att utvärdera det befintliga demoprogrammet, alla får se olika program och får bara höra en 
talsyntes i den verkliga kontexten.  
 
Under tiden som framtagningen av utvärderingsmodell pågick visade det sig att ScanSoft inte 
inom utsatt tid skulle kunna ordna en demo av sin unit selection-syntes RealSpeak för 
projektet. Efter diskussion med handledarna beslutades att istället jämföra två typer av 
talsyntes, en difon och en unit selection med varandra. Dessa båda talsynteser kom från 
samma företag, Babel Infovox, som bedriver ett nära samarbete med Centrum för talteknologi 
(CTT) vid Institutionen för Tal, Musik och Hörsel, KTH. Difonsyntesen heter Desktop 
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Ingmar, och är den hittills dominerande svenska talsyntesen. Unit selction-syntesen heter 
BrightSpeech Emma.  
 
Metoden som slutligen valdes var att inte använda demoprogrammet alls, utan att istället 
simulera tjänsten med s.k. digibeta-band där ett extra ljudspår med talsyntesen lagts till. Tre 
olika typer av tv-program valdes ut, 5-10 minuter från varje program. Då aspekten naturlighet 
är högst beroende av talsituation, valdes tre relativt olika typer av program. Programmen 
måste sändas inom samma vecka för att de på ett enkelt sätt skulle kunna beställas från SVT:s 
referensarkiv. Med tanke på det stora åldersspannet i gruppen med försökspersoner var det 
svårt att hitta program som skulle passa alla. Programmen skulle helst vara neutrala och fick 
inte verka provocerande. Den övervägande delen av utländska program som sändes den 
aktuella veckan var amerikanska serier och filmer. Med tanke på att många av 
försökspersonerna kunde engelska hade det varit bra med flera olika språk. Till sist valdes två 
korta utländska nyhetsinslag på brittisk engelska, franska och arabiska, en amerikansk 
dokumentär om glasstillverkning (”Glass i stora lass”) och en amerikansk dialogintensiv 
komediserie som sändes på eftermiddagarna (”Tre Systrar”).  
 
Dessa bandade program beställdes från SVT:s referensarkiv. För varje program skrevs 
undertextremsorna av för hand och sparades i en wordfil. Texterna omvandlades sedan till tal 
med de två text-till-talgeneratorerna och sparades i wav-filer. Det var viktigt att de två 
talsyntesernas taltempo skulle vara så lika som möjligt. Emellertid skiljde de olika TSS-
systemen sig åt vad gällde taltempoinställning och hade bl a olika skalor som försvårade. Jag 
utgick så från unit selection-syntesen Emmas default-inställning och experimenterade därefter 
med tempoinställningen på difonsysntesen Ingmar så att den skulle bli likvärdig. Tyvärr 
kunde man i Ingmars fall endast välja mellan en relativt lång paus vid skiljetecken eller ingen 
paus alls. Till sist fann jag att om jag valde bort pauserna och ökade tempot med tre 
procentenheter blev resultatet mest likt Emmas taltempo. Att jag helt valde bort pauserna 
gjorde inte så mycket eftersom det oftast uppstod naturliga pauser mellan textremsorna.   
 
Vid ljudmixningen lades sedan talsyntesljudet på i en tredje ljudkanal. Talsyntesljudet började 
så fort en ny textremsa kom in i bild. Detta ledde till att det fanns tillfällen då talsyntesen inte 
hade hunnit avsluta föregående textremsa innan den nya kom in. För Ingmar-syntesen hände 
detta en gång i dokumentären och för Emma-syntesen sju gånger i komedin (varav tre var 
tydligt märkbara) och två gånger i dokumentären, beroende på längre pauser. Resultatet blev 
sammanlagt sex band med samma programsnuttar från de tre olika typerna av program 
(nyheter med utländskt inslag, dokumentär, drama) med de två talsynteserna.  
 
Då försökspersonerna skulle få bedöma hur talsynteserna lät och kommentera märkliga uttal, 
ville jag även göra en analys av de upplästa texterna för att kunna jämföra med vad 
försökspersonerna tyckte. Således transkriberades de sammanlagt sex wav-filerna fonetiskt.  

4.4 Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med två pilottest. Då det mesta verkade fungera som planerat och 
frågorna fungerade väl gjordes inga andra förändringar än utseendet på 
datainsamlingsprotokollet för att jag skulle få lättare att skriva ner vad som sades under testet.   
Dessa två ”pilottest” inkluderades således i huvudstudien.  
 
Försökspersonerna kom en och en till SVT. Totalt tog varje användartest i genomsnitt 2 
timmar. Efter att ha berättat om projektet och syftet med användarstudien gjordes en intervju 
om personens synskada, tv-vanor och problem i samband med tv-tittande samt eventuella 
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datorvanor och därmed vana av talsyntes (se appendix A). De flesta av frågorna var 
flervalsfrågor där deltagarna skulle välja ett av flera alternativ, men de kunde också lägga till 
egna kommentarer. Några frågor var också helt öppna, som t ex frågan om vilka problem de 
kunde stöta på i samband med tv-tittande. Då försökspersonerna var synskadade besvarades 
alla frågor muntligt och nedtecknades av författaren.  
 
Därefter fick försökspersonerna se de sex banden (tre program med två olika talsynteser). 
Försökspersonen valde själv ett lagom avstånd till tv-apparaten. I de fall försökspersonerna 
hade synrester täcktes textremsorna för säkerhets skull för. På sin högra sida hade 
försökspersonerna ett bord med en ca 10 x 20 cm stor högtalare, ur vilken talsyntesljudet kom. 
Försökspersonerna fick själva reglera ljudvolymen på talsyntesen och tv:n. Ljudvolymen på 
talsyntesen reglerades direkt på högtalaren genom att vrida på en ratt. Det övriga ljudet hördes 
på sedvanligt sätt från tv:n, och reglerades med hjälp av en fjärrkontroll. För varje band 
noterades de respektive volyminställningarna enligt något av alternativen helt av, svagt, medel 
eller högt. Detta i syfte att få en uppfattning om vilken balans försökspersonerna ville ha på de 
olika ljudkällorna.  
 
Ordningen på banden varierades för varje försöksperson. Deltagarna uppmanades att 
kommentera saker de tänkte på spontant under tiden som de tittade på banden. Efter varje 
band fick de besvara samma sju frågor (se appendix B). Följande parametrar skulle skattas på 
en femgradig skala, där 5 var bäst och 1 sämst: 
 
• Hörbarhet 
• Ansträngning (siffran 5 betydde i det här fallet "inte alls ansträngande")  
• Naturlighet 
• Hur talsyntesen passade till programmet i fråga 
 
Vidare skulle taltempo bedömas genom något av de tre alternativen för snabbt, lagom eller för 
långsamt. Försökspersonerna skulle också tala om hur ofta de reagerade på att talsyntesen 
uttalade ord eller meningar konstigt och fick då välja mellan aldrig, någon/några gånger, 
ganska ofta eller väldigt ofta. Medan de såg på banden uppmanades de att ge exempel på 
sådana konstigheter. Avslutningsvis uppmanades de också att beskriva med egna ord hur de 
tyckte att talsyntesen lät.  
 
Den sista delen av användartestet bestod av fem avslutande frågor (se appendix C). Den första 
frågan var om de i dagsläget skulle köpa en digital-tv-box för att kunna använda tjänsten, 
följd av frågan om tjänsten skulle förändra deras tv-vanor och i så fall hur. Därefter fick de 
välja vilken talsyntes de skulle vilja ha till tjänsten och om de tyckte att tjänsten passade till 
vissa eller alla typer av program. I den sista frågan uppmanades försökspersonerna att tänka 
och tycka helt fritt kring tjänstens utformning.  

4.4.1 Kommentarer kring datainsamlingen och bortfall  
Den övervägande delen av testerna avlöpte mycket väl. De äldre deltagarna hade oftare svårt 
att ändra tv-ljudet med hjälp av fjärrkontrollen, och i de fall det var så fick de istället säga till 
mig så ändrade jag ljudet. En äldre man blev upprörd under försöket och tyckte att det var så 
ansträngande att höra på talsyntesen att han bad mig stänga av och ville sedan ha en paus 
innan han kunde fortsätta. Han ville dock inte avbryta testet. En kvinna, också ur den äldre 
gruppen, hade svårigheter att tolka instruktioner och besvara frågor samt berättade under 
testet om minnesproblem, varför hon togs bort ur studien. Således kvarstod 16 
försökspersoner.  
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5 Resultat 
5.1 Analys av uttalsfel i de två talsynteserna 
Efter att jag hade lyssnat flera gånger på wav-filerna med talsyntes transkriberades de sex 
upplästa texterna. Alla ord med sådant uttal som jag bedömde som felaktigt i sammanhanget 
markerades. I denna subjektiva bedömning gjordes ingen klassificering av graden av fel. 
Felaktigt orduttal kunde vara både mindre fel som felaktig ordaccent (´fröjder istället för 
`fröjder∗ ), vilket inte nämnvärt påverkade hörbarheten och mer allvarliga fel som  
t ex att unit selection-syntesen uttalade ´disken som `di:sje:n. Utöver felaktigt uttalade ord 
markerades också felaktigt betonade ord som påverkade meningens innebörd. Inte heller i 
detta fall gjordes någon gradskillnad eller åtskillnad mellan fel som är begripliga att 
talsyntesen gör respektive fel som kanske inte borde förekomma. Exempel på felbetonade ord 
finns t ex i meningen ”Det är tradition här med bara en storlek och en smak”, som i enlighet 
med det amerikanska talet i programmet borde ha haft betoning på de obestämda 
artiklarna”…EN storlek och EN smak”, men som istället hade betoningen på 
substantiven”…en STORLEK och en SMAK”, vilket gjorde att meningen lät märklig.  
 

Analys av fel i talsynteserna

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Nyheter Komedi Dokumentär

Program

Pr
oc

en
t a

v 
to

ta
l o

rd
m

än
gd

Ingmar. Feluttalade ord i %
Ingmar. Felbetonade ord i % som påverkar meningen.
Emma. Feluttalade ord i %
Emma. Felbetonade ord i % som påverkar meningen.  

Figur 3. Analys av mängden uttalsfel i de båda talsynteserna. Uttalsfelen är antingen feluttalade ord eller 
felbetonade ord som påverkar meningens betydelse. Ingmar är difonsyntesen, Emma är unit selection-
syntesen.  
 
Vid en beräkning av mängden orduttalsfel hade unit selction-syntesen Emma genomgående en 
större andel sådana än difonsyntesen Ingmar. I genomsnitt hade Emma 123 % fler 
orduttalsfel. De två synteserna hade ungefär samma profil när texterna från de tre 
programmen jämfördes. Nyheterna hade minst orduttalsfel (2,5 % respektive 6 %), komedin 
lite flera (2,8 % respektive 6,9 %) och dokumentären flest orduttalsfel (4,7 % respektive 
8,6%). Att dokumentären hade flest fel beror delvis på de många förekomsterna av 
amerikanska namn på personer, platser och produkter. Angående felbetonade ord som gjorde 

                                                           
∗  ”´” är akut accent. Ordet uttalas som anden som finns på sjön. ”`”, grav accent, finns i ordet anden som finns i 
flaskan. ”:” innebär att föregående vokal är lång.  
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att meningarna lät märkliga och/eller påverkade meningsbetydelsen fanns ingen egentlig 
skillnad mellan de två TTS-systemen. Komedin, som helt baserades på dialog, hade dock i 
båda fallen runt dubbelt så många felbetonade ord som de andra programmen. 

5.2 Vanor av tv-tittande och talsyntes 
Av deltagarna i studien tittade 75 % på tv varje dag. De resterande tjugofem procenten var 
alla blinda men ”tittade” alla på tv flera gånger i veckan. Den vanligaste programtypen som 
deltagarna tittade på var nyheter. Generellt fick de mer behållning av faktaprogram än av 
olika typer av drama. De flesta av dem i yrkesarbetande ålder såg även engelskspråkiga 
program, medan många av de äldre undvek detta.  
 
Beträffande de problem som brukade uppstå i samband med tv-tittande svarade 62 % att alla 
utländska program vållade problem i varierande grad. 44 % uppgav att det framför allt var 
svårt med andra utländska språk än engelska, vilket ofta förekommer i nyhetsprogram. Dock 
kunde även engelska vara svårt när det förekom facktermer eller slang. 44 % tog spontant upp 
att de gärna ville veta vad det stod på textskyltar i bild (t ex namn och titel på personer som 
pratar). 31 % tyckte att drama och filmer var ett problem eftersom det baserar sig på visuellt 
presenterad information. 19 % fick viss hjälp med syntolkning och uppläsning av textremsan 
hemma. Dock fungerade inte detta så bra i något fall eftersom de som syntolkade var 
deltagarnas anhöriga och inte proffs. Således var det svårt för dem att inte själva intressera sig 
för handlingen och behålla fokus på att kontinuerligt berätta om skeendet. Bland de andra 
problem som togs upp nämndes bland annat, utom den uppenbara svårigheten att inte se vad 
som hände i bild, att det var svårt att förstå vilka olika personer var, svårighet att tolka 
tystnader, problem att följa med i handlingen när det är snabba klipp, huvudvärk, ont i ögonen 
och problem med ljussättningen (för dem med synrester).  
 
Trots att det fanns en hel del problem i samband med tv-tittande fick det ändå i genomsnitt 
betyget 3,4 då deltagarna skulle skatta hur intressant det var. 12,5 % gav t o m betyget 5 och 
19 % gav betyget 4.  
 
Elva av de sexton deltagarna (d v s 69 %) var mycket vana användare av talsyntes. Tio av 
dem använde det flera timmar dagligen på sina datorer, kopplat till skärmläsare. Nio av de 
elva vana deltagarna hade använt talsyntes i minst 5 år. Bland de fem äldre deltagarna hade 
fyra hört talsyntes någon eller några gånger och en hade aldrig hört det. Nio av de elva vana 
användarna hade alla difonsyntesen Infovox Ingmar. En hade en amerikansk talsyntes vid 
namn Hal och en annan hade Eloquence for Jaws. Ingen använde någon unit selection-syntes. 
Då de vana användarna ombeddes att skatta hur pass användbart de tyckte att talsyntes var 
gav 45 % det högsta betyget 5. Medelbetyget blev 4,4.  

5.3 Användartestet 
Försökspersonerna fick, som framgick i metodkapitlet, efter varje band bedöma sju olika 
aspekter av talsyntesen. Inledningsvis följer nu sammanställningen av hur försökspersonerna 
valde att ställa in balansen mellan de två ljudkällorna (talsyntesljudet och tv-ljudet). Därefter 
kommer resultatet av taltempo, hur ofta försökspersonerna reagerade på konstigt uttal och 
deras beskrivningar av hur talsynteserna lät att redovisas. Slutligen följer de statistiska 
analyserna av försökspersonernas skattningar av hörbarhet, ansträngning, naturlighet och hur 
synteserna passade till respektive program att presenteras.  
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5.3.1 Ljudinställningar 
De flesta av försökspersonerna experimenterade inledningsvis en del med balansen mellan de 
två ljudkanalerna. Ofta hittade de sedan en balans som de trivdes med och som de inte 
förändrade. Tio av försökspersonerna ville ha båda ljudkanalerna inställda på medelhög 
volym. Fem föredrog att ha tv-ljudet lågt eller några gånger helt av, bortsett från vid 
nyheterna (som innehöll både svenska och utländska inslag) då de höjde tv-ljudet när 
speakerrösten talade svenska och sedan sänkte det igen när talsyntesen gick igång. Fyra av de 
fem tillhörde den äldre/ovana gruppen och de beskrev att det var ansträngande och svårt att 
höra på två saker samtidigt. Fyra personer tyckte att det var svårt i början, men att de vande 
sig under testets gång. Fyra andra av försökspersonerna beskrev spontant hur de lyssnade 
genom att växla uppmärksamhet mellan de två ljudkällorna.  
 
Av de engelsktalande försökspersonerna uttryckte fyra stycken explicit att de troligen skulle 
stänga av talsyntesljudet helt vid engelskspråkiga program och att de inte skulle vara hjälpta 
av tjänsten i sådana sammanhang.  

5.3.2 Taltempo 
Tolv av sexton försökspersoner (75 %) varierade sina bedömningar av taltempo. Av dem gav 
åtta stycken samma omdöme om alla band utom ett. Det fanns ingen samstämmighet i vilket 
band som fick en annan bedömning. En av försökspersonerna sa att alla band hade lagom 
tempo utom Emma-dokumentären som gick för fort. En annan tyckte istället att allt var lagom 
utom Emma-dokumentären som var för långsam. Ytterligare en annan tyckte att allt var för 
långsamt utom Ingmars nyheter som var lagom. Flera av försökspersonerna var övertygade 
om att taltempot var manipulerat mellan de olika banden.  
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Figur 4. Försökspersonernas sammantagna bedömningar av hur de upplevde talsyntesernas taltempo. 
Staplarna visar hur stor del av alla bedömningar av taltempo som gjordes (6 x 16 st) där detta bedömdes 
vara för långsamt, lagom respektive för snabbt.  
 
De sammantagna bedömningarna av taltempot på de olika talsynteserna skiljde sig inte så 
mycket. I difonsyntesen Ingmars fall tyckte ingen att taltempot var för högt. I 44 % av fallen 
valdes alternativet för långsamt och i 56 % av fallen ansåg man att tempot var lagom. Unit 
selection-syntesen Emma bedömdes vara för långsam i 38 % av fallen, lagom i 54 % och för 
snabb i 8 % av fallen. Tendensen pekar således mot att Ingmars taltempo uppfattades som 
något långsammare än Emmas, trots att Emmas tempo visade sig vara något långsammare än 
Ingmars (se sid. 19).  
 
Jämförs de fem ovana, äldre talsyntesanvändarnas bedömningar med de elva vana, yngres 
finner man att bland de ovana valdes i 13 % av fallen alternativet för snabbt, i 77 % av fallen 
alternativet lagom och i 10 % av fallen för långsamt. Motsvarande fördelning i den vana, 
yngre gruppen var 55, 45 respektive 0 %.  
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5.3.3 Reaktioner på märkligt uttal 
Under tiden som försökspersonerna lyssnade på de olika banden uppmanades de att högt 
kommentera allt de reagerade på. Några exempel på feluttalade ord som flera av 
försökspersonerna kommenterade finns i figur 5. De av försökspersonerna som var 
engelsktalande reagerade särskilt negativt på talsyntesens uttal av engelska ord och namn.  
 

Ingmar Emma

Nyheter över´lag>”`överlag” individens rätt > ”individden srätt”
stabilitettspakten demokrat´i>”demo´kratti”

Komedi Utländska namn med svenskt
uttal som sen > ”senn”
”sju-eleven” och törstig > ”durstig”
”Jake” testa > ”te:sta”

Dokum. Familjeföretag > disken > ”`di:sje:n”
”`fa:miljeföretag” glassrecept > ”gla:srecept”
kor > ”kå:r” per per´son > ”per ´pä:rson”
`komjölk > kåm´mjölk” smaktillsatser > ”smacktillsatser”
smakämnen > kön > ”tjö:n”
”sma:tjämnen”
`marmordisk > mar´mo:rdisk”

 
Figur 5. Några exempel på ord som de två talsynteserna uttalade fel i de tre programmen. Just dessa 
exempel reagerade flera av försökspersonerna på. ”´” är akut accent. Ordet uttalas som anden som finns 
på sjön. ”`”, grav accent, finns i ordet anden som finns i flaskan. ”:” innebär att föregående vokal är lång. 
 
I figur 6 kan man se försökspersonernas sammantagna bedömningar av hur ofta de reagerade 
på att de två talsynteserna lät konstigt. Det visade sig att man oftare reagerade på Emma än på 
Ingmar. I Ingmars fall dominerar bedömningen några gånger (52 %) och det finns inget fall 
där man har reagerat väldigt ofta. I Emmas fall används bedömningen ganska ofta mest (40 
%), tätt följd av några gånger (35 %).  
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Figur 6. Försökspersonernas sammantagna bedömningar av hur ofta de reagerade på konstigt uttal. 
Staplarna visar fördelningen av alla bedömningar (6 x 16 st) mellan de fyra skattningsalternativen.  
 
Vid en jämförelse mellan de tre olika programmen reagerade man i både Emmas och Ingmars 
fall minst på märkligt uttal i nyheterna (Emma 47 % några gånger, 29 % aldrig; Ingmar 50 % 
några gånger, 38 % aldrig) och mest i dokumentären (Emma 12 % väldigt ofta, 47 % ganska 
ofta; Ingmar 31 % ganska ofta, 56 % några gånger). När Emma läste reagerade man dock 
nästan lika ofta på konstigt uttal i komedin (53 % ganska ofta), vilket dock inte gällde för 
Ingmar (13 % ganska ofta).  
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Förutom att undersöka hur typen av program påverkade försökspersonernas bedömningar, 
undersöktes också hur antalet band de hade sett med respektive talsyntes påverkade dem (d v 
s oavsett vilket program de hade sett). Dessa båda variabler kommer hädanefter att kallas 
”programtyp” respektive ”bandordning”. När det gällde reaktioner på konstigt uttal finns 
ingen effekt av bandordning på hur Ingmar bedömdes, medan det för Emma ser lite 
annorlunda ut. Första gången man hade ”sett” ett band med Emma utgjordes 19 % av 
bedömningarna av alternativet ganska ofta, andra gången utgjorde de 56 %  och efter det 
tredje bandet 63 %.    

5.3.4 Hur lät talsyntesen? 
Försökspersonerna ombads att med sina egna ord beskriva hur de tyckte att talsyntesen lät. 
Denna fråga genererade en stor mängd beskrivningar. Alla beskrivningar sammanställdes och 
delades in efter om det var ett positivt omdöme, ett negativt omdöme eller en neutral 
beskrivning som inte kunde klassificeras som vare sig positiv eller negativ. För Ingmar var 
fördelningen mellan de tre kategorierna väldigt jämn. Den allra vanligaste beskrivningen av 
hur Ingmar lät var ”inte så mänsklig, inte livfull, syntetisk, burkig, plåtgubbe och robot” följd 
av ”utslätat, monotont” och på tredje plats ”tydlig”. Andra omdömen som förekom var att 
man tyckte att Ingmar lät ”utländsk, med en brytning” eller ”norrbottnisk”, ”som en gammal 
kompis” (yttrat av några av de vana talsyntesanvändarna), ”tråkig” men också ”lite komisk” 
och ”lättlyssnad”.  
 
Unit selection-syntesen Emma lockade till mera värderande beskrivningar med 90 % av 
omdömena jämt fördelade mellan positiva och negativa. På förstaplats då kommentarerna 
hade listats kom ”bra!”, därefter ”torr, nykter, saklig, formell” och sedan ”sluddrig, slarvig”. 
Vanligt förekommande beskrivningar var också ”hon har konstiga betoningar” eller ”hackig, 
hoppar till, ojämn, staccatoartad”. Positiva omdömen var bl a ”trevlig”, ”ljus”, ”klar och 
tydlig” och ”som en riktig kvinna”.  
 
Ungefär hälften av försökspersonerna förändrade sina bedömningar av de två talsynteserna ju 
fler band de fick höra. Tio av de sexton tyckte att Emma blev sämre ju mer de hörde. En 
person sa t ex inledningsvis ”Trevlig. Tydligare (än Ingmar) helt klart” och efter att ha hört 
alla tre band ”Inget flyt. Jobbig och konstig med hoppig melodi. Jag irriterar mig på henne, 
och tappar koncentrationen. Jag sänker och lyssnar hellre på tv:n”. Några av 
försökspersonerna trodde inte att det var Emma andra gången de hörde henne, eftersom hon 
upplevdes så annorlunda.  

5.3.5 Skattningsfrågorna  
Hörbarhet, ansträngning, naturlighet och hur talsyntesen passade till programmet bedömdes 
alla genom skattningar på en femgradig skala. För att eliminera de effekter som uppstår p g a 
att försökspersoner använder skattningsskalan på olika sätt, normaliserades alla värden. De 
normaliserade skattningsvärdena zi beräknades genom ekvationen 

zi = (xy – m)/s 
 

där xy är observerat värde, m är medelvärde och s är standardavvikelse. Därefter utfördes två  
ANOVA (variansanalys) med två faktorer av försökspersonernas skattningar. I den första 
analysen sattes syntes som den första faktorn (två nivåer; difonsyntesen Ingmar och unit 
selection-syntesen Emma) och programtyp (tre nivåer; nyheter, komedi och dokumentär) som 
den andra. I den andra analysen ersattes den andra faktorn med bandordning (tre nivåer; band 
1, band 2 och band 3). Signifikansnivån sattes till p < 0,5. De statistiska resultaten, i de fall de 
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var signifikanta, redovisas utförligare i Appendix D.  Av pedagogiska skäl visar kommande 
figurer medelvärden av de ursprungliga skattningsvärdena och inte av de normaliserade 
värdena.  
 

Hörbarhet programvis

1

2

3

4

5

Nyheter Komedi Dokumentär

Program

M
V 

Sk
at

tn
in

g

Ingmar  

Emma

Hörbarhet bandvis

1

2

3

4

5

Band 1 Band 2 Band 3

Bandordning per syntes

M
V 

Sk
at

tn
in

g

Ingmar  

Emma

 
Figur 7a och b. Hörbarhet. Medelvärdet av skattningarna av de två talsynteserna a) programvis och b) 
bandvis.    
 
Det totala medelvärdet av talsyntesernas hörbarhet var för Ingmar 4,5 (standardavvikelse 
0,9) och för Emma 3,9 (0,7). Skillnaden mellan de två talsynteserna var signifikant (p<.000). 
Effekten av programtyp på beroendevariabeln hörbarhet var inte signifikant. Hur 
försökspersonernas bedömningar av hörbarhet påverkades av bandordningen var heller inte 
signifikant då alla tre band togs med i beräkningen. Betraktar man figur 5b syns dock en 
skillnad mellan framför allt första och andra gången man hör de två talsynteserna. Emma har 
en tendens att bedömas som sämre andra gången jämfört med den första medan Ingmar har en 
tendens att bedömas som bättre den andra gången. För att undersöka detta samband gjordes en 
ny ANOVA med bara de två nivåerna. Resultatet blev då signifikant (p<.032).   
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Figur 8a och b. Ansträngning. Medelvärdet av skattningarna av de två talsynteserna a) programvis och b) 
bandvis. Observera att ju högre poäng desto lägre grad av ansträngning.  
 
Vid beräkning av variabeln ansträngning låg det totala medelvärdet för Ingmar på 4,1 (1,0) 
och för Emma på 3,6 (0,8). Det ska kanske betonas att skalan även i detta fall ska tolkas så att 
ju högre poäng desto bättre, d v s i detta fall desto mindre ansträngande var det. Skillnaden 
mellan de två talsynteserna var åter signifikant (p<.010). Effekten av programtyp var också 
signifikant (p<.042), men däremot inte interaktionen mellan syntes och programtyp. Av detta 
kan man dra slutsatsen att det var minst ansträngande att höra på den upplästa textremsan på 
nyheterna och dokumentären. Den amerikanska dialogbaserade komedin Tre Systrar 
upplevdes som ett relativt påfrestande program av de  flesta. Bandordningen hade också en 
signifikant effekt på bedömningarna (p<.043). Som synes i figur 8b blir det mindre 
ansträngande att lyssna på Ingmar för varje band. Emma är minst ansträngande första gången 
och blir andra gången mer ansträngande för att tredje gången åter bli bättre. 
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Figur 9a och b. Naturlighet. Medelvärdet av skattningarna av de två talsynteserna a) programvis och b) 
bandvis. 
 
Skillnaden i naturlighet mellan de två talsynteserna var signifikant (p<.000). Det totala 
medelvärdet för Ingmar var 3,1 (0,9) och för Emma 3,8 (0,6). Emma bedöms således som mer 
naturlig än Ingmar. Variabeln naturlighet skiljer sig från de andra variablerna och den har inte 
någon signifikant effekt av vare sig programtyp eller bandordning. Gör man endast en 
jämförelse mellan band 1 och 2 (se figur 9b) blir dock effekten av bandordning signifikant 
(p<.013). Mönstret att Emma bedöms som sämre andra gången och Ingmar som bättre går 
igen även här.  
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Figur 10a och b. Passar för programmet. Medelvärdet av skattningarna av de två talsynteserna a) 
programvis och b) bandvis. 
 
Vad beträffar hur respektive syntes passade för de tre olika programmen var skillnaden inte 
signifikant. Ingmars sammantagna medelvärde var 3,7 (0,8) och Emmas 3,8 (0,6). Vid en 
analys av programtypens effekt på variabeln (se figur 10a) blev signifikansen markant (p< 
.000). Talande textremsa passar allra bäst till nyheter och därefter till mer faktamässiga 
program, som dokumentären. Till humorprogram tycks tjänsten passa som sämst. Effekten av 
bandordning per syntes var även den signifikant (p<.001). Som framgår av figur 10b ändrade 
försökspersonerna sina bedömningar på ett konsekvent sätt ju fler band de hade sett med 
respektive talsyntes.  

5.4 Avslutande frågor om tjänsten Talande textremsa  
Idag ligger priset för en digitalbox runt 2000 kr, även om lägre priser finns som del av 
erbjudanden från olika leverantörer. Prognoser talar för att priset kommer att gå ner de 
närmaste åren. Utifrån dagens situation skulle 11 av de 16 försökspersonerna (69%) köpa en 
digitalbox för att kunna använda tjänsten. Av de övriga fem som sa nej ville fyra egentligen 
gärna ha en digitalbox, men de tyckte att det var för dyrt att bekosta den privat och hoppades 
att digitalboxen kanske skulle kunna subventioneras som hjälpmedel. En deltagare i studien 
var inte intresserad av att kunna använda tjänsten då han tyckte att talsyntesen hade för dålig 
kvalitet.  
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Samtliga sexton deltagare i studien svarade att de trodde att tjänsten skulle förändra deras tv-
tittarvanor. De flesta trodde att de skulle börja titta mer på tv och såg fram emot att kunna ta 
del av de utländska program som de hittills har fått avvara. Några exempel på kommentarer 
är: 
 
”Det kommer att bli bra med alla utländska nyhetsinslag. På engelska program kommer jag bara använda 
tjänsten ibland. Det ska bli mycket kul att kunna se italienska och franska program. När det är svåra engelska 
dialekter skulle tjänsten underlätta och skulle se mer ensam. En ökad frihet!” 
 
”Vissa program behöver jag inte längre strunta i. Nu kan jag se på program med annat språk än engelska och 
jag kan koncentrera mig på det visuella. Det är bra att rösten inte är helt mänsklig, så att den inte lägger in 
någon tolkning av texten.” 
 
”Mina möjligheter ökar! Nu kan jag se andra utländska språk än engelska. Jag tycker att det är lätt att 
koncentrera mig på information från talsyntesen. Även drama och komedi skulle jag kunna se - mycket bättre än 
ingenting!” 
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Figur 11a och b. Vilken talsyntes valdes? Diagrammen visar vilken av talsynteserna försökspersonerna 
skulle välja till tjänsten om situationen var som a) idag, vid testningarna och b)om uttalsfelen skulle 
minska i båda talsynteserna. I diagrammet visas också hur valen skiljde sig mellan den vana (och yngre) 
och den ovana (och äldre) gruppen.  
 
Efter att försökspersonerna nu hade fått se och lyssna på alla band tillfrågades de om vilken 
av de två talsynteserna de skulle föredra till tjänsten Talande textremsa. Tio av dem som var 
vana vid talsyntes och en av de ovana föredrog difonsyntesen Ingmar. Tre personer skulle 
välja unit selection-syntesen Emma och två kunde inte bestämma sig, eftersom de tyckte att 
de passade olika bra till olika program.  
 
Tolv försökspersoner tyckte att tjänsten skulle passa till alla utländska program, även om två 
av dem lade till att den inte skulle vara lika bra för program med mycket dialog i. De övriga 
fyra tyckte inte att tjänsten skulle passa till alla program, särskilt inte till komedier.  
 
Avslutningsvis ombads försökspersonerna att tänka helt fritt kring tjänstens utformning. 
Hälften av dem tog upp att de skulle vilja ha all text i rutan uppläst, t ex textskyltar med 
namn, titel och annan information. Andra vanliga synpunkter var att de skulle vilja kunna 
ändra taltempot själva och att det vore mycket bra om tjänsten kunde appliceras på allt oavsett 
medium. Några funderade över om det vore en fördel att själv kunna välja mellan olika 
talsynteser. Då jag även frågade dem om vad de trodde om att ha olika talsyntesröster när det 
var dialog, svarade nio stycken att det nog skulle kunna vara intressant, men att det var svårt 
att veta innan de hade hört det.     
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6 Diskussion 
Den aktuella studien, där talsyntes både har utvärderats som en del i en tv-tillämpning och 
dels i ett sammanhang där försökspersonerna lyssnade på två ljudkällor (tv-ljud och talsyntes) 
med olika innehåll samtidigt, har mig veterligen inte någon motsvarighet i andra 
undersökningar. Detta gör till viss del jämförelser med andra studier svårare, även om några 
sådana kommer att göras.  

6.1 Försökspersonerna 
Deltagarna i studien var inte slumpmässigt utvalda eftersom de själva hade anmält sig efter att 
ha hört en annons i en taltidning. I gruppen tittade samtliga på tv och de låg således i deras 
intresse att SVT skulle börja med tjänsten Talande textremsa. Flera av dem var insatta i 
debatten som har föregått SVT:s beslut. Det finns alltså en risk att de var mer positiva i sina 
skattningar än vad en slumpmässigt utvald grupp av synskadade hade varit. Mitt intryck av 
hur deltagarna betedde sig under testningarna var att många var väl positiva i sina omdömen 
efter det första bandet, oavsett vilket det var, men att det sedan gjorde mer realistiska 
bedömningar. Det finns flera skäl till att det var annorlunda i början. Detta var ju första 
gången för alla inblandade som de fick textremsorna upplästa av en konstgjord röst samtidigt 
som de såg och/eller hörde tv-bakgrundsljudet. För de fem äldre deltagarna var det ju 
dessutom bland de första gångerna som de över huvudtaget hörde talsyntes.  
 
Man kan ha fler synpunkter på sammansättningen av försökspersoner. Något som hade varit 
önskvärt vore att ha lika många vana som ovana talsyntesanvändare. I nuläget var ca en 
tredjedel av gruppen ovana talsyntesanvändare och ca två tredjedelar vana, vilket gjorde att 
inga säkra statistiska jämförelser kunde göras mellan grupperna. Jag bedömer dock inte att 
försökspersonernas varierande grader av synskada ska ha påverkat deras bedömningar. 
Däremot kan hur länge de hade haft sin synskada ha inverkat. De försökspersoner som endast 
hade varit synskadade de senaste åren tenderade att vara mer frustrerade över problemen som 
hade uppstått i samband med tv-tittande och var eventuellt något mer negativa i sina 
bedömningar.  

6.2 Bedömningarna i användartestet 
Det är intressant att se hur subjektivt taltempot bedömdes. Det fanns ett tydligt mönster (som 
dock är svårt att beläggas statistiskt p g a obalans mellan antalet vana respektive ovana) att de 
vana tyckte att taltempot var för långsamt. De var dock mycket förstående för att tempot nog 
var lagom om man beaktade alla tittare som kommer att vara ovana vid talsyntes. Dessutom 
uppfattade hela 75 % inte taltempot som konstant, trots att det var det. Dels verkade det som 
att många av de vana talsyntesanvändarna gradvis vande sig vid det långsammare tempot 
under testets gång, dels som att bedömningen av taltempo i de olika fallen berodde på hur 
man upplevde innehållet och tempot i ett visst program.  
 
Hur försökspersonerna reagerade på konstigt uttal stämde väl överens med analysen av 
feluttalade ord i figur 3 (kapitel 5). I de båda varianterna av nyheternas upplästa textremsor 
fanns just minst antal feluttal och i dokumentären flest. Att det var så många feluttal i 
dokumentären berodde delvis på det stora inslaget av amerikanska egennamn, plats- och 
produktnamn, men också på att texten råkade innehålla många svenska ord som talsynteserna 
inte kunde hantera på något bra sätt. I Emmas fall var det nästan lika många som reagerade på 
konstigt uttal i komedin vilket skulle kunna förklaras med den större andelen fel i betoningen. 



 30

Det kan hända att Emma med sin, som många uppfattade, ”formella” eller 
”nyhetsuppläsaraktiga” ton, blir än mer bisarr när det är fråga om en rolig dialog. 
  
Syftet med frågan om hur talsynteserna lät grundade sig i nyfikenhet på hur 
försökspersonerna upplevde att lyssna på talsyntes. Skulle de spontant beskriva de 
konstgjorda rösterna som om det vore riktiga människor de hade lyssnat på? 
Försökspersonernas dominerande omdömen av Ingmar var ”burkig”, ”syntetisk”, ”långsam” 
och ”tydlig”. Däremot var det sex personer som faktiskt beskrev rösten på ett mer ”mänskligt” 
sätt; Ingmar lät ”inte glad”, ”inte livfull”, ”tråkig”, ”humorlös och ointressant”, ”ointresserad 
av handlingen” och ”ansträngd”. Emma å sin sida tyckte åtta försökspersoner lät ”trevlig”, 
”inte tråkig”, ”behaglig”, ”saklig”, ”formell” men några tyckte också att hon lät ”slarvig” och 
”bakfull”. Att Ingmar har en tendens att bedömas som tråkig medan Emma istället tenderades 
att bedömas som trevlig kan relateras till de tidigare presenterade resultaten i studierna [27] 
och [29]. En tråkig röst var bl a långsam och entonig medan en rolig röst eller glad röst hade 
större grundtonsvariation och högre taltempo. Ingmars och Emmas datorgenererade tal tycks 
alltså innehålla paralingvistiska markörer, vilka av vissa försökspersoner tolkades som att de 
uttrycker känslor. Detta trots att systemen är konstruerade i syfte att låta så neutrala som 
möjligt.  
 
Det är svårt att direkt jämföra den här studiens resultat med Nass’ studier, presenterade i [23] 
och [31]. Ungefär hälften av deltagarna i den aktuella studien beskrev som sagt de 
konstgjorda rösterna som om de tillhörde riktiga människor med vissa karaktärsdrag, vilket 
stämmer med [31]. I samma studie framkom också att identiska texter uppfattades olika 
beroende på talsyntesens inställningar. En parallell kan dras till hur försökspersonerna 
upplevde de tre programmen när det var olika röster som läste. Beroende på vilken talsyntes 
de föredrog kan man möjligen uttala sig om ett samband mellan detta och en mer positiv 
inställning till programmet.  
 
Båda rösterna fick då och då också omdömena ”låter utländsk” och ”komisk”.  Det 
förstnämnda tolkar jag som att försökspersonerna hör prosodiska drag som avviker från 
svenska uttalsregler. Att man kan uppleva att talsyntes låter komisk kan bero på att 
talsyntesen ju inte ”förstår” vad den läser. När glappet mellan innehåll och form blir för stort, 
som när Ingmar svär, blir det helt enkelt väldigt roligt.  
 
Något som visade sig särskilt svårt att skatta var talsyntesernas hörbarhet. Min uppfattning är 
att försökspersonerna många gånger satte för höga poäng. Flera av dem sa att de förstod 
precis allt och satte 5, men deras kommentarer under tiden som bandet i fråga gick visade att 
de inte alls uppfattade allt som talsyntesen sa. Orduttalsfelen i de upplästa texterna var enligt 
min analys i genomsnitt 3,3 %  för Ingmar och 7,2 % för Emma. Detta stämmer med 
försökspersonernas högre skattning av Ingmar. Hörbarheten är svår att jämföra med andra 
studier. I Venkatagiris [33] jämförelse mellan fyra olika engelska talsynteser och mänskligt tal 
undersöktes hörbarheten på ordnivå genom ett rimtest. I mänskligt tal förekom i genomsnitt 
3,7 % fonemfel att jämföra med det bästa talsyntessystemet (Festival) som hade 12,7 % 
fonemfel. Det hade varit intressant att genomföra motsvarande rimtest för de två svenska 
talsynteserna.   
 
Det verkar finnas ett samband mellan variablerna ansträngning och hur talsynteserna 
passade till de olika programmen. I båda fallen bedömdes komedin som sämst. Ingmar 
passade allt bättre ju fler band man såg samtidigt som det blev mindre ansträngande att lyssna. 
För Emma var det i princip tvärtom. Hur ansträngande det är att lyssna på upplästa textremsor 
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och hur talsynteserna passade till programmet verkar bero på två saker. Dels är det en 
vanesak, dels beror det på hur tillgängligt programmet i fråga är för personer med synskada. 
Komedin som visades var ”Tre Systrar”, en amerikansk s.k. ”sit-com” som bygger på en rapp 
dialog med mycket referenser till sådant som händer i bild. De synskadade tyckte ofta att det 
var mycket svårt att följa med i handlingen. Man förstår inte vem som säger vad, vilka 
personerna är, vad som händer i pauserna eller vad de inlagda skratten syftar till. Givetvis blir 
det också då ansträngande att ”se” programmet och lyssna på innehållet i textremsorna. 
Talande textremsa tycks uppenbart lämpa sig mindre för dialogbaserade program, framför allt 
för komedier eftersom de är mycket beroende av prosodisk exakthet.  
 
Mönstret att Ingmar blir bättre och Emma sämre, i alla fall i jämförelse mellan första och 
andra bandet med respektive talsyntes, är statistiskt belagt för alla fyra skattningsvariablerna. 
Naturlighet skiljer sig från de andra variablerna genom att Emma här fick högre betyg än 
Ingmar. Att unit selction-syntesen skulle bedömas som mer naturlig var väntat, men vad 
innebär det för försökspersonernas helhetsbedömningar av de två talsynteserna? Bortsett från 
det olyckliga faktum att de äldre, ovana deltagarna var hälften så många som de yngre, vana 
vill jag ändå spekulera i ett samband. Det tycks nämligen som att naturlighet är en viktigare 
egenskap hos en talsyntes för äldre, ovana talsyntesanvändare. Även om Emma bevisligen 
gjorde fler uttalsfel än Ingmar och var mer inkonsekvent spelade detta inte så stor roll för de 
äldres preferens för Emma. Naturligheten verkade vara den variabel som dominerade och som 
styrde deras val av talsyntes för tjänsten Talande textremsa. För de vana, yngre 
talsyntesanvändarna var det emellertid så att de föredrog Ingmars konsekventa uttal och högre 
grad av hörbarhet, även om den rösten var mer maskinell. En bidragande orsak, vars inverkan 
man inte kan bortse ifrån, till att denna grupp tyckte att Ingmar var bäst var också att 82 % av 
dem visade sig använda just Ingmar dagligen i sina arbeten. Således kan man fundera över om 
resultaten skulle ha blivit desamma om det hade funnits en större spridning av TTS-system i 
gruppen med vana användare. Några av de vana talsyntesanvändarna poängterade också att de 
föredrog Ingmar därför att bristen på naturlighet i rösten gjorde det lättare att ”parallellyssna” 
och samtidigt höra vad personerna i tv-programmet sa. En annan viktig fördel var att Ingmar 
”tolkade” texten i mindre utsträckning än Emma, vilket upplevdes som en stor fördel.  
 
Det resultat som kan förefalla mest överraskande är hur konsekvent försökspersonernas 
uppfattningar förändrades under testets gång. Då själva användartestet utformades var jag 
mycket fundersam över om försökspersonerna inte skulle uppleva det som väldigt tröttsamt 
att behöva svara på samma sju frågor sex gånger i relativt tät följd. Jag bedömde att risken var 
stor att de skulle hålla kvar vid sina ursprungliga bedömningar och i princip avge samma svar 
tre gånger i rad (d v s för de tre programmen med respektive talsyntes). Med resultaten i hand 
kan man dock hävda att testdesignen varit lyckad på den punkten.  
 
Vad är då viktigast för försökspersonernas bedömningar av talsynteserna; programtyp eller 
antal band de hade sett? Svaret får nog bli att båda faktorerna inverkar. Medan bandordning, 
som har konstaterats ovan, hade en effekt på bedömningarna av alla fyra skattningsvariabler 
hade programtyp en effekt på två av dem; ansträngning och hur talsyntesen passade för 
programmet. Beträffande uppfattningen av taltempo tycks programtypen ha mer effekt än 
bandordningen. Dock var dessa bedömningar helt subjektiva, det fanns inget program där 
försökspersonerna var överens om att taltempot var för högt eller lågt. De återstående två 
egenskaperna hos talsynteserna som skulle bedömas, hur ofta man reagerade på konstigt uttal 
och beskrivningarna av hur talsyntesen lät, hade i Emmas fall, men inte i Ingmars, ett troligt 
(ej statistiskt analyserat) samband med bandordning. En slutsats som kan dras av det är att det 
verkar som att man lätt överskattar Emma första gången man hör den talsyntesen. Man 
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reagerar mycket positivt på den höga graden av naturlighet och det verkar ta ett tag innan man 
lägger märke till bristerna.  
 
Vad kan man säga om sättet att utvärdera talsynteser på? Att använda skattningsskalor är inte 
problemfritt. Med skattningsskalor kan man aldrig få ett i positivistisk mening objektivt 
resultat. Människor uppfattar innebörden i frågorna på olika sätt och de använder 
skattningsskalorna på olika sätt. Å andra sidan är det just människor som använder talsyntes 
och ska man undersöka vad de tycker och upplever är skattningsskalor inte ett dåligt sätt. 
Genom att använda normalisering kunde data bearbetas statistiskt och signifikanta resultat 
erhållas. En fördel med den  här typen av utvärdering har varit att kunna redogöra för så pass 
många olika aspekter av talsynteserna. Utvärderingen har givit en bra bild av hur användare 
upplever att interagera med talsyntes. Istället för att göra en noggrann kartläggning av 
antingen segmentell hörbarhet eller av något av de prosodiska särdrag som påverkar 
naturlighet försöker den här studien göra en mer ytlig utvärdering av båda egenskaperna, samt 
ytterligare några. Studien har inte givit några resultat som utan bearbetning kan 
implementeras i ett TTS-system. Däremot ger studien riktlinjer för vad användare tycker är 
viktigt när de använder talsyntes. Den visar också på hur faktorer som vana och 
kommunikativ kontext, i det här fallet typer av tv-program, påverkar hur användare bedömer 
en talsyntes. Studien har också besvarat de av SVT:s frågeställningar som rörde synskadades 
behov inför realiseringen av den nya digital-tv-tjänsten Talande textremsa; däremot inte andra 
specifika användarfrågor som rör själva mottagandet av tjänsten, t ex utformningen på en 
anpassad fjärrkontroll och inte heller hur en eventuell förbearbetning av textremsorna skulle 
kunna förbättra tjänsten.  

6.3 Konsekvenser inför implementeringen av tjänsten 
Talande textremsa 

SVT:s tjänst Talande textremsa välkomnas av de synskadade deltagarna i utvärderingen, som 
med dess införande kommer att kunna ta del av många fler tv-program. Särskilt ser många 
fram emot att äntligen kunna ta del av de nyhetsinslag som inte är på svenska. Ur de 
synskadades perspektiv hade det kanske egentligen varit bättre med dubbning, men då det 
över huvudtaget inte är aktuellt för SVT av kostnadsskäl, är Talande textremsa ett mycket bra 
alternativ. För att förbättra situationen för synskadade ytterligare hade det också varit mycket 
bra med uppläsning av annan text som förekommer på skärmen och på sikt syntolkning, d v s 
att en berättare beskriver skeendet i bild i de naturliga pauserna.  
 
Studiens resultat visar att man åtminstone inledningsvis bör välja en stabil difonsyntes till 
tjänsten Talande textremsa. Difonsyntesen Ingmar hann, bortsett från vid ett enda tillfälle, 
alltid läsa textremsorna klart innan de byttes ut. Möjligtvis kan man trots det öka hastigheten 
något litet, eftersom det inte fanns någon försöksperson som tyckte att taltempot var för högt 
och så pass många tyckte att det var för långsamt. Inställningen på taltempot var vid 
testningarna 53 %, vilket skulle kunna ökas till 54-55 %. Skulle man ändå välja Emma bör det 
taltempot ökas något (eller pauserna vid skiljetecken förkortas) för att minska antalet fall då 
textremsan inte hann läsas klart. En unit selection-syntes bör väljas endast om och när 
uttalsfelen minskar i omfattning. Ett sätt att göra det på är att utifrån befintlig programtextning 
successivt bygga upp ett användarlexikon. Detsamma bör dock gälla för en difonsyntes. 
Något som upplevdes som störande av en stor del av försökspersonerna var det svenska uttalet 
av engelska och andra utländska namn. Det vore en fördel om detta kunde åtgärdas, antingen 
av leverantören eller genom en successiv komplettering av användarlexikonet. Om man väljer 
en difonsyntes bör man vara beredd på att, åtminstone inledningsvis, få en hel del negativ 
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respons. Resultaten från den här användarstudien visar dock att man vänjer sig förhållandevis 
snabbt vid en difonsyntes och att man ofta blir mer positivt inställd när man har hört den 
några gånger. Det viktigaste för många är ändå en jämn kvalitet, en hög grad av hörbarhet och 
att talsyntesen upplevs som så neutral som möjligt. Av dessa skäl bör man avvakta med unit 
selection-syntes i den här tillämpningen.  

6.3.1 Återstående tekniska problem 
Några av de tekniska problem som behöver utredas ska nu slutligen nämnas, även om sådana 
frågeställningar egentligen faller utanför ramen för det här examensarbetet. Som framgick i 
studien ville de flesta höra på både tv-ljud och talsyntes samtidigt. Hur man valde att ställa in 
balansen var individuellt. Även de som valde att ha bakgrundsljudet väldigt lågt ville inte vara 
helt utan det. I nyhetssändningar, där man har korta utländska inslag, måste man även kunna 
höra tv-ljudet för att kunna följa tv-programmet. Således är det en fördel om användarna 
själva kan höra båda ljuden och reglera balansen däremellan. I nuläget kan man bara ta emot 
en ljudkanal i taget via digitalboxen. Om SVT mixar talsyntesljudet med bakgrundsljudet 
innan det sänds ut kommer de synskadades anhöriga, som ofta är seende, också behöva lyssna 
på de upplästa textremsorna. I nuläget skulle det vara möjligt att se och höra på ett tv-program 
på vanligt, traditionellt sätt, d v s analogt och endast ta emot talsyntesljudet via digitalboxen. 
Risken är dock att det inte blir någon synkronisering mellan textremsorna i bild och 
uppläsningen eftersom dessa olika sätt att sända tar olika lång tid. En annan lösning är att 
istället skaffa två digitalboxar; en som tar emot talsyntesljudet (som den synskadade då kan 
lyssna på i en hörsnäcka) och en som tar emot tv-bild och –ljud. Förhoppningen vore i så fall 
att en digitalbox kunde subventioneras som hjälpmedel. Den allra bästa lösningen, som finns i 
teorin men ännu inte i praktiken, är att man har en digitalbox som följer den s.k. DVB-
specifikationen fullt ut. Denna specifikation innebär att man kan ta emot flera ljudsignaler 
samtidigt i en digitalbox, vilket vore optimalt. Tyvärr existerar ännu inte några sådana 
digitalboxar på marknaden. Innan tjänsten Talande textremsa kan realiseras fullt ut finns alltså 
en del frågor att ta ställning till.  

6.4 Sammanfattade slutsatser 
• Difonsyntesen Babel Infovox Ingmar Desktop skattades som bättre än unit selection-

syntesen BrightSpeech Emma (också från Babel Infovox) på variablerna hörbarhet och 
ansträngning. Emma skattades som bättre på naturlighet. Dessa skillnader var statistiskt 
signifikanta. 

  
• Effekten av programtyp var signifikant på variablerna ansträngning och passar till 

programmet. Nyheter var den sorts program som tjänsten Talande textremsa passade bäst 
för och komedi den sort som tjänsten passade sämst för.  

 
• Interaktionen mellan syntes och bandordning mellan åtminstone första och andra bandet 

var signifikant för alla fyra variabler som bedömdes genom den femgradiga 
skattningsskalan. Detta innebär att Ingmar bedömdes som bättre ju fler band man såg 
medan Emma istället bedömdes som sämre ju fler band man såg.  

 
• Unit selection-syntesen Emma hade dubbelt så många feluttalade ord som Ingmar på de 

upplästa texter som ingick i testet och försökspersonerna reagerade också oftare på 
konstigt uttal när man lyssnade på Emma. I Ingmars fall dominerar bedömningen att man 
reagerar några gånger (52 %) och det finns inget fall där man har reagerat väldigt ofta. I 
Emmas fall används bedömningen reagerar ganska ofta mest (40 %), tätt följd av några 
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gånger (35 %).  Svenskt uttal av engelska namn upplevdes som särskilt störande av de 
deltagare som behärskade engelska.  

 
• Tolv av sexton försökspersoner (75 %) varierade sina bedömningar av taltempo, trots att 

detta var konstant. Hur man bedömer taltempo i sammanhanget verkar främst bero på 
programtyp, men också på vana. Vana talsyntesanvändare föredrar högre taltempo. 
Difonsyntesen Ingmars taltempo lämpar sig väl för tjänsten, eller skulle möjligen kunna 
ökas från 53 till 54-55 %.  

 
• Ingmars och Emmas datorgenererade tal tycks innehålla paralingvistiska markörer som 

uppfattas av ca hälften av försökspersonerna. Ingmar hade en tendens att bedömas som 
tråkig medan Emma istället tenderades att bedömas som trevlig.  

 
• Ofta föredrog de äldre, ovana talsyntesanvändarna en högre grad av naturlighet framför 

bra hörbarhet. 
 
• Om talsynteserna lät som vid testet skulle 69 % välja Ingmar till tjänsten Talande 

textremsa. Om Emmas uttal skulle förbättras skulle 63 % istället välja Emma. Endast en 
av deltagarna var inte intresserade av att skaffa en digitalbox för att kunna ta emot 
tjänsten. 69 % skulle köpa en digitalbox, 25 % uppgav att de inte hade någon ekonomisk 
möjlighet med ett pris runt 2000 kr.   

 
• Studien visar att man vänjer sig förhållandevis snabbt vid en talsyntes. Det viktigaste för 

många är en jämn kvalitet, en hög grad av hörbarhet och att talsyntesen upplevs som så 
neutral som möjligt.  
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Appendix A 

SVT Talande textremsa 

Intervjuprotokoll 1: BAKGRUND 
 

NAMN:_____________________________________________________ 
 

Fp nr:__________ 

Försökspersonsgrupp:_________________________________________ 

 
1 Kön:  

Kvinna  Man 

2 Hur gammal är du?  

 

3 Nuvarande sysselsättning?  

 

4 Vilken grad av synskada har du?  

Måttligt synskadad.  
Måttligt-gravt synskadad.  
Gravt synskadad.  

5 Hur länge har du varit synskadad?  

Hela livet. 
Sedan barndomen. 
Blev synskadad i vuxen ålder.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Hur ofta ser du på TV?  

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 
Några gånger i månaden 
Mycket sällan eller aldrig 
 

Ev. kort kommentar 
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7 Vilken typ av tv-program ser du på?  

   Svenska   Engelska  
 Andra språk  

Nyheter 

Sport  

Natur/Vetenskap  

Samhälle/Kultur  

Dokumentärer  

TV-serier 

Filmer  

Drama 

Resor/Mat  

TV-lek/Tävlingar  

Pratshower  

Dokusåpor  

Nöjesprogram 

 

 

8 Vilka typer av problem brukar du stöta på när du ser på tv? (Öppen fråga) 

 

 

9 Hur upplever du det att se på tv idag? Skatta på en skala från 1 till 5, där 5 är väldigt 
intressant/meningsfullt (något som du gärna gör) och 1 helt ointressant/meningslöst.  

 

 

10 Hur mycket använder du dator och talsyntes? (Om aldrig svarar man inte på fråga 13-15) 

Dagligen. 

Någon - några ggr i veckan. 

Ibland. 

Sällan. Har hört talsyntes någon gång. 

Aldrig. Har hittills aldrig hört talsyntes. 

 

11 Vilken/vilka talsyntes/-er använder du?  
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12 Hur länge har du använt talsyntes? Säg gärna namnen på de olika talsynteser du har använt. 

 

 

15 Hur upplever du det hittills att använda talsyntes? Skatta på en skala från 1 till 5, där 5 är väldigt 
användbart och 1 helt oanvändbart.  
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Appendix B 
 
SVT Talande textremsa 
 
Intervjuprotokoll 2: TESTNING 
 
Bandordning: ______________ 
 
Band:______________ 
 
Volym bakgrund:_______________ 
Volym talsyntes:________________ 
 
 
Kommentarer när bandet går: 
 
 
 
1 Ibland kan talsyntesen vara lite svårförståelig. Hur mycket uppfattade du av vad den konstgjorda 
rösten sa i programmet du just sett? Skatta på en skala från 1 till 5, där 5 är "allt" och 1 är "inget".  
 
 
 
2 Hur ansträngande tyckte du att det var att lyssna på de upplästa textremsorna i det här programmet?  
Skatta på en skala från 1 till 5, där 5 är "inte alls ansträngande" och 1 är "väldigt ansträngande".  
 
 
 
3 Vad tyckte du om röstens taltempo?  
 
För långsamt 
Lagom 
För fort 
 
 
 
4 Hur ofta reagerade du på att rösten uttalade ord konstigt? Ge gärna exempel!  
 
Väldigt ofta 
Ganska ofta 
Några gånger 
Aldrig 
5 Hur tyckte du att rösten lät? Kan du beskriva den med något/några ord?  
 
 
 
6 Hur naturlig upplevde du rösten? Skatta på en skala från 1 till 5, där 1 är "mycket onaturlig" och 5 är "helt 
naturlig".  
 
 
 
7 Hur bra passade rösten för programmet? Skatta på en skala från 1 till 5, där 1 är "inte alls" och 5 är "väldigt 
bra". 
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Appendix C 
 
SVT Talande textremsa 
 
Intervjuprotokoll 3: Avslutning 
 
A) För att använda tjänsten krävs en digital-tv-box för att ta emot talsyntesljudet. Idag ligger kostnaden för en 
box på ungefär 2000 kr. Vill man höra både bakgrundsljud och talsyntesljud digitalt samtidigt krävs två boxar. 
Marknätet kommer att släckas ner 2008 och då behöver alla digital-tv-boxar. I nuläget vet man inte om en sådan 
skulle kunna subventioneras som hjälpmedel. Skulle du, om tjänsten fanns tillgänglig, a) använda den om du fick 
bekosta digital-tv-boxen själv? b) använda den om du fick digital-tv-boxen som ett hjälpmedel? 
 
 
 
B) Skulle tjänsten förändra dina tv-vanor? Om ja, på vilket sätt? 
 
 
 
C) Vilken talsyntes skulle du föredra till tjänsten Talande textremsa? 
 
 
 
D) Vilken typ av program tycker du att tjänsten kunde passa till? 
 
 
 
E) Om du får tänka helt fritt, hur skulle du då vilja att tjänsten var utformad? 
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Appendix D 
 
Resultat av de statistiska analyserna med ANOVA.  
 
Syntes 2 nivåer och programtyp respektive bandordning 3 nivåer (utom i två fall av 
bandordning, där endast 2 nivåer använts). Beroendevariablerna är normaliserade enligt  
zi = (xy – m)/s.  
 
 
 
NHörbarhet

syntes F(1,90)=18.317; p<.000
syntes*bandordning F(2,60)=4.833; p<.032 band 1 och 2

NAnsträngning
syntes F(1,90)=6.836; p<.010
program F(2,90)=3.284; p<.042
syntes*bandordning F(2,90)=3.259; p<.043

NNaturlighet
syntes F(1,90)=34.052; p<.000
syntes*bandordning F(2,60)=6.576; p<.013 band 1 och 2

NPassarFörPr.
program F(2,90)=10.170; p<.000
syntes*bandordning F(2,90)=7.932; p<001
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