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Abstract: 

Voice control is a technology that most people encounter or use on a daily basis. 

The voice control technology can be used to interpret voice commands and 

execute tasks based on the command pronounced. According to previous studies 

problems arise with the precision when the voice control technologies are used in 

noisy environments. This study has been conducted as an experiment where the 

precision in two voice control frameworks for Android has been examined. The 

purpose with this study is to examine the precision in these two frameworks to 

assist a decision making for an organisation who has developed an application 

which will be used by midwives in low and middle income countries. Two 

prototypes was developed using the two voice control frameworks PocketSphinx 

and iSpeech. The precision of these frameworks was tested in three different 

surroundings. The surroundings the frameworks was tested in had the decibel 

levels 25, 60, and 80. The result shows that the number of correctly registered 

voice commands reduces considerably depending on which sound level the 

frameworks are being tested in. The framework who got the most voice commands 

correctly registered was PocketSphinx, but even this framework had a big margin 

of error.  

 

Sammanfattning:  

Röststyrning är idag en teknologi som de flesta människor någon gång stöter på 

eller använder sig av dagligen. Röststyrningsteknologin kan användas för att tolka 

vissa kommandon som sedan utför en uppgift baserat på det kommando som 

uttalas. Enligt tidigare studier uppkommer det problem med precisionen hos de 

röststyrningsramverk som används i bullriga miljöer. Denna studie har utförts som 

ett experiment där precisionen hos två stycken röststyrningsramverk för Android 

har undersökts. Syftet med denna studie var att undersöka precisionen hos dessa 

ramverk för att bistå med underlag till en organisation som utvecklat en 

applikation som används av barnmorskor i låg- och medelinkomstländer. Två 

stycken prototyper utvecklades med hjälp av röststyrningsramverken 

PocketSphinx och iSpeech. Dessa ramverks precision testades i tre stycken olika 

miljöer. De miljöer som prototyperna testades i hade ljudnivåerna 25dB, 60dB 

samt 80dB. Resultatet påvisar att antalet korrekt registrerade kommandon minskar 

avsevärt beroende på vilken ljudnivå som ramverken testas i. Det ramverk som 

korrekt registrerade flest röstkommandon var PocketSphinx men även denna hade 

en stor felmarginal.  

 

Nyckelord: Speech Recognition in noisy environments, Robust speech 

recognition.  
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Begreppslista 

 

Speech Recognition (Röststyrning): Operera enheter med hjälp av rösten. Enheten 

utför sedan uppgifter baserat på röstkommandot.  

 

PocketSphinx: Ramverk för röststyrning framtaget av CMUSphinx. Detta ramverk 

är Open Source.  

 

iSpeech: Ramverk för bland annat röststyrning framtaget av iSpeech Inc. Detta 

ramverk är Open Source. 

 

Automatic Speech Recognition (ASR): Metoder och teknologier som möjliggör 

igenkänning och översättning av tal och som översätter det till text av en dator. 

 

Confidence Measure (CM): Teknik för att ett röstyrningssystem automatiskt skall 

kunna utvärdera tillförlitligheten av igenkänningsresultat av röstkommandon.  

 

Text-to-Speech: Konvertering från text till tal i en mängd olika språk.  

 

Service Development Kit (SDK): Ett paket som används vid utvecklandet av t.ex 

applikationer.  

 

Neonatal dödlighet:  Mått på antalet barn som dör inom 28 dygn efter 

förlossningen. 

 

Tap4Life: Nonprofit-organisation. Utvecklar mobila applikationer som förbättrar 

prestandan i omedelbar vård av nyfödda barn i både hög- och låginkomstländer. 

Samarbetspartner i detta arbete.  

 

Strawberry Hill AB: IT-konsultbyrå som är ansvarig för utvecklingen av 

applikationen NeoTapLS. 

 

SAITS: Webbyrå som agerar underkonsult åt Strawberry Hill AB som utvecklar 

NeoTapLS. 

 

NeoTapLS:  Applikation som fungerar som ett hjälpmedel för barnmorskor. Ägs 

av organisationen Tap4Life. Utvecklas av Strawberry Hill AB och SAITS.
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1. Inledning och bakgrund 

Organisationen Tap4Life har utvecklat en applikation för smartphones vid namn 

NeoTapLS, denna applikation syftar till att underlätta för barnmorskors behandling 

av spädbarn i samband med födsel. I dagsläget styrs applikationen via touch och 

inga andra mätinstrument krävs att fästas på spädbarnet. Denna applikation 

kommer att användas i låg- och medelinkomstländer. 

 

NeoTapLS primära funktion används direkt efter förlossningen av barnmorskor 

och läkare. Funktionen syftar till att registrera och räkna ut barnets hjärtfrekvens 

och andning. Användaren håller enheten med applikationen i ena handen och 

känner spädbarnets puls med den andra. Figur 1 visar cirkeln användaren klickar 

på i takt med barnets puls. Dessa klick registreras och frekvensen räknas ut baserat 

på tidsintervallen mellan de tre senaste trycken, förutsatt att det första och sista 

trycket är inom fem sekunder från varandra. 

 

Figur 1 visar denna frekvens inuti cirkeln. Under den första minuten så bidrar 

applikationen med anvisningar för vidare behandling baserat på de värden som 

registreras.  

 

 
Figur 1 Golden Minute 

Tap4Life önskar att effektivisera applikationen med hjälp av röststyrning och vill 

därför ta reda på om det är möjligt. Fördelar med att använda röststyrning i 

applikationen är att användaren inte behöver använda båda händerna vid 

pulstagning. Tap4Life önskar även att implementera röststyrning i applikationen 
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på grund av hygieniska skäl.  

 

Det är av stor vikt att applikationens funktioner fungerar korrekt och det finns inga 

marginaler för fel. Unicef (2014) påpekar vikten av omedelbar vård av den 

nyfödde samt att den som närvarar vid födseln känner igen de varningstecken och 

komplikationer som kan förekomma. Det är även av stor betydelse att veta vilka 

åtgärder som bör vidtas. Detta är något som tydligt brister i låg- och 

medelinkomstländer.  

 

De första 28 dagarna i livet kallas för den neonatala perioden och är den period 

som är mest kritisk för att ett barn ska överleva. Vid varje födsel bör en kompetent 

läkare, sjuksköterska eller barnmorska delta med rätt verktyg och utrustning 

(Unicef, 2014). Varje år föds 136 miljoner barn, ungefär 1 miljon av dessa barn 

dör på grund av händelser som sker i samband med förlossning, 96% av dessa 

dödsfall förekommer i låg- och medelinkomstländer (Pejovic, Trevisanuto, 

Nankunda &  Tylleskär,  2016).  

 

Röststyrningteknologin används idag för att utveckla maskiner och enheter som 

innehar egenskaper som liknar den mänskliga hörseln. Dessa maskiner känner igen 

och tolkar röstsignaler och utför sedan uppgifter baserat på dessa. I dagsläget 

utvecklas majoriteten av applikationerna med en server där majoriteten av 

algoritmerna körs. Dessa applikationer kan endast användas när det finns en stabil 

nätverksuppkoppling (Liu & Zhou, 2014).  

 

Enligt Liu och Zhou (2014) finns det två metoder som används vid 

röstigenkänning. Den ena metoden levererar röstdata till en server via nätverket 

som i sin tur returnerar det processade resultatet till telefonen. Den andra metoden 

processar röstdata direkt i telefonen utan anslutning till nätverket.  

 

Utöver dessa två metoder beskriver även Harvey, Mccrindle, Lundqvist och 

Parslow (2010) två typer av röststyrning, dessa två typer innefattar kontinuerligt 

tal samt diskret tal. Kontinuerligt tal innebär interaktion mellan människa till 

människa där röststyrningen fungerar likt en inspelning som översätter tal till text. 

Diskret tal innebär kommandon som utfärdas till en enhet som sedan utför en 

uppgift. Dessa metoder och verktyg möjliggör interaktion med enheter för att 

kontrollera och underlätta dagliga sysslor i det verkliga livet.    
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1.1 Problembeskrivning  

Jiang (2005) framhäver den bullriga miljön som ett problem med röststyrning, att 

det föreligger skillnader i användning av röststyrning i laborationsmiljö jämfört 

med den verkliga miljön. Allvarliga konsekvenser kan uppstå om applikationen 

NeoTapLS inte fungerar korrekt då den kommer att användas i ett medicinskt 

syfte. Det är därför väsentligt att applikationen fungerar i den bullriga arbetsmiljön 

den kommer att användas i, innan applikationen sätts i bruk.  

 

Enligt N.J. Pejovic (personlig kommunikation, 25 April 2017) som är senior 

konsult inom Neonatologi på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och verksam 

inom Burkina Faso och Uganda, så kan det förekomma att 10-20 kvinnor föder i 

samma sal på de större sjukhusen i dessa länder. Detta leder till en väldigt hög och 

bullrig ljudnivå vilket kan komma att försvåra röststyrningen. 

 

Applikationen kommer att användas i bullriga miljöer och önskemålet är att 

använda röststyrning för att utföra funktioner. Just bullriga miljöer benämns som 

problematiskt när det gäller röststyrning. Det finns inget utrymme för felmarginal 

när det kommer till registrering av hjärtslag - röststyrningen måste kunna tolka de 

kommandon som utförs och registrera dessa.  

 

1.2 Förslag på lösning gällande undersökning av röststyrning 

SAITS, företaget som utvecklat den androidversionen av NeoTapLS har valt ut två 

stycken röststyrningsramverk som potentiella kandidater för att hantera 

röststyrningen för applikationen. De två ramverk som valdes ut av SAITS inför 

arbetet att jämföras är PocketSphinx och iSpeech.Dessa ramverk behöver 

undersökas för att ta reda på om de är möjligt att använda dessa i de miljöer där 

NeoTapLS kommer att användas. För att göra detta har ett experiment utförts, där 

varje ramverk undersöks i en fabricerad miljö som representerar den ljudnivå som 

är i det verkliga användningsområdet.  

 

Experimentet syftar till att undersöka antal rätt kommandon. Det är av stor 

betydelse att tillämpat ramverk kan reducera bakgrundsljudet, detta då det inte 

finns utrymme för fel. Med utgångspunkt i ovanstående behandlad litteratur i 

inledning och bakgrund, synes det föreligga ett samband mellan precision hos 

röststyrningsramverk och bullrig miljö. Med grund i den litteratur som behandlas i 

inledning och bakgrund finns det ett samband mellan precision hos 

röststyrningsramverk och bullrig miljö.  
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1.3 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund och problembeskrivning har 

nedanstående frågeställning formulerats: 

 

1. Hur påverkas röststyrningsramverks precision i bullriga miljöer? 

2. Är precisionen tillräcklig för att använda dessa ramverk i bullriga miljöer? 

3. Vilket ramverk har bäst precision i bullriga miljöer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om röststyrning kan användas via mobila 

enheter i bullriga miljöer, samt att ta reda på vilket av två utvalda 

röststyrningsramverk som har bäst precision i dessa bullriga miljöer. Resultatet i 

denna studie kommera att fungera som beslutsunderlag till Tap4Life om 

röststyrning skall implementeras i applikationen NeoTapLS.    

 

1.5 Omfattning och Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka två utvalda ramverk för röststyrning hos 

mobila applikationer. Ytterligare avgränsning är att de utvalda ramverken är till för 

operativsystemet Android. Då röststyrning är ett brett område med många 

potentiella problemformuleringar, och för att uppnå arbetets syfte, avgränsar vi oss 

till att undersöka precision i bullriga miljöer hos dessa ramverk. Studien avgränsar 

sig även till att undersöka endast en enhet. Den enhet som valts är en smartphone, 

Huawei Pro Mate 9. Den mikrofon som har att testas är enhetens interna mikrofon. 

Anledningen till att denna testas är att en extern mikrofon med sladdar kan vara i 

vägen och enkelt kopplas ur i samband med födseln och pulsmätningen av 

spädbarnet. 

 

1.6 Samarbetspartner 

Våra samarbetspartners i arbetet är webbyrån Sandström & Andreasson AB 

(SAITS), Tap4Life samt Strawberry Hill AB.  Vi som skrivit denna rapport arbetar 

för företaget SAITS, Rasmus är delägare och Jonas utvecklare. I projektet 

NeoTapLS agerar SAITS underkonsult åt Strawberry Hill AB som i sin tur 

konsulterar Tap4Life. Tap4Life är en non profit-organisation baserad i Stockholm 

som syftar till att förbättra hälsovården via applikationer som kan laddas ner gratis 

via Google-play och App-store.  
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2. Röststyrning, ramverk och metoder 

Detta kapitel innehåller teori av centrala begrepp för studien insamlat från 

tidigare genomförda studier inom ämnet. Detta kapitel utgör det teoretiska 

ramverk som studien utgår ifrån.   

 

2.1 Metoder för röststyrning av mobila enheter 

Det finns två huvudsakliga metoder för röststyrning av mobila enheter. En online- 

och en offline-metod. I detta kapitel  följer en beskrivning över metoderna. 

2.2.1 Online Recognition 

I Online Recognition levereras användarens röstkommando till en server via ett 

nätverk och returnerar ett tolkat resultat tillbaka till den mobila enheten. Processer 

för bearbetningen och tolkning av röstkommandot sker på servern. Processer i 

Front-end som t.ex formatkonvertering sker lokalt på den mobila enheten. En 

modell över system-strukturen visas i figur 2 (Liu & Zhou, 2014).  

 

Liu och Zhou (2014) uppger att fördelar med att använda denna metod är att den 

ger stark bearbetning och snabb tolkning av angivna röstkommandon. Samt att 

många olika applikationer kan använda metoden. Dock måste online-igenkänning 

användas i bra nätverksförhållanden för att hålla sin hastighet av tolkningen, vilket 

inte alltid är möjligt. 

 
Figur 2. System-struktur online-röstigenkänning, tagen från Liu och Zhou (2014). 

2.2.2 Offline Recognition 

I denna metod implementeras en taligenkänningsmotor lokalt i den mobila 

enheten. De modeller och funktioner för tolkning och bearbetning av 

röstkommandon lagras i den mobila enhetens minne (se figur 3). Denna metod 

används oftast endast i specialfall då den är krävande gällande datorkraft i 
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hårdvaran samt att metoden kräver mycket lagringsutrymme (Liu & Zhou, 2014). 

 

 
Figur 3. System-struktur offline-röstigenkänning 

2.2 Röststyrning 

Ett ASR-system är ett system för taligenkänning och översätts till engelska  

Automatic Speech Recognition system. Detta benämns nedan som ASR.  

 

Röststyrningstekniker syftar till att ge maskiner egenskaper som liknar människans 

hörsel. Maskinen kan sedan via röststyrningstekniker känna igen och förstå 

mänskliga röstkommandon och utföra uppgifter baserat på dessa. I dagsläget 

använder de flesta ramverk för röststyrning en server och teknikens kärn-

algoritmer exekveras på denna. Detta leder till att enheter måste vara uppkopplade 

till ett nätverk för att använda tekniken. Användning av tekniken kan begränsas vid 

sämre nätverksförhållanden då det tar längre tid för igenkänningen av ett 

röstkommando (Liu & Zhou, 2014). 

 

Enligt Jiang (2005) kommer outputen från ett ASR-system alltid att vara förenat 

med en rad olika fel. Taligenkännings-tekniken kommer oundvikligen att begå 

misstag under igenkänningar. Därför är det oerhört viktigt att göra en lämplig och 

tillförlitlig bedömning på felsannolikheten av ett ASR-resultat. Detta kräver att 

ASR-systemen automatiskt skall bedöma tillförlitligheten eller sannolikheten att 

röstkommandot är korrekt (Jiang, 2005). 

 

För att möjliggöra mätningar och kvalitetssäkring av denna teknik har en metod 

utvecklats för detta ändamål. Den förmåga som inom ämnet tagits fram som 

bedömningsteknik kallas för konfidensmått. Denna förmåga att själv automatiskt 

kunna utvärdera tillförlitligheten av igenkänningsresultatet betraktas som en 

avgörande teknik för att öka intelligensen hos ett ASR-system. Forskare inom 

ämnet har tagit fram en bedömningsteknik där en poäng på en skala mellan 0 till 

och med 1 beräknas. Exempelvis kan ett konfidensmått beräknas för varje igenkänt 

ord för att indikera troligheten att igenkänningen är korrekt (Jiang, 2005). 
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Enligt Jiang (2005) förekommer problem när systemen för taligenkänning 

migreras från demonstrationer i laborationsmiljöer till faktisk användning i 

verkliga applikationer. Även hos de bästa ASR-system som finns idag så 

förekommer dessa svårigheter. Först och främst försämras vanligtvist systemets 

prestanda under verkliga omständigheter på grund av omgivningsljud, variationer i 

rösten hos talaren, förvrängningar, och många andra faktorer. Behållningen 

och/eller förbättringar av ASR-prestanda i verkliga miljöer har studerats inom 

området under ämnet robust taligenkänning.  

 

Guo, Yamada, Miyabe, Makino och Kitawaki (2016) belyser även problemet med 

graden av nedbrytning av prestanda vid röststyrning i bullriga miljöer. Ett typiskt 

tillvägagångssätt är att förbereda bullrig taldata i den högljudda 

användningsmiljön, för att sedan utföra experiment med rösstyrningstekniken.  

Ett tillvägagångssätt är att först testa tekniken för röststyrning i en tyst miljö, och 

sedan testa samma teknik i en bullrig miljö. Detta ger en uppskattning på hur 

mycket prestandan bryts ned av den bullriga miljön (Guo, L et al, 2016).  

 

En ytterligare aspekt att ha i åtanke enligt Harvey et al. (2010) är att den 

dynamiska räckvidden hos mikrofoner skiljer sig. Det är viktigt att använda en 

mikrofon som bibehåller en stabil signal. 

 

Lockwood och Boudy’s (1992) studie visar att prestandan hos en konventionell 

teknik för röststyrning som ger 100% precishet vid röstkommandon, normalt kan 

sjunka till 30% precishet vid användning i en bil som färdas i 90 km i timmen. Ett 

system med en felmarginal på 1% som är testat i tysta förhållanden får en 

felmarginal på uppåt 50% vid användning i en kaféteriamiljö (Das et al., 1993 ur 

Gong, 1995).   

 

2.3 Ramverk 

Ett mjukvaruramverk är en arkitektur eller infrastruktur som syftar till att stödja 

och möjliggöra integrering och samverkan av mjukvarukomponenter. Ett ramverk 

kan bestå av koncept, tekniker, protokoll, standarder, kontrollmekanismer, 

gränssnitt och processer avsedda att möjliggöra effektiv och flexibel montering av 

system från komponenter i en praktisk miljö. Ett ramverk kan ses som ett 

delsystem innehållande abstrakta och konkreta klasser avsedda för återanvändning 

(Petty, Kim, Barbosa & Pyun, 2014).  

2.3.1 PocketSphinx 

PocketSphinx är skapad av Carnegie Mellon University och är en open source-
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mjukvara för röststyrning. PocketSphinx är en del av CMUSphinx som är den 

generella termen som beskriver alla de röststyrningssystem utvecklade av Carnegie 

Mellon University. PocketSphinx är det ramverk i CMUSphinx som är utvecklad 

för mobila enheter. Detta ramverk är anpassat för offline och algoritmen för 

igenkänning körs lokalt i enheten. Gemensamt för de ramverk inkluderade i 

CMUSphinx är tillvägagångssättet för röstigenkänningen (CMUSphinx, 2015).  

 

Ramverkets teknik för igenkänning av röstkommandon är att dela upp ljudvågen 

skapad av ett röstkommando mellan ord. Sedan analyseras och tolkas dessa olika 

delar separat. För att tolka röstkommandot sammanställs alla de möjliga 

kombinationer av ord som sedan matchas med röstkommandot (CMUSphinx, 

2015).  

2.3.2 iSpeech 

Organisationen iSpeech inc riktar in sig på att utveckla text-to-speech-lösningar 

och röststyrningslösningar. Ramverket är utvecklat för mobila enheter och är ej 

bunden till ett specifikt operativsystem utan kan appliceras på Android, iOS och 

Windows Phone (iSpeech inc, u.å). iSpeech är en online recognition-lösning och 

fungerar inte utan att den mobila enheten är uppkopplad till ett nätverk. På goda 

nätverksförhållanden möjliggör detta mindre krav på hårdvara av den mobila 

enheten samt snabbare exekveringstider för applikationen.  

 

2.4 Konfidensmått 

Konfidensmått används inom robust taligenkänning för att indikera trovärdigheten 

av resultaten skapade av ett röststyrningssystem. Konfidensmåttet beräknas via en 

teknik där ett poäng mellan skalan 0 till 1 tilldelas till resultatet. Poängskalan 

indikerar sedan troligheten att igenkänningen är korrekt (Jiang, 2005). Metoderna 

för att räkna ut konfidensmåttet kan delas in i tre kategorier. 

 

Första kategorin syftar till att räkna ut konfidensmåttet baserat på en kombination 

av ett antal faktorer för förutsägelse. Dessa faktorer samlas in under proceduren för 

avkodning och kan innehålla akustisk och språklig information om 

igenkänningsbeslutet. Alla faktorer för förutsägelser kombineras sedan på ett visst 

sätt för att generera ett sammanslaget resultat för att indikera korrektheten av 

igenkänningsbeslutet (Jiang, 2005).  

 

Den andra kategorin baseras på “Maximum a posteriori estimation (MAP)” (Jiang, 

2005) vilket är en metod inom statistik för att få en poänguppskattning av en ej 

observerad kvantitet av empirisk data.  
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Den tredje kategorin formuleras CM-problemet som en statistisk hypotesprovning. 

Denna kategori fokuserar på “utterance verification (UV)” som syftar till att 

verifiera det påstådda innehållet av ett talat utlåtande. Innehållet av utlåtandet 

hypoteseras av ett taligenkänningssystem, en nyckelorddetektor, eller en mänsklig 

transkriberare (Jiang, 2005).  

 

2.5 Slutsats Röststyrning, ramverk och metoder 

Röststyrning implementeras i system med syfte att tillåta användaren att utföra 

uppgifter med hjälp av rösten. Den vanligaste metoden för att möjliggöra detta är 

att med hjälp av en nätverksansluten enhet skicka röstkommandon till en server. 

De algoritmer ramverket använder för att tolka kommandot exekveras direkt på 

servern. Servern returnerar sedan resultatet av röstkommandot till enheten. Detta 

leder till snabba exekveringstider och tolkningsresultat. En annan metod för att 

möjliggöra detta är att utföra dessa algoritmer offline på enheten. Detta leder till 

att enheten kräver högre datorkraft och mer lagringsutrymme än online-metoden 

(Liu & Zhou, 2014).  

 

Det finns olika ramverk att välja mellan vid utveckling av ett röststyrningssystem. 

Ett mjukvaruramverk är en arkitektur eller infrastruktur som syftar till att stödja 

och möjliggöra integrering och samverkan av mjukvarukomponenter (Petty, Kim, 

Barbosa & Pyun, 2014). De ramverk denna studie belyser är PocketSphinx och 

iSpeech. PocketSphinx är skapad av Carnegie Mellon University och är en open 

source-mjukvara för röststyrning (CMUSphinx, 2015). Ramverket iSpeech är 

utvecklat av iSpeech inc. 

 

För att indikera trovärdigheten av ett igenkänningsbeslutet givet av ett system för 

röststyrning används konfidensmått. Konfidensmåttet består av en skala mellan 0 

till 1 där igenkänningsbeslutet tilldelas en siffra baserat på trovärdigheten av att 

kommandot är korrekt. Enligt Jiang (2005) betraktas denna förmåga att systemet 

själv skall kunna utvärdera tillförlitligheten av igenänningsbeslutet som en 

avgörande teknik för att öka intelligensen hos ett ASR-system. 

 

Problem förekommer när dessa system migreras från demonstrationer i 

laborationsmiljöer till faktisk användning i verkliga applikationer. Prestandan för 

systemen försämras under dessa verkliga omständigheter på grund av bland annat 

omgivningsljud (Jiang, 2005). Även Guo et al. (2016) belyser detta problem och 

uppger att ett typiskt tillvägagångssätt är att förbereda bullrig taldata i den 

högljudda användningsmiljön, för att sedan utföra experiment med 

rösstyrningstekniken.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetodik 

I detta kapitel redogör vi för forskningsprocessen samt litteraturstudien för 

arbetet.  

3.1.1 Forskningsprocessen 

Figur 4 visar forskningsprocessen för denna studie. Studien följer stegen enligt de 

blåmarkerade boxarna i modellen. Arbetet började med en litteraturstudie som gav 

underlag för forskningsfrågorna för studien (se kap. 2). För att uppnå 

forskningsfrågorna är forskningsstrategin för arbetet experiment (se kap. 3.5). 

Experimentet utfördes genom observationer som sedan genererade kvantitativ data 

(se kap. 3.3). I kapitel 3.6 Experimentell metod redogör vi för hur experimentet 

genomfördes. 

 
Figur 4. Forskningsprocessen, tagen från Oates (2006) 

3.1.2 Litteraturstudier 

Enligt Oates (2006, s.72) delas litteraturstudier upp i två delar. Den första delen 

syftar till att hitta inspiration till ideér om ämne i litteraturen, samt att hitta relevant 

material om eventuella ämnet. Forskaren söker efter upplysta problem inom ämnet 

och vilka problemområden som kräver mer forskning. Denna första del i processen 

ger forskaren en överblick över området och hjälper att hitta ett problemområde. 

Den andra i processen syftar till att hitta litteratur som ämnar att stå som grund för 

kunskapsbidraget i arbetet, denna litteratur används i referensramen för detta 

arbete.  
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Ämnesområdet för rapporten bestämdes innan litteraturstudien och är 

brusreducering för röststyrning. De sökverktyg vi har använt oss av är Summon 

och Google Scholar. Vi begränsade sökningen efter endast vetenskapliga artiklar. 

Utöver denna åtgärd för att kritiskt granska litteraturen har vi även studerat 

trovärdigheten hos författaren och dess referenser. Litteraturen granskades genom 

att studera utgivningsåret för källan och hur ofta den var refererad till. För att finna 

fler artiklar inom ämnet har vi studerat de funna artiklarnas referenser och använt 

oss av dessa för att skapa den teoretiska referensramen för arbetet.  

 

De nyckelord vi har använt vid sökningen är samtliga på engelska, detta för att få 

fler resultat. De främsta nyckelorden är speech recognition, speech recognition in 

noisy environments, robust speech recognition. Sökningen visade att ett flertal 

befintliga vetenskapliga artiklar inom ämnet berört brusreducering för röststyrning. 

Tidsspannet för de vetenskapliga artiklarna i arbetet är mellan år 1995 och 2016. 

Sökningen gav ett begränsat antal träffar angående brusreducering för röststyrning 

i Android-applikationer.  

 

3.2 Konfiguration och utveckling av prototyper 

Två prototyper har utvecklats med hjälp av två befintliga röststyrningsramverk. 

Båda prototyperna har utvecklats för Android och på plattformen Android Studio. 

Prototyp 1 benämnd P1 har utvecklats med hjälp av ramverket PocketSphinx. 

Prototyp 2 benämnd P2 har utvecklats med hjälp av ramverket iSpeech.  

3.2.1 PocketSphinx 

För utvecklandet av P1 gjordes användes CMUSphinxs’s SDK för PocketSphinx. 

Den SDK som är anpassad för Android-utveckling användes och denna SDK är 

skriven i Java. Applikationen har utvecklats som en native-app och är endast 

lämpad för Android-enheter. PocketSphinx har i version (2017-04-11) en inbyggd 

brusreducering, detta ledde till att inga egna modeller för brusreduceringen 

utvecklades. Den ordlista som användes var den engelska och amerikanska 

varianten av cmudict, denna lista innehåller 133420 ord. Eftersom att endast ett 

fåtal kommandon behövs för att navigera applikationen så skapades en egen gram-

fil med de relevanta ord som fungerade som kommandon. I denna gram-fil listades 

nyckelordet tap. Denna fil fungerar som ett filter, när deltagaren uttalar ett 

kommando matchas detta mot det ord i listan som PocketSphinx anser mest likt.  

 

Algoritmen för matchningen och röstigenkänningen körs lokalt i telefonen och 

ingen internetuppkoppling krävs för använda denna prototyp. Eftersom att 

matchningen körs lokalt så tillåter detta applikationen att läsa av kommandon i 

realtid. För att få tillgång till enhetens mikrofon används klassen 
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SpeechRecognizer som är en befintlig klass. 

 

Vi stötte inte på några större problem vid utvecklingen av denna prototyp. 

CMUSphinx’s dokumentation som tillhandahålls via deras hemsida är utförlig och 

den information som behövdes finns där. 

3.2.2 iSpeech 

För utvecklandet av P2 användes ramverket iSpeech som utvecklats av 

organisationen iSpeech inc. iSpeech SDK 1.3.9 användes och även den är lämpad 

för Android. Applikationen har utvecklats som en native-app och är endast lämpad 

för Android-enheter. Detta ramverk har inbyggd brusreducering, inga specifika 

modeller för brusreduceringen utvecklades av oss. Algoritmen för matchningen 

utförs online via iSpeech’s API, vilket innebär att det inte är möjligt att läsa av 

inmatningen i realtid. Istället görs en inspelning av de kommandon som utförs som 

analyseras efter att inspelningen avslutas.  

 

Detta ramverk var inte lika enkelt att arbeta avseende konfiguration av egna 

kommandon och filtrering. Det API som tillhandahålls är det som är anpassat för 

denna SDK.  
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3.3 Dataanalys 

Kvantitativ data är data eller bevis baserat på siffror. Det är den vanligaste typen 

av data genererad av experiment eller enkäter, men kan även genereras av andra 

forskningsstrategier. Syftet med kvantitativ data är att hitta mönster och dra 

slutsatser baserat på dessa mönster (Oates, 2006 s265). För att analysera den data 

som genererats ur experimentet i denna studie har en kvantitativ dataanalys 

genomförts.  

 

Det finns fyra olika mätskalor inom kvantitativ dataanalys. Dessa är nominalskala, 

ordinalskala, intervallskala och kvotskala. Nominalskala beskriver kategorier och 

använder inga egentliga numeriska siffror. Denna typ av data kallas även 

kategorisk data. Kategorisk data kan t.ex vara kön, yrke, eller ålder (Oates, 2006 

s265). Den data som genererats i denna studie är nominal, två stycken kategorier 

har registrerats, korrekt och inkorrekt. Dessa två kategorier representerar om ett 

utför kommando registrerats korrekt av prototypen eller ej.  

 

Dikotom skala innebär att en variabel vid mätningen endast har två värden 

(Delander & Niklasson, 1987). Kategorierna för detta experiment är just i dikotom 

skala då de endast har två möjliga utfall. Denna data sammanställas i kategorier 

som representeras av den miljö som testats. 

 

När skalvärden omvandlas på ett felaktigt sätt inom statistisk testning blir det svårt 

att tolka resultaten enligt Siegel (1956). Ett parametriskt test kan användas för alla 

typer av data, svårighetsgraden gällande tolkning av testet beror på hur 

observationer omvandlats till numeriska värden. Siegel (1956) listar ett antal 

fördelar med icke-parametriska statistiska test. Till exempel om prov-storleken är 

liten eller om data inte är normalfördelad. Icke-parametriska metoder kan även 

hantera data som är kategorisk, detta stämmer överens med den data som genereras 

i denna studie. Icke-parametrisk statistik fokuserar mer på att rangordna resultat 

snarare än de numeriska värden som framkommer. Icke-parametriska metoder är 

användbara även där data inte går att sortera. Den data som utvinns används inte 

till att beräkna medelvärden utan fokuserar snarare på att använda medianen 

(Siegel, 1956).  

 

I denna studie har vi valt att inte tillämpa det konfidensintervall som vanligtvis 

används för att mäta precishet vid röststyrning. Anledningen till detta är att det inte 

finns något utrymme för feltolkningar, att ett kommando matchas mot till exempel 

ett ord som stämmer överens till 75% är ej tillräckligt. Vi har valt att mäta 
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precishet i 1 och 0 där 1 representerar ett rätt kommando och 0 ett felkommando. 

 

Kontingenstabeller (Korstabeller) är enligt De Vaux et al. (2016) sannolikt den 

mest flexibla metoden gällande analys av relationer och samband.  

 

Det är vanligt att icke-parametriska test fokuserar mer på att rangordna resultaten 

baserat på andra värden än de numeriska. Den data som genererats är inte 

normalfördelad och behandlas i denna studie med hjälp av icke-parametriska 

metoder (Siegel, 1956).     

 

När forskare är intresserade av hur många svar som faller under en specifik 

kategori och sedan vill hitta ett samband kan ett chitvå-test användas. Testet syftar 

till att testa om det finns en signifikant skillnad mellan det observerade värdet för 

varje kategori och det förväntade värdet baserat på nollhypotesen (Siegel, 1956). 

Chitvå-test tillämpas enligt De Vaux et al. (2006) på kontingenstabeller för att 

fastslå säkerheten mellan att det finns ett samband mellan två variabler.  

Formeln för Chi-två är följande:  

 

𝑥² =  ∑((𝑓0 − 𝑓𝑒)^2/𝑓𝑒) 

𝑥² = Chitvå-värdet 

𝑓0 = Observerad frekvens i en cell 

𝑓𝑒 = Förväntad frekvens i en cell 

∑ = Summa 

𝑘  = Antalet celler 

 

Chitvå-testet klassas som ett icke-parametriskt test och kan användas vid 

behandling av dikotom data. (Siegel, 1956). Chitvå-testen har genomförts med 

hjälp av programvaran R. Det förväntade värdet som finns med i tabellen har 

beräknats utifrån formeln: Förväntat värde  =  (radsumma * kolumnsumma) / 

totala antalet.  

 

3.4 Analysmetod 

För att analysera den data som experimentet utmynnat i har tabeller och diagram 

använts. De olika kategorierna presenteras med hjälp av stapeldiagram och 

kontingenstabeller. Stapeldiagram används för att visa frekvensen för att grafiskt 

påvisa resultatet och jämföra de olika decibelnivåerna och prototyperna.  

 

Det förväntade värdet används som en måttstock i kontingenstabellerna för att 

visualisera skillnaden mellan det statistiska förväntade värdet och det verkliga 

värdet (Oates, 2006). För att räkna ut tabellens frihetsgrad används formeln (R-1) 



 

15 

 

x (C-1) där R representerar antalet rader i tabellen och C antalet kolumner (Oates, 

2006). De tabeller som vi använt i denna studie har 3 rader och 2 kolumner, 

frihetsgraden blir därav 2. För att sambandet ska kunna klassas som statistiskt 

signifikant måste värdet från chitvå-testet överstiga de värden som visas i 

kolumnen för frihetsgrad 2 (se figur 5).  

 

 
Figur 5. Tabell avseende frihetsgrad (Oates, 2006). 

3.5 Experiment  

Enligt Oates (2006) är ett experiment en strategi som undersöker orsak och verkan 

samt att bevisa eller vederlägga en tillfällig förbindelse mellan en faktor och ett 

exempel. Forskare utvecklar en teori om valt ämne, detta leder sedermera till ett 

påstående baserat på en teori som kan t estas empiriskt med hjälp av ett 

experiment. 

Ett experiment designas sedan för att bevisa eller motbevisa en hypotes. Alla 

faktorer som kan påverka resultatet exkluderas från denna studie, förutom den 

faktor som innefattar hypotesen. 

  

Enligt De Vaux, Velleman och Bock (2016) ämnar experiment att studera 

relationen mellan två eller fler variabler. När ett experiment genomförs måste en 

oberoende variabel identifieras och användas för att manipulera samt en beroende 

variabel för att mäta. 

 

Oates (2006) påpekar vikten av kontroll gällande experiment, endast en faktor ska 

orsaka en observerad förändring. Det är därför viktigt att försöka kontrollera alla 

variabler, antingen alla på en gång eller med hjälp av en sekvens av experiment för 

att säkerställa att endast en faktor är orsaken till förändring.  

 

När experimentet för denna studie designades hade vi Oates (2006) och De Vaux 

et al. beskrivningar i åtanke. Det viktiga enligt denna beskrivning är att utforma en 

hypotes som testas, att kontrollera och mäta de variabler som används samt intern 

och extern validitet.  
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3.5.1 Klassisk experimentell design 

För denna studie valdes klassisk experimentell design, denna design lämpar sig när 

två stycken grupper ska testas. Enligt Bryman och Bell (2011) skapas två grupper 

som utgör grunden för den experimentella manipulationen av den oberoende 

variabeln när en klassisk experimentell design används. En av 

experimentgrupperna fungerar som en kontrollgrupp, denna grupp utsätts inte för 

den experimentella variationen. Den andra gruppen utsätts för variationen, den 

beroende variabeln mäts före och efter experimentet.  

 

Även De Veaux et al. (2016) beskriver ett antal principer som bör följas när 

experimentell design tillämpas. Dessa principer påminner mycket om den 

beskrivning som Bryman och Bell (2011) anger. Fokus ligger på att kontrollera 

den miljö där experimentet utförs för att testgrupperna ska ha lika förhållanden.  

 

3.6 Experimentell metod 

I detta kapitel beskriver vi genomförandet av experimentet. De tre decibelnivåerna 

som hädanefter benämns dB beskrivs. Med detta experiment ämnar vi utvinna data 

som kan användas för att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

Baserat på den tidigare forskning som nämnts i detta kapitel definieras 

nollhypotesen som: Antal korrekt registrerade kommandon minskar inte vid 

bullriga miljöer. Den alternativa hypotesen definieras således som: Antal korrekt 

registrerade kommandon minskar vid bullriga miljöer. . 

 

Experimentets syfte är att se hur mycket prestandan minskar vid användning av de 

två röststyrningsramverken i bullriga miljöer. Miljön där applikationen slutligen 

kommer att användas uppkommer till en ungefärlig ljudnivå på 80 decibel enligt 

N.J. Pejovic (personlig kommunikation, 25 April 2017).  

 

Baserat på detta testades prototyperna i tre olika miljöer med tre olika 

decibelnivåer (härmed benämnt dB). Dessa miljöer har bakgrundsljud på 25dB, 

60dB samt 80dB. Testmiljön med 25dB representerar en miljö utan bakgrundsljud. 

Testmiljön med 80dB representerar den verkliga miljön applikationen kommer att 

användas i. Ytterligare en miljö valdes att testa ramverken i med en ljudnivå på 

60dB. Detta för att få fler mätvärden att jämföra de resterande två miljöerna med.  

Den oberoende variabeln för detta experiment är decibel, och den beroende 

variabeln är antal rätt kommandon. Detta för att kunna se ett samband gällande 

decibel och antal rätt kommandon som utförs via röststyrningen. 

 

För att försöka återskapa ljudnivån och typen av ljud som förekommer i en 
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förlossningssal användes ljudinspelningar av förlossningar. Totalt fyra 

inspelningar spelades upp under experimentet i varsin högtalare. I figurerna 6, 7, 

och 8 nedan visas decibelnivåerna under de tre olika testerna. Graferna i figurerna 

6, 7, och 8 visar att ljudnivån i miljöerna inte är konstant då det är riktiga 

ljudinspelningar av förlossningar som använts. De ljudnivåer som benämns i 

rapporten är en avrundning från den medelnivå som miljöerna uppmätte. Grafen är 

framtagen med mobilapplikationen Sound Recorder. Applikationen tillåter endast 

mätningar under 30 sekunder vilket gjorde att vi fick lägga samman tre mätningar 

och 10 sekunder på en fjärde mätning. Sammanläggningen i graferna gjordes i 

programmet Photoshop. 

 

För att säkerställa att varje deltagare utsattes för samma bakgrundsljud och 

ljudnivå så startades de fyra ljudinspelningarna om innan nästa deltagare påbörjade 

sitt experiment. 

 
Figur 6. Denna graf visualiserar decibelnivån för den miljö som representerade 25dB 
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Figur 7. Denna graf visualiserar decibelnivån för den miljö som representerade 60dB 

 
Figur 8. Denna graf visualiserar decibelnivån för den miljö som representerade 80dB 

Tabell 1 nedan visar de uppmätta värden av ljudnivån på den position i rummet där 

experimentet utfördes. Dessa värden har uppmätts med hjälp av 

mobilapplikationen Sound Recorder. För att säkerställa att dessa värden är 

korrekta användes även mobilapplikationen Buller, skapad av Arbetsmiljöverket.   

 

Miljö Min dB Medel dB Max dB 

25dB 23.6 27  29 

60dB 55  61 74 

80dB 63 81 87  
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Tabell 1. Värden av ljudnivåer.  

 

Den oberoende variabeln för detta experiment är decibel, och den beroende 

variabeln är antal rätt kommandon. Detta för att kunna se ett samband gällande 

decibel och antal rätt kommandon som utförs via röststyrningen. 

 

Rummet där experimentet utfördes uppmäter 60kvm. Decibelnivån mättes på den 

position i rummet där deltagarna utförde kommandon, detta gjordes för att 

säkerställa att den möjliga variation i resultatet endast påverkas av manipulation av 

variabeln. Den enhet som prototyperna installerats på var en smartphone, Huawei 

Pro Mate 9. Högtalarnas position i rummet representerar en varsin födsel och 

ställdes i en kvadrat runt testpersonen och enheten med fyra meters mellanrum.  

 

Enligt N.J. Pejovic (personlig kommunikation, 25 April 2017) framkom det att 

användarna av applikationen kommer att vara jämt fördelat mellan kvinnor och 

män. I detta experiment deltog 10 personer, hälften män och hälften kvinnor. 

Deltagarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, då ingen av deltagarna behövde 

någon form av tidigare erfarenhet för att delta i detta experiment. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att personer som för tillfället finns tillgängliga för 

forskaren väljs ut som deltagare (Bryman & Bell, 2011). Urvalet påverkar därför 

inte resultatet av experimentet. Dessa deltagare delades sedan slumpmässigt in i 

två stycken grupper, fem stycken i vardera grupp. 

 

För att alla användare skulle utföra experimentets kommandon med samma 

intervall fick deltagarna se en video. Videon visade en vit cirkel som färgades grön 

när deltagarna skulle ange ett kommando. Grön färg visades var tionde sekund, 

varje experiment varade i 100 sekunder.  Anledningen till att denna video 

användes var för att deltagarna skulle använda detta kommando lika många gånger 

och med samma tidsintervall som i sin tur leder till att experimentets validitet ökar 

(De Vaux et al., 2016). Kommandot som testades var ordet “Tap”.  

 

Deltagarna instruerades att ange ett kommando 10 gånger. Under tiden deltagarna 

utförde sina kommandon räknades antal korrekta av dessa i en tabell. Grupp 1 

agerade kontrollgrupp och testade båda prototyperna i en tyst miljö. Anledningen 

till att en kontrollgrupp användes var för att kontrollera de möjliga effekterna av 

ett visst kausalt resultat. Grupp 2 testade båda prototyperna i de två resterande 

miljöerna. Båda grupperna började med att testa P1 följt av P2. Under 

experimentet var inte deltagarna samlad i en grupp utan var ensam i rummet med 

oss.  
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Grupp 1 genomförde totalt 50 kommandon per ramverk i den tysta miljön. Grupp 

2 genomförde totalt 50 kommandon per ramverk i de två återstående miljöerna. 

Totalt antal observationer uppgår till 300.  

 

3.6.1 Intern och extern validitet 

Ett experiment har god intern validitet om mätningar som erhålls beror på de 

manipulationer av den oberoende variabeln och inte på grund av andra faktorer 

Oates (2006). Skillnader mellan kontrollgruppen och den experimentella gruppen 

avseende förkunskaper och egenskaper bedöms ej relevant. Andra aspekter som 

mognad, historia, skillnader i beteende på grund av deltagande i experiment kan 

även de uteslutas. Alla tester utfördes under samma dag där kommandon utfördes 

av deltagaren och registrerades av oss.  

 

Experimentet genomfört i studien baseras på relevanta teorier i ämnet röststyrning 

i bullriga miljöer (se kap. 2). De resultat studien genererar presenteras i både 

tabellform och grafiskt i stapeldiagram. Även Chitvå-test har brukats för att 

säkerställa sambandet mellan decibelnivå och antal korrekt registrerade 

kommandon (Oates, 2006). 
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4. Resultat och Analys 

I detta kapitel redogör vi för de resultat genererade av experimentet. Kapitel 4.1 

visar resultat av prototyperna med kommandon genomförda i miljön med 

ljudnivån  25dB, kapitel 4.2 med ljudnivån 60dB, och kapitel 4.3 ljudnivån 80dB. 

Prototyp 1 benämnt P1 har ramverket PocketSphinx implementerat. Prototyp 2 

benämnt P2 har ramverket iSpeech implementerad.  

 

4.1 Resultat av 25dB 

Figur 9 och figur 10 visar de resultat genererade av de två testen utförda med 

prototyperna i miljön med en ljudnivå på 25dB. Dessa test är utförda av deltagare i 

grupp 1. Deltagarna testade först P1 och sedan P2.  

4.1.1 Prototyp 1  

Figur 9 visar antalet korrekta kommandon registrerade av P1 i miljön med en 

ljudnivå på 25dB. Totalt genomförda kommandon per deltagare var tio. Resultatet 

av detta test slutade i att samtliga kommandon genomförda av deltagarna 

registrerades.  

 

 
Figur 9. P1 25dB 

4.1.2 Prototyp 2 

Figur 10 visar antalet korrekta kommandon registrerade av P2. Även detta test 

resulterade i att samtliga kommandon genomförda av deltagarna registrerades.  
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Figur 10. P2 25dB 

4.1.3 Sammanställning 

Totalt 50 kommandon utfördes per prototyp i denna miljö. Som resultatet visar ser 

vi att samtliga kommandon registrerades. Tetta test utfördes av deltagarna i grupp 

1 som agerar som kontrollgrupp för de resterande testen. Syftet med att utföra 

detta test var att se prestandan hos de två olika ramverken i en tyst miljö, för att 

sedan jämföra dessa resultat med resultaten genererade av testerna på de två 

resterande miljöerna. Detta test står sedan som grund för hur mycket prestandan 

påverkas i de andra miljöerna.  
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4.2 Resultat av 60dB 

I detta kapitel redogör vi för resultaten genererade av de två testen utförda med 

prototyperna i miljön med en ljudnivå på 60dB. Dessa test är utförda av deltagare i 

grupp 2. Deltagarna testade först P1 och sedan P2.  

4.2.1 Prototyp 1 

Figur 11 visar antalet korrekta kommandon registrerade av prototyp 1 vid test i en 

miljö med ljudnivå på 60dB. Antalet utförda kommandon uppgår till tio per 

deltagare. Flest registrerade kommandon gjordes av deltagare 4 som uppgår till sex 

korrekt registrerade kommandon. Resterande deltagares registrerade kommandon 

uppgår till fem. Totalt antal registrerade kommandon för testet med prototyp 1 i 

denna miljö uppgår till 26 av totalt 50, vilket motsvarar 52% registrerade 

kommandon. Detta visar att precisionen för prototypen har sänkts med 48% 

jämfört med miljön med en ljudnivå på 25dB. 

 

 
Figur 11. P1 60dB 
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4.2.2 Prototyp 2 

Resultatet av testet med prototyp 2 i miljön med en ljudnivå på 60dB visas i figur 

12. Av de totalt tio kommandon som angavs från varje deltagare registrerades tre 

av dessa från tre deltagare. Två kommandon registrerades av de resterande två 

deltagarna. Totalt antal registrerade kommandon för testet med prototyp 2 i denna 

miljö uppgår till 13 av totalt 50, vilket motsvarar 26% registrerade kommandon. 

Precisionen för prototypen har minskat med 74% från den miljön med en ljudnivå 

på 25dB till denna miljö.  

 
Figur 12. P2 60dB 

4.2.3 Sammanställning 

Baserat på resultaten i kapitel 4.2.1 och kapitel 4.2.2 gjorde ramverket 

PocketSphinx bäst ifrån sig i denna testmiljö. iSpeech’s precision minskade med 

74% vid användning i denna miljö medan PocketSphinx precision minskade med 

52%.   
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4.3 Resultat av 80dB 

I detta kapitel redogör vi för resultaten genererade av de två testen utförda med 

prototyperna i miljön med en ljudnivå på 80dB. Dessa test är utförda av deltagare i 

grupp 2. Deltagarna testade först P1 och sedan P2.  

4.3.1 Prototyp 1 

Figur 13 visar antalet korrekta kommandon registrerade av prototyp 1 vid test i en 

miljö med ljudnivå på 80dB. Av de tio utförda kommandona var, registrerades tre 

av dessa av deltagare 1 och deltagare 3. Två kommandon registrerades av de tio 

utförda av deltagare 2 och deltagare 4. Ett kommando registrerades av deltagare 5. 

Totalt antal registrerade kommandon för testet med P1 i denna miljö uppgår till 11 

av totalt 50. Detta motsvarar 22% vilket betyder att precisionen för prototypen har 

minskat med 78%.  

 

 
Figur 13. P1 80dB 
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4.3.2 Prototyp 2 

Testet genomfört med prototyp 2 i miljön med en ljudnivå 80dB resulterade i att 

totalt ett kommando av sammanlagt 50 stycken, registrerades av en av deltagarna 

(se figur 14). Detta motsvarar 2% och precisionen minskar med 98% jämfört med 

test av prototypen i den miljön med en ljudnivå på 25dB. 

 

 
Figur 14. P2 80dB 

4.3.3 Sammanställning 

Som visat i figur 13 och figur 14 registrerade PocketSphinx flest kommandon i 

miljön. Pocketsphinx’s precision minskade med 78% i denna miljö jämfört med 

miljön med 25dB, medan iSpeech’s precision minskade med 98%.  
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4.4 Kontingenstabeller och Chitvå-test 

I detta kapitel presenteras den data som insamlats med i kontingenstabeller och 

resultat av de chitvå-test som utförts på dessa tabeller.  

4.4.1 Chitvå-test prototyp 1 [PocketSphinx]  

Det är tydligt att antalet korrekt registrerade kommandon minskar när decibelnivån 

ökar hos P1, det beräknade chitvå-värdet uppgår till 63.547 vilket betyder att det 

finns en tydlig statistisk signifikans.  

 

Det förväntade värdet för antal rätt uppgår till 28,33. Tabell 2 visar att i testet 

genomfört i miljön med en ljudnivå på 25dB överskrider det faktiska värdet det 

förväntade värdet. Det förväntade värdet för antal fel uppgår till 21,66 och 

överskrids vid testet i miljöerna med ljudnivå 60dB samt 80dB. Totalt antal rätt för 

P1 uppgår till 85 rätt och 65 fel.  

 

 Rätt Fel Total 

25dB 

 

Förväntat värde 

50 

 

28,33 

0 

 

21,66 

50 

60dB 

 

Förväntat värde 

26 

 

28,33 

24 

 

21,66 

50 

80dB 

 

Förväntat värde 

11 

 

28,33 

39 

 

21,66 

50 

Total 85 65 150 

Tabell 2. Kontingenstabell för test av P1 

4.4.2 Chitvå-test prototyp 2 [iSpeech]  

Även hos P2 är det tydligt att antalet korrekt registrerade kommandon minskar när 

decibelnivån ökar. Det beräknade chitvå-värdet uppgår till 106.67 vilket betyder 

att det även här finns en tydlig statistisk signifikans.  

 

Det förväntade värdet för antal rätt uppgår till 21,33 och som visat i tabell 3 

överskrids endast det förväntade värdet av det faktiska värdet vid testet i 25dB. 

Det förväntade värdet för antal fel uppgår till 28,66 och överskrids vid testet i 
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miljön med ljudnivå på 60dB samt 80dB. 

 

 Rätt Fel Total 

25dB 

 

Förväntat värde 

50 

 

21,33 

0 

 

28,66 

50 

 

 

60dB 

 

Förväntat värde 

13 

 

21,33 

37 

 

28,66 

50 

80dB 

 

Förväntat värde 

1 

 

21,33 

49 

 

28,66 

50 

Total 64 86 150 

Tabell 3. Kontingenstabell för test av P2 
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4.4.3 Prototyp 1 [PocketSphinx] & 2 [iSpeech] 

I tabell 4 har de kommandon som registrerats för de båda prototyperna 

sammanställts i samma tabell. Det är även i denna tabell tydligt att antalet korrekt 

registrerade kommandon minskar när decibelnivån ökar, det beräknade chitvå-

värdet uppgår till 164.51 vilket betyder att det finns en tydlig statistisk signifikans.  

 

Tabell 4 visar att det förväntade värdet för antal rätt uppgår till 49,66 och det 

värdet överskrids endast vid testet i 25dB. Det förväntade värdet för antal fel 

uppgår till 50,33 och överskrids i testet med ljudnivå på 60dB samt 80dB. Totalt 

antal rätt för P1 och P2 tillsammans uppgår till 149 rätt och 151 fel. Precisionen 

för 60dB uppgår till 37% korrekt registrerade kommandon, precisionen sjunker 

dock till 12% korrekt registrerade kommandon vid 80dB.  

 

 Rätt Fel Total 

25dB 

 

Förväntat värde 

100 

 

49,66 

0 

 

50,33 

100 

 

 

60dB 

 

Förväntat värde 

37 

 

49,66 

63 

 

50,33 

100 

 

 

80dB 

 

Förväntat värde  

12 

 

49,66 

88 

 

50,33 

100 

 

 

Total 149 151 300 

Tabell 4. Sammanfattande kontingenstabell 

4.5 Slutsats 

Både P1 och P2 uppvisade ett hundraprocentigt resultat avseende precision i en 

tyst miljö (25dB). Vid 60dB sjönk precisionen till 48% korrekt registrerade 

kommandon för P1 och 26% för P2. Vid 80dB sjönk precisionen ytterligare och P1 

uppvisade ett resultat på 22% och P2 2%. Stapeldiagram och kontingenstabeller 

har brukats för att presentera och analysera den data som experimentet resulterade 

i. Chitvå-testet påvisar att det finns en statistisk signifikans för sambandet mellan 

antal korrekt registrerade kommandon och ljudnivå.  

 

Enligt Lockwood och Boudy (1992) kan en konventionell teknik för röststyrning 
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sjunka från 100% precishet i tysta miljöer, till 30% i en bil som färdas 90 km i 

timmen. Även Das et al (1993, ur Gong) påvisar i deras studie att ett system testat i 

tysta förhållanden med en felmarginal på 1%, kan få en felmarginal på uppåt 50% 

vid användning i en kaféteriamiljö. Trots att dessa källor är från 1992 respektive 

1993 påvisar resultatet i denna studie att även de moderna tekniker som testats i 

denna rapport har brister i precisionen när dessa används i bullriga miljöer.  

 

Testet genomfört med ramverken i en miljö med ljudnivån 60dB resulterade i att 

PocketSphinx registrerade 48% av kommandona korrekt. iSpeech registrerade 

26% av kommandona korrekt. PocketSphinx’s resultat för 60dB påvisar att de 

tester som utfördes av Gong (1993) i en kaféteriamiljö har en liknande felmarginal. 
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5. Slutsats 

Detta är det avslutande kapitlet där vi svarar på våra forskningsfrågor, diskuterar 

resultatet, och redogör för vidare forskning inom ämnet. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor och diskussion 

Frågeställningarna i denna studie är: 

1. Hur påverkas röststyrningsramverks precision i bullriga miljöer? 

2. Är precisionen tillräcklig för att använda dessa ramverk i bullriga miljöer? 

3. Vilket ramverk har bäst precision i dessa miljöer? 

 

Liu och Xiu (2014) påvisar i sin studie att röststyrningsramverket PocketSphinx 

fungerar utmärkt avseende precision. Studien är genomförd i en tyst miljö, den 

miljö som representerar 25dB i denna studie har en precision på 100% och kan 

således styrka resultatet i Liu och Xiu’s studie gällande denna miljö. Precisionen 

försämras dock avsevärt och de påvisas utifrån de resultat genererade av 

experimentet. Baserat på detta drar vi slutsatsen att i dagsläget minskar teknikernas 

precision ju högre ljudnivån är gällande användningsmiljön. Detta påvisar att 

brusreduceringen i teknikerna måste vidareutvecklas mot användning i miljöer 

med högre ljudnivåer för att kunna användas utan komplikationer. Resultatet i 

denna studie styrker således Jiang’s (2005) påstående att problem uppstår när 

taligenkänning migreras från demonstrationer i laborationsmiljöer till den verkliga 

användningsmiljön. 

 

Nollhypotesen i experimentet var: antal korrekt registrerade kommandon minskar 

inte vid bullriga miljöer. Baserat på resultaten genererade av experimentet 

förkastar vi nollhypotesen.   

 

Resultatet av experimentet visar att PocketSphinx’s precision minskar med 52% 

vid användning i miljön med en ljudnivå på 60dB jämfört med miljön med 25dB. I 

den andra bullriga miljön med 80dB minskar ramverkets precision med 79%. 

iSpeech’s precision minskar med 78% i 60dB-miljön och med 92% i 80dB-miljön. 

Som visat i resultatkapitel 4 gjorde ramverket PocketSphinx bäst ifrån sig i 

testerna i de bullriga miljöerna jämfört med iSpeech. Detta baseras på att 

PocketSphinx registrerade flest kommandon i både miljön med en ljudnivå på 

60dB och 80dB. Anledningen till att PocketSphinx gjorde bäst ifrån sig i testerna 

tror vi beror på att ramverket ständigt vidareutvecklas och uppdateras. 

CMUSphinx fortsätter forska inom ämnet för att kunna vidareutveckla tekniken på 

bästa sätt och hittar på så sätt nya lösningar för algoritmerna hos brusreduceringen.  
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Enligt Guo et al. är ett typiskt tillvägagångssätt vid utveckling av 

röststyrningstekniker att förbereda bullrig taldata i den högljudda 

användningsmiljön, för att sedan utföra experiment med röststyrningstekniken. Vi 

tror att det skulle gå att uppnå bättre resultat med PocketSphinx om modellerna 

tränas med hjälp av inspelade ljudfiler i de verkliga miljöerna där applikationen 

ska användas.  

 

Det är högst väsentligt att funktionerna i den slutliga applikationen fungerar då den 

skall användas i ett medicinskt syfte. Efter det genomförda experimentet och 

baserat på de genererade resultaten av testerna drar vi slutsatsen att de två 

ramverkens precision inte är tillräcklig för att användas i varken miljöer med 

ljudnivå på 60dB, eller 80dB. Med detta som grund så anser vi att precisionen hos 

dessa ramverk inte är tillräcklig för att användas i NeoTapLS. För att teknikerna 

skulle kunna användas i NeoTapLS syfte anser vi att precisionen bör ligga på runt 

100% för att inte teknikerna skall missa eller felbedöma några röstkommandon.  

 

5.2 Vidare forskning 

I denna studie har vi avgränsat oss till att endast kartlägga skillnader hos 

prestandan i röststyrningsramverken i tre miljöer. Ytterligare test av de två 

ramverken i en miljö med en ljudnivå mellan 25dB och 60dB kan utföras för att 

kartlägga var gränsen går för vid vilken ljudnivå precisionen börjar försämras.  

 

De tre miljöerna de två utvalda ramverken testats i är i denna studie endast 

testmiljöer med bakgrundsljud skapad av uppspelningar av inspelade 

förlossningar. Vidare test av ramverken kan utföras i den verkliga 

användningsmiljön där detta resultat jämförs med resultatet i denna studie.  

 

Ytterligare avgränsning i detta arbete är att endast undersöka just precision baserat 

på bullriga miljöer. Mer forskning krävs om prestandan skiljer sig av andra 

faktorer som typ av mikrofon, typ av enhet, samt om tekniken är offline eller 

online. 

 

I denna studie har kommandot “tap” utförts 300 gånger på de två ramverken i de 

tre olika miljöerna. Vidare test av dessa ramverk krävs innan några definitiva 

slutsatser kan dras. Eftersom endast ett kommando har testats i denna studie kan 

vidare test av ramverken utföras med en variation av kommandon.  

 

 

 

  



 

33 

 

6. Referenser 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Oxford: 

Oxford University Press. 

 

CMUSphinx. (2015). About CMUSphinx. Hämtad 2017-04-11, från 

http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/about 

 

De Veaux, D. R., Velleman, F. P.,  & Bock, E. B. (2016). Stats: Data and Models. 

Edinburg Gate: Pearson Education Limited. 

 

Delander, L., & Niklasson, H. (1987). Metoder för evalueringar av 

arbetsmarknadspolitik. Köpenhamn: Nordic Council of Ministers.  

 

Gong, Y. (1995). Speech recognition in noisy environments: A survey. Speech 

communication, 16(3), 261-291.  

 

Guo, L., Yamada, T., Miyabe, S., Makino, S., & Kitawaki, N. (2016). Performance 

estimation of noisy speech recognition using spectral distortion and recognition 

task complexity. Acoustical Science and Technology, 37(6), 286-294. 

 

Harvey, A. P., McCrindle, R. J., Lundqvist, K., & Parslow, P. (2010). Automatic 

speech recognition for assistive technology devices. In Proceedings Of The 8th 

International Conference On Disability Virtual Reality And Associated 

Technologies. Valparaíso (pp. 273-282). 

 

iSpeech inc. (u.å). ISPEECH TEXT-TO-SPEECH FEATURES. Hämtad 2017-04-

11, från https://www.ispeech.org/developers 

 

Jiang, H. (2005). Confidence measures for speech recognition: A survey. Speech 

communication, 45(4), 455-470. 

 

Liu, X. F., & Zhou, H. (2014). A Chinese Small Vocabulary Offline Speech 

Recognition System Based on Pocketsphinx in Android Platform. Applied 

Mechanics and Materials 623, (pp), 267-273. doi: 

10.4028/www.scientific.net/AMM.623.267 

 

 

Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. Sage. 

 

Pejovic, N. J., Trevisanuto, D., Nankunda, J., & Tylleskär, T. (2016). Pilot 

http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/about
https://www.ispeech.org/developers


 

34 

 

manikin study showed that a supraglottic airway device improved simulated 

neonatal ventilation in a low-resource setting. Acta Paediatrica, 105(12). doi: 

10.1111/apa.13565 

 

Petty, M. D., Kim, J., Barbosa, S. E., & Pyun, J. J. (2014). Software frameworks 

for model composition. Modelling and Simulation in Engineering, 2014, 4. 

 

Siegel, S. (1956). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York, 

NY, US: McGraw-Hill Nonparametric statistics for the behavioral sciences. 

 

Unicef. (2014). Committing to Child Survival: A Promise Renewed. Unicef 

 

World Health Organization. (2005). World Health Report: Make Every Mother 

and Child Count. WHO 


