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Sammanfattning:  

Allt eftersom utvecklingen går framåt inom applikationer och system så förändras 

också sättet på vilket vi interagerar med systemet på. Hittills har navigering och 

användning av applikationer och system mestadels skett med händerna och då 

genom mus och tangentbord. På senare tid så har navigering via touch-skärmar och 

rösten blivit allt mer vanligt. Då man ska styra en applikation med hjälp av rösten 

är det viktigt att vem som helst kan styra applikationen, oavsett vilken dialekt man 

har. För att kunna se hur korrekt ett röstigenkännings-API (Application 

Programming Interface) uppfattar svenska dialekter så initierades denna studie 

med dokumentstudier om dialekters kännetecken och ljudkombinationer. Dessa 

kännetecken och ljudkombinationer låg till grund för de ord vi valt ut till att testa 

API:et med. Varje dialekt fick alltså ett ord uppbyggt för att vara extra svårt för 

API:et att uppfatta när det uttalades av just den aktuella dialekten. Därefter 

utvecklades en prototyp, närmare bestämt en android-applikation som fungerade 

som ett verktyg i datainsamlingen. Då arbetet innehåller en prototyp och en 

undersökning så valdes Design and Creation Research som forskningsstrategi med 

datainsamlingsmetoderna dokumentstudier och observationer för att få önskat 

resultat. Data samlades in via observationer med prototypen som hjälpmedel och 

med hjälp av dokumentstudier. Det empiriska data som registrerats via 

observationerna och med hjälp av applikationen påvisade att vissa dialekter var 

lättare för API:et att uppfatta korrekt. I vissa fall var resultaten väntade då vissa 

ord uppbyggda av ljudkombinationer i enlighet med teorin skulle uttalas väldigt 

speciellt av en viss dialekt. Ibland blev det väldigt låga resultat på just dessa ord 

men i andra fall förvånansvärt höga. Slutsatsen vi drog av detta var att de ord vi 

valt ut med en baktanke om att de skulle få låga resultat för den speciella dialekten 

endast visade sig stämma vid två tillfällen. Det var istället det ord innehållande sje- 

och tje-ljud som enligt teorin var gemensamma kännetecken för alla dialekter som 

fick lägst resultat överlag. 

Abstract: 

As the development of applications and systems progress so does the ways in 

which we interact with the application or system. So far, the navigation and usage 

of applications and systems have been made by hand, through keyboard and a 

mouse. Recently navigation through touch-screens and voice has been more 

common. When you are going to navigate the application with your voice, it´s 

crucial that anyone can navigate the application despite their dialect. To be able to 

see how a voice recognition API (Application Programming Interface) understands 

Swedish dialects a study on the characteristics on Swedish dialects were made. 

These characteristics and combinations of sound were the foundation to the words 

used for testing the API. Each dialect got a specific word that were supposed to be 



difficult for the API to understand when the word was pronounced by the actual 

dialect. A prototype of an android application was developed as a tool for data 

generation. This thesis contains a prototype and a research and therefore the 

strategy used for this thesis is Design & Creation Research, with document studies 

and observation as data generation methods to achieve the desired result. The data 

were collected through observations with the prototype as a tool and also through 

studies of documents. Our empirical data that has been registered through the 

observations and with the help of the application proved that some dialects were 

easier to understand correctly by the API. In some cases the results were expected 

because some words were made of combinations of sounds according to the theory 

that were going to be pronounced in a special way from a certain dialect. Some of 

the results were low on these certain words but in some other cases the results 

were surprisingly high. The conclusion we drew from this was that the words we 

chose with the intention of making it hard for the API to understand only proved to 

be working on two separate occasions. It was the word containing the combination 

of the sounds “sje” and “tje” that had common characteristics to all dialects, 

according to the theory, that got the lowest result. 

Nyckelord: 

Röstigenkänning, Röststyrning, Dialekter, Svenska Dialekter, Röstigenkännings-

API, Språkområde, Ljudkombinationer. 

 

 

 

 

 

Förord: 

Detta examensarbete i informatik har utförts som en avslutande del i det 

Systemvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna.  

Vi hade förmånen att utföra studien i samarbete med CGI Borlänge och vill därför 

uttrycka ett stort tack till vår handledare på CGI, Kakis Ziliaskoudis, men även 

andra inblandade på företaget. Vi vill också uttrycka ett stort tack till våra 

handledare på högskolan dalarna, Pär Eriksson och Hans Jernberg som har väglett 

oss genom denna studie.
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1 Inledning 

 

Inledningen presenterar bakgrunden till området arbetet handlar om. 

Problemformuleringen behandlar de dialekter och språkområden som kommer att 

undersökas under arbetets gång. Vidare beskrivs syftet med denna studie och 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Att en applikation eller ett system är enkel att förstå och använda är och har varit 

en viktig del inom utveckling. Navigation med tangentbord och mus var länge det 

vanligaste sättet att interagera med ett system. Nu för tiden har touch-screens i 

stort sett tagit över tronen över mest populära sett att navigera ett IS på (Raymond, 

2013). På ”The Seattle Worlds fair” 1962 så presenterade IBM sin ”IBM Shoebox” 

som då var det mest avancerade röstigenkänningssystem som byggts. Det kunde 

känna igen och förstå 16 olika ord på engelska. Efter detta blev röstigenkänning 

och röststyrning populärt och utvecklingen ökade markant på 70 och 80-talet. 1984 

släppte IBM sitt första dikteringssystem som fungerade i realtid och 1992 släpptes 

”IBM Personal Dictation System” till persondatorer. 1996 släpptes ”VoiceType 

Simply Speaking” av IBM till Windows och kunde hantera ca 100 000 ord på både 

spanska och engelska. (IBM100, 2001) 

Nu för tiden när man pratar om röstigenkänning och röststyrning så är det oftast 

Apples Siri, Google Now eller Microsofts Cortana man tänker på. Dessa 

personliga assistenter är hjälpmedel till Iphone, Android och Windows phone och 

är en typ av Artificiell Intelligens som låter användaren tala till applikationen och 

få svar i form av text och en röst. Informationen hämtas från internet och 

presenteras sedan i gränssnittet (se kapitel 3.2 Röststyrning, samt underrubriker). 

Fördelarna med att helt och hållet kunna styra en applikation med enbart rösten 

som verktyg är många. Att kunna ha händer och ögon fokuserade på annat och 

samtidigt interagera med ett IS (Informations System) är något som skulle vara 

användbart inom många områden, det är därför också av yttersta vikt att 

användaren oavsett dialekt, brytning och uttal kan bli förstådd av systemet så att 

tolkningen blir korrekt. I vilket sammanhang kan sådana applikationer tänkas 

användas? Några exempel är: Om man exempelvis vill göra ett röststyrt 

beställningssystem av matingredienser så bör man kolla att alla ingredienser man 
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erbjuder kan förstås när människor med olika dialekter beställer så att 

beställningen inte blir felaktig vilket skulle kunna få förödande konsekvenser för 

människor med allergi. Gör man en applikation som är tänkt till att användas inom 

vården så ska ord som är relaterade till det och det sammanhang inom vården som 

applikationen ska användas i, kunna fungera oavsett vilken dialekt man har. 

Exempelvis om man ska rapportera en skada eller ordinera läkemedel så ska ord 

som är relevanta testas, så att de kan uppfattas korrekt av röstigenkännings-API:et. 

Det är därför viktigt att man har ett sätt på vilket man kan testa detta och även se 

vilka ord som fungerar eller ej.  

Då information som handlade om röstigenkänning på svenska och information om 

dialekters påverkan på röstigenkänning vår svårt att hitta vid tillfället för 

litteraturstudien inför denna studie så fanns här en chans att bidra med något nytt 

till detta område. Samarbetspartnern till den här rapporten är CGI Borlänge och i 

de inledande samtalen mellan dem och författarna av denna rapport så 

presenterades CGI:s önskan att i framtiden utveckla och sälja mobila applikationer 

som kan styras enbart med hjälp av svenskt tal. Idén om att undersöka hur ett 

röstigenkännings-API tolkar de olika dialekterna började här. För att hitta en 

lämplig avgränsning till de svenska dialekterna hämtades information från 

Institutet för språk och folkminnen. Enligt Institutet för språk och folkminnen så är 

det omöjligt att säga exakt hur många olika dialekter och brytningar det finns i 

Sverige. Anledningen är att det inte finns några tydliga gränser för var en dialekt 

börjar och var en annan slutar. Däremot så finns det tydligare gränser för vilka 

språkdrag de härstammar ifrån. Dessa språkdrag har språkforskare från Institutet 

för språk och folkminnen delat upp i sex olika områden: 

 

1. Sydsvenska mål: Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland 

 

2. Götamål: Västergötland, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, nordvästra 

Småland, sydvästra Östergötland, Värmland 

 

3. Sveamål: Uppland, Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, 

Södermanland, Västmanland, Närke, Östergötland utom i sydväst, Öland, 

nordöstra Småland 

 

4. Gotländska mål: Gotland 

 

5. Norrländska mål: från och med norra Hälsingland, Härjedalen och norrut 
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6. Östsvenska mål: Finland och tidigare också Estland 

(Institutet för språk och folkminnen, 2014) 

 

1.2 Problemformulering 

Det denna studies samarbetspartner vill kunna göra i framtiden är att sälja 

applikationer till kunder där de med rösten kan interagera med applikationen och 

på så sätt ha händerna fria. Eftersom Sverige är ett land med många olika dialekter 

så är det av användarskäl viktigt att deras applikationer går att sälja till alla delar 

av landet. En litteratursökning gjordes med fokus på dialekter och röstigenkänning 

och i de studier som hittades vid det tillfället saknades information om dialekters 

påverkan på uppfattningen hos röstigenkännings-API:er (Application 

Programming Interface). Detta ledde till denna studies inriktning och nisch, 

nämligen att undersöka hur korrekt ett röstigenkännings-API uppfattar svenska 

dialekters kännetecken och ljudkombinationer. När en inriktning nu var 

formulerad så gjordes vidare dokumentstudier inom området och det upptäcktes att 

tidigare arbeten som handlar om dialekters påverkan på röstigenkänning mestadels 

innefattade tester av olika akustiska modeller. Ett exempel är arbetet ”Automatic 

Dialect and Accent Recognition and its Application to Speech Recognition” av 

Biadsy (2015) som jämför procentuella sammanlagda resultat av olika utländska 

dialekter på engelska men ingenting om dialektala kännetecken eller 

ljudkombinationer. Detta var ett återkommande fenomen vid genomgången av 

tidigare studier inom detta område. 

Genom att utveckla en mobil applikation som kan översätta tal till text och 

navigeras med rösten och jämföra hur många gånger olika dialekter uppfattas 

korrekt av systemet kan då användaren se vilka dialekter som får sämre eller bättre 

resultat på det implementerade API:et. Ett lämpligt tillvägagångssätt för att utföra 

denna undersökning på kommer att tas fram med hjälp av dokumentstudier av 

olika svenska dialekters egenskaper och kännetecken. Dessa kännetecken ligger 

till grund för de testord som skall tolkas av API:et och sedan visa hur många 

gånger den uppfattat kommandot. Detta tillvägagångssätt skall sedermera kunna 

återanvändas på olika röstigenkännings-API:er för att kunna se vilka API:er som 

passar bäst till att användas i olika språkområden och till olika funktionalitet och 

även vilka ord man kanske bör undvika vid framtagandet av kommandon då man 

vill utveckla en röststyrd applikation. Att skapa en applikation som möjliggör 

förmågan att se skillnader i olika röstigenkännings-API:ers uppfattning av svenska 

dialekter bidrar till att användare av denna applikation får ett hjälpmedel i 
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beslutsfattningen angående val av lämpligt API vid lansering av en mobil 

applikation i olika geografiska områden. Frågeställningen som behandlas är: 

 Hur korrekt ett röstigenkännings-API:er uppfattar svenska dialekter? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete i Informatik är att med hjälp av den utvecklade 

applikationen och den efterföljande analysen kunna bidra till kunskap om hur ett 

röstigenkännings-API uppfattar svenska dialekters kännetecken och 

ljudkombinationer.  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar gjordes till att utveckla för Android-enheter då Android använder 

sig av Java, ett programmeringsspråk som studerats i utbildningen. Då 

röstnavigering samt röstigenkänning på svenska upplevs som relativt nytt i denna 

kontext så har en begränsning gjorts till endast svenska. Detta var också 

samarbetspartnern CGI:s önskemål. Detta arbete är inriktat på Google Speech API 

som är standard för Android. Den språkliga avgränsningen är gjord baserad på de 

6 olika språkområden som enligt litteraturen alla svenska dialekter härstammar 

ifrån (se kapitel 3.4). 
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2 Metod 

 

I kapitel 2 kommer metodologi och metoder för datainsamling, utförande och 

analys att presenteras.

 

Figur 1 och figur 2 visar forskningsprocessen som följts i denna studie. Där de 

inledande litteraturstudierna ledde till skapandet av forskningsfrågan ”hur korrekt 

ett röstigenkännings-API uppfattar svenska dialekter”. Sedan valdes lämplig 

forskningsstrategi, i det här fallet Design and Creation och mer specifikt Design 

and Creation Research där fokus flyttats från artefakten till den efterkommande 

undersökningen istället. Därefter valdes datagenereringsmetoderna Observationer 

och Dokumentstudier. Eftersom de data som kommer från observationerna är 

deskripitiv frekventiell data så valdes den kvantitativa ansatsen. 

 
Figur 1 - Överblick över denna studies forskningsprocess. Med inspiration från Oates (2006). 
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2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudie är all form av skrivet material så som böcker, tidskrifter m.m. Man 

hittar vad andra har gjort och även hur dessa har gjort det. Då litteraturstudier 

består av skrivet material på vad som gjorts förut, så anses det vara sekundärdata. 

Sekundärdata är information som tagits fram i annat syfte än i den aktuella 

studiens syfte. (Thorvald, 2015)  

Det har under litteraturstudierna upptäckts att det finns relativt lite information om 

röstigenkänning på svenska. Matrisen nedan är några av de tidigare arbeten som 

studerades då den egna nischen inom ämnet Informatik skulle finnas. Det som 

upptäcktes var att de flesta tidigare arbeten som handlade om röstigenkänning och 

röststyrning inte tog hänsyn till eller ens diskuterade dialekters påverkan på 

systemens förmåga att tolka användarens input. Detta upplevdes av författarna som 

en chans att tillföra något viktigt till denna kontext. Ytterligare litteratursökningar 

utfördes och beskrivs i kapitel (2.3.2 Dokument) 

Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i databaser och via besök på 

bibliotek. De databaser som har använts är Högskolan Dalarnas söktjänst 

Summon, DiVa-portal, Google Scholar, Libris samt vanlig Google-sökning. Även 

ett besök på Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun gjordes där det söktes efter 

böcker för hjälp av att finna kännetecken och ljudkombinationer. 

De engelska sökorden som använts är speech-to-text, text-to-speech, voice 

recognition, voice navigation, voice recognition + dialects, voice navigation + 

dialects, Google Voice API, Google Speech API.  

De svenska sökorden som har använts är röstnavigering, röststyrning, dialekter, 

röstigenkänning. 

 

Tidigare 

arbeten 

Navigering Dialekter Akustik För och 

Nackdelar 

Zineta Komad 

2001-

Taligenkänning - 

har den en 

framtid som 

nyttoverktyg? 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 
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Daniel Larsson, 

Christian Saume 

2012-En 

undersökning av 

röststyrning för 

Android-enheter 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

Arvid Lindahl, 

Amanda 

Österholm 2012-

En prototyp för 

röststyrning i 

mobiltelefon 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

Charlotte 

Hellgren 2007-AI 

fördjupning 

Taligenkänning 

  

 

 

 

 

X 

 

Simon 

Andersson, 

Simon Hagelin  

2013-

Röststyrning och 

text -till -tal i 

mobila enheter 

för personer med 

läs och 

skrivsvårigheter 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Atsushi Fujii, 

Katunobu Itou, 

Tetsuya Ishikawa 

2002-A Method 

for Open-

Vocabulary 

Speech-Driven 

Text Retrieval 

   

 

X 

 

Shen Hui Song 

Qunying 2012-
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Intelligent Voice 

Assistant 
 

X 

 

X 

Erlend Heimark 

2012-

Authentication: 

From Passwords 

to Biometrics 

    

 

X 

Anargyros 

Chatzaras 

,Georgios 

Savvidis 2015-

Seamless speaker 

recognition 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

En matris över vad som behandlats i de tidigare arbeten som hittats och hjälpte till vid val av nisch. 

 

2.2 Metodologi 

I detta arbete har forskningsstrategin Design and Creation Research använts. 

Denna strategi skapar en IT-produkt eller ”artefakt” som en del av 

problemlösningen och kunskapsbidraget men fokus ligger på rapporten till skillnad 

från vanlig Design and Creation där artefakten är fokus i arbetet. Andra strategier 

som övervägdes var Survey-strategin som är en strategi som kan användas för att 

tolka och dra slutsatser om ett ämne genom att till exempel intervjua, observera, 

dela ut enkäter eller dokumentera en mindre grupp människor och via resultatet 

kunna dra slutsatser om en större population. Eftersom utvecklingen av en 

applikation ingick i vårt arbete valde vi dock till slut Design and Creation 

Research med tillhörande datainsamlingsmetoder som observationer och dokument 

som passade oss bra. Experiment hade kunnat väljas som strategi, men valdes 

medvetet bort då vi inte hade någon hypotes eller teori som vi ville styrka eller 

motbevisa. Fallstudie valdes också bort då vi hade en utvecklingsdel. Action-

Research som mestadels är till för att utveckla och förbättra forskningsmetoder 

eller rutiner eller Etnografi som undersöker människors kulturer passade inte heller 

in i vår kontext. Att endast skapa en artefakt räcker dock inte för att ett projekt ska 

räknas som forskning utan det krävs att författarna demonstrerar akademiska 

kunskaper som analys, förklaring, argument, motivering och kritisk granskning. 
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Det finns olika för- och nackdelar med alla forskningsstrategier och när det gäller 

Design and Creation Research så är några: 

Fördelar 

 Man får delvis en produkt som resultat och inte bara en abstrakt teori eller 

kunskap i form av en rapport. 

 Det kan vara tilltalande för personer som uppskattar tekniska och kreativa 

arbeten. 

 Eftersom IT och datoranvändning fortfarande är relativt nytt inom vissa 

områden så finns här möjlighet att utveckla en IT-artefakt som tidigare inte 

använts inom dessa områden. 

Nackdelar 

 Det kan vara svårt att argumentera för varför ditt arbete är ett Design and 

Creation Research arbete och inte ett vanligt Design and Creation arbete. 

 Det är riskabelt om man inte har den tekniska eller kreativa förmåga som 

krävs. 

 Det kan vara svårt att generalisera arbetet. 

(Oates, 2006) 

Enligt Oates (2006) kan IT-produkten (artefakten) ha en av följande roller för att 

på olika sätt bidra till kunskapsbidraget. Antingen så är artefakten den stora rollen, 

all fokus ligger på den, eller så är den bara ett verktyg eller hjälpmedel för något 

annat, eller så är det en komplett slutprodukt som är redo att sättas i bruk. Det som 

skiljer ett Design and Creation från ett Design and Creation Research arbete är 

tyngden av artefakten. Denna rapport ämnar undersöka ett röstigenkännings-API:s 

förmåga att kunna förstå det svenska språkets olika dialekter med hjälp av 

framtagna testord som talas in i en mobil applikation. Testorden kommer då 

antingen att uppfattas eller inte uppfattas av API:et och resultatet kommer att 

sparas för att vid den grafiska presentationen kunna ge svar på hur ofta 

röstigenkännings-API:et uppfattade orden korrekt. Artefakten i det här fallet är 

således ett verktyg och hjälpmedel för någonting annat.  

”An IT application is developed, but the contribution to knowledge is based on 
what happens next, that is, the research examines what happens when the 
computer application is used in a real-life context.” – Briony J Oates 
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Design och Creation processen som kallas ”Learning via making” utgår ifrån att 

man har ett problem som måste lösas, i detta fall att ta reda på hur många gånger 

ett röstigenkännings-API uppfattar satta kommandon korrekt, alltså orden 

framtagna med grund i teorin om olika dialekters kännetecken och 

ljudkombinationer. För att lösa problemet använder man sig av en iterativ process 

som är uppdelad i 5 steg: 

 

 Awareness (medvetenhet) en artikulering av problemet.  

- Det fanns ett problem hos samarbetspartnern CGI och det var att 

man ville ha mer kunskap om röstigenkänning på svenska. 

 Suggestion (förslag) ett kreativt förslag på en lösning eller 

förhållning till problemet.  

- Förslaget blev, i samspråk med CGI att utveckla en prototyp som 

ska implementera röstigenkänning och sedan ha användare med 

olika dialekter som pratar in de olika testorden. 

 Development (utveckling) den preliminära lösningen på problemet 

implementeras och börjar utvecklas. 

- Funktionalitet skapas som visar när API:et uppfattat ordet korrekt 

eller ej. 

 Evaluation (utvärdering) undersökning av den utvecklade artefakten 

och utvärdering om den lever upp till förväntningarna. 

- Resultatet som kommer ifrån prototypen kommer vara kvantitativ 

data som visar statistik på hur många gånger respektive dialekt blev 

uppfattad korrekt. 

 Conclusion (sammanfattning) resultatet av arbetet dokumenteras; 

det bra, det dåliga och eventuella lösa trådar presenteras. 

- Sammanfattningen och slutsatsen där resultatets relevans diskuteras. 

(Oates, 2006) 

2.2.1 Utförande 

För att hjälpa oss besvara frågan: 

 Hur korrekt ett röstigenkännings-API uppfattar svenska dialekter? 

så ville författarna av denna rapport via dokumentstudier lokalisera några av de 

språkkännetecken hos de 6 språkområden som undersökts för att få hjälp att välja 

ljudkombinationer som är speciella uttalsmässigt för de olika dialekterna (se 

kapitel 3.4). Detta för att testorden som ska användas i den mobila applikationen 

ska bli så svåra som möjligt för API:et att uppfatta men även för att verkligen 
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belysa det som kännetecknar dialekterna. De ord som talas in ska testas på något 

sätt och här upptäcktes tidigt begränsningar. Eftersom API:et som användes 

(Google Speech API) begränsar det utvecklaren har tillgång till så betydde det i 

denna kontext att data som blev tillgängligt att mäta och utvärdera var den input 

som kom från användarens röst som sedan via API:et blev översatt till en 

textsträng. Denna textsträng som översatts av API:et kommer då i applikationen att 

matchas mot respektive testord och stämmer orden överens så kommer det av 

applikationen att tolkas som ”rätt” eller ”fel”. Varje gång ett ord talas in så ökar 

försöksräknaren med 1 och varje gång ett ord blir rätt uppfattat så ökar 

träffräknaren med 1 och på så vis så kan antalet korrekta uppfattningar visas.  

7 st testord har valts ut på kriterier funna i teorin. 1 ord per dialekt som innehåller 

kännetecken för varje dialekt samt 1 ord som är en så kallad ”dialektklyvare” som 

innehåller ljudkombinationer som uttalas väldigt olika mellan dialekterna. (Bruce, 

Engstrand, & Eriksson, 2000) 

Det sydsvenska ordet innehåller de explosiva konsonanterna p, t, k samt tungrots-r 

som enligt teorin är kännetecken för en sydsvensk dialekt.  

Ordet blev: PEPPARKAKOR 

Götamålsordet innehåller bokstäver som enligt teorin ofta byts ut mot andra, i det 

här fallet kan y uttalas som ö och i uttalas som e. 

Ordet blev: KYRKLIG 

Sveamålsordet avslutas med ändelsen –et, något som ofta kan uttalas –e. 

Ordet blev: STJÄRNSKOTTET 

Det gotländska ordet är baserat på de gotländska diftong-uttalet och deras 

trycksvaga n. 

Ordet blev: ÖGONEN 

Det norrländska ordet innehåller bokstaven s och l i kombination för att 

provocera fram deras distinkta sch-ljud vid uttal. 

Ordet blev: SLAKTA 

Det Östsvenska ordet innehåller konsonantkombinationerna rl och rt som 

östsvenskar enligt teorin uttalar på ett speciellt sätt. Begränsad repertoar av sje- 

och tje-ljud. 
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Ordet blev: KÄRLEKSÖRT 

Ordet som var en så kallad ”Dialektklyvare” var baserad på tje-ljud och sje-ljud 

som ska uttalas väldigt olika beroende på dialekt. (Bruce, Engstrand, & Eriksson, 

2000) 

Ordet blev: KÄRLSJUK 

(Institutet för språk och folkminnen, 2015) (se kapitel 3.4) 

 

2.2.2 Utvecklingsmetod 

Vattenfallsmodellen 

Den systemutvecklingsmodell som har följts i detta arbete är vattenfallsmodellen. 

Det är en sekventiell utvecklingsprocess där varje steg ses som ett flöde, ett 

vattenfall, nedåt genom olika faser. Den traditionella vattenfallsmodellen består 

av: 

 Analys – Vad skall göras? Vilka krav finns det? 

 Design – Hur ska det utformas i stora drag? 

 Implementation – Skapa det man kommit fram till! 

 Validering & Verifiering – Blev allt rätt? 

 Drift & Underhåll – Leverera programmet/systemet och fixa buggar/lägg till 

funktionalitet. 

Fördel och nackdelar med vattenfallsmodellen: 

Fördelar: 

• Allt är testat och kvalitetssäkrat vid leverans 

• Lätt modell att förstå sig på 

Nackdelar: 

• Dålig på att hantera förändringar 

• Skjuter kvalitetsproblemen framåt och skapar ökad risk för kvalitetsproblem 

• Ofta komplexa system 



13 

 

(Nyström, 2009) 

Faserna i detta arbete är: Analys, design, implementering, validering & verifiering 

samt drift & underhåll. 

 

Figur 2 - Vattenfallsmodellen, från Nyström (2009) 

Analysen för detta arbete gick ut på att ta reda på vad applikationen i arbetet ska ta 

för indata, vad det blir för indata, hur detta ska bearbetas och vad det blir för 

utdata. När denna information samlats in påbörjades tankarna kring design; vad 

behövs för att få till de krav som ställts i kravspecifikationen. När alla funktioner 

var färdigskrivna så lades alla tillsammans i samma applikation, utan någon 

speciell design, bara för att kunna testa det som ska testas i detta arbete. Då allt har 

implementerats i applikationen så har det först testats så att allt fungerar som det 

ska utan några buggar och de buggar som fanns har snabbt åtgärdats. Eftersom 

detta är en prototyp av en applikation, så skiljer sig den sista fasen i detta arbete 

något ifrån den traditionella vattenfallsmodellen. Drift & underhåll i detta fall är 

mer användningen av applikationen för arbetets syfte – att se hur korrekt 

röstigenkännings-API:er uppfattar svenska dialekter. Något underhåll kommer inte 

att ske.  



14 

 

2.2.2.1 Design 

Applikationen fungerar som så att användaren markerar ett av de 7 orden ur listan, 

skriver sedan in exempelvis ”Ord 1” eller ”Ord 3” beroende på var denne har 

klickat och trycker sedan på mikrofon-ikonen. Nu börjar API:et lyssna efter 

intalning, när intalning skett så översätt det intalade till en textsträng som sedan 

via koden jämförs mot det korrekta kommandot och registrerar sedan om 

kommandot var rätt eller fel. Var kommandot rätt så räknas antal rätt upp med 1. 

Oavsett om kommandot var rätt eller inte så räknas antal försök alltid upp med 1 

för varje gång en intalning av kommando skett. Därefter kan man trycka på 

resultatknappen för att komma till resultatsidan som visar sparar antal rätt och 

antal försök i databasen, här kan man även välja att döpa sitt diagram. Därefter kan 

man trycka på chartknappen för att få det sammanlagda data från alla hittills 

intalade ord presenterat i ett stapeldiagram.  

 

Figur 3 – Förklaring av flödesdiagrammets komponenter 
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Figur 4 - Flödesdiagram över applikationen 

 

2.2.3 Begränsningar 

Som påtalats tidigare så är den mätbara delen av data som fås via applikationen 

begränsat till en jämförelse av två textsträngar. API:ets tolkningsprocess är dolt i 

ett så kallat ”Black box system” som betyder att det enda användaren ser är input 

och output medan själva processen och tolkningen i det här fallet är dolt. Den 

outputen som blir textsträngen som intalats blir sedan bearbetat på nytt men denna 

gång i en ”white box process” där författarnas kodade funktionalitet tar API:ets 

output som input, bearbetar detta och får en ny output dvs resultatet ”rätt” eller 

”fel”  (Sundgren, 2010).  
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Figur 5 - Ett system i form av en transparent box med subsystem och dess interaktioner och en black 

box där subsystem är dolda. Från Sundgren (2010) 

2.3 Datagenereringsmetoder 

Till Design and Creation Research finns intervjuer, observationer, enkäter och 

dokument som datagenereringsmetoder (Oates, 2006) och till detta arbete har 

observationer samt dokument använts. Ofta läggs det för lite energi på dessa 

metoder, då Design and Creation lätt kan bli att handla om artefakten men i Design 

and Creation Research är det viktigare att fokus hamnar på 

datagenereringsmetoderna. Syftet med Design and Creation Research är inte bara 

att få fram en artefakt, det är också att analysera, argumentera och kritiskt granska 

det data man fått fram. När det gäller intervjuer och enkäter passar det inte riktigt 

in i arbetet. Intervjuer är mer till för att undersöka muntligt om och ta reda på 

information om en speciell produkt, plats, system eller liknande. Personen som 

intervjuar har en speciell baktanke med intervjun, något som inte alltid märks av 

den eller de som blir intervjuade. Man kan sedan följa en strukturerad intervju eller 

semistrukturerad intervju, där den semistrukturerade intervjun är mer öppen för 

den intervjuade. Enkäter kan ses som ett formulär som skickas ut till personer 

och/eller företag för att ta reda på hur något är; bra, dåligt, medel och så vidare. 

Data som kommer ur denna metod är fördefinierat och personerna som svarar har 

bara ett få alternativ per fråga. (Oates, 2006) 

En analys av data ifrån enkäter eller intervjuer som datainsamlingsmetod skulle 

vara till mindre nytta för denna studie därför valdes dokumentstudier och 

observationer för att lättare kunna få fram data, ett resultat samt en analys av detta.  
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2.3.1 Observationer 

Observationer som tillvägagångssätt kan utföras på olika sätt. Observatören kan till 

exempel välja att antingen delta själv i aktiviteten eller att iaktta aktiviteten utifrån. 

Man kan observera och uppmärksamma ett speciellt utfall, en händelse, ett 

beteende, tolkningar och så vidare. Vad man väljer att observera beror mycket på 

det arbete som ska göras. Observationer används för att se det en person eller 

system gör inte vad den/det säger eller skriver att den/det gör, för att få bättre 

förståelse för sin artefakt och hur den kommer att fungera hos en eventuell 

användargrupp (Oates, 2006). Märker man samma beteende och utfall vid en 

observation får man ställa sig frågan om det är bra eller dåligt och gå djupare i sin 

analys, vilket ställer lite större krav på de som utför arbetet. (Björklund & 

Paulsson, 2010) 

Det finns olika sorters observationer och olika grader på dessa men det som 

använts i detta arbete är en systematisk observation. Med systematisk observation 

syftar man till att man i förväg specificerar och spelar upp ett tänkbart scenario för 

att på så sätt begränsa vad man ska observera (Björklund & Paulsson, 2010). Oates 

(2006) skriver att det finns observationer som kallas ”Record-keeping” och 

använder teknologi exempelvis ljudband, kamera, stoppur, tvåvägs-spegel eller 

datorprogram och för anteckningar av dessa. Detta passar arbetet bra då det är 

användandet av en applikation som observeras. Det som ska observeras påminner 

mycket om ett experiment men det är inte en datainsamlingsmetod utan en 

forskningsstrategi. Oates (2006) skriver att många författare använder termen 

”formella experiment” för att syfta till alla typer av fältundersökningar inklusive 

enkäter och fallstudier. Det som ska observeras i detta arbete är resultatet som 

kommer att baseras på en mobil applikation som en grupp människor med olika 

dialekter ska få använda för att påvisa dialekters påverkan på röstigenkänningen. 

Data som genereras ifrån denna metod är kvantitativ data och kommer analyseras 

kvantitativt. (se kapitel Ansats 2.4). (Oates, 2006) 

Det som ska observeras i detta arbete är om röstigenkännings-API:et uppfattar de 

ord som personerna pratar in och resultatet ska dokumenteras. Resultatet kommer 

att bli att orden uppfattas eller ej. När observationerna genomförts ska man 

analysera och tolka det data som genererats baserat på olika kriterier som i förväg 

har skapats. Kriterier som kommer att användas vid diskussion av resultatet är: 

 Kunde alla subjekt förstås av den mobila applikationen? 
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 Om inte, vad kan det bero på? 

 Kan detta åtgärdas? 

 Kunde resultatet ha blivit annorlunda? 

Utifrån en diskussion med dessa kriterier som utgångspunkt kan sedan ytterligare 

frågor och idéer för framtida forskning skapas. 

2.3.2 Dokument 

Det kan ibland vara lättare att studera och få tillgång till dokument än att planera, 

designa och skicka ut enkäter eller boka in tid för intervjuer. Därför anser 

författarna av denna rapport dokument vara bättre lämpat för den här typen av 

studie.  

Dokument kan ses som ett komplement eller alternativ till intervjuer, observationer 

och enkäter gällande datagenereringsmetod. Denna metod kan sedan delas in i två 

olika delar: 

 ”Hittade” dokument  

 Forskargenererade dokument 

Till hittade dokument hör dokument ifrån företag och webben som exempel, alltså 

dokument som redan finns att ta del av och de dokument som genereras ifrån det 

arbete som utförs kring den här rapporten kallas för forskargenererade dokument. 

Det kan vara allt ifrån designmodeller, testloggar, personlig dagbok och så vidare. 

För att ett dokument ska vara godkänd som källa bör man verifiera dess äkthet – se 

så de är vetenskapligt granskade. (Oates, 2006) 

På grund av detta är de flesta dokument som är underlag för denna rapport tidigare 

genomförda examensjobb, vetenskapliga artiklar skrivna inom detta område samt 

dokument på forskning gjord inom språk och dialekter.  De dokument som hittats 

är tidigare genomförda examensjobb, vetenskapligt granskade artiklar samt 

dokument gjord inom språk och dialekter. Dessa dokumentstudier har legat till 

grund för bland annat framtagandet av de ord som ska användas när personerna 

med de olika dialekterna ska använda applikationen samt för att beskriva vilka 

metoder Google Speech API använder sig av i tolkningsprocessen. I 

litteratursökningar som utförts under arbetet så har information funnits som 

beskriver de modeller och metoder som används av Googles röstigenkännings API 

samt andra populära API:er.   
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2.4 Ansats 

Kvalitativa och kvantitativa studier 

Med kvantitativa studier menar man studier som innefattar information som kan 

mätas eller värderas numeriskt. Exempel på dessa är:  

 Symbolisk data (Nominal data) – representerar olika kategorier, till 

exempel: tryck 1 för att starta, tryck 0 för att avsluta eller blev svaret rätt 

returnera 1 blev det fel returnera 0. 

 

 Ordinal data – representerar kategorier, fast nu är kategorierna rankade 

exempelvis i betygsskalor: bra, medel, dålig osv. 

 

 Intervalldata – är som ordinal data, fast nu är intervallen mellan de olika 

kategorierna (värdena) lika fördelade. Exempelvis temperatur. 

 

 Ratiodata – är som intervalldata men den har en bestämd nollpunkt. 

(Oates, 2006) 

 Kvalitativa studier är istället studier där man vill skapa djupare förståelse för ett 

specifikt ämne, en speciell händelse eller situation. Det som hör till kvalitativa 

studier är bland annat observationer och intervjuer där observationer kommer att 

användas i denna rapport. 

Kvalitativ dataanalys skiljer sig åt från kvantitativ dataanalys, som är mer ”rakt 

fram” i sin procedur när det gäller att analysera och föra statistik. Vad gäller 

kvalitativ dataanalys så handlar det mer om ens personliga förmåga att hitta 

samband och paralleller mellan data (Oates, 2006). Det data som fås av 

applikationen är symboliskt data ”rätt” eller ”fel” och därför kvantitativt och 

kommer att presenteras så att läsaren ska kunna se hur många gånger av ett visst 

antal försök som API:et uppfattade det intalade kommandot som ”rätt”. Detta ska 

ge läsaren en djupare förståelse för hur väl det svenska språkets olika dialekter 

uppfattas av API:et. (Björklund & Paulsson, 2010) 

Detta data är alltså kvantitativt och kommer att analyseras kvantitativt på ett 

deskriptivt frekventiellt sätt. Deskriptiv statistisk analys kan vara bra då man har 

många data som ska bilda sig en uppfattning av vad som är mest intressant eller 
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hur data fördelar sig (Järpe, 2005), i detta fall hur många gånger varje ord 

uppfattats av API:et. Som Oates (2006) skriver ”The analysis is based on measured 

quantities, not subjective impressions”. För att ge läsaren en bättre överblick av 

resultatet så kan man använda visuella hjälpmedel som grafer och tabeller. En graf 

eller en tabell kan hjälpa författarna att organisera sin empiriska data och 

identifiera intressanta aspekter av det. (Oates, 2006) 

För att få en djupare analys än enbart den deskriptiva frekventiella analysen av det 

kvantitativa data så kommer en kompletterande kvalitativ diskussion att 

presenteras i analyskapitlet. 

2.5 Etiska överväganden 

I denna studie har personer kontaktats som har en dialekt som innefattar något av 

de språkområden som ligger inom avgränsningen. Eftersom det kan upplevas som 

personligt olustigt eller förolämpande att få låga resultat i applikationen så valde 

författarna att inte spela in ljudet av personerna som medverkade i 

observationerna. Inga personuppgifter har heller lagrats. 
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3 Teori 

 

I detta kapitel presenteras teorin som legat som grund till detta arbete. Ämnen som 

behandlas är Röstigenkänning, Röststyrning, Akustik och Dialekter.

 

3.1 Röstigenkänning 

Röstigenkänning bygger på att identifiera ord och jämföra dessa mot lagrade ord i 

systemet. Att ur en intalad mening och via algoritmer kunna urskilja 

särskrivningar, homografer (ord som stavas likadant men uttalas olika) och matcha 

detta så att resultatet på bästa sätt ger en korrekt återgivning av den intalade 

meningen. Enligt Schmandt (1994) som finns det tre grundläggande komponenter i 

ett röstigenkänning-API: mallar, mönstermatchning och språklig representation. 

Mallarna innehåller systemets hela vokabulär som i mönstermatchningen matchas 

mot den intalade meningen eller ordet och hittar den bästa matchningen. För att 

uppnå bästa möjliga resultat så använder API:er algoritmer och modeller för att 

hitta det de söker. De flesta API:er på marknaden har utvecklat egna algoritmer 

eller vidareutvecklat tidigare open-source bibliotek för att deras system ska bli 

bättre och mer precisa. Dessa algoritmer är oftast yrkeshemligheter och svåra att 

hitta information om men det finns några grundläggande modeller som många av 

de nya algoritmerna är baserade på. Den vanligaste är Hidden Markov Model (se 

3.1.2). (Aronsson, 2006).  

De senaste åren har nya genombrott gjorts inom röstigenkänning som exempelvis 

mönsterigenkänningsmetoder som kan liknas med den mänskliga hjärnans sätt att 

lokalisera och identifiera mönster och sammanhang (McMillan, 2013). För en 

dator att känna igen tal krävs en oerhört komplex process som innehåller bland 

annat lingvistik, matematik och processorkraft. Chris Woodford på 

explainthatstuff.com beskriver 4 olika metoder ett röstigenkänningssystem kan 

arbeta på: 

 Simple pattern matching – varje intalat ord känns igen i sin helhet och utan 

djupare analys. 

 Pattern and feature analysis – varje intalat ord bryts ner i bitar och vokaler 

och konsonanter identifieras. 

 Language modeling ans statistical analysis – grammatik och 

sammanhangsanalys hjälper till med att snabba på tolkningsprocessen. 
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 Artificial neural networks – En modell som härmar den mänskliga hjärnans 

tillvägagångsätt. Ett sätt som kan liknas vid neuronerna i hjärnan som 

bildar nätverk med andra celler för att processera signaler på ett speciellt 

sätt. 

(Woodford, 2015) 

3.1.1 Neural Network och Pattern recognition 

I juli 2012 släppte Google sitt operativsystem Jelly Bean 4.1 för androidenheter. I 

den uppdateringen fanns en stor förbättring av röstigenkännings API:et och det sätt 

som det tolkar röster på. Innan Jelly Bean använde sig Googles röstigenkänning av 

den traditionella HMM modellen som var och är en vanlig akustisk modell. I och 

med släppet av Jelly Bean till android så hade Google infört ett ytterligare sätt att 

tolka tal på , via ett neuralt nätverk och mönsterigenkänning. Det nya systemet 

baserades på ett så kallat ”neural network” som beter sig likt en mänsklig hjärna. 

Det hela handlar om ”pattern recognition” eller mönsterigenkänning rakt översatt 

till svenska som via ett spektrogram (visuell presentation av ljudvågor) som delas 

upp i fragment och skickas till olika Googleservrar för analys och 

mönsterigenkänning. Först isoleras och analyseras de individuella delarna som 

konsonanter och vokaler och använder dessa för att göra avancerade gissningar till 

vad det intalade ordet kan vara. Detta itereras sedan tills API:et har lärt sig vilket 

ord som användaren menar. Detta tillvägagångsätt har hjälpt till att få ner antal 

tolkningsfel med ungefär 25% och har möjliggjort för användare att kunna tala 

med en mer normal röst till sin telefon än i tidigare system. (McMillan, 2013)  

Tidigare genombrott har inkluderat ”Expectation Maximization” eller EM, en 

algoritm som använts vid träningen av Hidden Markov Modell-baserade system. 

Men framtiden ligger i DNN (Deep Neural Networks)  som  i regel får mycket 

bättre resultat i benchmarktester när traditionella modeller som HMM testas mot 

nyare DNN-baserade system. (Microsoft, 2012) 

De olika lagren i det neurala nätverket skapar fler och fler relationer ju mer det 

tränas och blir på så sätt bättre på att hitta likheter och mönster och kan då göra en 

mer korrekt bedömning. Om en röst tränar nätverket tillräckligt mycket så kan det 

sedan identifiera ordet från en helt ny och främmande röst baserat på de tidigare 

tolkningarna. (Woodford, 2015) 
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Figur 6 - Ett neuralt nätverks olika lager och relationer, från Woodford (2015) 

3.1.2 Hidden Markov Model 

En Hidden Markov Modell kan beskrivas som en statistisk modell som hanterar 

sekventiell data och som modellerar processer. Systemet är dolt och olika tillstånd 

representeras av olika symboler som i sin tur representerar det observerbara data. 

Exempel: 

En input i vågform från mikrofonen konverteras till sekvenser av fasta akustiska 

vektorer. Den intalade meningen (Y). Avkodaren söker sedan efter ord (W) som 

den antar ha genererat meningen Y. (Gales & Young, 2008) 

 

Figur 7 - Arkitektur över en HMM-baserad röstigenkännare. Från Gales & Young (2008) 

För att lättare kunna hitta den mest troliga sekvensen ur ett dolt system så används 

Viterbi-algoritmen, en dynamisk programmeringsalgoritm. Viterbi-algoritmen 

används i mönstermatchningen där den beräknar sannolikheten för alla ord på en 

och samma gång och tar sedan fram det ord ur mallen som bäst matchar det 

intalade ordet. (Aronsson, 2006) 

Hidden Markov Models har dominerat sedan 70-talet och har fungerat bra och har 

trots de neurala nätverkens genombrott inte försvunnit. Då de är relativt olika sätt 



24 

 

att tolka tal på så har dom faktiskt kompletterat varandra och fungerar bra ihop. 

Chris Woodford på explainthatstuff.com har gjort en generell modell över hur ett 

sådant flöde kan se ut (se figur 9). Yoshioka & Gales (2015) har en annan modell 

(se figur 8). 

 

Figur 8 - Ett hybridsystem innehållande ett neuralt nätverk och en HMM-modell, från Yoshioka & 

Gales (2015) 

 

Figur 9 - exempel flöde av en HMM-modell och ett neuralt nätverk i koalition, från Woodford (2015) 

3.2 Röststyrning 

Från början var tangentbord och mus länge det vanligaste sättet man kunde 

interagera med ett system på, men så utvecklades touch-skärmar med ikonbaserade 

menyer. Detta blev starten för smartphones och surfplattor och ju mer tekniken går 

framåt så vill människan hänga med i samma tempo och dra nytta av denna 

utveckling. Något som har kommit mer och mer på senare år är röststyrda 

applikationer och system och då även behovet av att kunna styra applikationer helt 
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med sin röst, för att lämna händer och ögon fria att göra annat med samtidigt. En 

viktig del för att röststyrning ska fungera är att vem som helst ska kunna göra sig 

förstådd och kunna styra sin applikation med rösten. Det som har varit problemet 

med röststyrning är språktillgängligheten där enbart de allra största världsspråken 

har funnits tillgängliga att implementera i applikationerna (Lindahl & Österholm, 

2012). Dock har de mindre språken, som till exempel svenska, sakta men säkert 

börja komma till de olika röstigenkännings-API:erna. För att kunna styra sin 

applikation med rösten är det viktigt att röstigenkännings-API:et är så pass 

utvecklat att det förstår olika dialekter och tolkas på rätt sätt.  

3.2.1 Siri 

Siri är en så kallad personlig assistent som hjälper dig att ta reda på information 

eller ger dig hjälp, bara du pratar med den. Det som skiljer sig mellan Siri och en 

traditionell röstigenkännare är att Siri lär sig ditt sätt att prata på och skulle Siri 

inte förstå vad du söker efter eller ger för kommando, så frågar Siri efter mer 

information för att slutföra uppgiften. Traditionell röstigenkänning baseras mer på 

olika kommandon i meningar, som utför vissa uppgifter när ett kommando-ord 

matchas med en fördefinierad uppgift. 

Siri anlände till iPhone 4S och till iPad tredje generationen och har funnits i de 

efterföljande versionerna. För att använda denna funktion så håller man ner 

startknappen på sin enhet och när man hör två korta ljud efter varandra kan man 

börja prata in till Siri. På senare versioner kan man även ställa in så att man via ett 

röstkommando, ”Hey Siri”, starta samma funktion och då få detta att bli helt utan 

att använda händer.  

Ju mer man använder Siri desto bättre lär den sig och förstår sig på ditt sätt att 

prata på och kan då bättre och bättre svara samt utföra de sysslor du ber den att 

göra. Några exempel på vad man kan göra via Siri är: 

 Skriva sms-meddelanden 

 Planera in möten i kalendern 

 Leta upp platser på till exempel restauranter 

 Lägga upp saker på sociala medier som Twitter och Facebook 

 Starta applikationer i din enhet 

(Apple, 2015) 
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3.2.2 Google Now 

När det kommer till Googles motsvarighet till Siri så finns samma grundläggande 

funktioner och tänk bakom Google Now. Man ska med ett knapptryck kunna få 

fram denna applikation och sedan be den utföra en uppgift. Pratar man inte, eller 

tvekar på vad man säger, så går Google Now in i ett vänteläge och kan då 

återupptas genom att säga ”OK Google”.  

Några exempel på vad Google Now kan hjälpa till med: 

 Läsa upp tiden (om du inte har din enhet framme) 

 Ställa larm 

 Öppna andra applikationer i enheten 

 Navigera till en adress 

 Hitta till exempel restauranger 

Google Now är en del av Google Search applikationen och kan visa information 

till användaren genom att läsa av gps, wifi och dylikt. Informationen visas upp 

som små kort på applikationens framsida. 

(Winkler, 2014) 

3.2.3 Cortana 

Microsoft röstapplikation heter Cortana, ett namn taget från tv-spelet Halo där 

Cortana är en Artificiell Intelligens som huvudkaraktären kommunicerar med. Den 

är utvecklad för att fungera med Windows 10, Microsoft phone 8.1 och Microsoft 

Band. Cortana är Microsofts svar på Apples Siri och Googles Google Now. 

Cortana använder sig av sökmotorn Bing för att hämta information och svara på 

användarens eventuella frågor. I skrivande stund finns inte Cortana tillgänglig på 

svenska. Man pratar med Cortana som om det vore en vanlig människa och 

Cortana svarar så gott den kan på det man pratat in eller frågat. Microsoft säger 

även att Cortana ska vara socialt intelligent, och med det menar de att man ska 

kunna prata in till exempel en påminnelse om en person och när man sedan ringer 

eller skickar meddelande till personen så ska man få upp denna påminnelse. 

Cortana fungerar så att den lär sig nyttig information om sin användare och kan då 

sortera ut resultat efter den informationen som den lagrat.  

Några exempel på vad Cortana kan hjälpa till med: 
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 Ringa eller skicka meddelanden 

 Påminnelser 

 Notebock (lagra intressen, information och så vidare om sin användare att 

använda i andra applikationer och uppgifter som pratas in till Cortana) 

 Prata och svara på ”vardagligt tal” – väldigt likt en vanlig människa 

(Foley, 2014) 

3.3 Akustik 

Akustik handlar om ljudet i sig, men också hur olika miljöer, utrymmen och 

material påverkar ljudet. Det vanligaste sättet att känna igen tal är att dela upp den 

akustiska signalen i delar genom att separera ljud med tystnaden mellan varje ljud 

som separator (CMUSphinx, 2015). Egenskaperna hos denna signal kan variera 

mycket beroende på i vilket sammanhang man pratar och på talarens dialekt.  

Röstigenkännings-API:er använder sig utav tre modeller för att matcha 

röstigenkänningen. Dessa modeller är: 

 Akustisk modell: Denna modell innehåller egenskaper för varje fon som 

bildar ett ord. Modellen tas fram av speciella algoritmer, som appliceras på 

en databas av tal, för att få fram dessa egenskaper. Egenskaperna kallas för 

Hidden Markov Model (se kap 3.1.1). 

 Fonetisk ordbok: Innehåller en kartläggning från ord till foner. 

Kartläggningen är dock inte speciellt effektiv, då endast två till tre 

uttalsvarianter är noterade.  

 Språkmodell: En språkmodell är till för att begränsa ordsökning. Denna 

modell definierar vilka ord som kan följa efter föregående ord och 

begränsar matchningen av ord som man talat in som inte är sannolika att 

inträffa. 

(CMUSphinx, 2015) 

3.4 Dialekter 

Dialekter är variationer av ett språk som talas inom ett visst geografiskt område. 

En dialekt är en motsats till ”riksspråk” det vill säga ett språk som helt saknar 

lokala språkdrag. Eftersom gränserna för var en dialekt börjar och en annan slutar 

kan vara svåra att kategorisera så kan just språkdrag användas som 

kännetecknande egenskaper som hjälper oss särskilja en dialekt från en annan. 

Varför det finns dialekter beror dels på hur landskapet är utformat, men också på i 

hur stor utsträckning man haft kontakt med andra folkgrupper. Vad gäller 
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utformningen av landskapet så menas tillgång eller brist på berg, vattendrag, skog 

men också hur möjligheterna är att färdas där de talande har bott. Institutet för 

språk och folkminnen menar på att ju mer kontakt med omvärlden och med andra 

folkgrupper man har, desto mer influeras man av hur andra pratar och tar efter ord 

och deras dialekt. (Institutet för språk och folkminnen, 2014) 

Enligt Institutet för språk och folkminnen så är det omöjligt att säga exakt hur 

många olika dialekter och brytningar det finns i Sverige. Anledningen är som sagt 

att det inte finns några tydliga gränser för var en dialekt börjar och var en annan 

slutar. Däremot så finns det tydligare gränser för vilka språkdrag de härstammar i 

från. Dessa språkdrag har språkforskare delat upp i sex olika områden: 

 Sydsvenska mål: Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland. 

Kännetecken: Sydsvenskar har ett så kallat ”tungrots-r” det vill säga att de 

uttalar r långt bak i munnen. ”Tungrots-r” är typiskt för södra Sverige. 

Andra kännetecken är de explosiva konsonanterna p, t, k kan låta som b, d, 

g till exempel i ord som köpa -> köba, mat ->mad och kaka -> kaga. Den 

sydsvenska dialekten har också bindevokaler exempelvis: gåspåg 

(gåspojke) -> gåsapåg eller rävrumpa -> rävarumpa. 

(Torp, 2004) (Pamp, 1978) (Institutet för språk och folkminnen, 2015) 

 Götamål: Västergötland, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, nordvästra 

Småland, sydvästra Östergötland, Värmland. Kännetecken: de -> di och 

bindevokaler som årtal -> åretal, fästman -> fästeman. Götamål från 

Göteborgsområdet har en tendens till att lägga till bokstaven e efter 

konsonanter vid uttal och byter ibland ut y mot ö och har tydligt rullande r. 

(Zachrisson, 2015) (Institutet för språk och folkminnen, 2015) 

 

 Sveamål: Uppland, Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, 

Södermanland, Västmanland, Närke, Östergötland utom i sydväst, Öland, 

nordöstra Småland. Kännetecken: de -> di, skurit -> skuri, taket -> take. 

Sveamålen har en tendens till att kapa av ord och i vissa fall ändra 

slutvokalen som till exempel: in i öppningen -> in i öppningo, jag kastade 

ut det -> jag kaste ut e. 

(Zachrisson, 2015) (Institutet för språk och folkminnen, 2015) 
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 Gotländska mål: Gotland. Kännetecken: dom -> däm och diftonger det 

vill säga en vokal som uttalas som två vokaler exempelvis: gå -> gau och 

öga -> auge. N hamnar i trycksvag stavelse exempelvis: solen -> sole. 

(Aszev, 2010) (Institutet för språk och folkminnen, 2015) 

 Norrländska mål: från och med norra Hälsingland, Härjedalen och norrut. 

Kännetecken: sitter -> sitt, de är fina -> de är fin, det långa håret -> 

långhåre. S blir om det ligger före ett L ett sch-ljud exempelvis: schlakta en 

gris. 

(Lindström, 2013) (Institutet för språk och folkminnen, 2015) 

 Östsvenska mål: Finland och tidigare också Estland. Är också kallad 

brytning om en person med till exempel finska som modersmål pratar 

svenska med en finländsk accent. Finlandssvenska är dock en dialekt i 

Helsingfors. De östsvenska dialekterna har gemensamma drag med de 

uppsvenska och med de norrländska( (Institutet för de inhemska språken, 

2015). Kännetecken: begränsad repertoar av sje- och tje-ljud som kan låta 

som ts-ljud. I konsonantkombinationerna rs, rt, rd, rl uttalas varje 

konsonant för sig. Tydligare rullande r än rikssvenskan. 

(Zachrisson, 2015)  

4 Empiri 

 

I detta kapitel presenteras den verklighetsbild av hur svenska dialekter uppfattas av 

det inom avgränsningen valda röstigenkännings-API:et enligt observationerna 

gjorda i detta arbete.

 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en beskrivning av resultatet i den tabell med data som genererats från 

observationerna. I figur 8 visas en sammanfattning av resultaten från 

applikationen. 
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4.1.1 Kännetecken och ljudkombinationer 

Det resultat som visas i protokollet i figur 8 är presenterat per ord och dialekt. 

Orden som valts ut är baserade på de kännetecken och ljudkombinationer som 

hittats under dokumentstudierna (se kapitel 2.2.1). 

Pepparkakor – Sydsvenskans tungrots-r och explosiva konsonanter. 

Kyrklig – Götamålets y som ibland kan uttalas som ö och i som ibland kan uttalas 

som e. 

Stjärnskottet – Sveamålet kan ibland kapa av kombinationen –et till –e i slutet på 

ord. 

Ögonen – Ett gotländskt diftong-ord som uttalas väldigt speciellt (öga = auge). 

Slakta – Innehåller kombinationen s före l som norrländskan uttalar som sch. 

Kärleksört – Östsvenskans speciella separata uttal av varje konsonant för sig i 

kombinationer som rt, rl samt svårigheter med uttal av sje- och tje-ljud. 

Kärlsjuk – Ett ord som innehåller sje- och tje-ljud som enligt teorin är 

dialektneutralt och alltså olika för alla dialekter. 

 

 

Figur 10 - sammanfattning av resultat 

4.1.2 Grafisk presentation av data 

I figurerna 9-14 så visas resultaten av respektive dialekt var för sig. 
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Figur 11 - Grafisk presentation av Sydsvenskans resultat 

 

 

Figur 12 - Grafisk presentation av Götamålets resultat 



32 

 

 

Figur 13 - Grafisk presentation av Sveamålets resultat 

 

Figur 14 - Grafisk presentation av Gotländskans resultat 
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Figur 15 - Grafisk presentation av Norrländskans resultat 

 

Figur 16 - Grafisk presentation av Östsvenskans resultat 
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5 Analys och Resultat 

 

I detta kapitel analyseras resultatet från empirin och diskuteras gentemot 

teorikapitlet. Detta kapitel ska hjälpa till att besvara frågeställningen. Kapitlet är 

uppdelat i Överblick och Kvantitativ analys.

 

5.1 Överblick 

För att analysera vårt kvantitativa data och för att presentera data på ett 

lättförståeligt sätt så valde vi att förutom protokollet som användes till att anteckna 

resultaten av applikationen att använda stapeldiagram. Stapeldiagram kan vara bra 

att använda då man vill likheter eller skillnader i frekventiella data och det vi vill 

veta är hur många gånger respektive dialekt uppfattats korrekt av API:et. Det data 

vi presenterar i vår empiri hjälper oss att delvis besvara frågeställningen om hur 

korrekt ett röstigenkännings-API uppfattar svenska dialekter. Den avgränsning 

som gjordes var API-mässigt gjort mot att testa Google Speech API och dialektalt 

till att testa de 6 språkområden som samtliga svenska dialekter enligt teorin 

härstammar ifrån. De kvantitativa data vi får presenterat för oss visar hur många 

gånger av 10 per ord API:et uppfattat det intalade ordet korrekt och visar således 

för användaren hur respektive dialekt uppfattats av API:et. 

5.2 Kvantitativ analys 

 

Figur 17 - Analys gjord på varje ord av samtliga dialekter 
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I figur 15 kan vi se att det är en hyffsat jämn fördelning av resultaten förutom i 

ordet Ögonen. Där har gotländskan betydligt sämre resultat än övriga dialekter. 

 

Figur 18 - Analys gjord på varje ord av samtliga dialekter 

Ser vi till figur 16 finner vi att östsvenska och gotländska hade lika svårt för sje- 

och tje-ljud, om vi tar ordet Kärlsjuk men på ordet Slakta så uppfattades 

östsvenska mycket bättre än just gotländska. Här kan vi se en stor skillnad i de 

båda dialekterna. Utöver de ord som var områdesspecifika, så ser vi inga andra 

extremfall.  
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6 Slutsats och diskussion 

 

I detta avslutande kapitel presenteras diskussionen. Därefter presenteras 

metodkritik, slutsatser samt förslag på framtida arbeten.

 

6.1 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras en kvalitativ diskussion av resultatet och 

avslutningsvis en sammanfattande diskussion av arbetet 

6.1.1 Kvalitativ diskussion 

För att analysera resultaten av varje dialekt så måste vi först prata om i vilket syfte 

orden tagits fram. Om man skulle vilja göra en applikation som kan ta emot ett 

visst antal kommandon och utföra olika funktionalitet så bör ju orden som då 

används i undersökningen vara relevanta till just den applikationen. I vårt fall ville 

vi bara testa hur svenska dialekter uppfattas och valde således ord som 

kännetecknade de valda dialekterna för att försöka att göra det extra svårt för 

API:et. Vi hade ingen egen teori eller egna hypoteser om vad vi skulle få för 

resultat. Med det i åtanke kan vi då utifrån vår empiri, vår bild av verkligheten se 

hur vårt valda API, nämligen Google Speech API, klarade att uppfatta orden. 

Vi börjar med sydsvenskan. Här sa teorin att sydsvenskar har ett så kallat tungrots-

r som uttalas långt bak i gommen och att de kan uttala de explosiva konsonanterna 

p,t,k som b,d,g istället. Därför valde vi ordet pepparkakor som innehåller dessa 

kännetecken. Det visade sig i denna undersökning att det gick utmärkt för API:et 

att uppfatta som korrekt alla 10 gånger av 10. Däremot hade API:et svårare att 

förstå sydsvenskans uttal av orden kärleksört och kärlsjuk istället med resultaten 5 

av 10 respektive 6 av 10.  Dessa ord innehåller sje- och tje-ljud som det enligt 

teorin är väldigt olika uttalsmässigt dialekter emellan. 

Götamålet hade väldigt högt antal rätt på samtliga ord och faktiskt alla rätt på ordet 

kyrklig som togs fram med åtanke om götamålets distinkta uttal av y samt dess 

förmåga att ibland uttala e istället för i. Endast på två ord blev det nått fel, det var 

pepparkakor med 9 av 10 och stjärnskottet med 8 av 10. Vad som är ett bra eller 

dåligt resultat är upp till betraktarens öga att avgöra men även i fall av nolltolerans 
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så kan det i ett sådant här resultat vara värt att titta närmare på andra orsaker än 

just dialektala orsaker till felen.  

Sveamålet hade också högt antal rätt men likt Götamålet så blev det fel på två ord. 

De orden var kyrklig med 9 av 10 och stjärnskottet med 8 av 10. Stjärnskottet var i 

det här fallet framtaget med just sveamålet i åtanke och dess förmåga att i vissa fall 

kapa av den sista konsonanten i ett ord. 

Gotländska hade ganska lågt antal rätt och speciellt då på orden kärleksört med 1 

av 10, kärlsjuk med 1 av 10 samt ögonen som i det här fallet var ordet som tagits 

fram till just gotländskan för att det innehåller diftonger. Man kan utifrån dessa 

resultat se att API:et har svårt att uppfatta diftongen augonen (ögonen) men även 

svårt med gotländskans uttal av sje- och tje-ljud. 

Norrländskan hade ganska höga resultat förutom i ordet slakta där den fick 4 av 

10. Slakta valdes för att teorin sade oss att norrländska dialekter har ett speciellt 

uttal av s om s:et ligger före ett l. Det uttalas då som ”schlakta” och så var det 

mycket riktigt i det här fallet och det hade API:et svårt att uppfatta. 

Östsvenskan hade förutom i ordet stjärnskottet med 6/10 och i ordet kärlsjuk med 

1 av 10 ganska högt resultat. Ordet Kärleksört togs fram till östsvenskan för dess 

enligt teorin distinkta uttal av sje- och tje-ljud samt att den uttalar varje konsonant 

med betoning på båda bokstäverna, i det här fallet -rt. Det blev lite förvånansvärt 

full pott med 10 av 10 här och det kan då konstanteras att API:et hade större 

problem att förstå östsvenskans uttal av sje- och tje-ljud än av 

konsonantbetoningarna. 

6.1.2 Sammanfattande diskussion 

För att återknyta till de diskussionskriterier som framlades i kapitel 2.3.1 så 

diskuteras dessa frågor här. 

Alla subjekt kunde förstås av den mobila applikationen och röstigenkännings-

API:et, i detta fall Google Speech API. Vissa kunde förstås bättre och andra sämre. 

(se kapitel 5.3)  

Man skulle kunna åtgärda, eller minska risken för feltolkningar, genom att tänka 

på vilken enhet man ska ha applikationen på. En nyare enhet har oftast bättre 

mikrofon, något som är viktigt vid röstigenkänning.  
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Resultatet kunde ha blivit annorlunda om man haft alla personer samlade i samma 

miljö och även haft en eller ett par andra enheter att testa på. Då hade resultatet 

dels blivit en bättre jämförelse men också ett större arbete. Vi valde att testa varje 

ord 10 gånger på grund av tidsmässiga skäl och med hänsyn till personerna som 

ställde upp under våra observationer. 7 ord som ska talas in 10 gånger vardera blir 

totalt 70 intalningar och vissa av personerna kunde inte lägga mer tid på detta. 

På grund begränsade resurser så har arbetet bara behandlat ett röstigenkännings-

API och ska man få en bättre helhet och en jämförelse, så bör man helst ha tillgång 

till flera API:er vid samma tidpunkt som man ska testa applikationen. Man skulle 

även ha samma antal enheter som röstigenkännings-API:er man ska testa och de 

ska köras samtidigt, med samma personer, för att minska risken för felaktigheter i 

testet. Exempelvis i detta test så användes en Samsung Galaxy S4 och för att ett 

test av flera olika API:er ska bli rättvist så bör förslagsvis varje API använda 

samma sorts enhet vid samma tillfälle. Att även ha i åtanke är omgivningen man är 

i samt hur ny enheten är som man testar på; en bullrig miljö och en äldre enhet 

som antagligen har en sämre mikrofon kan göra det svårare för API:et att tolka det 

man säger. Ska man sedan utveckla en applikation för en viss miljö så bör man 

försöka efterlikna den så mycket som det går, för att se så att applikationen och 

röstigenkännings-API:et kan uppfatta det som sägs i verklig miljö. Ord som ska 

användas som kommandon ska även här testas och vara så specifika som möjligt 

till de användningsområden de är tänkte till. Ser man till resultatet ifrån detta 

arbete så bör man tänka på att använda sig av ett ”skyddsnät”, om man vill 

utveckla applikationer i områden där dialekter har svårt för vissa ord. Med 

skyddsnät kan man tänka sig att om användaren inte blir förstådd av API:et så ska 

denne få upp ett förslag på vad API:et tror att man menar, alternativt att man då 

temporärt kan övergå till manuell inmatning.  

6.2 Metodkritik 

En Design and Creation Research innebär att fokus inte ligger på den utvecklade 

artefakten, som i vanlig Design and Creation, utan fokus ligger på rapporten. 

Artefakten som utvecklas är bara ett hjälpmedel vid datainsamlingen. Genom att 

fokus läggs på rapporten och inte på artefakten bidrar det till att ge kunskap om det 

som kommer efter själva utvecklingen. En forskare, student eller intressent inom 

området kan därför följa vår rapport om de vill göra liknande utveckling eller test 

och följa vårt tillvägagångssätt och metodval. 
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Valet av forskningsstrategi gav oss alternativen fallstudie, experiment eller Design 

and Creation och för detta arbete passade det bäst med en Design and Creation 

(Oates, 2006). Fallstudie går mer på djupet vad gäller en instans, ett 

informationssystem, en organisation eller liknande och det är inte riktigt det denna 

studie ämnar ta reda på.  

De datagenereringsmetoder som har använts till detta arbete är dokumentstudier 

och observationer. Dessa metoder har varit mycket viktiga då de bidragit till att vi 

fått förståelse för de problem som funnits och hjälpt oss med den bakomliggande 

teorin som sedan har legat till grund för val av ord som skall testas. Det finns inget 

dokumenterat om just detta område som vi går igenom i detta arbete, så varje 

dokument vi hittat har hjälpt, framförallt hur vi kan få fram ord som ska 

representera stora språkområden. Dokumentstudierna har varit en central del för 

oss i detta arbete och observationerna har kompletterat och påvisat vad som tagits 

fram i teorin. Valet att använda artefakten som ett verktyg i datainsamlingen 

kändes också som en bra kombination av utvecklingsdel och datainsamling. 

6.3 Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas rapportens resultat genom att svara på arbetets syfte 

och frågeställningar. 

6.3.1 Sammanfattning av rapportens resultat 

Syftet med detta arbete var att: 

”… med detta examensarbete i Informatik är att med hjälp av den utvecklade 

applikationen och den efterföljande analysen kunna bidra till kunskap om hur ett 

röstigenkännings-API uppfattar svenska dialekters kännetecken och 

ljudkombinationer.”  

Till hjälp för att svara på syftet definierades frågan: 

 Hur korrekt ett röstigenkännings-API uppfattar svenska dialekter? 

Denna forskningsfråga har besvarats delvis med hjälp av empirins tabeller som 

innehåller relevant information för att lättare kunna urskilja de olika differenserna i 

de intalade orden bland de olika dialekterna och den efterföljande analysen och 

slutsatsen.  
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Enligt det som presenterats i empirin samt resultatet så visade det sig att många av 

de ord och ljudkombinationer uppfattades bättre än andra och ett par ord och 

ljudkombinationer var svåra att uppfattas överlag. Detta ger ändå en uppfattning 

om hur väl Googles Speech API är utvecklat just nu, men det finns självklart 

utrymme för utveckling och andra saker att ta i beaktning (se kapitel 6.4). En 

användare av applikationen kan se vilka ord eller ljudkombinationer man bör 

undvika när man bestämmer de ord som ska fungera som röstkommandon. . Vad 

kan vi dra för slutsatser av allt detta då? Det vi upptäckte i vår undersökning var 

att de ord vi valt ut med en baktanke om att de skulle få låga resultat för den 

speciella dialekten endast visade sig stämma vid två tillfällen, vid gotländskan 

uttal av ögonen och norrländskans uttal av slakta. Det var dock det ord 

innehållande sje- och tje-ljud som enligt teorin var gemensamma kännetecken för 

alla dialekter som fick lägst resultat överlag (se kapitel 4).  

6.4 Framtida forskningsarbeten  

I detta avsnitt kommer förslag till framtida arbeten att göras. 

6.4.1 Vidareutveckling av prototypen 

Man skulle kunna utveckla prototypen så att man, som nämnts i kapitel 6.1.2, kan 

testa prototypen på ett speciellt användningsområde. Har man t.ex. nytta av att veta 

om en liknande applikation fungerar på folk med talfel, brytning osv. så kan man 

ta reda på information om detta och välja ut lämpliga ord och/eller meningar att 

testa. Vill man testa specifika ord som ska fungera som röstkommandon så väljer 

man att tala in dessa istället så får man ett resultat som är relevant till den specifika 

situationen. 

6.4.2 Bättre testning 

Ska man testa en sådan här applikation och ett eller flera röstigenkännings-API:er 

så behövs mer tid. Att utveckla samma applikation, på liknande enheter men med 

olika röstigenkännings-API:er skulle ge ett mer övergripande och mer jämförbart 

testresultat. 
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Bilaga 1 protokoll 

Nedan följer en tabell med data ifrån observationerna. Orden i tabellen förklaras och i 

efterföljande textrutor kommer de ord som inte tolkades 10 av 10 gånger att presenteras 

med vilka ord som tolkades just då av API:et. 

Språkområde Pepparkakor Kyrklig Stjärnskottet Ögonen Slakta Kärleksört Kärlsjuk 

Sveamål 10 av 10 9 av 10 8 av 10 10 av 10 10 av 10 10 av 10 10 av 10 

Götamål 9 av 10 10 av 10 8 av 10 10 av 10 10 av 10 10 av 10 8 av 10 

Sydsvenska 10 av 10 10 av 10 10 av 10 9 av 10 10 av 10 5 av 10 6 av 10 

Norrländska 10 av 10 10 av 10 8 av 10 8 av 10 4 av 10 9 av 10 8 av 10 

Gotländska 6 av 10 10 av 10 8 av 10 2 av 10 1 av 10 6 av 10 1 av 10 

Östsvenska 10 av 10 9 av 10 6 av 10 8 av 10 9 av 10 10 av 10 1 av 10 

 

Ord 1 = Pepparkakor 

Ord 2 = Kyrklig 

Ord 3 = Stjärnskottet 

Ord 4 = Ögonen 

Ord 5 = Slakta 

Ord 6 = Kärleksört 

Ord 7 = Kärlsjuk 
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Bilaga 2 grafer från applikationen 
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Bilaga 3 Screenshots på applikationen 

 

 

 

 


