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Tal till text för relevant metadatataggning av 
ljudarkiv hos Sveriges Radio 

Sammanfattning 
Under åren 2009-2013 har Sveriges Radio digitaliserat sitt programarkiv. Sveriges Radios 
ambition är att mer material från de 175 000 timmar radio som sänds varje år ska arkiveras. 
Det är en relativt tidsödande process att göra allt material sökbart och det är långt ifrån 
säkert att kvaliteten på dessa data är lika hög hos alla objekt. 
 Frågeställningen som har behandlats för detta examensarbete är: Vilka tekniska 
lösningar finns för att utveckla ett system åt Sveriges Radio för automatisk igenkänning av 
svenskt tal till text utifrån deras ljudarkiv? 
 System inom tal till text har analyserats och undersökts för att ge Sveriges Radio en 
aktuell sammanställning inom området. 
 Intervjuer med andra liknande organisationer som arbetar inom området har utförts för 
att se hur långt de har kommit i sin utveckling av det berörda ämnet. 
 En litteraturstudie har genomförts på de senare forskningsrapporterna inom 
taligenkänning för att jämföra vilket system som skulle passa Sveriges Radio behov och krav 
bäst att gå vidare med. 
 Det Sveriges Radio bör koncentrera sig på först för att kunna bygga en ASR, Automatic 
Speech Recognition, är att transkribera sitt ljudmaterial. Där finns det tre alternativ, 
antingen transkribera själva genom att välja ut ett antal program med olika inriktning för att 
få en så stor bredd som möjligt på innehållet, gärna med olika talare för att sedan även 
kunna utveckla vidare för igenkänning av talare. Enklaste sättet är att låta olika 
yrkeskategorier som lägger in inslagen/programmen i systemet göra det. Andra alternativet 
är att starta ett liknade projekt som BBC har gjort och ta hjälp av allmänheten. Tredje 
alternativet är att köpa tjänsten för transkribering. 
 Mitt råd är att fortsätta utvärdera systemet Kaldi, eftersom det har utvecklats mycket på 
senaste tiden och verkar vara relativt lätt att utvidga. Även den öppna källkod som Lingsoft 
använder sig av är intressant att studera vidare.  



 
 

Speech to text for relevant metadata tagging of 
audio archive at Sveriges Radio 

Abstract 
In the years 2009-2013, Sveriges Radio digitized its program archive. Sveriges Radio's 
ambition is that more material from the 175 000 hours of radio they broadcast every year 
should be archived. This is a relatively time-consuming process to make all materials to be 
searchable and it's far from certain that the quality of the data is equally high on all items. 
 The issue that has been treated for this thesis is: What opportunities exist to develop a 
system to Sveriges Radio for Swedish speech to text? 
 Systems for speech to text has been analyzed and examined to give Sveriges Radio a 
current overview in this subject. 
 Interviews with other similar organizations working in the field have been performed to 
see how far they have come in their development of the concerned subject. 
 A literature study has been conducted on the recent research reports in speech 
recognition to compare which system would match Sveriges Radio's needs and requirements 
best to get on with. 
 What Sveriges Radio should concentrate at first, in order to build an ASR, Automatic 
Speech Recognition, is to transcribe their audio material. Where there are three alternatives, 
either transcribe themselves by selecting a number of programs with different orientations 
to get such a large width as possible on the content, preferably with different speakers and 
then also be able to develop further recognition of the speaker. The easiest way is to let 
different professions who make the features/programs in the system do it. Other option is to 
start a similar project that the BBC has done and take help of the public. The third option is 
to buy the service for transcription. 
 My advice is to continue evaluate the Kaldi system, because it has evolved significantly 
in recent years and seems to be relatively easy to extend. Also the open-source that Lingsoft 
uses is interesting to study further.  



 
 

Förord 
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Förkortningar som används i rapporten 
 
ASR  automatic speech recognition – automatisk taligenkänning 
AWS  Amazon Web Services 
BBC  British Broadcasting Corporation 
COMMA Cloud Marketplace for Media Analysis 
DNNs  Deep neural networks – Djupa neurala nätverk 
EM  expectation-maximization – Förväntan maximering 
ENPS  Electronic News Production System 
GMMs Gaussian mixture models – mixade Gaussian modeller 
GPU  Graphics Processing Unit – Grafikprocessor 
HMMs hidden Markov models – dolda Markovmodeller 
LVCSR large-vocabulary continuous speech recognition – stort vokabulär av  
  kontinuerlig taligenkänning 
MFCCs Mel-frequency cepstral coefficients – Mel frekvens Cepstral koefficienter 
MGB  the Multi-Genre Broadcast 
OSS  Open-source software – öppen källkodsmjukvara 
VMs  Virtual machines – Virtuella maskiner 
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Inledning 
1 Bakgrund och mål 
 

1.1 Bakgrund och förutsättningar 
Under åren 2009-2013 har Sveriges Radio digitaliserat sitt programarkiv. Totalt finns nu 
drygt 600 000 program i arkivet. Sveriges Radios ambition är att mer material från de  
175 000 timmar radio som sänds varje år ska arkiveras. Detta gör att arkivet växer med 
ungefär 59 000 nya objekt per år. 
 För att allt material ska bli sökbart så åligger det idag producenter och programledare 
att, i samband med att deras program eller inslag arkiveras, förse dessa med adekvat 
metadata. Detta är en relativt tidsödande process och det är långt ifrån säkert att kvaliteten 
på dessa data är lika hög hos alla objekt. 
 Examensarbetets syfte var att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för att ta 
fram ett system för Sveriges Radios ljudarkiv från tal till text för svenska språket. 
 De praktiska delarna av examensarbetet genomfördes på Sveriges Radio. Detta innebar 
att intervju med funktionsförvaltare på Sveriges Radio genomfördes för att få veta mer om 
hur deras system ser ut idag och hur de arbetar för att kunna utvärdera arkivet och se vilka 
fördelar och brister det har. Studier över hur andra liknande organisationer, såsom BBC och 
finska Jutel, som arbetar inom samma område som Sveriges Radio har löst eller håller på att 
ta fram en lösning för det har utvärderats och analyserats. Intervjuer med dessa 
organisationer har utförts. 
 

1.2 Nulägesanalys 
Sveriges Radio vill kunna hantera talat innehåll på ett sätt som gör det lättare att söka i 
ljudfilerna och strukturera upp ljuddatat. Språket förändras över tid, hur hanterar man det? I 
Sveriges regerings pressmeddelande från 19 juni 2014 Uppdrag för att möjliggöra 
direkttextning av tv-program går det att läsa att de har beslutat att ge Post- och telestyrelsen 
i uppdrag att utveckla en svensk språkdatabas, eftersom det i dagsläget inte finns någon, 
som ska kunna användas för direkttextning. Kravet är nu att SVT ska texta alla 
förproducerade program, däremot är villkoren för direktsända program inte lika hårda ännu 
(Nya tuffare krav för SVT Undertext, 2014). Dock har inte Sveriges Radio samma krav på sig, 
men de vill gärna vara med och bidra till Post- och telestyrelsens arbete. 
 Sveriges Radio önskar göra en utvärdering av BBC:s projekt Comma och Kiwi som 
utvecklas under ett antal år, från tal till text, för att se om det är något för Sverige Radio att 
implementera. 
 Sveriges Radio har nyligen avslutat en digitalisering av ljudarkivet. Sveriges Radio fick 
likvida medel för att digitalisera det för att på sikt göra det tillgängligt för publiken att söka i, 
eftersom delar av arkivet inte är skyddat av upphovsrätt pga. egna produktioner och andra 
delar av arkivet är så gamla så preskriptionstiden är uppnådd. Det som går att söka på i det 
digitaliserade arkivet är; ämne, beskrivning och person. 
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1.2.1 Vem är då användaren? 

Medarbetare på Sveriges Radio 
 Programledare, journalister och även tekniker ska kunna söka/hitta. 
 När de samarbetar och gör efterforskning inför ett inslag skulle det underlätta att 

kunna titta igenom en text och se vad som är relevant istället för att behöva lyssna 
igenom ett program på 40 minuter om samma ämne som nyligen gjorts på t.ex. 
Gotland för att få ut relevant fakta eller om de vill veta vad som sades om en viss 
person eller vad personen sa i ett inslag. 

 De vill kunna strukturera texten och få den transkriberad. 
 
Publiken, som i detta fall är lyssnarna 

 Publiken ska kunna söka/hitta 
 Webben – nya tjänster – Om man lyssnar på ett inslag, föreslår den fler likande inslag. 
 Publiken ska kunna ta del av ljudet i textform. 

 

1.2.2 Sveriges Radios halvautomatiserade system år 2015 

Sveriges Radio har ett digitaliserat redaktionellt textsystem där man kan söka på 
medverkande, manus och ytterligare något sökord. 
 Producenten eller programledaren får upp ett förslag på textdata som de kan förfina 
och lägga till adekvat information i för att sedan arkivera. Detta system är bristfälligt. Det 
åligger idag producenter och programledare att göra allt material sökbart vid arkivering med 
adekvat metadata som hämtas ”halvautomatiskt” från olika system, vilket kan ses i Figur 1. 
Programmet eller inslaget hämtar information som tid och innehåll från tablåsystemet  
SR Tablå, körordningen av program från textsystemet ENPS, ljudfilerna från ljudsystemet 
Digas och text från t.ex. pressreleaser från webbsystemet Isidor. Att göra detta manuellt är 
en relativt tidsödande process och det är långt ifrån säkert att kvaliteten på dessa data blir 
lika hög hos alla objekt. 
 
  

tablåsystemet  
SR Tablå 
Tid 
Innehåll 

Programmet/ 

Inslaget 

ljudsystemet Digas 
Namn på ljudfilen. 
 
 

webbsystemet Isidor 
Text från t.ex. 
pressreleaser. 
 

textsystemet ENPS 
Körordning av 
program. 
 

Figur 1 Sveriges Radios halvautomatiserade system år 2015. 
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1.3 Mål 

Syftet med detta examensarbete var därför att undersöka möjligheten att ta fram ett system 
på Sveriges Radio för svenskt tal till text så att Sveriges Radio i ett senare skede ska kunna ta 
fram ett automatiskt system för att kunna ta fram relevanta nyckelord från ljudmaterialet. 
 

2 Vetenskaplig fråga 
 

2.1 Den fråga som undersökts 
Vilka tekniska lösningar finns för att utveckla ett system åt Sveriges Radio för automatisk 
igenkänning av svenskt tal till text utifrån deras ljudarkiv? 
 

2.2 Specificerad problemdefinition 
 En nulägesanalys av hur Sveriges Radios ljudarkiv ser ut idag har genomförts. 
 Vilka aktuella system inom tal till text finns som Sveriges Radio kan dra nytta av? 
 Hur kan tal till text, med fokus på att granska BBC:s system för tal till text med 

systemet CMUSphinx användas och vad krävs för att det ska fungera för svenska 
språket? 

 Hur har andra organisationer, inom samma område som Sveriges Radio, löst eller 
håller på att lösa tal till text? 

 Hur långt har andra organisationer, inom liknande område som Sveriges Radio, 
kommit i sin utveckling av det berörda ämnet? 

 Vilket system skulle passa Sveriges Radio behov och krav bäst att gå vidare med? 
 

2.3 Förväntat vetenskapligt resultat 
Detta ämne är mycket intressant ur en vetenskaplig synvinkel, då det finns mer forskning 
kring ämnet idag än för några år sedan och tekniken är mer tillgänglig. Därför var det 
intressant att få en jämförelse av de olika algoritmerna för tal till text för att se vilka styrkor 
och svagheter de har för Sveriges Radios specifika behov. 

3 Utvärdering och nyhetsvärde 
 

3.1 Utvärdering 
Utvärdering genom att ställa olika algoritmer mot varandra både från senare forskningen, 
open-source och kommersiella lösningar. Examensarbetet skulle ge Sveriges Radio ett förslag 
på om och i så fall hur de i ett senare skede efter detta examensarbete ska kunna gå vidare 
för att ta fram ett automatiskt system för att kunna ta fram relevanta nyckelord ur 
ljudmaterialet. 
 

3.2 Arbetets innovation/nyhetsvärde 
Ämnet är högaktuellt just nu, ett exempel är Skriver telefonsamtalet i realtid som 
publicerades 2015-02-23 i NyTeknik (Skriver telefonsamtalet i realtid, 2015). Det ligger 
verkligen i tiden att titta närmare på tal till text och se hur långt utvecklingen inom området 
kommit idag. 
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 Frågan är intressant både för de som arbetar på Sveriges Radio och dess publik. För de 
anställda, såsom programledare, journalister och tekniker, skulle det underlätta deras 
efterforskning inför nya programinslag. Men frågan är även intressant för deras publik, då de 
vill erbjuda sin publik att kunna söka och hitta specifika inslag i de arkiv som Sveriges Radio 
digitaliserat under ett antal år. 
 

4 Förutsättningar och avgränsningar 
 

4.1 Förutsättningar 
Expertisen om automatisering av tal till text saknades inom Sveriges Radio. Utvärdering och 
analys av möjligheterna för att utveckla en svensk språkmodell för delar av ljudarkivet för 
Sveriges Radio har gjorts. Vad har Sveriges Radio för krav på vad språkmodellen ska klara av? 
Hur är Sveriges Radios ljudfiler tillgängliga idag? Finns den kapacitet att tillgå som behövs för 
att kunna träna en upp en språkmodell? Under dessa förutsättningar skulle ett orienterande 
test kunnat utföras på valda delar av ljudarkivet för att se vad man får ut. 
 Förutsättningarna var att komma i kontakt med de personer jag avsåg att intervjua, få 
tillgång till ljudarkivet på Sveriges Radio, möjlighet att se hur systemen är uppbyggda hos 
BBC och att kunna sätta mig in i senare arbeten inom speech recognition med Deep Neural 
Networks. 
 

4.2 Avgränsningar 
Området som har undersökts och utretts är tal till text, där fokus har legat på att granska 
BBCs system för tal till text med CMUSphinx och vad som krävs för att det ska fungera för 
svenska språket. Jämförelser och utvärderingar av andra metoder, samt utvärdering av vilka 
system som är mest relevanta för Sveriges Radio att gå vidare med har gjorts. Avgränsningar 
som gjordes: 

 Ingen egen programmering av algoritmer, utan utgick från de lösningar som fanns att 
tillgå. 

 Ingen behandling av hur man tar fram relevanta nyckelord från ljudmaterialet. 
 Inga inköp av programvaror och utvärderingar. 
 Sveriges Radio förväntade sig inte en färdig prototyp när examensarbetet var klart. 

Så detta examensarbete är en utredande undersökning för hur Sveriges Radios ljudarkiv är 
uppbyggt idag, vilka open-source lösningar och tillvägagångssätt som finns för tal till text och 
andra alternativa lösningar. 
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Bakgrund 
 
Litteraturstudien har främst utförts genom att söka litteratur och forskningsrapporter på 
internet för ämnet som utreds, behandlas och analyseras i examensarbetet. KTH:s biblioteks 
databaser har även används för att söka efter vetenskapliga artiklar, då möjligheterna finns 
att söka specifikt efter ämne där. Allt för att öka förståelsen samt erhålla kunskap inom 
ämnet som utreds. 

5 Erfarenheter från BBC 
 

5.1 Kiwi – taggning av tal i radioprogram 

Kiwi är ett projekt framtaget av BBC, British Broadcasting Corporation, för att tagga tal i 
radioprogram. Taggning av tal innebär att man märker upp talet med så kallat metadata för 
att underlätta kategorisering av talet och göra det mer sökbart. Kategoriseringsprocessen 
som är automatiserad kallas även för indexering. (Taggning, 2015) Fortsättningsvis kommer 
ordet taggas att användas i denna rapport. Projektet pågick mellan 2011 och 2012. Syftet 
med projektet var att undersöka möjligheterna att automatiskt kunna tilldela ämnen av tal i 
radioprogram på stora programarkiv under en rimlig tid. Identifierarna av ämnen hämtas 
från öppen källkod såsom DBpedia. BBC var tvungna att bygga en infrastruktur med hjälp av 
molntjänster för att få ut ämnen på rimlig tid. Det tog ungefär två veckor att automatiskt 
tagga hela arkivet hos BBC World Service som idag består av 70 000 program, vilket 
motsvarar tre år av kontinuerligt ljud. 
 BBC beskriver i sin artikel KiWi - Tagging speech radio programmes (2011-2012) att de 
taggar sina nyligen sända program manuellt. De använder sig av öppna databaser för att 
tilldela taggarna, vilket möjliggörs av länkade datamolntjänster, men det är inte tidseffektivt. 
Bortsett från de aktuella programmen, har BBC för närvarande ett väldigt stort radioarkiv 
som inte är taggat. 
 Taggning öppnar upp för fler användningsområden, såsom ämnessammankoppling och 
ämnesbaserad sökning. Automatisk taggning av arkivet skulle innebära att de äldre 
programmen får samma tillgänglighet som de aktuella programmen. För att kunna hitta 
innehåll i arkivet som är relevant för aktuella nyhetshändelser behöver Kiwi en algoritm och 
en infrastruktur som automatiskt taggar väldigt stora programarkiv på ett kostnadseffektivt 
och skalbart sätt. 
 BBC byggde en algoritm som automatiskt taggar talat ljud som kommer in. De använde 
sig av följande mjukvara:  

 öppna källkoden - CMUSphinx-3 
 den akustiska modellen - HUB4 
 en språkmodell hämtad från Gigaword corpus 

Sammanfattning av CMUSphinx kommer i ett senare avsnitt, se avsnitt 8.1. Transkriberingen 
innehöll mycket störningar och hade inte kapitalisering eller kommatering vilket innebar att 
ett färdigt taggverkyg inte hade fungerat tillräckligt bra. Därför valde BBC att designa en 
egen algoritm för taggning. 
 De började med att skapa en lista med webidentifierare som används av redigerare på 
BBC när de taggar programmen manuellt. Webidentifierarna består av personer, platser, 
ämnen och organisationer som återfinns i DBpedia. Varje identifierare tilldelas ett antal 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Metadata
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textetiketter. Identifierarna söks även efter i det automatiserade transkriptet. Resultatet av 
denna process är en lista med kandidattermer som finns i transkriptet och en lista över 
möjliga webidentifierare som motsvarar dessa i DBpedia. BBC tar upp att om t.ex. ”Paris” 
hittas i transkriptet kan det svara mot minst två möjliga identifierare i DBpedia. 
 Semantiska webben standardiserar hur man uttrycker data och kunskap, där ingår bl.a. 
standardisering av hur man refererar till objekt man vill beskriva. Objekten identifieras med 
unika identifierare, så kallade URIs, som tekniskt sett är webbadresser. (Semantiska webben, 
2015) 
 DBpedia klassificering vid entydighet och rangordning av kandidattermer bygger på 
Wikipedias kategorier och kodas som en SKOS hierarki. SKOS står för utveckling av 
specifikationer och standarder för att stödja användningen av kunskapsorganisationssystem, 
KOS, såsom synonymordlistor, klassificeringsscheman, ämnesrubriker och systematiker inom 
ramen för den semantiska webben. Resource Description Framework, RDF, används inom 
SKOS för att på ett standardiserat sätt representera kunskapsorganisationssystem. 
(Introduction to SKOS, 2012). Se avsnitt 5.1.1 för mer information om RDF. BBC började med 
att skapa ett vektorutrymme för de olika SKOS kategorierna. Enligt artikel KiWi - Tagging 
speech radio programmes kommer två kategorier som är syskon att ha hög kusinlikhet, 
medan ju längre bort från en gemensam förfader två kategorier är, desto lägre kusinlikhet. 
Om två kategorier inte delar någon förfader kommer kusinlikheten bli noll. Varje 
webidentifierare i DBpedia har en vektor som innehåller en viktad summa av alla kategorier 
som den är bunden till. 
 BBC tar upp följande exempel i artikeln KiWi - Tagging speech radio programmes: Om 
det automatiska transkriptet nämner ”paris”, ”frankrike” och ”eiffel tornet” många gånger 
kommer den resulterande programvektorn peka på Frankrikerelaterade kategorier så 
som ”Frankrike” eller ”städer i Frankrike”. Den rätta entydigheten för ”paris” är den som 
ligger närmast programvektorn, i detta fall Paris. De rangordnar webidentifierarna med 
avseende på antalet gånger de förekommer i transkriptet och med avseende på avståndet 
till programvektorn. (Raimond, 2011-2012) 
 

5.1.1 Resource Description Framework – RDF – för datautbyte 

RDF är en standardmodell för datautbyte över webben. RDF har funktioner som underlättar 
datasammanslagning även om underliggande scheman skiljer sig. Genom att använda URIs 
för att namnge relationen mellan olika saker förlänger man länkningsstrukturen av webben 
med RDF. Detta gör att strukturerade och semistrukturerade data kan blandas, exponeras 
och delas mellan olika applikationer. Länkningsstrukturen bildar en riktad graf, där kanterna 
representerar en namngiven länk mellan två källor, företrädd av grafnoder. (Resource 
Description Framework (RDF), 2014) 
 

5.2 COMMA – en molntjänst för medieanalys 

COMMA står för Cloud Marketplace for Media Analysis, vilket innebär att det är en 
molntjänst för medieanalys. Projektet påbörjades 2013 och förväntas vara klart under 2015. 
Målet med projektet är att utveckla en plattformsprototyp för att extrahera metadata från 
mediearkiv. 
 BBC skriver i sin artikel COMMA - Prototyping a Cloud Marketplace for Media Analysis 
att det är många kulturinstitutioner, kommersiella arkiv och innehållsproducenter som skulle 
vilja kunna använda sig av sitt äldre material av ljud, film, foto och video på nytt. För att 

http://www.bbc.co.uk/rd/people/yves-raimond
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kunna göra specifika delar av video eller ljud sökbara kan man använda sig av tal till text, 
ansiktsigenkänning, igenkänning av talare och andra metadata extraheringsalgoritmer. 
BBC skriver även att mycket av det mest intressanta arbetet inom detta område finns endast 
tillgängligt på universitetsavdelningar, forskningslaboratorier och små nystartade företag. 
Forskare inom området finner i sin tur det ofta svårt att få tillgång till kulturinstitutioner eller 
kommersiella bibliotek där de skulle göra mest nytta. BBC drar även slutsatsen att det är en 
komplex uppgift att implementera algoritmerna där många saker spelar in så som teknisk 
expertis och en skalbar dataplattform som inte finns tillgänglig på de flesta organisationer. 
BBC:s projekt COMMA har för avsikt att lösa detta problem. 
 BBC tar även upp sex komponenter som de vill ha uppnått när projektet är slutfört: 

 En säker mekanism som tillåter beslutsfattare för innehållet att ladda upp sitt innehåll 
 Ett motpartsystem som tillåter algoritmleverantörer att på ett säkert sätt tillhandahålla 

sin kod 
 En marknadsplats där kunderna kan välja från ett utbud av öppen källkod och 

kommersiella algoritmer 
 Ett molnbaserat behandlingssystem för att göra grovjobbet 
 Ett övervakningssystem där kunderna kan se hur saker och ting går framåt 
 Ett betalningssystem för att hantera fakturering 

(Raimond et al, 2013-2015) 
 

5.3 DBpedia – kunskapsbas 
DBpedia är en kunskapsbas. DBpedia extraherar strukturerad information från Wikipedia och 
gör den tillgänglig på webben. DBpedia gör det möjligt att ställa avancerade frågor mot 
Wikipedia och länka ihop olika datamängder på webben till Wikipedia data. Då många 
kunskapsbaser idag är skapade av ett litet antal kunskapsingenjörer där de endast omfattar 
specifika domäner blir det mycket kostnadskrävande att hålla dem uppdaterade vartefter 
domänen förändras. 
 I jämförelse med andra kunskapsbaser har DBpedia många fördelar så som att den 
täcker många områden, den utvecklas automatiskt vartefter förändringar sker i Wikipedia 
och den kan hantera flera språk. Det går att ställa frågor mot Wikipedia tack vare DBpedias 
kunskapsbas. Ett av sökexemplen som tas upp i (The DBpedia Knowledge Base, 2015) är ”Ge 
mig alla italienska musiker från 1700-talet”. Användningen av DBpedias kunskapsbas 
sträcker sig från kunskapshantering hos företag till revolutionerande Wikipedia sökningar. 
 DBpedia finns i begränsade versioner för 125 språk, 38,3 miljoner ämnen beskrivs varav 
23,8 miljoner är begränsade beskrivningar av saker från den engelska versionen av DBpedia.  
 DBpedia kunskapsbas fungerar som Linked Data på webben. Dataleverantörer har börjat 
ställa RDF länkar från sina datamängder till DBpedia, då DBpedia definierar Linked Data URI 
för miljontals begrepp, vilket gör DBpedia till en av de centrala interlink-hubbar på den 
framväxande webben. (The DBpedia Knowledge Base, 2015) 
 

5.4 MGB Challenge – inkluderande projekt för förbättring av ljudmaterial 
Utmaningen går ut på att utvärdera taligenkänning, högtalarsegmentering och lätt 
övervakad gruppering med hjälp av TV-inspelningar från BBC. (MGB Challenge, 2015) 
 Det går att läsa på MGB Challenges webbsida att utmaningen kommer att använda en 
fast träningsuppsättning om cirka 1 600 timmars sändningsljud, tillsammans med flera 
hundra miljoner ord av undertext text för språkmodellering, alla utrustade för att utmana 
deltagarna, med förbehåll för att underteckna ett licensavtal med BBC. Utmaningen kommer 

http://www.bbc.co.uk/rd/people/yves-raimond
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att undersöka taligenkänning och högtalarsegmentering i en längsgående inställning, dvs. 
transkription, högtalarsegmentering och sammankoppling av flera episoder av samma 
program. Alla uppgifter kommer även att erbjuda möjligheter för system att använda sig av 
tillförd metadata inklusive programtitel, genre och datum för sändningen, vilket möjliggör 
för nya metoder för domän och genreanpassning som ska tillämpas. 
 MGB Challenge kommer att ha fyra huvudsakliga utvärderingsvillkor: 

1. Tal till text transkription av TV sändningar 
2. Anpassning av sändningsljud till en undertextfil, dvs. lätt övervakad gruppering 
3. Längsgående tal till text transkription av en sekvens av episoder från samma serie av  

program 
4. Längsgående högtalarsegmentering och länkning, kräver identifiering av vanliga talare  

över flera inspelningar 
Ljud- och textdata domän för träning av akustiska och språkmodeller kommer att 
tillhandahållas till varje deltagare i utmaningen. Med förbehåll för BBC:s bedömning, 
kommer deltagarna att beviljas tillstånd att använda uppgifterna för icke kommersiella 
syften efter slutförandet av utmaningen. 
 Data som tillhandahålls kan komma att omfatta: 

 Cirka 1 600 timmars sändningsljud tagna från sju veckors BBC utsändning i alla TV 
kanaler. 

 Bildtexter som ursprungligen sänts på TV, tillsammans med baslinjen för lätt 
övervakade grupperingar som använder ett ASR system, med förtroendeskapande 
åtgärder. 

 Flera hundra miljoner ord av undertext text från BBC:s TV utsändningar som samlats in 
under en 15-årsperiod. 

 Ett brittisk engelskt lexikon som är sammanställt för hand och härrör från Combilex. 
För varje utvärderingstillstånd, kommer en uppsättning av transkribering för hand att 
tillhandahållas, som innehåller 8-15 timmars tal, tillsammans med manus för poängsättning, 
och ett Kaldi recept för transkriptionsuppgiften för tal till text. Förutom tillgång till en 
akustisk träningsmodellsuppsättning på hela sju veckor så kommer en mindre uppsättning 
på en vecka definieras för snabb testning av experiment. 
 Uppgifterna är endast tillgängliga för deltagarna och i enlighet med villkoren i 
licensavtalen med BBC. (MGB Challenge, 2015) 
 

6 Pågående projekt inom tal till text 
 

6.1 Skype Translator Preview – översättning av tal mellan språk 
Följande avsnitt bygger på det material som finns tillgängligt på Skype Translator Previews 
webbsida. Skype Translator gör det möjlighet att tala ett annat språk utan att lära sig det. 
Antingen väljer du ett Skype- videosamtal eller ett röstsamtal med någon som talar ett annat 
språk, sen är det bara att börja prata. För närvarande är Skype Translator endast tillgänglig 
på engelska och spanska, men fler språk är under utveckling. 
 Vid en konversation översätts det den ena personen säger till ett annat språk nästintill i 
realtid och tvärtom översätts det den andra personen säger till den förstes språk. En utskrift 
av konversationen visas även på skärmen. 
 Skype skriver även på sin webbsida att man kan anmäla sig som förhandsanvändare för 
att vara en av de första att uppleva Skype Translator eftersom de fortfarande håller på att 



9 
 

utveckla tjänsten. De skriver att det kan vara avgörande för dem för att förfina tekniken och 
föra dem närmre sitt mål att övervinna språkbarriärer i hela världen. (Welcome to Skype 
Translator Preview, 2015) 
 

6.2 Amazon Echo – styrning med röstkommando 
Amazon Echo är en röststyrd produkt från Amazon. Genom att ge Amazon Echo 
röstkommandon kan man ställa frågor till den samt styra enheter såsom att slå av och på 
belysning. Man kan t.ex. skapa inhandlingslistor genom röststyrning. I dagsläget går Amazon 
Echo att använda med engelskt tal och röstdatat skickas till Amazons molntjänst som 
behandlar och besvarar förfrågan. Amazon Echo är en produkt som utvecklats internt på 
Amazon under de senaste fyra åren. (Amazon Echo, 2014; Amazon Echo Is a Listening, 
Talking, Music-Playing Speaker for Your Home, 2014) 
 

7 Algoritmer 
 

7.1 Hidden Markov model (HMM) - Dold Markovmodell för tal till text 

Detta avsnitt bygger på det material som finns tillgängligt i De Palmas kaptiel Probabilistic 
Methods in Automatic Speech Recognition och på webbsidan om Hidden Markov model. En 
dold Markovmodell (HMM) är en statistisk Markovmodell där det system som modelleras 
antas vara en Markovprocess med obemärkta alternativt dolda tillstånd. I en Markovkedja, 
som är en enklare typ av Markovmodell, är tillstånden direkt synliga för betraktaren och 
därmed är tillstånden för övergångssannolikheter de enda parametrarna. I en dold 
Markovmodell är tillstånden inte direkt synliga, dock är utfallet beroende av tillstånden 
synliga. Varje tillstånd har en sannolikhetsfördelning över möjliga utfall. Sekvensen av tecken 
som genereras av en HMM ger därför viss information om sekvensen av tillstånd. 
 Dolda Markovmodeller är särskilt kända för sin tillämpning i bland annat temporal 
mönsterigenkänning som tal, handskrift, gestigenkänning och ordklasstaggning. 
 En dold Markovmodell kan anses vara en generalisering av en blandad modell där dolda 
eller latenta variabler, kontrollerar blandningen av komponent som ska väljas för varje 
observation. De är relaterade genom en Markovprocess snarare än oberoende av varandra. 
Behandling av mer komplexa datastrukturer har nyligen blivit möjligt tack vare att dolda 
Markovmodeller har generaliserats för parvisa och tripletta Markovmodeller. (De Palma, 
2015; Hidden Markov model, 2015) 
 

7.2 Deep learning – Djupt lärande 
Informationen i följande avsnitt bygger på det material som finns tillgängligt på webbsidan 
om Deep Learning samt About the Kaldi project. Användning av algoritmer för att modellera 
högnivå abstraktioner i data med modellarkitekturer av sammansatta icke-linjära 
transformationer kallas djupt lärande eller hierarkiskt lärande. Djupt lärande är en del av de 
maskininlärningsmetoder som bygger på lärande av representationer av data. 
 Forskning inom djupt lärande försöker göra bättre representationer och skapa modeller 
för att lära sig dessa representationer från storskalig omärkt data. 
 Det finns flera sorters djupa inlärningsarkitekturer, så som djupa neurala nätverk, som 
tillämpas på områden som datorseende, automatisk taligenkänning, behandling av naturligt 
språk och ljudigenkänning, där de visat sig producera state-of-the-art resultat på olika 
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uppgifter. Flera artiklar har publicerats inom djuplärande för ASR sedan 2010, några av de 
största företagen har redan börjat använda DNNs i sina produktionssystem, såsom Google 
och Microsoft. (Deep learning, 2015; About the Kaldi project, 2015) 
 Deep learning, djupt lärande, är ett modeord och kommer egentligen från uttrycket 
neural networks, neurala nätverk. (Deep learning, 2015) 
 

7.3 Djupa Neural Nätverk för akustisk modellering av taligenkänning 
Under de senaste åren har framsteg inom både maskininlärningsalgoritmer och 
datorutrustning lett till effektivare metoder för träning av Djupa Neurala Nätverk (Hinton et 
al, 2014: 83). Flera forskargrupper har genom att använda de nya inlärningsmetoderna visat 
att DNN överträffar GMM vid akustisk modellering för taligenkänning på en variation av olika 
datamängder inklusive stora datamängder med stora vokabulärer. De börjar med att 
beskriva den träningsprocedur som används för att passa DNNs. Lager av 
funktionsdetektorer initieras först, ett i taget, genom att anpassa en stack för genererade 
modeller, där varje lager har latenta variabler. Dessa modeller tränas utan någon vetskap om 
tillstånden på HMM för den akustiska modellen som behövs för att urskilja den. Därefter 
används varje genererad modell för att initiera ett skikt av dolda enheter i DNN och hela 
nätverket är då finjusterat för att förutsäga de mål HMM har. Ett DNN är ett foder framåt, 
artificiellt neuralt nätverk som har fler än ett lager av dolda enheter mellan ingångar och 
utgångar. (Hinton, G. et al, 2014) 
 

8 System som identifierar text 
 

8.1 CMUSphinx - Träning av akustisk modell 
Avsnitt 8.1 med underrubriker bygger på den information som finns tillgänglig på 
webbplatsen Training Acoustic Model For CMUSphinx. CMUSphinx har flera högkvalitativa 
akustiska modeller. Det finns akustiska modeller för mikrofon och utsändning av tal på 
amerikansk engelska samt en modell för tal över telefon. Det finns även modeller för franska 
eller kinesiska att tillgå som är utbildade på en enorm mängd akustiska data. Dessa modeller 
är noggrant optimerade för att uppnå bästa prestanda och fungerar bra för nästan alla 
applikationer. Stora ordförråd applikationer kan använda dem direkt och även de flesta 
kommando- och kontrollappar. 
 CMUSphinx ger även möjligheter till anpassning, som fungerar bra vid användning av 
olika inspelningsmiljöer; på nära avstånd, långt ifrån mikrofon eller via en telefonkanal. 
Anpassningen fungerar även när en annan dialekt är närvarande, så som brittisk engelska 
eller indisk engelska eller till och med ett annat språk. Det fungerar även bra om man snabbt 
behöver lägga till stöd för ett nytt språk. Detta görs genom att peka om den akustiska 
modellen för ljudsetet till målljudsetet med hjälp av lexikonet. 
 Handskriftsigenkänningen eller dikteringsstöd för ett annat språk är exempel på där de 
nuvarande modellerna inte kommer att fungera. I dessa fall måste man träna upp en egen 
modell för CMUSphinx taligenkänningsmotor. 
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8.1.1 Detta behövs för att kunna träna upp en egen modell 

För att träna upp en egen modell krävs att språkmodellen förberetts, att en modell tränats 
och att det finns resurser att tillgå för att göra det. För att träna upp en bra modell krävs 
följande datamängder: 

 Vilja att skapa en akustisk modell för ett nytt språk eller ny dialekt 
 eller behov av specialiserad modell för små ordförråd 
 Gott om material att träna på: 

 1 timmes inspelning av instruktioner för en talare 
 5 timmars inspelningar av 200 talare av instruktioner för många talare 
 10 timmars inspelningar för en enda talare för diktering 
 50 timmars inspelningar av 200 talare för många talare för diktering 

 Kunskap om språkets fonetiska struktur 
 Tid att träna modellen och optimera parametrar 

 

8.1.2 När en egen modell inte behöver tränas upp 

 Förbättring av noggrannheten behöver göras - gör akustisk modellanpassning istället 
 Det inte finns tillräckligt med material - gör akustisk modellanpassning istället 
 Det inte finns tillräckligt med tid 
 Det inte finns tillräckligt med erfarenhet 

 

8.1.3 Vad är bra att tänka på för hur databasen ska se ut 

Databasen ska vara en bra representation av vad det är för tal man vill känna igen. Tal är 
signifikant olika beroende på inspelningskanaler. Nyhetssändningar skiljer sig från telefontal. 
För att känna igen telefontal är det att föredra att använda sig av telefoninspelningar. Tal 
avkodat från mp3 skiljer sig betydligt från mikrofoninspelning. Finns inte tillräckligt med tal 
inspelat till förfogande kan man använda sig av inspelade radioutsändningar. Det är ofta 
möjligt att lägga till brus i träningsdata, ibland kan det även vara bra att strömma genom 
telefon för att få liknande ljud. 
 Databasen bör ha tillräckligt med talarinspelning, olika inspelningsförhållanden, 
tillräcklig med akustiska variationer och alla möjliga språkmeningar. Storleken på databasen 
beror på komplexiteten i uppgiften. Databasen ska bestå av två delarna, en träningsdel och 
en testdel. Vanligtvis är testdelen ca en tiondel av hela datastorleken, men de 
rekommenderar inte att testdatat är mer än 4 timmars inspelning. (Training Acoustic Model 
For CMUSphinx, 2015) 
 

8.2 Kaldi – ett ramverk för taligenkänning 

Kaldi är ett ramverk för taligenkänning skrivet i C ++ och licensieras under Apache License 
v2.0. Apache 2.0 är en av de minst restriktiva licenserna. Kaldi är främst avsett att användas 
av forskare inom taligenkänning. Kaldi liknar HTK till utformningen och är i sig beroende av 
flera undersystem. Målet med Kaldi är att ha modern och flexibel kod, som är lätt att ändra 
och utvidga. De har försökt att göra Kaldidokumentationen så fullständig som möjligt, 
mycket av dokumentation är skriven på ett sådant sätt att det endast kommer att vara 
tillgänglig för en expert inom området. Då målgrupp är forskare eller forskare under 
utbildning inom taligenkänning vill de göra Kaldidokumentationen mer tillgänglig på sikt. 
(About the Kaldi project, 2015) 
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 Kaldi tillhandahåller flertalet fullständiga exempel för att bygga system för tal till text, 
dessa kallas av Kaldi för recept. Som exempel på hur modulärt Kaldi är tas det upp att det 
finns två separata kodbaser för DNN implementationer. 
 

8.3 Öppna akustiska och språkmodeller för stora ordförråd med kontinuerlig 

taligenkänning av det svenska språket. 
I den vetenskapliga artikeln Free Acoustic and Language Models for Large Vocabulary. 
Continuous Speech Recognition in Swedish presenteras resultat de kommit fram till för stora 
ordförråd med kontinuerlig taligenkänning av det svenska språket. De skriver att de tränade 
upp akustiska modeller med hjälp av den publika domänen NST (Nordisk Språkteknologi) för 
svensk textmassa. Då det inte finns något resultat tillgängligt för Large Vocabulary 
Continuous Speech Recognition, LVCSR, för svenska språket använde de sig av SpeechDat 
modeller. SpeechDat är inspelad via telefon och innehåller mest kommandon och fraser, 
medan NST innehåller fraser från text från nyhetstidningar. För att dessa skulle bli 
jämförbara var de tvungna att ta ner textmassan från NST till 8 kHz för både träning och 
testning. 
 I artikeln tas följande exempel upp på öppna mjukvaror för akustisk taligenkänning, 
såsom CMUSphinx, Julius och Kaldi, som blivit tillgängliga för samhället under de senaste 
åren. För att kunna köra igenkänning av stora ordförråd krävs implementering av algoritmer 
för dessa. CMUSphinx innehåller även delar för att träna akustiska modeller för tal. Alla 
dessa system bygger på maskininlärning och algoritmerna är oanvändbara om akustiska och 
språkmodellen inte tillhandahålls. 
 En stor del av det talade språket och textmassan för tre av de skandinaviska språken, 
svenska, norska och danska, blev nyligen enligt artikeln tillgängliga på en publik domän. De 
finns tillgängliga för nedladdning på norska språkrådets hemsida tillsammans med N-gram 
språkmodellerna för dessa språk. 
 De använde NST:s svenska språkdatabas och reviderade en träningsmodell som från 
början definierades i RefRec för SpeechDat och tränade akustiska modeller på ett antal olika 
sätt. Dessa modeller gjordes därefter öppna för nedladdning och användning på deras 
hemsida (Salvi, G. and Vanhainen, N., 2014). (Vanhainen, N. and Salvi, G. 2014) 
 N-gram modeller används vanligtvis i statistisk behandling av naturligt språk. N-gram 
består av en sammanhängande sekvens av n objekt från en given sekvens av text eller tal. 
Objekten kan vara fonem, stavelser, bokstäver eller ord och hämtas oftast från en text eller 
talad textmassa. (n-gram, 2015) För att bygga en N-gram språkmodell behövs ett relativt 
stort urval av representativ text för testning. Textfilen bör bestå av en mening per rad och 
vara en vanlig textfil, skiljetecken behöver ej tas med. För verkliga system brukar texten 
hämtas från nyhetsbyråer och webbplatser eller från skapat transkriberat tal. (N-Gram 
Language Models, 2014) N-gram finns i olika storlekar där bland annat storlek 1, 2 respektive 
3 kallas en unigram, bigram respektive trigram. (n-gram, 2015) 
 
  



13 
 

Metod 
9 Metodval 
 

9.1 Den fråga som ska undersökas 
Vilka tekniska lösningar finns för att utveckla ett system åt Sveriges Radio för automatisk 
igenkänning av svenskt tal till text utifrån deras ljudarkiv? 
 

9.2 Specificerad problemdefinition 
En nulägesanalys av hur Sveriges Radios ljudarkiv ser ut idag har genomförts. 
 System inom tal till text har analyserats och undersökts för att ge Sveriges Radio en 
aktuell sammanställning inom området. Utgångspunkten har varit BBC:s öppna projekt Kiwi 
och pågående öppna projekt Comma - Cloud Marketplace for Media Analysis. 
 Området som har undersökts och utretts är tal till text, där fokus har legat på att 
granska BBC:s system för tal till text som i sin tur använder sig av systemet CMUSphinx och 
vad som krävs för att det ska fungera för svenska språket. 
 Studier över hur andra liknande organisationer som arbetar inom samma område som 
Sveriges Radio har löst eller håller på att ta fram en lösning för det har utvärderats och 
analyserats. Intervjuer med dessa organisationer har även utförts. 
 Intervjuer med andra liknande organisationer som arbetar inom området har utförts för 
att se hur långt de har kommit i sin utveckling av det berörda ämnet. 
 En litteraturstudie har genomförts på de senare forskningsrapporterna inom 
taligenkänning för att jämföra vilket system som skulle passa Sveriges Radio behov och krav 
bäst att gå vidare med. 
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9.3 Undersökningsmetod 

Utredning har gjorts av hur CMUSphinx fungerar och vilka algoritmer den använder sig av, 
såsom Hidden Markov Model och jämfört med andra senare system, såsom Kaldi och 
algoritmer som Deep Neural Networks. 
 

Jag har främst koncentrerat mig på den övre delen i Figur 2 i mitt examensarbete,  
Talljud -> Taligenkänning -> Transkript. 
 För examensarbetet utfördes intervju med funktionsförvaltare inom Sveriges Radio för 
att få reda på hur deras system är uppbyggt idag. Hur ljudarkivet är uppbyggt och ser ut idag 
har funnits tillgång till. 
 Intervjuer med andra likande organisationer som jobbar inom området, såsom BBC och 
finska Jutel, har utförts för att se hur långt de har kommit i sin utveckling av det berörda 
ämnet. 
 

9.4 Sveriges Radios ljudarkiv år 2015 
För att få vetskap hur Sveriges Radios ljudarkiv är uppbyggt idag genomfördes en intervju 
med en funktionsförvaltare på Sveriges Radio som gick igenom och visade hur ljudarkivet är 
uppbyggt och hur de använder det idag. Mötet spelades in med en mobiltelefon för att i 
efterhand kunna sammanfatta och återge innehållet på ett korrekt sätt. 
 

Ex. Wikipedia kategorier  

”SKOS”-format 

TALLJUD 

TALIGENKÄNNINGSPROGRAM 

TRANSKRIPT 

TAGG-VERKTYG 

KANDIDATTERMSRANKNING 

AUTOMATISKT GENERERA LISTA MED IDENTIFIERINGSTAGGAR 

ÄmnesDataBas  

[SRPedia] 

(flera identifierar för 

ett ämne) 

Hitta andra lösningar 

inom forskningar, 

open-source och 

kommersiella 

lösningar. 

(kan innehålla oväsen 

och vara utan struktur) 

[SR-Arkiv] 

För svenska: Språkmodell  

Akustisk modell [HUB4] 

[Ex. CMUSphinx-3] 

Hitta andra lösningar inom 

forskning, open-source och 

kommersiella lösningar. 

Figur 2 Ett förslag på algoritm. Denna algoritm strukturerades upp inför mötet 
med Sveriges Radio i slutet av januari 2015 för att identifiera 
problemställningen. 
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9.5 Utformande av frågeformulär 
Utifrån den litteraturstudie som genomförts inför detta examensarbete utformades ett 
frågeformulär relevant för frågeställningen för examensarbetet med hänsyn till Sveriges 
Radios behov. Se Bilaga 1, 2, 3 och 4 för att se frågorna i sin helhet. 
 

9.5.1 Hur företagen valdes ut för att besvara frågeformuläret 

Kontakt togs med BBC, då det är deras system som ska utvärderas och jämföras. Två 
nordiska länder kontaktades för att se hur långt de kommit med sin utveckling. Sedan 
kontaktades även ytterligare ett företag som bland annat arbetar inom området som detta 
examensarbete granskar och utvärderar. 
 

9.5.1.1 Erfarenheter från andra länder 

 

9.5.1.1.1 BBC 

BBC kontaktades då det är deras lösning som ska utvärderas och jämföras för att se om det 
är ett system för Sveriges Radio att gå vidare med för att anpassa till sitt ljudarkiv. En Senior 
R&D Engineer som tidigare varit involverad i båda BBC projekten Kiwi och COMMA 
kontaktades för att besvara frågorna. Men ytterligare kontakt togs med BBC för att få mer 
uppdaterade svar på hur utvecklingen såg ut idag. Så frågorna besvarades även av en 
Principal Web Developer på BBC. 
 

9.5.1.1.2 Jutel 

Då kontakt för förmedling fanns inom Sveriges Radio och Jutel just nu utvecklar ett liknande 
projekt för det finska språket, som de även testat för svenska, är det av intresse för denna 
jämförande studie. 
 

9.5.1.1.3 NRK 

NRK, Norsk Rikskringkasting, ska under detta examensarbete presentera sin lösning för 
speaker recognition för Sveriges Radio. Då även norska är ett nordiskt språk är det av 
intresse för denna studie. Även om NRK utvecklat sin lösning för speaker recognition och 
detta examensarbete tittar på möjligheterna för speech to text är det av intresse för Sveriges 
Radio. 
 

9.5.1.2 Andra intressanta aktörer inom taligenkänning 

 

9.5.1.2.1 Amazon 

Amazon kontaktades för att de just nu lanserat en produkt för taligenkänning. Visserligen är 
den kommandostyrd, men är ändå av intresse för detta examensarbete. Personen som 
kontaktades presenterar sig som en av de första med att ta fram taligenkänning för svenska 
språket och har tidigare arbetat på Microsoft, vilket många artiklar i litteraturstudien 
inhämtats från gällande Deep Neural Networks. 
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Resultat 
10 Sveriges Radios ljudarkiv år 2015 
För att få vetskap hur Sveriges Radios ljudarkiv är uppbyggt idag genomfördes en intervju 
med en funktionsförvaltare på Sveriges Radio som gick igenom och visade hur ljudarkivet är 
uppbyggt och hur de använder det idag. 
 

10.1 Sammanfattning av genomgången 

Program från Sveriges Radio lagras i Programbanken sedan digitaliseringen av Sveriges 
Radios ljudarkiv genomfördes 2010. Det tidigare analoga materialet på ca 300 000 rullband 
matades in i Programbanken. 
 Sveriges Radio har även en musikbank som kallas Mediarc som innehåller all musik och 
tillhandahålls av Sveriges Radios Förvaltning, SRF. Det ”inverktyg” som används för 
inmatning i Programbanken och musikbanken, Mediarc, heter Programrapporten 
och ”utverktyget” som används för att ta fram program eller musik heter SR Sök. 
 När en journalist ska arkivera sitt inslag i textsystemet, som idag heter ENPS, som ska 
bytas till textsystemet Dalet, trycker de på tangenterna Ctrl + Shift + F10 för att få upp sitt 
makro som innehåller ett antal mallar, där de kan välja om de vill göra ett telegram eller en 
påannons till ett inslag. Vid val av påannons till ett inslag, väljer de först mall, det kommer då 
upp ett antal prefix som är början till att få in en metadatakedja till arkivet. Ett av prefixen är 
MANUS där de skriver in vad inslaget handlar om. Här är det varierande vad som skrivs in, 
vissa journalister skriver av det som sägs i inslaget medan andra i korta drag skriver vad det 
handlar om. Under MEDVERKANDE ska de som hörs i inslaget skrivas in. Under prefixet 
PRATA läggs det som sägs i studion. Tiden för inslaget, duration, är fortfarande 0:0:0. 
Därefter skriver de en rubrik till inslaget. De lägger in en ljudfil, trycker på duration, och 
lägger till att ljudfilen t.ex. är 1:30 min och trycker på infoga. De tilldelas en specifik tid, t.ex. 
2 min, för hela inslaget. ”Inparentesen” bryter tidräkningen, allt som skrivs efter den 
kommer inte med i tideräkningen, vilket gör att de kan få in mer information ”gratis” i 
arkivet. På EKOT skriver de t.ex. Obama Stockholm Kort ME2 som RUBRIK vilket fungerar bra 
för de som arbetar vid Desken, hela nyhetsarbetet, för de vet att det kommer att sändas ett 
kort versionen av inslaget om Obama i Morgoneko2, men för att det ska vara sökbart i 
arkivet är det bra att skriva en längre rubrik längre ner i systemet. Ytterligare ett sätt för att 
få bättre träffsäkerhet när man söker i arkivet är att journalisten under MEDVERKANDE fyller 
i t.ex. Olle Persson/Politiker, Elin Ek/Städerska, det är dem som hörs i inslaget, vilket ska 
skiljas från de personer som det talas om i inslaget. Namnger journalisten inte personerna 
som medverkar under MEDVERKANDE desto sämre träffbarhet. Några uppgifter är ifyllda för 
nyhetsarbetet och resten har fyllts i textsystemet för att det ska vara återanvändningsbart i 
arkivet. 
 Vissa lokala kanaler har ett statistikverktyg där de kan skriva in om det t.ex. är valår att 
det var en moderat och det var en kvinna som intervjuades och på så vis föra statistik på hur 
många sändningar som har gjorts med respektive partitillhörighet. 
 Programrapporten är ”inverktyget” för att lägga in något i arkivet. Det går att lägga in 
något i Programrapporten på tre olika sätt. Det första är det som är sänt, bakåt i tiden. Det 
andra är att man kan gå in och välja ett datum för ett inslag som ska sändas längre fram, 
vilket är kopplat till Sändningsträd och Utsändning i deras system och då lägger det sig på 
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rätt ställe direkt i systemet angivet datum. För att lägga in något långt fram i tiden, väljer 
man Programpoolen och kvitterar ut ett unikt ID, då det inte finns någon tablå ännu. Det 
tredje är övrigt material, t.ex. om något hittat ett band eller en flyttkartong på något rum 
med material, så kan man lägga in det i systemet, men det är då inte är knutet till någon 
speciell sändning. Ungefär två dagar i veckan läggs hittat material in i systemet. 
 Programrapporten ”kommunicerar” med tablåsystemet SR Tablå, textsystemet ENPS, 
ljudsystemet Digas, webbsystemet Isidor, musikrapporteringssystemet Soundmouse. Från 
dessa fem system hämtas information till Programrapporten. Ledningen på Sveriges Radio 
har bestämt att varje lokal kanal måste spara minst två nyhetssändningar per dag, en på 
morgonen och en på kvällen och tre inslag eller program från sin dagliga sändning. 
 Under fliken Radioprogram väljs radiokanal och datum för att få upp tablån. Därefter 
väljs program, då får man upp Avsnitt, vilket är hela programmet, med produktionsnummer 
och huvudspråk för sändningen, det sätts även en rättighetsklarering som t.ex. kan vara röd 
om det gäller teater och musik som de inte får återsända utan att betala igen och är det gult 
får de återsända hela programmet, utom krönikören som hade kontakt på en original- och 
en reprissändning, man skriver då hur man får använda det igen. Om vem som helst får 
använda programmet sätts rättighetsklavering till grönt. Från ENPS hämtas vilka som var 
redaktionell personal för inslaget eller programmet. Information hämtas även från SR Tablå. 
Man kan importera data från Digas, ENPS, Isidor, Soundmouse. Man har nu fått in 
körschemat för den aktuella sändningen från ENPS med Rubriker. När man är klar, trycker 
man på spara för att sedan gå till fliken Programpunkt. Programpunkterna beskriver vad som 
finns i programmet. Under ”slutför” klareras Redo för arkivering och ljud med data kopieras 
in till Programbanken. Efter 15 minuter är det sökbart i SR Sök. 
 

11 Utvärdering av att bygga en taligenkännare 
För att få en bättre insikt hur man bygger en taligenkännare med hjälp av CMUSphinx system 
som används av BBC, genomfördes en övning som fanns tillgänglig på hemsidan för Carnegie 
Mellon University (CMU) i Pittsburgh, Pennsylvania, USA. (ASR Assignment, 2014) Övningen 
var uppdelad i två delar, där den första delen innebar att installera de nödvändiga 
komponenterna och verifiera att skripten kördes på datorn, medan den andra delen innebar 
att bygga sitt eget ASR system, automatiskt taligenkänningssystem, med egna modeller. 
 Det är tre huvudsakliga komponenter som ingår i en typisk taligenkännare: 

 Den ena är den akustiska modellen, som konstrueras genom en träningsprocess som 
tar ljudinslag med motsvarande transkribering som indata. 

 Den andra komponenten är lexikonet eller uttalsmodellen som definierar 
kartläggningen av ord för akustiska enheter. 

 Slutligen, den tredje komponenten är språkmodellen eller grammatiken som definierar 
en uppsättning av möjliga meningar som kan kännas igen. 

En Markovmodell kan definieras för ord i CMUSphinx systemet, som känner igen vanlig 
grammatik, vanligtvis kallas det för N-Gram modellen eller en finite-state automation.  
N-Gram modellerna är tränade för stora textmassor, medan finite-state grammar 
beskrivningar kan skrivas för hand i ett visst format. 
 
  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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12 Utformande av frågeformulär 
Utifrån den litteraturstudie som genomförts inför detta examensarbete utformades ett 
frågeformulär relevant för frågeställningen för examensarbetet med hänsyn till Sveriges 
Radios behov. Se Bilaga 1, 2, 3 och 4 för att se frågorna i sin helhet. 
 

12.1 Hur har andra företag löst frågan om tal till text och hur långt har de kommit i sin 

utveckling 
Då examensarbetet skulle undersöka möjligheterna för Sveriges Radio att använda sig av 
BBC:s lösning med CMUSphinx jämfört med andra lösningar såsom Kaldi, utformades 
frågorna, som skickades till ett antal företag, med utgångspunkt från BBC:s lösning. Fem 
huvudfrågor utformades med ett antal följdfrågor. De anpassades utifrån vilket företag som 
kontaktades för att bli relevant för just deras projekt. Företagen kontaktades genom e-post. 
 Den första huvudfrågan gällde vilket system de valt för sin utveckling av tal till text 
igenkänning. Här refererades till att BBC använde sig av CMUSphinx i sin utveckling. Frågor 
ställdes varför de valt just det systemet de valt för sin utveckling, vad som fick dem att välja 
just det systemet. Ytterligare frågor som togs upp var följande, testade de andra system och 
i så fall gav de inte lika bra resultat jämfört med det valda systemet. 
 Den andra huvudfrågan gällde hur de valt ut den akustiska modellen. Här refererades till 
att BBC använde sig av HUB4 som akustisk modell, men att senare dokumentation uppger 
att den akustiska modellen nu är inbyggd i CMUSphinx. Frågor ställdes om varför och hur de 
valt ut den akustiska modellen. 
 Den tredje huvudfrågan gällde hur de valde ut språkmodellen. Här refererades till att 
BBC valde en språkmodell från Gigaword Corpus. Till BBC ställdes frågor om de hade andra 
språkmodeller i åtanke och vad som var avgörande för att välja Gigaword Corpus. Då två av 
de tillfrågade företagen är från Norden ställdes frågor om de utvecklade sitt projekt för fler 
nordiska språk än sitt eget. 
 Den fjärde huvudfrågan som utformades handlade om transkribering. Här gjordes en 
referering till ett antagande efter att litteraturstudien utförts och efter att ha rådfrågat en 
lektor vid avdelningen för Tal, musik och hörsel vid Kungliga tekniska högskolan. Antagandet 
var att man måste man ha textmaterial som är relaterat till innehållet i ljudarkivet för att 
träna upp en språkmodell, och om så inte är fallet måste man finna andra källor så som text 
från dagstidningar. Frågor ställdes om hur de valt material för transkribering, om de hade 
transkriberat ljud från respektive företag när de startade projektet eller hur de gjorde för att 
få ljudmaterialet transkriberat. 
 Den femte huvudfrågan som utformades handlade om vilken typ av serverkonfiguration 
de använde sig av och hur många timmar de ansåg vara nödvändiga för att träna upp en bra 
modell. 
 BBC fick även en fråga om vad de hade gjort annorlunda om de påbörjat projektet idag. 
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12.2 Sammanställning av resultatet av frågeformulären 

På följande sidor kommer sammanställningen av de frågor som skickats ut till ett antal 
företag att presenteras. 
 

12.2.1 Resultatet av frågorna som ställdes till BBC 

Besvarades av:  
Earlier Senior R&D Engineer för båda projekten, Kiwi och COMMA, på BBC 
 
Han besvarar frågorna, men hänvisar till att ta kontakt med BBC för mer uppdaterad 
information om COMMA, då han inte längre är involverad i projektet och det kan ha ändrats 
sen han lämnade BBC. 
 

12.2.1.1 Systemet 

Vid tidpunkten för utvecklingen av World Service arkivet, vilket ledde till COMMA, var Kaldi 
fortfarande på barndomsstadiet, så Kaldi övervägdes inte som alternativ. CMUSphinx var 
relativt lätt att använda och ändra och gav de bästa resultaten bland andra OSS engines. 
 

12.2.1.2 Akustisk modell 

BBC använde inte HUB4 särskilt länge, då de tränade upp en egen akustisk modell från 
transkriberat BBC innehåll. Men HUB4 är troligen den ”minst dåliga” akustiska modellen för 
sändningsljud. 
 

12.2.1.3 Språkmodell 

Gigaword är mycket allmän, vilket var anledningen till att de använde sig av den, eftersom 
de behövde transkribera ljud för många olika ämnen. Målinriktade språkmodeller ger bättre 
resultat, men att det innebär att man måste veta vilket ljud som ska transkriberas. 
 

12.2.1.4 Transkribering 

De använde transkriberat BBC innehåll från en mängd olika källor. 
 

12.2.1.5 Tidsåtgång 

Det kan ha ändrats sedan han lämnade och uppmanar att ta kontakt med BBC. Men att 
träningen inte är den dyraste delen, eftersom det är en engångskostnad, dock är 
transkriberingen det som tar mest tid. 
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12.2.2 Resultatet av frågorna som ställdes till BBC 

Besvarades av:  
Principal Web Developer på BBC 
 
Han besvarar frågorna, men poängterar att han inte är någon expert inom området. 
Originalarbetet gjordes av den person som kontaktades först på BBC som också besvarat 
frågorna ovan. Han skriver även att den personen har mer insikt i detta arbete. 
 Han skriver att en av deras avdelningars huvudpassioner är arkivet BBC äger, som är 
enormt och sträcker sig flera decennier tillbaka. Han skriver att de tror att det bästa sättet 
att underlätta upptäckten av innehållet i detta arkiv är att förstå innehållet i det, och det är 
därför de är så intresserade av tal till text. 
 De har en invändning och det är de är ett litet team utan särskilt lång historia inom tal 
till text. De har främst tagit pragmatiska beslut för att bevisa värdet av denna teknik. Deras 
forskning här pågår och de vill främja det genom att arbeta närmare den akademiska världen 
där den verkliga kompetensen finns. 
 

12.2.2.1 Systemet 

Han tror att Earlier Senior R&D Engineer för båda projekten, Kiwi och COMMA, på BBC valde 
CMUSphinx då det var något han hade använt i det förflutna och det var lättare att komma 
igång med. Han tror att det var ett pragmatiskt beslut. 
 De har sedan dess börjat utvärdera Kaldi mot deras ground truth datasets, dvs. mot 
riktigheten i deras datamängder (Ground truth, 2015). De har funnit att Kaldi ger ett mycket 
bättre resultat gentemot CMUSphinx, men att det är ännu i ett tidigt skede. 
 

12.2.2.2 Akustisk modell 

Han är inte säker, men att hans bästa gissning är att det var det mest praktiska valet vid den 
tiden. För närvarande arbetar de på att skapa sin egna akustiska modell med hjälp av data 
från MGB Challenge för sina Kaldi tester. Han skickar även med en länk till MBG Challenge, 
http://www.mgb-challenge.org, där man kan läsa att de tar hjälp av allmänheten. 
Utmaningen går ut på att utvärdera taligenkänning, högtalarsegmentering och lätt 
övervakad gruppering med hjälp av TV-inspelningar från BBC. 
 

12.2.2.3 Språkmodell 

Han är osäker på anledningen till varför Earlier Senior R&D Engineer för båda projekten, Kiwi 
och COMMA, på BBC valde Gigaword corpus, men att det skulle vara för att Gigaword 
Corpus var lätt och fritt tillgängligt. 
 I det förflutna har de gjort några tester på att skapa nya språkmodeller från deras 
interna data och även från externa källor såsom Wikipedia. Detta arbete pågår om än 
långsamt och är fortfarande mycket oprövat. 
 

12.2.2.4 Transkribering 

De har en omfattande katalog av transkriberat material som kommer från undertexter som 
de genererar för varje sändning på var och en av sina TV-kanaler. Dessa data är inte av 
särskilt hög kvalitet för träning av modeller för tal till text. Det är ofta inte ordagrant och inte 
exakt i tidslinjen. 
 Detta är en av de frågor som MGB Challenge hoppas att ta itu med. 
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 De har också tittat på att köpa in transkriberat material av högre kvalitet specifikt i syfte 
att träna upp modeller för tal till text. Detta är pågående. Generellt väljer de ett tvärsnitt av 
ljud, t.ex. en dag med radiosändningar som de manuellt transkriberar för att få en högre 
grad av noggrannhet än de skulle kunna få med undertexter. 
 

12.2.2.5 Tidsåtgång 

Han har inte dessa uppgifter till hands, men att han vet att de i stor omfattning använder sig 
av Amazons spotprissättning, att hyra maskiner med mycket hög kapacitet till lägsta möjliga 
kostnad. Han skriver också att träna upp modellen fortfarande är en mycket tidskrävande 
process. 
 Med det nya Kaldiarbetet räknar de med att kunna använda GPU VMs, grafikprocessorer 
på virtuella maskiner, som AWS, Amazon Web Services, nu tillhandahåller. Förhoppningsvis 
kommer detta att minska kostnaderna ytterligare, både penga- och tidsmässigt. 
 

12.2.2.6 Trender 

De har pågående forskning om den här typen av projekt och kontinuerlig utveckling, men de 
har en begränsad expertis inom området tal till text. 
 Det de gör nu är att titta specifikt på Kaldi, eftersom Kaldi verkar mycket mer lovande än 
CMUSphinx. De har också ett nära samarbete med den akademiska världen i form av MGB 
Challenge för att försöka få ut det mesta av deras omfattande undertextarkiv, medan de 
samtidigt blir mer involverade i tal till text gemenskapen. 
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12.2.3 Resultatet av frågorna som ställdes till Jutel 

CTO på Jutel hänvisade till en anställd på Lingsoft, som är ansvarig för taligenkänningsdelen 
av projektet. CTO på Jutel skickade även information om deras projekt. 
Besvarades av:  
Anställd på Lingsoft 
 

12.2.3.1 Systemet  

De har använt Aalto universitetets taligenkänningsmotor, som valdes för sex-sju år sedan av 
en av bidragsgivarna som kom att arbeta för Lingsoft. Han skickar med en länk till Aalto 
universitetets taligenkänningsmotor (Aalto Automatic Speech Recognition tools). Motorn 
utvecklas fortfarande och fungerar ganska bra. Beslutet var ett personligt val av den 
anställde. Det var helt enkelt det enklaste sättet att komma igång. 
 

12.2.3.2 Akustisk modell  

Att bygga de akustiska modellerna och språkmodellerna och integrera den givna motorn till 
resten av deras infrastruktur har varit en ganska stor insats, och att de inte gjorde några 
egentliga jämförelser mellan motorerna. Dock gjorde de en kort litteraturstudie. 
 De flesta motorer stödjer liknande sökalgoritmer och liknande akustiska modeller, så det 
är mer om hur väl man känner till systemet och hur lätt det är att använda det. De nyaste 
djupa inlärningsalgoritmerna för akustiska modeller är ganska intressanta. Det är ganska 
vanligt att Kaldi används för att studera dem skriver han. 
 

12.2.3.3 Språkmodell  

De har använt varigram-modeller med morfem för språkmodeller. Finska är lite knepigt för 
de mer vanliga 3-gram modellerna. Uttalsmodeller för finska är väldigt enkelt skriver han, så 
de använder sig faktiskt inte riktigt av en uttalsmodell. De har gjort några tester för engelska 
och svenska uttal med sequitur toolbox och skickar med en länk (Sequitur G2P, 2008). Se 
även avsnitt 12.2.3.2 ovan om Akustisk modell där språkmodell nämns. 
 

12.2.3.4 Transkribering  

De har tränat deras akustiska modeller med transkriberade meningar från en mängd olika 
talare och de utökar deras ljudtranskription av textmassa hela tiden. Detta har gett dem 
något oberoende talarmodeller som fungerar ganska bra med okända talare. 
 

12.2.3.5 Tidsåtgång  

Deras utvecklingsplattform är 32 cores på en Intel Xeon processor E5-2650 0 @ 2.00GHz, 
64GB RAM. 
* Akustiska modeller tar 2 veckor med deras utvecklingsplattform som är 32 cores på en  
  Intel Xeon processor E5-2650 0 @ 2.00GHz, 64GB RAM. 
* Uttalsmodeller för svenska tar 2 dagar. 
* Språkmodellering tar några dagar och använder ca 50 GB RAM. 
* Testa modellerna tar 1 dag. 
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12.2.4 Resultatet av frågorna som ställdes till NRK 

Besvarades av:  
Teknisk prosjektleder - ORIGO prosjekt/metadata og arkiv 
Prosjektleder - radioarkivet  
Norsk Rikskringkasting AS (NRK) 
 
Intervju gjordes i anslutning till NRK:s presentation av ”Kulturhuset – vi följer Metadatan” på 
Radiohuset i Stockholm 27/4 2015. Underlag för frågorna är de frågor som skickats via mail 
och återfinns förtydligade i Bilaga 3. 
 
Resultatet av intervjun med NRK 
 

12.2.4.1 Systemet  

Projektledaren hänvisar till sektionsledarens presentation, där denne visat att de använder 
sig av BBC webbplats för igenkänning av talare (World Service Radio Archive Prototype, 
2013). Här tar BBC hjälp av allmänheten, för att kunna tagga och identifiera talare i 
programinslag skapar användaren ett konto på BBC:s webbplats. 
 

12.2.4.2 Akustisk modell  

Han berättar att han vidarebefordrat frågan till en annan person inom NRK. 
 

12.2.4.3 Språkmodell  

Han berättar att de inte är beroende av något språk för att identifiera talare, då igenkänning 
av talare bland annat bygger på tonläge och vibrationer i rösten. Han tar även upp att man 
kan börja med att träna upp en modell för ett fåtal talare för att sedan lära modellen att 
känna igen fler talare för att sedan träna den för dialekter. Han säger att de har tre språk i 
Norge och dialekter på det. 
 

12.2.4.4 Transkribering  

Han tipsar om Norsk Språkråd som samlat in mycket transkribering av norskt tal och att det 
efter att ha gått i konkurs blev tillgängligt för allmänheten. Han informeras om att 
information hittats om NST under litteraturstudien. Han informeras även om att frågan om 
att använda sig av det NST:s material för att experimentera med Deep Neural Networks för 
det svenska språket ställts till en lektor på avdelningen för Tal Musik och Hörsel på Kungliga 
Tekniska Högskolan, men svaret är att fonetiken saknas. Projektledarens svar blir då att man 
får träna upp en egen modell. Han tycker att man ska bygga upp något implicit istället för 
explicit. 
 Han berättar också att man kan testa om man har en ljudfil och en ”dålig” transkribering 
och se vad man får ut om man testar en färdig lösning på webben som dragon t.ex. Han 
säger att det finns flera färdiga lösningar tillgängliga på webben. 
 Han undrar även om jag sett Googles tjänst där man får ett videoklipp textat i realtid. 
Jag säger att jag vet om det och säger att det skulle vara intressant att testa med ett 
programinslag från Sveriges Radio och se vad man får ut, men nämner även att det beror på 
vad man får lägga ut på nätet. 
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12.2.4.5 Tidsåtgång  

Han tycker att det är vanskligt att svara på frågan om serverkonfiguration och hur många 
timmar som behövs. Han säger att serverkonfigurationen beror på vad man vill träna och hur 
mycket material som ska gås igenom. Han säger att de använder sig av extern serverkraft, 
men att de även har egna servrar de använder sig av. Han säger att antalet timmar beror på 
hur bra man vill att modellen ska fungera. 
 Han nämner även Reuters projekt Open Calais, som skulle vara väldigt intressant att 
lägga ovanpå transkriberingen och få ut hur kunskapen är sammanlänkade med varandra. 
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12.2.5 Resultatet av frågorna som ställdes till Amazon 

Besvarades av:  
Principal Software Development Engineer på Amazon.com 
 
Han skriver att jag valt ett bra, men utmanande ämne för mitt examensarbete. Han skriver 
också att taligenkänning har kommit långt i sin utveckling sen han doktorerade på Kungliga 
tekniska högskolan och att det nuförtiden krävs mycket transkriberat tal och komplexa 
system för att komma upp i en precision som är jämförbar med kommersiella system som 
t.ex. det de har för Echo. 
 Han skriver fortsättningsvis, om du utvecklar taligenkänning for svenska från grunden, så 
är den största utmaningen att få tag på hundratals, helst tusentals, timmar av väl 
transkriberat tal. Textkällor för språkmodellen är oftast lite lättare att få tag på. 
 Han skriver att han tyvärr inte kan berätta så mycket om vad de använder eller hur de 
gör saker på Amazon, då det är mycket hemlighetsmakeri i branschen och de har stränga 
order att inte avslöja det minsta. Men att han ska försöka svara på mina frågor rent allmänt. 
 Han skriver också att han inte har någon erfarenhet av Kiwi eller Comma, men det 
verkar som de i alla fall har tillgång till en stor mängd transkriberat taldata, vilket är en 
nödvändighet. 
 

12.2.5.1 Systemet  

Kaldi är det senaste och mest populära i en rad av open-source system. Tidigare var 
CMUSphinx och HTK populära. Kaldi är populärt bland forskare för att det har de senaste 
algoritmerna och är relativt enkelt att utvidga. Självklart krävs det en hel del jobb att komma 
igång med ett sådant system, speciellt när man startar med ett helt nytt språk som inte har 
något existerande recept för Kaldi. Han rekommenderar att börja med en liten databas av 
taldata för att komma igång med ett fungerande recept. Sedan kan man bygga större 
modeller med mer data. 
 

12.2.5.2 Akustisk modell  

Man behöver en databas av svenskt transkriberat tal för att kunna göra det för svenska. 
Transkribering är viktigt om man inte har tillgång till existerande databaser. Ett väl 
fungerande system kräver minst ett par hundra timmar av inspelat tal, pauser med tystnad 
räknas inte. Han rekommenderar mig att ta kontakt med Talinstitutionen på KTH för att se 
om de kan hjälpa till. Telia har investerat i taligenkänning så kontakt kanske kan tas med 
dem. I slutändan behöver man nog transkribera ytterligare inspelningar. Han nämner också 
att det finns företag som specialiserar sig på det och hänvisar åter till att kontakta 
Talinstitutionen på KTH för att se om de kanske kan ge en referens. Man behöver sikta på 
minst 100 timmar av effektivt transkriberat tal, helst mer. 
 

12.2.5.3 Språkmodell  

Echo finns just nu bara för amerikansk engelska, U.S. English. Det mest är affärsintressen 
som styr det här, det är inte så stor skillnad mellan olika språk, men att det är en stor 
investering för varje nytt språk. 
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12.2.5.4 Transkribering  

Generellt sett så är det alltid bäst att använda data som liknar den typ av data som man vill 
känna igen. Hans råd om det inte finns så många textade/transkriberade program är att 
starta med det. 
 

12.2.5.5 Tidsåtgång  

Han skriver att det är svårt att veta, det beror på exakt vad de vill få ut av det, hur väl det ska 
fungera och vad det finns för existerande kommersiella lösningar m.m. 
 
  



27 
 

Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt vävs den litteratur som studerats samman med de svar som intervjuerna gett 
för att avslutas med en slutsats. 
 

13 Analys av resultat 
Här nedan följer en analys av de resultat som framkommit från intervjuerna tillsammans 
med en diskussion. 
 

13.1 Systemet 

Kaldi tas upp av de flesta företag som ett intressant alternativ. Svaren från BBC tyder på att 
de fortfarande använder CMUSphinx, men att de utvärderar att gå över till Kaldi då det ger 
bättre resultat än det nuvarande systemet, utan att de nämner några siffror. Amazons svar 
bekräftar även att användningen av Kaldi är på uppgång då det använder de senaste 
algoritmerna och går att utvidga. Jutel, via Lingsoft, har valt att lösa det med ett annat öppet 
system som de tycker fungerar bra. Lingsoft tar även upp Kaldi då de nämner nyare 
algoritmer för Deep Learning. 
 Av svaren så är Kaldi det system som verkar ligga i framkant och intressant för Sveriges 
Radio att titta närmare på, då det går att använda för både beprövade och nyare algoritmer 
för taligenkänning. Men som Amazon skriver så krävs det en hel del arbete att komma igång 
med ett sådant system, speciellt när det ska användas för ett språk som inte har något 
existerande recept för Kaldi. Även Lingsoft tar upp arbetsmängden som behövs för att träna 
upp akustiska modeller och språkmodeller för att kunna integrera systemet i existerande 
infrastruktur. Därför tar de även upp vikten av att använda ett system som man är väl insatt i 
hur det fungerar, något som Sveriges Radio borde ha i åtanke då de går vidare med projektet 
för tal till text. 
 Målet med detta examensarbete var att undersöka möjligheten att ta fram ett system 
på Sveriges Radio för svenskt tal till text för att Sveriges Radio i ett senare skede ska kunna ta 
fram ett automatiskt system för att kunna ta fram relevanta nyckelord från ljudmaterialet. 
Detta kräver att systemet är tillräckligt generellt och kan klara av att hantera nya nyckelord. 
För att få fram relevanta nyckelord från ljudmaterialet så behöver systemet kunna klara av 
att fungera tillsammans med ämnesdatabaser såsom DBpedia, som även finns på svenska 
(Svenska DBpedia, 2015), eller det av NRK föreslagna Open Calais (Open Calais - Thomson 
Reuters Intelligent Tagging, 2015) som extraherar semantisk metadata ur texter. 
 Lösningar för igenkänning av talare, som NRK har använt sig av, är också intressant för 
Sveriges Radio då det kan ge automatisk information om personer i radioinslag och vem som 
har pratat om vilket ämne. För en jämförande sammanställning av erfarenheter se Tabell 1. 
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Tabell 1 Jämförande sammanställning av erfarenheter - System. 

System Vilket system har ni valt för er utveckling av tal till text igenkänning? 
BBC - Kaldi var på barndomsstadiet, övervägdes inte som alternativ. 

- CMUSphinx, lätt att använda och ändra, gav då bästa resultaten. 
- Börjat utvärdera Kaldi, mycket bättre resultat. 
- Pågående forskning och kontinuerlig utveckling, begränsad expertis inom 

området tal till text. 
Jutel - Aalto universitetets taligenkänningsmotor. 

- Motorn utvecklas fortfarande och fungerar ganska bra. 
- Hur väl man känner till systemet och hur lätt det är att använda. 
- Ganska stor insats att integrera mot deras infrastruktur. 

NRK - Hänvisar till BBC webbplats för igenkänning av talare, World Service Radio 
Archive Prototype. 

- Inte beroende av något språk för att identifiera talare, bygger på tonläge 
och vibrationer i rösten. 

- Nämner Reuters projekt Open Calais, intressant att lägga ovanpå 
transkriberingen och få ut färdig metadata. 

Amazon - Kaldi, senaste och mest populära i en rad av open-source system. 
- Tidigare, CMUSphinx och HTK. 
- Det krävs en hel del jobb att komma igång, speciellt när man startar med 

ett helt nytt språk. 

 

13.2 Akustisk modell 

Gemensamt för svaren är att de behövt träna upp en egen akustisk modell. BBC har gått från 
att använda en färdig akustisk modell för det engelska språket till att träna upp en egen 
modell från eget transkriberat innehåll, där de nu testar att skapa en egen akustisk modell 
för Kaldi. BBC och Amazon tar upp vikten av att ha bra transkriberat ljudmaterial att utgå 
ifrån för träning av modellen och Amazon nämner att största utmaningen är att helst få tag 
på tusentals timmar av väl transkriberat tal. Lingsoft tar även upp vikten av att använda sig 
av många talare i det transkriberade materialet för att få en modell som fungerar för flera 
okända talare. 
 Sveriges Radio saknar ordentligt transkriberat ljudmaterial för träning av en akustisk 
modell, vilket kommer blir den största utmaningen. Lingsofts notering av att använda flera 
talare lägger vikt på att få en bra blandning av transkriberat ljudmaterial. T.ex. räcker det 
inte med att använda sig av manus från nyhetsprogram med återkommande talare, om 
modellen som ska tränas även ska fungera för andra radioprogram. Även om det kan finnas 
existerande databaser för svenska språket så verkar det vara av vikt att träna den akustiska 
modellen med material som är anpassat för det material som sen ska transkriberas. För en 
jämförande sammanställning av erfarenheter se Tabell 2. 
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Tabell 2 Jämförande sammanställning av erfarenheter - Akustiska modell. 

Akustisk modell Hur valde ni den akustiska modellen? 
BBC - BBC använde HUB4, men inte särskilt länge. 

- Tränar upp en egen akustisk modell från transkriberat BBC innehåll. 
- MGB Challenge för Kaldi tester. Går ut på att utvärdera taligenkänning 

från BBC:s omfattande undertextarkiv. 
Jutel - De flesta motorer stödjer liknande sökalgoritmer och liknande akustiska 

modeller. 
- De nyaste djupa inlärningsalgoritmerna är intressanta. Ganska vanligt att 

Kaldi används. 
NRK - - 
Amazon - Databas av svenskt transkriberat tal. 

- Minst 100 timmar, helst tusentals timmar, av väl transkriberat tal. 

 

13.3 Språkmodell 
Amazon beskriver att textkällor för språkmodellen oftast är lite lättare att få tag på. BBC som 
i sin tur använde Gigaword för att ta fram sin språkmodell, arbetar med att ta fram nya 
språkmodeller från deras interna material och externa källor som Wikipedia. 
 För svenska språket finns material tillgängligt från NST, som togs upp i avsnitt 8.3 om 
Öppna akustiska och språkmodeller för stora ordförråd med kontinuerlig taligenkänning av 
det svenska språket. Sveriges Radio har internt ett stort arkiv av textkällor som kan användas 
för att bygga upp en relevant språkmodell. För en jämförande sammanställning av 
erfarenheter se Tabell 3. 
 

Tabell 3 Jämförande sammanställning av erfarenheter - Språkmodell. 

Språkmodell Hur valde ni språkmodellen? 
BBC - Gigaword Corpus, mycket allmän, behövde transkribera ljud för många 

olika ämnen. Lätt och fritt tillgängligt. 
- Målinriktade språkmodeller ger bättre resultat, men att det innebär att 

man måste veta vilket ljud som ska transkriberas. 
- Testar att skapa nya språkmodeller från interna och externa källor, 

pågående arbete. 
Jutel - Varigram-modeller med morfem för språkmodeller, finska är knepigt. 

- Tester för engelskt och svenskt uttal med sequitur toolbox . 
NRK - - 
Amazon - Stor investering för varje nytt språk. 

 

13.4 Transkribering 
I tidigare avsnitt om akustisk modell har det tagits upp att Sveriges Radio saknar ordentligt 
transkriberat ljudmaterial. Amazon har angett att den största utmaningen är att få tag på de 
tusentals timmar av transkriberat ljudmaterial som helst behövs. BBC anger att 
transkriberingen är det som tar mest tid. Lingsoft arbetar aktivt med att utöka sitt eget arkiv 
av ljudtranskription. 
 BBC, som även har TV sändningar, har ett stort arkiv av undertexter som de skulle vilja 
använda, men dessa håller för låg kvalitet för träning av tal till text modeller, de är ofta inte 
ordagranna och följer inte exakt i tidslinjen. De nämner att de tittat på att köpa in 
transkriberat material av högre kvalitet specifikt i syfte att träna upp modeller för tal till text. 
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De arbetar med att välja ut period, t.ex. en dags sändningar, som de manuellt transkriberar 
för att få en högre grad av noggrannhet. Initiativet MBG Challenge är ett intressant projekt 
där de inkluderar sin publik och akademiska världen i arbetet för att förbättra sitt material. 
Resultatet från MGB Challenge används för BBC:s Kalditester. 
 Transkriberingen är något som Sveriges Radio behöver ta tag i och har flera alternativ 
att välja på och kombinera. De kan själva transkribera ett tvärsnitt av sina sändningar med 
en stor blandning av material och arbeta aktivt med att utöka materialet för 
ljudtranskription. De kan även ta inspiration av BBC:s MGB Challenge, dock är det ett stort 
projekt i sig. För en jämförande sammanställning av erfarenheter se Tabell 4. 
 

Tabell 4 Jämförande sammanställning av erfarenheter - Transkribering. 

Transkribering Hur valde ni ut material för transkribering? Hade ni transkriberat ljud 
från företaget när ni startade projektet eller hur gjorde ni för att få 
ljudmaterialet transkriberat? 

BBC - Transkriberat BBC innehåll från en mängd olika källor. 
- Omfattande katalog av transkriberat material, inte särskilt hög kvalitet, 

hoppas lösa det med MGB Challenge. 
- Tittat på att köpa in transkriberat material av högre kvalitet. 
- BBC transkriberar manuellt, t.ex. en dag med radiosändningar. 

Jutel - Transkriberade meningar från en mängd olika talare. 
- Utökar deras ljudtranskription av textmassa hela tiden. 

NRK - - 
Amazon - Använda data som liknar det man vill känna igen. 

- Om det inte finns så många textade/transkriberade program, starta med 
det. 

 

13.5 Tidsåtgång 
Tidsåtgången är beroende av vilken typ av processorkraft man använder sig av och förändras 
snabbt över tid, då dagens processorer blir allt snabbare. BBC skriver att de hoppas kunna 
använda grafiska processorer på virtuella maskiner för sina Kalditester för att minska tid och 
kostnad. Det beror också på hur många maskiner man kör samtidigt och hur många personer 
som är involverad i projektet för att utföra arbetet som krävs. För en jämförande 
sammanställning av erfarenheter se Tabell 5. 
 

Tabell 5 Jämförande sammanställning av erfarenheter - Tidsåtgång. 

Tidsåtgång Vilken typ av serverkonfiguration använde ni er av och hur många 
timmar anser ni vara nödvändiga för att träna upp en bra modell? 

BBC - Träningen är inte den dyraste delen, engångskostnad. 
Transkriberingen är det som tar mest tid. 

- En mycket tidskrävande process. 
- Kaldi, använda GPU VMs, minska tid och kostnad. 

Jutel - På deras utvecklingsplattform: Akustiska modeller, 2 veckor. 
Uttalsmodeller för svenska, 2 dagar. Språkmodellering, några dagar. 
Tester, 1 dag. 

NRK - - 
Amazon - Beror på exakt vad de vill få ut. 

 



31 
 

14 Kritisk diskussion av metodvalet 
Utformningen av frågorna och valet av företag som kontaktades var bra utifrån de 
förutsättningar som gavs. Frågorna var relevanta utifrån examensarbetets frågeställning, 
vilket visade sig i de inkomna svaren. Dock hade fler företag varit bra att kontakta för att få 
fler infallsvinklar till frågeställningen. Det hade varit intressant att kontakta Microsoft och 
Google för att se hur de har löst frågan kring tal till text, men då det gäller kommersiella 
företag kan det vara svårt att få någon inblick i hur de gjort eftersom de oftast drivs i 
vinstsyfte. 
 Om det hade funnits transkriberat innehåll tillgängligt och mer tid hade ett mindre test 
kunnat utföras. 
 Det hade även varit intressant att kontakta avdelningsansvarig på riksarkivet kring 
digitala handlingar för att höra hur de på Riksarkivet såg på vikten av att göra digitala 
handlingar mer sökbara. Då tänker jag främst på det som diskuterades i början av 
examensarbetet, vilket material man ska koncentrera sig på att transkribera; hela 
ljudarkivet, delar av det och om det är värt att transkribera äldre innehåll. 
 Det hade varit en god idé att kontakta Sveriges Radios språkvårdare för att se vad de 
hade haft och säga om tal till text och vilket material man borde koncentrerat sig på. Kontakt 
hade kunnat tas med Svenska Språkrådet för att se vad de hade kunnat bidra med till frågan 
om tal till text. 
 

15 Förslag på vidare arbete 
Det Sveriges Radio bör koncentrera sig på först för att kunna bygga en ASR är att 
transkribera sitt ljudmaterial. Där finns det tre alternativ, antingen transkribera själva genom 
att välja ut ett antal program med olika inriktning för att få en så stor bredd som möjligt på 
innehållet, gärna med olika talare för att sedan även kunna utveckla vidare för igenkänning 
av talare. Enklaste sättet är att låta olika yrkeskategorier som lägger in 
inslagen/programmen i systemet göra det. Andra alternativet är att starta ett liknade projekt 
som BBC har gjort och ta hjälp av allmänheten. Tredje alternativet är att köpa tjänsten för 
transkribering. 
 Mitt råd är att fortsätta utvärdera systemet Kaldi, eftersom det har utvecklats mycket på 
senaste tiden och verkar vara relativt lätt att utvidga. Även den öppna källkod som Lingsoft 
använder sig av är intressant att studera vidare. 
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Bilaga 1 
Frågor som ställdes till BBC 
Besvarades av:  
Earlier Senior R&D Engineer för båda projekten, Kiwi och COMMA, på BBC 
 
Questions:  
 

The System  

I know that you used CMUSphinx for speech to text recognition. Why did you choose 
CMUSphinx? What was it that made you choose CMUSphinx? Did you try other systems? 
Didn´t they give as good results as with CMUSphinx?  
 

Acoustic model  
How did you choose the acoustic model? I have read that you used HUB4 as the acoustic 
model in the project process, but I read last week that the acoustic model is built in in 
CMUSphinx now? Why did you choose HUB4 and what have been changed since then or 
what is the difference now?  
 

Language model  
You write that you used a speech model from Gigaword corpus? Did you have other speech 
models in mind and what was crucial to choose Gigaword corpus?  
 

Transcript  

As I understand after make my research and consulting an Associate Professor in Speech 
Music Hearing at The Royal Institute of Technology you have to have text material relative to 
the audio archive content to train the speech model, and if it isn’t the case you have to find 
another source like newspapers text. How did you choose material to transcript? Did you 
have transcript of the audio material at BBC when you started the project or how did you do 
to get the audio material transcripted?  
 

Time assuming  
You also mention in the text that you needed a lot of calculation power to train the speech 
recognition model? I saw that you used Amazon Services: What kind of server configuration 
did you use and how many hours was needed to get a good trained model?  
 

Trends  
If the projects had been started today, from your experience, what would you have done 
different? 
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Fråga som lades till vid ytterligare kontakt med BBC för att få mer uppdaterade svar på  

frågorna ovan 
Besvarades av:  
Principal Web Developer on BBC 
 
I would like to explicate and expand the questions about transcription. 
Earlier Senior R&D Engineer for both the project Kiwi and COMMA on BBC wrote that you 
used transcribed BBC audio. Though Swedish Radio doesn't have the audio archive 
transcribed I wondering where to start. How did you do when the audio material were 
transcribed? (Even though this was not the case for the COMMA project, it must have been 
done in an earlier project.) How do you handle new audio programmes? Do you train new 
models for transcription continuously to have the audio archive up to date or how do you 
solving it? 
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Bilaga 2 
Frågor som ställdes till Jutel 
CTO på Jutel hänvisade till en anställd på Lingsoft, som är ansvarig för taligenkänningsdelen 
av projektet. CTO på Jutel skickade även information om deras projekt. 
Besvarades av:  
Anställd på Lingsoft 
 
Questions:  
 

The System  

BBC used CMUSphinx for speech to text recognition. In your mail you wrote that Lingsoft are 
responsible for the speech recognition part. Which system have you (or Lingsoft) chosen for 
speech to text recognition? What was it that made you (or Lingsoft) choose that system? Did 
you (or Lingsoft) try other systems? Didn't they give as good results as with the system you 
have chosen? 
 

Acoustic model  
How did you choose the acoustic model and which acoustic model do you use for the 
project? I have read that BBC used HUB4 as the acoustic model in the project process, but I 
read a few weeks ago that the acoustic model is built in in CMUSphinx now. 
 

Language model  
You are doing this project for the Finish Language? Are you doing it for other Nordic 
Languages as well? Which speech model has you choose for the project? Did you have other 
speech models in mind and what was crucial to choose the one you did?  
 

Transcript  
As I understand after making my research and consulting an Associate Professor in Speech 
Music Hearing at The Royal Institute of Technology you have to have text material relative to 
the audio archive content to train the speech model, and if it isn't the case you have to find 
another source like newspapers text. How did you choose material to transcript? Did you 
have transcript of the audio material from YLE (you wrote in the earlier mail conversation 
YLE (use case)) when you started the project or how did you do to get the audio material 
transcripted?  
 

Time assuming  

What kind of server configuration did you use and how many hours was needed to get a 
good trained model? 
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Bilaga 3 
Frågor som ställdes till NRK 
Besvarades av:  
Teknisk prosjektleder - ORIGO prosjekt/metadata og arkiv 
Prosjektleder - radioarkivet  
Norsk Rikskringkasting AS (NRK) 
 
Frågor:  
 

Systemet  

BBC använde sig av CMUSphinx för taligenkänning (speech to text recognition). Vilket system 
valde ni för igenkänning av talare (speaker recognition)? Vad var det som gjorde att ni valde 
just det systemet? Testade ni andra system? Gav de inte lika bra resultat som det system ni 
valde? 
 

Akustisk modell  
Hur valde ni akustisk modell och vilken akustisk modell använde ni för projektet? BBC 
använde sig av HUB4 som akustisk modell under projektet, men jag läste för ett par veckor 
sen att den akustiska modellen nu är inbyggd i CMUSphinx. 
 

Språkmodell  
Utvecklar ni projektet för andra nordiska språk utöver det norska språket? Vilken 
språkmodell har ni valt för projektet? Hade ni andra språkmodeller i åtanke och vad var 
avgörande för att välja den modell ni valde?  
 

Transkribering  
Som jag förstår det efter att ha gjort min undersökning och rådfrågat en Lektor på 
avdelningen Tal Musik och Hörsel på Kungliga Tekniska Högskolan måste man ha 
textmaterial som är relaterat till innehållet I ljudarkivet för att träna upp en språkmodell, och 
om så inte är fallet måste man finna andra källor så som text från dagstidningar. Hur valde ni 
material för transkribering? Hade ni transkriberat ljud från NRK när ni startade projektet 
eller hur gjorde ni för att få ljudmaterialet transkriberat? Om ni hade ljudet transkriberat sen 
innan hur gjorde ni för att transkribera materialet? 
 

Tidsåtgång  

Vilken typ av serverkonfiguration använde ni er av och hur många timmar var nödvändiga för 
att träna upp en bra modell? 
 
  



38 
 

Bilaga 4 
Frågor som ställdes till Amazon 
Besvarades av:  
Principal Software Development Engineer på Amazon.com 
 
Frågor:  
 

Systemet  

BBC använde sig av CMUSphinx för taligenkänning. Vilket system valde ni för taligenkänning? 
Vad var det som gjorde att ni valde just det systemet? Testade ni andra system? Gav de inte 
lika bra resultat som det system ni valde? Utvecklade ni något eget?  
 

Akustisk modell  
Hur valde ni akustisk modell och vilken akustisk modell använde ni för projektet? BBC 
tränade upp en egen modell från transkriberat BBC innehåll.  
 

Språkmodell  

Har ni utvecklat Amazon Echo för andra språk än engelska? Vilken språkmodell valde ni för 
projektet? Hade ni andra språkmodeller i åtanke och vad var avgörande för att välja den 
modell ni valde?  
 

Transkribering  

Som jag förstår det efter att ha gjort min undersökning och rådfrågat en Lektor på 
avdelningen Tal Musik och Hörsel på Kungliga Tekniska Högskolan måste man ha 
textmaterial som är relaterat till innehållet i ljudarkivet för att träna upp en språkmodell, och 
om så inte är fallet måste man finna andra källor så som text från dagstidningar. Hur valde ni 
material för transkribering? BBC använde sig av transkriberat BBC ljud, men då Sveriges 
Radio inte har sitt arkiv transkriberat ställer jag mig frågan var man ska börja. Hur gjorde ni 
för att transkribera ljudmaterialet? Tränar ni nya modeller kontinuerligt för att ha ljudarkivet 
uppdaterat eller hur löser ni det?  
 

Tidsåtgång  
Utifrån din erfarenhet, vad skulle du föreslå för alternativ för Sveriges Radio att investera i 
för att kunna lösa utvecklingen av tal till text? Hur mycket tid kommer de behöva lägga ner 
på detta projekt, med transkribering och utveckling av automatisk taligenkänning?  
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