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Abstract: Writing has been the most important tool in knowledge 

organization (KO). In our modern society we can use our 
speech as a technical tool to seek information. Can we apply 
speech as a tool to organize information?  

 
The aim of this master’s thesis is to problemize speech 
aspects in the field of knowledge organization (KO).  

 
The investigation has two main parts and I use a hermeneutic 
approach. A focal point in the first part is bibliographic 
languages, and through this examination I have tried to find 
the principles with information organizing. For the second 
part, the area of speech recognition has been chosen and 
prosody has been examined as the main issue with speech as 
a tool for information organizing.     

 
As a result, I found that speech is very different from writing. 
To apply speech aspects in KO, we perhaps need to find 
perspectives and methods in which the speech aspects will 
be relevant. However, there are some principles in KO which 
do not easily change. Description and standardization are 
two of them. Such principles can be applied in information 
organizing of speech. 
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1. Inledning  

Kunskapsorganisation (KO) är ett huvudområde inom ämnet B&I, och hanterar 
framförallt hur man kan organisera information för att kunna återvinna den på ett 
effektivt sätt. Skriftspråket är en förutsättning för KO. Från antikens tid till vår moderna 
tid är det skriftspråket som har varit det viktigaste verktyget vid informations-
organisering.  
 
Den teknologiska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på olika avseenden. Vi kan 
söka och hitta information via Internet över hela världen dygnet runt, och man kan även 
numera ”lyssna” på dokument. Den moderna digitala världen har möjliggjort att skapa 
nya sorters dokument. Digitaliserade talböcker, d.v.s. DAISY har nyligen lanserats, och 
några fåtal bibliotek har börjat införskaffa webbsidor med uppläsningsfunktion. 
Talsyntesen har börjat tillämpas vid flera olika tillfällen. Speech Recognition 
(taligenkänning) är ett forskningsområde som redan fanns i slutet av 40-talet (Blomberg 
& Elenius 2000:1), och är en slags talteknologi som kan möjliggöra talkommunikation 
mellan informationssystem och informationsanvändare. Till skillnad från talsyntesen 
som producerar tal fungerar taligenkänning som lyssnare av tal. Med dessa taltekno-
logier utgör talspråk ett väsentligt verktyg för återvinning och sökning av information.  
 
Kan talspråket integreras inom KO? Språket som används för att organisera information 
kallas för bibliografiskt språk. Det bibliografiska språket har utvecklats genom tiden, 
t.ex. från kontrollerad vokabulär till naturligt språk. Vilka problem förekommer om 
talspråk kan användas som ett bibliografiskt språk? Svenonius skriver: 

The techne or practical skill of information organization is a function of changing 
technology, whereas its intellectual foundation, which encompasses theory, is 
relatively impervious to change. (2000: ix) 

Svenonius menar att principerna för att organisera information egentligen är ganska 
stabila, medan däremot tekniken eller metoden att organisera information ändras i och 
med teknologiska utvecklingar. Vilka principer finner vi inom KO? Om grunden för 
informationsorganisering är oföränderlig kan vi kanske använda oss av samma eller 
liknande grundprincip även för informationsorganisering i talspråk.  
  

1.1. Bakgrund - Ämnesval 
 
Jag har valt detta uppsatsämne utifrån följande två frågor/iakttagelser som väcktes under 
vår utbildning:  

 
1. Bibliografiskt språk som gränssnitt: Ankomsten av Internet och senare World 

Wide Web (webben) har gett nya betingelser för informationsorganisering. 
Internet betraktas som ett interaktivt medium, i vilket vem som helst kan söka 
information dygnet runt. Det är nu inte bara bibliotekarier eller informations-
specialister som söker och förmedlar information, utan vem som helst kan nu i 
princip aktivt delta i informationssökning. Informationsanvändarna är idag 
mycket heterogena, och deras behov är mångfacetterade i den nya informations-
miljön. Inom KO anser jag att fokus ofta ligger på bl.a. informationssystem, 
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informationsåtervinning och dokumenthantering. Informationsanvändarna glöms 
ofta bort. I den nya informationsmiljön anser jag att det blir alltmer vik tigare att 
skaffa sig kunskaper om användare vid sidan om traditionella forsknings-
områden inom KO. Det bibliografiska språket utgör gränssnitt mellan 
informationssystem och informationsanvändare. Genom att studera detta språk 
kan vi kanske hantera både informationssystem och informationsanvändare.   

 
2. Talspråk och prosodi: Vi har läst om naturligt språk som används vid indexe-

ring och informationssökning. Vi kan nu för tiden indexera och söka information 
genom att använda naturligt skriftspråk. Med hänsyn till att det finns folk som 
har svårt att läsa och skriva, undrar jag för det första om vi istället kan använda 
naturligt talspråk. För det andra undrar jag vilka nya problem som uppstår om vi 
kan söka information via tal. Möjlighet till naturligt skriftspråk i stället för 
kontrollerad vokabulär har framkallat såväl nya möjligheter som problem. Med 
användningen av naturligt skriftspråk har det å ena sidan blivit lättare och 
snabbare att indexera och söka information. Harvey visar att det krävs mycket 
mindre eller inte alls ”intellectual input” (1999: 16) med naturligt skriftspråk. 
Det krävs inte längre att man kontrollerar termer såsom man gjorde med den 
kontrollerade vokabulären, utan man kan välja termerna som redan finns 
någonstans i dokumenten. Men å andra sidan har användningen av naturligt 
språk skapat nya sorters problem. Ett av dem är t.ex. matchningsproblem. 
Standardiseringsgraden har påtagligt blivit förminskad med naturligt skriftspråk, 
och det har förekommit många olika variationer. Det har därfö r blivit svårare att 
veta hur man t.ex. bör stava söksträngar för att de skulle kunna matcha och 
återvinna relevanta dokument. Problem med olika språkliga variationer, t.ex. 
stavning, synonymer och syntax har blivit betydligt mer komplext med naturligt 
skriftspråk. Vilka nya möjligheter och svårigheter förekommer genom att 
använda naturligt talspråk vid informationssökning? Vilka områden har 
talspråksspecifika problem? Ljudenheten som inte syns i textade dokument kan 
framkalla nya problem. Varje individ har sitt eget uttal. Förutom problem med 
enstaka fonemljud förekommer också problem med talets rytm och melodi, d.v.s. 
prosodiska komponenter som har svårt att avbildas. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 
KO har traditionellt ägnat sig åt information byggd på skriftspråket. Skriftspråket har 
länge utgjort det viktigaste verktyget för att organisera information. Syftet med denna 
uppsats är att problematisera och diskutera talspråket som bibliografiskt språk. För att 
nå målet skall jag undersöka på vilka principer KO är byggd. För att kunna fördjupa 
mig i eventuella problem med talspråk, skall jag dessutom undersöka taligenkänning, 
som ofta behandlas inom området talteknologi.  
 
För att nå målet ställer jag följande frågor: 
 

• På vilka principer är KO byggda? 
• Vilka svårigheter vet vi är allmänt förekommande när man söker information via 

talspråk? 
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• Kan KO tillämpa talspråkliga aspekter?  
 

1.3. Definitioner av några begrepp  
 
I detta avsnitt skall några begrepp som jag använder i uppsatsen definieras. 
 
Bibliografiskt språk 
Bibliografiskt språk är ett slags metaspråk som används för att organisera information, 
och är en överordnad benämning över de olika organiseringsspråken; bl.a. 
katalogiseringsspråk, klassifikationsspråk och indexeringsspråk.  
 
Entitet – Bibliografiska entiteter 
Entiteter syftar på något som existerar såväl konkret som abstrakt. Eftersom människors 
uppfattningar och medvetande om ting och företeelser inte är samma förekommer 
många olika entiteter. Entiteter i denna uppsats syftar på bibliografiska entiteter som 
innebär de termerna vilka används som bibliografiska språk. 
 
Fonetik – Fonologi  
Fonetik och fonologi är två överordnade begrepp till prosodin, vilka kan vara svåra att 
definiera. Det finns en perspektivskillnad mellan dem: med fonetiken intresserar man 
sig för ljud i sig, till skillnad från fonologin i vilken man vill ta reda på hur ljuden 
fungerar för olika talare (Andersson 1994: 3). Fonetiken innehåller mer natur-
vetenskapliga inslag än fonologin, vilken är humanistiskt orienterad. I den här uppsatsen 
är det fonologin som jag kommer att använda mig en del av. 
 
Information  
Information utgör ett väsentligt begrepp i denna uppsats. Inom ämnet B&I hanteras 
alltid den traditionella skriftliga informationen. Denna uppsats diskuterar talspråklig 
information mellan informationssystem och informationsanvändare.  
 
Information är ett svårbegripligt ord som kan definieras på olika sätt. För begreppet 
information i denna uppsats utgår jag från Bucklands definitioner (1991). Information 
kan delas upp i fyra aspekter: 1. information-as-process (information som process), 2. 
information-as-knowledge (information som kunskap), 3. information-as-thing 
(information som ting) och  4. information processing (informationshantering).  
 

1. Information som process syftar på abstrakt process, i vilken något som någon 
vet ändras genom att man är informerad. (ibid.3) 

2. Information som kunskap betyder abstrakt entitet som man inte kan röra eller 
mäta. Tankar, idéer, tro m.m. tillhör denna grupp. (ibid.3f) 

3. Information som ting betyder konkret entitet och är representation och 
konkretisering av kunskap eller ”information som kunskap” (ibid:3f). Buckland 
säger att det är endast ”information som ting” som kan behandlas på ett direkt 
sätt (ibid.43; 55).  

4. Informationshantering handlar om processhandling, manipulering eller 
bildning av nya former av ”information som ting”. (ibid.3ff)  

 



 4 

Buckland presenterar de fyra aspekterna i en tabell. 
 

 Abstrakt Konkret 
Entitet Information som kunskap Information som ting 
Process Information som process Informationshantering 

    (källa Backland 1991: 6) 
 

Figur 1. Fyra aspekter av information 
 

I denna uppsats skall jag framförallt utgå från ”information som kunskap” 
och ”information som ting”, d.v.s. entiteter av information.  
 
Interaktion 
Termen interaktion syftar på samverkan och samspel mellan minst två aktörer. Interak-
tion och kommunikation är svåra att åtskilja, men vissa perspektivskillnader finns. Med 
interaktion ligger fokus på handling mellan aktörerna, medan utgångspunkten med 
kommunikation ligger på företeelser i vilka överföring av information sker.  
 
Kommunikation  
Kommunikation liknar ”information som process” (se information i avsnitt 1.3.1.), men 
utgångspunkten är ändå olika. Med kommunikation ligger fokus på kontexter i vilka 
minst två aktörer befinner sig, till skillnad från ”information som process” som utgår 
från processen i vilken man blir informerad.  

 
Kommunikation sker inte bara mellan människor, utan också mellan människor och djur, 
växter och apparater m.m. Det behövs dels ett språk eller en kod som information 
kommer ifrån, dels ett medium som information överförs ifrån. Definitionen av termen 
kommunikation i denna uppsats är för det andra överföring av information mellan mer 
än två aktörer1, med sikte på kontexten från vilken information kommer från.  
 
I denna uppsats skall jag urskilja direkt och indirekt kommunikation. Jag använder 
Vervests definitioner vilka Buckland refererat (Vervest, se Buckland 1991: 94). En 
direkt kommunikation sker när ett meddelande kommuniceras på ett rakt sätt från källor 
till mottagare, d.v.s. meddelandet blir aldrig lagrat i denna kommunikation. Att samtala 
med någon ansikte mot ansikte är ett exempel. Det finns två slags indirekta kommunika-
tioner: 1. Store-and-forward communication (Lagrad och direkt kommunikation): här är 
information lagrad någonstans och skickas fysiskt till mottagare. Fysiskt brev är ett 
exempel. 2. Store-and-retrieve communication (Lagrad och återvunnen kommuni-
kation): i denna indirekta kommunikation är information lagrad någonstans. Elektro-
niska mail är ett exempel. 
 
Taligenkänning – Automatisk taligenkänning 
Speech Recognition (taligenkänning) och Automatic Speech Recognition (automatisk 
taligenkänning) är begrepp som ofta blandas ihop. I denna uppsats skiljer jag inte he ller 

                                                 
1 NE: http://www.ne.se[2005-12-02] 
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de termerna, utan jag kommer framförallt att använda den svenska översättningen, d.v.s. 
taligenkänning, vilket inbegriper båda termerna.  
 
När det gäller engelska termer försöker jag helst använda svensk översättning om jag 
anser att det blir lättare för läsare att förstå. Första gången jag nämner ett begrepp 
använder jag dock den engelska termen, och inom parentes visar jag hur jag vidare skall 
använda termen senare i uppsatsen. Vissa termer är svårare att översätta till svenska än 
andra. I dessa fall väljs engelska termer.  
 

1.4. Disposition 
 
Här nedan skall en översikt över denna uppsats som följer efter detta kapitel presenteras.  
 
Kapitel 2: Metod och teori 
Kapitel 2 består av tillvägagångssätt, strategier, teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning som är relevant för min studie.  
 
Kapitel 3: Kunskapsorganisation – Talspråklig aspekt 
Syftet med kapitel 3 är att identifiera och diskutera språkliga problem i KO med 
avseende på talspråk. Fokus ligger på bibliografiska språk som diskuteras genom ett 
lingvistiskt perspektiv. Detta kapitel hanterar frågan om vi finner eventuella problem 
vid användning av talspråket som bibliografiskt språk i KO:s sammanhang. Principer 
med informationsorganisering undersöks. Det bibliografiska principiella problemet som 
handlar om konflikten mellan standardisering och användarperspektiv skall upp-
märksammas. 
 
Kapitel 4: Taligenkänning genom prosodiskt perspektiv 
Kapitel 4 fördjupar sig i problemet med den bibliografiska principen från kapitel 3 
genom att undersöka en specifik teknologi, nämligen taligenkänning. Taligenkänningen 
som är relativt främmande inom biblioteksverksamheten presenteras och analyseras 
genom ett prosodiskt perspektiv. Genom detta kapitel hanteras frågan om vilka 
eventuella problemområden som förekommer när vi kan söka information via vårt 
talspråk.  
 
Kapitel 5: Diskussion  
Efter undersökningarna i kapitel 3 och 4 diskuteras i kapitel 5 frågeställningarna från 
avsnitt 1.2.  
 
Kapitel 6: Sammanfattning 
Sammanfattning av hela uppsatsen sker i kapitel 6. 
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2. Metod och Teori 

Detta kapitel redogör för dels de tillvägagångssätt, strategier, teoretiska utgångspunkter 
som jag använder i uppsatsen, dels för tidigare forskning som är relevant för denna 
studie.  
 

2.1. Forskningsöversikt  
 
För att nå uppsatsens mål genomförs en forskningsöversikt över problematiken med 
talspråk som bibliografiskt språk.  
 
Buckman säger att: ”Den ständigt och mycket snabbt växande kunskapsmassan 
motiverar ett starkt behov av översikter (1998: 65).” Det finns en mängd tidigare 
forskning som delvis hanterar mitt uppsatsproblemområde från olika discipliner. 
Däremot har jag inte funnit någon tidigare forskning som hanterar hela mitt 
studieområde. Forskningsöversikten som metod anses lämplig när det saknas en 
överblick över aktuella områden (ibid.67).  
 
För forskningsöversikten används två centrala strategier. Den första strategin är att 
kombinera tidigare forskning genom att sammanfatta och integrera. Den andra strategin 
är att jämföra tidigare forskning. (Buckman 1998: 69f) I denna uppsats vill jag 
kombinera den tidigare forskningen som är relevant för min aktuella studie.  
 
Buckman säger att forskningsöversikt som metod blir relevant när ”man har en ny, 
alternativ aspekt på en översikt (1998: 67)”. I denna studie vill jag utgå från en ny 
aspekt, nämligen talspråklig aspekt. KO har traditionellt ägnat sig åt information byggd 
på skriftspråket. Talspråket kan bli ett verktyg för återvinning och sökning av informa-
tion. Jag vill undersöka på vilka sätt det talade språket tillämpas inom KO.  
 
Således blir detta arbete en kombinatorisk forskningsöversikt som integrerar de ovan-
nämnda olika fälten. Eftersom det förekommer flera områden som jag skall hantera i 
denna uppsats anser jag att det behövs en strategi för att kunna skapa ordning och 
struktur. För detta mål har jag valt att studera de olika aktuella områdena hermeneutiskt. 
Nedan skall jag förklara på vilka sätt jag skall tillämpa denna strategi i min studie.  
 

2.2. Hermeneutik 
 
Med hermeneutik menas ”tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen (Gilje & 
Grimen 1992: 176)”. Jag har valt hermeneutiken som en tolkningsstrategi för att 
realisera en kombinatorisk forskningsöversikt. Min mening är att problematisera det 
fenomen att talspråk numera blivit verktyg för sökning och återvinning av information.  
 
Ett av kännetecknen med den hermeneutiska tolkningen är att forskningsobjekt tolkas 
med hänsyn till dess kontext (Gilje & Grimen 1992: 188ff). Ett annat viktigt begrepp för 
denna tolkning är förförståelse. Detta begrepp kommer från Hans-Georg Gadamer som 
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Gilje och Grimen tillämpat i deras studie (Gadamer, se ibid.183ff). Gadamer menar att 
vår förståelse eller tolkning alltid är mer eller mindre baserad på våra egna bakgrunder 
och erfarenheter. Alltså blir tolkningen och förståelsen aldrig helt objektiv. Som Gilje 
och Grimen poängterar finns det inte någon ”korrekt” tolkning (ibid.202). Vår förståelse 
och tolkning är bl.a. baserade på varje individs bakgrund och erfarenhet. Meningen med 
denna tolkningsstudie i denna uppsats är därför inte att hitta en absolut korrekt tolkning, 
utan ett av flera sätt att se ett fenomen. Det tredje som enligt Gilje och Grimen anses 
vara det viktigaste bland de här tre kännetecknen är nämligen ”den hermeneutiska 
cirkeln” (ibid.190ff). Med detta menas att forskningen ständigt måste gå från delar till 
helhet, och från helhet till delar.  
 
Hermeneutiken är relevant för min aktuella studie.  Jag vill tolka de valda områdena 
kontextuellt. Meningen är att hantera dem med avseende på olika relationer som helhet 
och del eller som specifik och abstrakt. I denna uppsats förekommer flera områden och 
de områdena har olika funktioner. Genom en hermeneutisk tolkningsstrategi vill jag 
alltså ordna  och syntetisera de aktuella områdena; bl.a. KO, bibliografiskt språk, 
taligenkänning, talspråk och prosodi, vilka kommer att ha olika funktioner i en 
forskningsöversikt.  
 
Flera tolkningsstrategier utförs för att realisera en kombinatorisk forskningsöversikt i 
denna uppsats. Här nedan följer centrala strategier. 
 

2.2.1. Tre områden  
 
Denna uppsats består av flera områden och perspektiv för att tolka den talspråkliga 
problematiken. Figuren nedan visar uppsatsens tre områden: talspråk, gränssnitt och KO. 
Tecknet A som utgör toppen på figuren visar uppsatsens huvudområde, d.v.s. talspråk, 
vilket diskuteras såväl konkret som abstrakt. Talspråket hanteras lingvistiskt och 
prosodiskt (se avsnitt 2.2.2.). Utgångspunkten är dock ständigt A, som tillsammans med 
gränssnitt utgör uppsatsens mest synliga problemområden. Ju högre upp desto mer 
detaljerat och konkret, och ju längre ner desto abstraktare. Jag skall studera dessa 
områden både uppifrån (top-down) och nerifrån (bottom-up).  

 
 

Figur 2. Uppsatsens tre centralområden 
 

A 

Gränssnitt 

KO 
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2.2.2. Två undersökningar med två huvudperspektiv 
 
I uppsatsen ingår två olika undersökningar som har samma utgångspunkt, d.v.s. 
talspråklig problematik, vilket diskuteras såväl abstrakt som konkret. Varje 
undersökning har ett huvudperspektiv: 2. Lingvistiskt (kap.3) och 3. Prosodiskt 
perspektiv (kap.4).  
 
I det första perspektivet (kap.3) skall jag utgå från KO som tillhör en av de centrala 
inriktningarna inom ämnet B&I. Vilka nya problem kommer att uppstå när talspråkliga 
aspekter tillämpas inom KO? Området fonologi utgör ett talspråksspecifikt problem-
område som oftast glöms bort vid indexering och informationssökning genom skrift-
språk, där uttalsmässiga problem sällan blir relevanta. Denna undersökning utförs 
genom ett allmänt lingvistiskt perspektiv med fokus på fonologi.  
 
Med den andra undersökningen (kap.4) exemplifieras en specifik teknologi med tal-
språk, nämligen taligenkänning, vilken studeras genom ett prosodiskt perspektiv. Här 
nedan skall jag först redogöra för valet av taligenkänningen som studieobjekt, och sedan 
valet av prosodi som perspektiv för denna undersökning.  
 
Forskning om taligenkänning utförs först och främst inom språkteknologi, en tvär-
vetenskaplig disciplin som rör såväl språkvetenskap som datavetenskap. Språk-
teknologin har i sin tur flera delområden, bl.a. textanalys, informationshantering, tal-
teknologi, språkinlärning, skrivhjälpmedel och maskinöversättning. Taligenkänning 
studeras främst inom talteknologin, i vilken bl.a. talsyntes och talförståelse också utgör 
studieområden 2 . Målet är att teoretiskt undersöka taligenkänning och syntetisera 
området i ämnet B&I. Med tanke på att man kan realisera dialogsystem, med vilket man 
kan kommunicera, borde jag också undersöka talsyntes vid sidan om taligenkännings-
system. Medan taligenkänning fungerar så att den kan känna igen talares språk (input), 
är talsyntesens funktion att skapa syntetiserat språk (output). Båda delarna behövs så att 
det blir en dialog. Talsyntesen borde i så fall också bli ett väsentligt studieområde i min 
uppsats. I denna studie tar jag emellertid inte upp lika mycket om talsyntes. Till skillnad 
från taligenkänning har området talsyntes redan utvecklats ganska mycket och en 
mängd forskning har genomförts. Tyngdpunkten i kapitel 4 ligger i kommunikationen 
mellan taligenkänningssystem som lyssnare och människor som talare, och inte tvärtom.  
 
Ekonomiska problem som förekommer med taligenkänningen utelämnas med denna 
uppsats. Nuvarande taligenkänningssystem är fortfarande kostsamma. Med tanke på den 
drastiska prissänkningen vad gäller bl.a. persondatorer och mobiltelefoner som vi 
upplevt under det sista decenniet, anser jag dock att nuvarande ekonomiska faktorer 
snabbt kan förändras. Därför anser jag inte att det är angeläget att fästa mig vid detta 
problem. 
 
Det finns många olika sätt att undersöka taligenkänning, men min avsikt med denna 
uppsats är att välja ett perspektiv och studera taligenkänning utifrån det. Jag har valt 
området prosodi som ett perspektiv för att undersöka taligenkänning i kapitel 4. 

                                                 
2 Språkteknologi (2006-03-06): http://sprakteknologi.se [2006-03-07] 
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Anledningen till detta val är för det första att jag vill skaffa mig kunskaper i 
taligenkänning genom ett begränsat perspektiv. På så sätt hoppas jag att kunna få 
djupare kunskap inom detta område efter denna studie. Att undersöka området prosodi i 
samband med taligenkänningen är för det andra förhållandevis nytt och outforskat. 
Därför anser jag att studien av taligenkänning genom ett prosodiskt perspektiv kan vara 
meningsfullt. För det tredje vill jag (som vuxeninvandrare) poängtera att det är mina 
språkliga erfarenheter i Sverige som gett upphov till detta intresse för prosodin. Jag har 
fått kunskaper genom både mina studier inom språkvetenskap och vardagliga 
erfarenheter om att de prosodiska egenskaperna ibland eller ofta kan utgöra en 
avgörande faktor huruvida lyssnare kan förstå vad talare säger. Denna erfarenhet gäller 
också i situationer då jag som lyssnare träffar olika personer som talar det svenska 
språket på olika sätt och med olika rytm och melodi. Detta väckte mitt intresse för hur 
maskiner kan klara av att lyssna och förstå våra varierande talspråk. Av dessa 
anledningar vill jag i denna uppsats undersöka taligenkänningssystem genom ett 
prosodiskt perspektiv.  
 
Vid prosodiska analyser utgår jag ifrån de svenska mönstren. Prosodin från andra språk 
används emellertid om det kan förtydliga analysen. Finlandssvenskan räknas som en 
svensk dialekt i denna uppsats.  
 

2.2.3. Grundstruktur och variabler för kontextuell tolkning 
 
Med denna uppsats eftersträvas dessutom en kontextuell tolkning, och för att nå detta 
mål används en grundstruktur nedan. Jag skall problematisera och undersöka talspråkets 
(A:s) interaktiva förhållande. Jag skall utgå från två kontextuella faktorer, nämligen 
människor och system som påverkar A. Avdelningen A som jag redan använt i Figur 2 
(se avsnitt 2.2.1.) utgör uppsatsens centrala problemområde.   
 

 
 

Figur 3. Grundstruktur för kontextuell tolkning 
 
Varje kapitel är i grund och botten byggt på denna grundstruktur. Beroende på olika 
teman och perspektiv i varje kapitel kommer dock variablerna i varje komponent att 
skilja sig åt. Talspråket problematiseras och diskuteras genomgående med fokus på KO. 
De olika variablerna som utgör utgångspunkt till varje kapitel är följande: 
 
 

 
 

Figur 4. Struktur för kontextuell tolkning i kapitel 3. 
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Informationssystem 
 

Bibliografiska språk  Informationsanvändare 
 

Interaktion 
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Temat i kapitel 3 är KO, och det bibliografiska språket diskuteras som gränssnitt mellan 
informationssystem och informationsanvändare.  
 

 
 

Figur 5. Struktur för kontextuell tolkning i kapitel 4. 
 
Temat i kapitel 4 är interaktion via talspråk mellan taligenkänning och individer. 
Prosodin hanteras som gränssnittliga problem. Här ligger tyngdpunkten på individer 
som söker information via sina talade söksträngar. 
 
Ovan har jag uppgivit centrala strategier som gäller i denna uppsats som utgår från den 
hermeneutiska tolkningsläran. Delarna och helheten diskuteras i olika avseenden, 
liksom generella och specifika aspekter som existerar i denna uppsats. Kontextuell 
tolkning eftersträvas genomgående i denna uppsats kring det centrala problemområdet, 
nämligen den talspråkliga problematiken.      
 

2.3. Tidigare forskning 
 
Uppsatsens centrala problemområde är talspråkliga aspekter inom KO. För att 
undersöka detta problemområde har jag för det första undersökt tidigare KO-forskning 
som genomförts genom ett språkvetenskapligt perspektiv. För det andra har jag utgått 
från den tidigare forskningen inom området prosodi som i sin tur ingår i området 
fonologi. 

Forskningen av Elaine Svenonius, professor emerita i the Graduate School of Education 
& Information Studies (GSE&IS) 3 vid University of California i Los Angels (UCLA), 
utgår från kontroll av bibliografiska språk. I the intellectual foundation of information 
organization (2000) försöker Svenonius finna grundstrukturer och universella regler för 
informationsorganisering vilka inte påtagligt påverkas av yttre förändringar, såsom den 
högteknologiska utvecklingen. Svenonius studie hanterar skriftspråkliga bibliografiska 
problem. Den teknologiska förändringen bidrar till nya och mer praktiska sätt att 
organisera information. Men som jag i inledningen nämnt betonar Svenonius att den 
inre strukturen av KO, vilken är byggd på grundprinciper, är relativt stabil (se 
Inledning; Svenonius 2000: ix). Hennes studie behandlar inte praktiska tillvägagångssätt 
eller strategier för att organisera information. Hennes studie är mer filosofisk och mer 
specifikt lingvistisk. Den hanterar snarare frågan om vad som menas med organisering 
av information/kunskap och hur information/kunskap ser ut. Om grunden för 
informationsorganisering är oföränderlig kan vi använda oss av samma eller liknande 
grundprincip även för informationsorganisering i talspråk. I Svenonius forskning om 
informationsorganisering används huvudsakligen en lingvistisk analys. Mer filosofiskt 
orienterad forskning om information har bedrivits av Michael Buckland 4  som är 
                                                 
3  GSE&IS: http://is.gseis.ucla.edu/ [2005-12-15] 
4  För mer information om Bucklands forskning, se: http://www.sims.berkeley.edu/~buckland/[2005-12-
15] 

Interaktion via talspråk 
 

Taligenkänning 
 

Prosodi 
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professor emeritus i the School of Information management & Systems (SIMS) vid 
University California i Berkeley. I Information and information systems (1991) visar 
Buckland informationens essentiella former och mening. Likt Svenonius innehåller 
Bucklands forskning inte heller praktiska upplysningar om hur man kan organisera 
information, utan han försöker analysera och finna informationens essentiella och 
universella former och meningar. Bucklands fyra aspekter av information (se avsnitt 
1.3.) utgör en central teori för denna uppsats.  

KO-forskningen har alltid skriftspråket i centrum. I denna uppsats skall jag undersöka 
talspråkets möjligheter som bibliografiskt språk. Fokus kommer att ligga på prosodisk 
aspekt. 
 
Olle Engstrand är professor i fonetik vid institutionen för lingvistik på Stockholms 
Universitet. Jag kan studera genom Engstrands forskning på vilka sätt talspråk och 
skriftspråk skiljer sig från varandra utifrån fonetiskt och fonologiskt perspektiv. Genom 
en av Engstrands böcker, Fonetikens grunder (2004) kan vi bli medvetna om kunskaper 
bakom vårt talspråk som vi annars inte ofta ifrågasätter. Denna bok är också ett 
genombrott med avseende på att det finns flera exempel med ljudfiler som man 
interaktivt kan lyssna på via webben5. I Engstrands studie hanteras området prosodi med 
fokus på svenska. Engstrands bok som hanterar talspråk fonetiskt och fonologiskt 
innehåller dock inte någon specifik studie över det talspråk som utspelas i elektroniska 
medier. Engstrands forskning utförs mer av ett humanistiskt än naturvetenskapligt 
perspektiv, och utgår först och främst från kommunikation mellan människor. Min 
uppsats hanterar också kommunikation mellan människan och datorn. När det gäller en 
mer naturvetenskaplig studie om människors tal kan jag nämna Douglas O’Shaughnessy, 
professor i INRS (L’institut national de la recherche scientifique)-telecommunications6 
vid University of Quebec i Montreal. I en av sina publikationer, Speech Communication 
– human and machine (2000) hanterar O’Shaughnessy just kommunikation mellan 
människor och maskiner. Taligenkänning som utgör en av mina studieobjekt i denna 
uppsats diskuteras i denna bok. I O’Shaughnessys forskning ingår också en prosodisk 
studie, men han utgår från engelskan och jämför denna med andra språk.  
 
I Engstrands och O’Shaughnessys forskning är utgångspunkten språk och 
kommunikation. Inom området information retrieval (IR) pågår forskning av talade 
dokument och talade söksträngar. Två delområden som är starkt anknutna till 
taligenkänningen är dels Spoken Document Retrieval (SDR), dels Spoken Query 
Processing (SQP). Med den första menas återvinning av ”talade dokument”, och med 
den andra menas användning av ”talade söksträngar” för att återvinna textade eller 
talade dokument. Hittills har det gjorts mycket forskning inom SDR. Intresset för SDR 
har drastiskt ökat, och stora delar av forskningen är framförallt knuten till Text Retrieval 
Evaluation Conference (TREC). Fabio Crestani7, professor i Computer and Information 
Sciences vid University of Strathclyde i Glasgow, har forskat på talade söksträngar, som 
benämns som Spoken Query Processing (SQP), vilket är relativt nytt. Han har studerat 
SQP utifrån det klassiska IR perspektivet för att visa på förhå llandet mellan text och tal 

                                                 
5 Fonetikens grunder: http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/5195 [2005-12-16] 
6 INRS: http://www.inrs-emt.uquebec.ca/Francais/index.jsp [2005-12-16]  
7 Mer om Crestanis forskning är tillgänglig på: http://www.cis.strath.ac.uk/~fabioc/index.htm [2005-12-
16] 
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vid återvinningen (se 2001a). IR syftade dock nästan enbart på dokument i textad form 
under de senaste 50 åren, och det är nyligen som IR och tal förenats (Crestani 
2002a:161,162). Med tanke på talspråk som studieobjekt har vi enligt Crestani t.ex. 
numera fyra olika möjliga kommunikationsmodeller: 1. Textade söksträngar och textade 
dokument, som har med den traditionella återvinningen inom IR att göra. De tre andra 
modellerna som blivit möjliga med tal är följande: 2. Textade söksträngar och talade 
dokument, 3. Talade söksträngar och textade dokument, 4. Talade söksträngar och 
talade dokument (2002a: 162).  
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3. Kunskapsorganisation – Talspråkliga aspekter 

Inom KO diskuterar man inte ofta det talade språket. Tyngdpunkten ligger i högsta grad 
på det skrivna språket. Kan vi använda det talade språket för att organisera och söka 
information? Vilka eventuella problem uppstår när talspråk tillämpas? Syftet med 
kapitel 3 är att identifiera och diskutera språkliga problem i KO med avseende på 
talspråk. Jag skall undersöka vilka principer vi kan finna inom KO. 
 
Språket som används för att beskriva bibliografisk information kallas för the 
bibliographic languages (det bibliografiska språket) i Svenonius studier (2000). Som 
begränsning skall jag i det här kapitlet utgå från det bibliografiska språket. Tal och skrift 
jämförs dessutom för att visa på skillnader mellan dem.  Först skall vi dock fundera över 
varför det är viktigt med språkliga aspekter. Det bibliografiska språket har en nyckelroll 
när vi talar om kunskap/information i ett KO-sammanhang.    
 

3.1. Varför språkliga aspekter?  
 
För att organisera information i det bibliografiska sammanhanget utgör språk eller koder 
nödvändiga verktyg. Svenonius skriver: 

The oldest and most enduring source of problems that frustrate the work of 
bibliographic control is the language used in attempting to access information. 
(Svenonius 2000: 13) 

Språket betraktas som det äldsta och långvarigaste problemet när det gäller organisering 
av information. Varför har man inte kunnat lösa det språkliga problemet? Redan på 
antikens tid hade man svårigheter att skapa språk som gör det lättare för informations-
återvinning, och nu anses problemet ha blivit ännu större. En av de största 
anledningarna beror kanske på den tekniska utvecklingen. Produktiviteten av dokument 
ökade drastiskt, och med Internet har fysiska gränser mellan olika dokument försvunnit. 
Alternativen har blivit betydligt flera. Dokumentvariationer i vår tid är mångfasetterade; 
handskrifter, tryckta skrifter, digitala dokument, bilder och ljud m.m. I denna 
omtumlade informationsmiljö har det bibliografiska språket en nyckelroll i ett B&I-
sammanhang av åtminstone två följande skäl: 1. Kommunikation och 2. Information 
som ting. 
 

3.1.1. Kommunikation  
 
Det bibliografiska språket utgör en nyckelroll för kommunikation mellan informations-
system och informationsanvändare. Det bibliografiska språket är den kanal som används 
för att kommunicera med informationsanvändare. Svenonius skriver:  

Its [det bibliografiska språket; min anm.] function is to communicate to users 
information about information. In this role, it serves as a bridge connecting the 
language of documents with that of the users who seek them. (2000: 53).  

Det bibliografiska språket fungerar som kommunikationsmedel. När det bibliografiska 
språket och språket från användare blir identiska eller nästan identiska sker 
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kommunikationen lättare och snabbare. Det bibliografiska språket utgör med andra ord 
ett gränssnitt mellan informationssystem och informationsanvändare.  
 
Kommunikationen genom det bibliografiska språket är emellertid inte riktigt samma 
som en vanlig kommunikation mellan t.ex. två personer som samtalar ansikte mot 
ansikte eller som brevväxlar. Det finns direkt och indirekt kommunikation. 
Kommunikation genom det bibliografiska språket sker indirekt. Den indirekta 
kommunikationen delas i sin tur upp i två olika delkategorier: 1. ”Lagrad och direkt 
kommunikation” och 2. ”Lagrad och återvunnen kommunikation”. (se kommunikation i 
avsnitt 1.3.) I denna uppsats delas inte den indirekta kommunikationen i två kategorier. 
Buckland visar fö ljande tre sätt att få information: 1. observation, 2. kommunikation och 
3. återvinning (1991: 93f). Han säger att det sista, d.v.s. information genom återvinning 
är det mest komplexa sättet att få information. Genom det bibliografiska språket 
återvinns information och realiseras en indirekt kommunikation mellan 
informationssystem och informationsanvändare, och det är bibliografiska språkets 
uppdrag att direkt kommunicera med informationsanvändare.  
 

3.1.2. Information som ting  
 
Det räcker dock inte bara med det bibliografiska språket som kommunikationsmedel. 
Det bibliografiska språket behöver ha egenskaper som ”ting” för att denna 
kommunikation skall fungera. Vad menas med det? 
 
Här utgår jag framförallt från avsnitt 1.3. i vilket jag definierade begreppet information 
enligt Buckland. Bucklands studie (1991) visar fyra olika aspekter av information: 1. 
information-as-process (information som process), 2. information-as-knowledge 
(information som kunskap), 3. information-as-thing (information som ting) och  4. 
information processing (informationshantering).  
 
”Information som ting” utgör den konkreta entiteten, och det bibliografiska språket 
är ”information som ting” vilken kan representera våra abstrakta kunskaper, idéer, 
tankar och tro. Alla bibliografiska språk är ”information som ting”, men 
alla ”information som ting” är inte bibliografiska språk. ”Information som ting” är 
mycket bredare än det bibliografiska språket vars uppdrag begränsas till organisering av 
information för den indirekta kommunikationen. Svenonius poängterar att information 
organiseras genom beskrivning, och beskrivningen realiseras genom användningen av 
det bibliografiska språket (2000: 1). Till skillnad från ”information som ting” där även 
föremål och information från direkt kommunikation vilka inte kräver beskrivning ingår, 
måste det bibliografiska språket beskrivas. Det bibliografiska språket är alltså ett 
slags ”information som ting” som realiseras genom beskrivning. Utan beskrivning kan 
man inte organisera information i den indirekta kommunikationen, och genom 
beskrivning blir information konkreta entiteter som liknar ”ting”.  
 
För att beskriva och organisera information är det bibliografiska språket ett nödvändigt 
verktyg. Bibliotekshistorien är lång, men det största verktyget i denna verksamhet har 
alltid varit detsamma, nämligen det bibliografiska språket, ett slags ”information som 
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ting” som har uppgift att organisera information för en indirekt kommunikation. Vi skall 
titta på en översikt över det bibliografiska språket i det följande avsnittet. 
 

3.2. Det bibliografiska språket 
 
Det bibliografiska språket är ett slags ”information som ting” som används för att 
organisera information genom beskrivning. Med användning av det bibliografiska 
språket realiseras en indirekt kommunikation mellan informationssystem och 
informationsanvändare.  
 
Skriftspråket har utgjort det traditionella bibliografiska språket. I denna uppsats 
ifrågasätts talspråket om/hur det kan tillämpas inom det bibliografiska språket. I detta 
avsnitt skall vi titta närmare på det bibliografiska språket.  
 

3.2.1. Klassifikation av bibliografiska språk 
 
Det bibliografiska språket utgör ett gränssnitt mellan olika slags information och 
informationsanvändare. Det bibliografiska språket kan delas upp i olika kategorier och 
på flera nivåer. Det finns olika sätt att klassificera, men vi skall här utgå från Svenonius 
framställning. Enligt Svenonius kan man för det första dela de bibliografiska språken i 
två olika underordnade klasser: 1. Work language (verkspråk) och 2. Document 
language (dokumentspråk). Verkspråk och dokumentspråk har i sin tur underordnade 
kategorier. Verkspråket består av intellektuella uppgifter såsom författare, titel, upplaga 
och två slags ämnesrepresentationer. Dokumentspråket beskriver däremot mer specifika 
uppgifter till varje verk: publikation (t.ex. utgivare, utgivningsplats och tid), fysiska 
kännetecken (t.ex. storlek, färg, mediespecifika uppgifter) och rum (t.ex. tidskrifter, 
web-site och bibliotek). (Svenonius 2000: 53f)    
 

 

 
 

(Jmf. Svenonius 2000: 54) 
 

Figur 6.  Klassifikation av bibliografiska språk 

Bibliografiska språk 

Verkspråk Dokumentspråk 

Författare  

Titel 

Upplaga 

Publikation 

Fysiska kännetecken 

Rum 

Ämne 

Klassifikationstermer 

Indexeringstermer 



 16 

3.2.2. Fyra komponenter av det bibliografiska språket  
 
Det bibliografiska språket består av ordförråd, semantik, syntax och pragmatik 
(Svenonius 2000: 55).  
 

• Ordförråd: Ordförrådet av det bibliografiska språket består av enkla eller 
sammansatta uttryck genom namn som har tre följande variabler: 1. Entities 
(entiteter), 2. Attributes (attribut) och 3. Relationship (relationer). Alla 
kategorier från det bibliografiska språket använder speciella ordförråd. 
Bibliografiska ordförråd har olika benämningar. När det gäller ämnesord kallas 
det för t.ex. keywords (nyckelord), descriptors (deskriptorer), index terms 
(indexeringstermer) eller classification numbers (klassifikationsnummer). För 
övrigt finns det t.ex. benämningar som data elements (dataelement) eller 
metadata (metadata).  

• Semantik: Semantiken består av relationer bland dessa namn. Alla uttrycks-
former från verkspråk använder någon sort av semantik. Det finns tre strukturer 
vad gäller semantik i det bibliografiska språket: 1. relational semantics 
(relationssemantik), 2. referential semantics (referenssemantik) och 3. category 
semantics (kategorisemantik). Relationssemantiken hanterar och ordnar 
relationen mellan olika termer, framförallt synonyma termer. Referens-
semantiken kontrollerar homonymi som handlar om ord som stavas eller uttalas 
på samma sätt, men som har olika betydelser. Kategorisemantiken hanterar 
facetter som liknar grammatiska regler i språk. Som ett språk har olika 
grammatiska regler har det bibliografiska språket facettregler.        

• Syntax: Syntaxen innefattar ordning bland element från sammansatta uttryck. 
Både verk- och dokumentspråk använder mer eller mindre syntax. Ämnesspråk 
under verkspråk har dock mest avancerad syntax, medan dokumentspråk inte har 
utvecklad syntax. Lingvistiskt kan man kalla större enheter i språkliga uttryck, 
än endast enkla ord, för t.ex. fras eller mening. I det bibliografiska språket kallas 
de t.ex. för subject headings (ämnesord) m.m.  

• Pragmatik: När det gäller pragmatik innefattar den specifikation och villkor för 
att tillämpa språket. De flesta av de bibliografiska språken har ännu inte 
utvecklat pragmatiska aspekter med undantag från Dewey Decimal 
Classification (DDC).(ibid.55ff)   

 
Det traditionella bibliografiska språket studeras för det mesta genom ett skriftspråks-
perspektiv. Om vi kan beskriva information med användning av det talade språket 
förekommer åtminstone en ny aspekt, nämligen fonetisk/fonologisk aspekt. Ett språk 
kan inte existera utan fonetiska/fonologiska enheter. 
   

3.2.3. Kontrollerat och icke-kontrollerat språk 
 
Det bibliografiska språket konstrueras huvudsakligen av följande två metoder: 1. 
Derived terms (utdragna termer) och 2. Assigned terms (tilldelade termer). Utdragna 
termer kommer direkt från dokument, d.v.s. termer som författare skrivit i det aktuella 
dokumentet brukas som bibliografiska språk. När det gäller tilldelade termer är det t.ex. 
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indexerare, bibliotekarier eller informationsspecialister som bestämmer, standardiserar 
och reglerar genom att skapa olika relationer mellan termer. (Svenonius 2000: 56)  

 

 
(se t.ex. Svenonius 2000: 56; 88) 

 
Figur 7. Bibliografiska vokabulärer 

 
Utdragna termer kallas ibland för naturligt språk. Harvey väljer t.ex. termen det 
naturliga språket och jämför det med det kontrollerade språket (se 1999: 196f). I en 
aktuell B&I-kontext syftar det naturliga språket ofta på det icke-kontrollerade språket 
som direkt används från dokument  till skillnad från det kontrollerade språket som syftar 
på de bibliografiska språken som katalogisatör, indexerare, bibliotekarier eller 
informationsspecialister skapat.  
 
Naturligt språk är ofta flertydigt och överflödigt (Svenonius 2000:14), och talspråket är 
mer naturligare än utdragna termer som emellertid ändå är beskrivna och liknar ”ting”.  
Den befintliga termen, d.v.s. naturligt språk blir kontroversiellt när vi kan söka 
information via det talade språket. Det icke-kontrollerade språket är ändå mycket mer 
standardiserat än det talade språket.  
 

3.3. Skrift kontra Tal  
 
Det bibliografiska språket måste bli beskrivet. Det är endast ”information som ting” 
som kan realisera kommunikationen mellan informationssystem och informations-
användare. Skriftspråket har traditionellt använts i bibliotekskontexten som ett enda 
verktyg för att information kan beskrivas och bli som ”ting”.  
 
Kan man använda talspråk för att realisera den indirekta kommunikationen? Kan 
talspråket beskrivas och bli ”information som ting”? I detta avsnitt skall vi jämföra 
skriftspråket med talspråket.  
 
Utgångspunkter blir följande fyra aspekter: 1. Produktion, 2. Överföring, 3. 
Manifestering och 4. Funktion. Crystal (2001: kap.2) och Engstrand (2004: kap.2) har 
redogjort för skillnaderna mellan tal och skrift som kommunikationsmedel i människa-
människa relationer. Crystals studie är mer styrd av ett kommunikationsperspektiv, 

Bibliografiska vokabulärer 
 

1. Tilldelade termer 
Kontrollerade vokabulärer 

Artificiellt språk 
Bibliografiskt språk 

Standardiserade termer 
1:1 relation 

 

2. Utdragna termer 
Icke-kontrollerade vokabulärer 

(Naturligt språk?) 
Författares språk 

Termer från dokument 
Många variationer 
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medan Engstrand fokuserar mer på skillnader mellan tal och skrift i ett fone-
tiskt/fonologiskt perspektiv. Jag har använt båda författarnas resonemang i denna studie.  
   
1. Produktion: På vilket sätt skiljer sig tal respektive skrift när det gäller produktions-
sätt? 
 
Figur 8 nedan visar jämförelsen mellan tal respektive skrift med avseende på 
produktionssätt. Talet karaktäriseras som flyktigt, dynamiskt och kontinuerligt vilket gör 
att det är svårt att hitta och skapa form, medan skriften är mer statisk, stabil och icke-
kontinuerlig så att det är lättare att hitta och skapa form. Talets förgänglighet gör det 
svårt att hantera och spara, medan skriftens i princip permanenta karaktär gör den lätt att 
hantera och spara.  

Produktion  
Tal  Skrift 

flyktig statisk 
dynamisk stabil 

kontinuerlig icke-kontinuerlig 
 

Figur 8. Jämförelse mellan tal och skrift - Produktion 
 
2. Överföring: Hur skiljer sig överföringen av tal respektive skrift?  
 
I figur 9 nedan jämförs tal och skrift med fokus på överföring. Den typiska tal-
kommunikationen sker synkront och interaktivt. Det behövs minst två aktörer i kom-
munikation vid samma tillfälle. Skriftkommunikation kan ske asynkront.  Mottagare 
behövs inte vara närvaro på samma tid. Det finns alltid något tidsavstånd mellan 
produktion och mottagning.  Talkommunikation har prosodiska strategier: betoning, 
intonation, rösthöjd och röstnyanser ger andra signaler som skrivna ord eller meningar 
inte riktigt kan visa. Vad gäller talkommunikationen genomförs överföring via hörseln. 
Skriftkommunikationen har visuella strategier: organiserade texter med grafisk teknik 
kan hjälpa mottagare att förstå dokument. Skriftkommunikationen genomförs via synen. 
Slutligen är talkommunikation mer spontan och flexibel: det är möjligt att påverka och 
ändra under kommunikation, medan skriftkommunikation är mer planerad och icke-
anpassbar, och det blir svårare att påverka och ändra när texter publicerats.   
 

Överföring 
Tal  Skrift 

synkron asynkron 
interaktiv avstånd 

minst två aktörer närvaro 
samtidigt 

aktörerna behövs ej vara 
närvaro samtidigt  

prosodiska strategier grafiska strategier 
hörsel syn 

spontan planerad 
flexibel icke-anpassbar 

 
Figur 9. Jämförelse mellan tal och skrift - Överföring 
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3. Manifestering: På vilka olika sätt manifesteras tal- respektive skriftkommunikation?  
 
Figur 10 nedan visar skillnader mellan tal och skrift med avseende på manifestering. 
Talljud är kontextberoende. En och samma bokstav uttalas på olika sätt beroende på 
vilka ljud som ligger nära. Bokstäver i skriften är kontextoberoende. Det används endast 
29 bokstäver i ett svenskt sammanhang oberoende på vilka bokstäver som ligger nära. 
Talet har stora variationer vilket gör att det blir svårt att göra det enhetligt, medan 
skriften är mycket mer standardiserad vilket ger möjlighet till att ge den ett mer 
uniformt mönster. Talet och talljud förändras successivt genom olika påverkningar, 
medan skriftens ortografiska regler inte förändras snabbt.  
 

Manifestering 
Tal  Skrift 

kontextberoende kontextoberoende 
variationsrik standardiserad 

ständig förändring långsam förändring 
 

Figur 10. Jämförelse mellan tal och skrift - Manifestering 
 
4. Funktion: Vilka olika funktioner har tal respektive skrift?  
 
Figur 11 nedan visar skillnader mellan tal och skrift med fokus på funktion. Talet har en 
informell funktion. Det är ofta oskrivna regler eller normer som styr talkommunikation. 
Skriftens funktion är mer formell: det finns olika skrivna och bestämda regler och 
konventioner. Talets natur gör att talkommunikation används lämpligare för ett socialt 
mål än skriftkommunikation. Skriftens natur som bevarbar och dess möjlighet till 
återanvändning gör det lättare att skriftkommunikation används för studier, forskning 
och vetenskapligt arbete än talkommunikation. Utifrån detta är talet lättare för direkt 
användning till skillnad från skriftens typiska funktion som är indirekt 
användning/återanvändning.  
 

Funktion  
Tal  Skrift 

informell formell 
social funktion forskningsobjekt 

direkt användning indirekt användning 
 

Figur 11. Jämförelse mellan tal och skrift - Funktion 
 
Ovan har vi sett på vilka sätt talets natur skiljer sig från skriftens utifrån fyra olika 
aspekter. De karaktäristiska tal- och skriftdragen som vi identifierat visar stora 
skillnader mellan tal och skrift.  
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3.4. Kan talspråk standardiseras?  
 
Den mest grundläggande och samtidigt viktigaste förutsättningen till det bibliografiska 
språket är att kunna beskriva det för att kunna organisera information i den indirekta 
kommunikationen. Information kommer att likna ”ting” när den blir beskriven. Men 
denna information måste sedan kontrolleras för att den framförallt skall kunna 
kommunicera med andra ”information som ting”. Denna kontroll och reglering handlar 
om standardisering.  
 
”Standards are vital for organising information”, poängterar Harvey (1999: 29). 
Standardiseringen utgör en nyckelroll för att kontrollera information i det gränslösa 
informationsflödet i cyberspace. Fyra generella förklaringar till denna fråga enligt 
Harvey är: 1. Ekonomiska skäl, 2. Möjlighet för växling av dokument, 3. Kontrollerbara 
för kvalitet och 4. Användare kan känna igen den standardiserade strukturen (ibid.29). 
Genom standardisering kan vi organisera information ekonomiskt och effektivt. Man 
kan undvika att det blir överflödigt med olika variationer och alternativ. Man kan också 
kontrollera kvalitet genom att välja och bestämma att en form bland flera är korrektare 
och normalare. Till slut kan standardiseringen bli viktigt även för användare. Om det 
bibliografiska språket är standardiserat kan användare lättare känna igen strukturen och 
kan veta på vilka sätt man kan söka information.   
  
Harvey skriver: ”Standards have become more important than ever before with the use 
of computers for bibliographic organisation (Harvey 1999: 29).” Från handskriftens tid 
till vår moderna tid med digitala siffror utvecklade man regler över det bibliografiska 
språket på olika sätt och på olika nivåer. Det fanns knappast gemensamma regler av det 
bibliografiska språket mellan olika biblioteksverksamheter under handskriftens period. 
Standardiseringen har blivit viktigare genom tiden med den tekniska utvecklingen. Via 
Internet med digitala språk kan vi numera i princip kommunicera från hela världen. För 
att den globala kommunikationen kan funge ra behövs standardiserade regler.  
 
I detta avsnitt skall jag utgå från beskrivning och standardisering med avseende på 
talspråk. 1. Taltranskription och 2. Spektrogram utgör två olika sätt att beskriva talet. 
 

3.4.1. Taltranskription  
 
Att generera det talade språket i form av skriftlig representation kallas för tal-
transkription. Vi skall här titta på två transkriptionssystem. Här nedan presenteras IPA8 
och SAMPA9. IPA är den äldsta internationella standarden av taltranskription, och har 
blivit grunden till många nyare transkriptionssystem. Jag kommer att använda IPA-
system i kapitel 3. Med den tekniska utvecklingen skapades flera olika standarder för att 
kodifiera talspråk. SAMPA är baserad på IPA, men är ett transkriptionssystem för 
datorer.  
 

                                                 
8 För mer information om IPA, se: http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html 
9 För mer information om SAMPA, se: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/home.htm 
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Jag skall inte fördjupa mig i varje system i denna uppsats, utan jag kommer att nöja mig 
med att presentera de två  befintliga taltranskriptionssystemen med fokus på 
standardiserade vokal- och konsonant fonem samt några viktiga variationer i svenskan. 
Fonem utgör ett språks minsta betydelseskiljande enheter (Andersson 1994: 3f). Antalet 
fonem beror på världens olika språk, och skiljer sig även i ett och samma språk. 
Definitioner av hur många vokal- och konsonant fonem svenskan har är också olika 
bland olika forskare. Enligt Engstrand har svenskan 17 fonemiska vokalljud som består 
av 9 långa och 8 korta vokaler (2004: 113) och 18 konsonantfonem och dessutom flera 
variationer (som kallas för allofoner) för olika fonem (ibid.167ff). Jag skall använda 
mig av Engstrands kategorisering av svenska fonem.  
 
Nedan skall jag exemplifiera taltranskription realiserade genom IPA- och SAMPA-
system. De exemplen som jag presenterar är tagna från en lista ”IPA, SAMPA and HTK 
compatible SAMPA codes usud for the Swedish SpeechDat“ 10 . Jag har förkortat listan 
för denna studie.  
 
3.4.1.1. IPA 
IPA, som står för International Phonetic Association, är den äldsta organisationen för 
fonetiker och skapades i Paris 1886. IPA-alfabetet består av många av de vanliga 
latinska bokstäverna, och vissa grekiska bokstäver. Den senaste versionen av IPA-
alfabetet publicerades 1993 och uppdaterades 1996. Här nedan kan vi se fonemen som 
används i svenskan och exempel på transkription där dessa fonem ingår.  

 
9 långa vokaler 

 
Ord vit syl hus vet hal föl säl hål sol 

Långa vokaler i: y: ?: e: a : ø: ?: o: u: 
Transkription vi:t sy:l h?:s ve:t ha :l fø:l s?:l ho:l su:l 

 
Figur 12. IPA-transkription – svenskans 9 långa vokaler 

 
8 korta vokaler 

 
Ord vitt bytt buss föll rätt hall håll bott 

Korta vokaler ? ? ? œ ? a ? ? 
Transkription v?t b?t b?s fœl ??t hal h?l b?t 

 
Figur 13. IPA-transkription – svenskans 8 korta vokaler 

 
18 konsonanter 

 
Ord pil bil mil fil vår tal dal nål sil 

Konsonanter  p b m f v t d n s 
Transkription pi:l bi:l mi:l fi:l vo:? ta:l da:l no:l si:l 

                                                 
10 Listan “IPA, SAMPA and HTK compatible SAMPA codes usud for the Swedish SpeechDat” (2004-05-
04) är tillgänglig på: http://www.speech.kth.se/~giampi/downloads/sampa_latex_se.pdf (2006-04-16) 
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Ord lös ris tjock jag sjuk kal gås ring hal 

Konsonanter l r ç j ? k g ? h 
Transkription lø:s ri:s ç?k ja:g ??:k ka:l go:s ??? ha:l 

 
Figur 14. IPA-transkription – svenskans 18 konsonanter 

 
Ovan har vi sett svenskans vokal- och konsonantfonem realiserade genom IPA-system. 
Jag skall nu presentera några allofoner som innebär varianter av standardfonemen.  

 
Några allofoner 

 
Ord här pojken fors hjort bord barn karl 

Allofoner  æ: ? ? ? ? ? ? 
Transkription hæ:r p?jk?n f?? j?? bu:? ba :? ka :? 

 
Figur 15. IPA-transkription – några allofoner i svenska 

 
 
3.4.1.2. SAMPA 
SAMPA (som står för Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) är ett 
maskinläsbart fonetiskt alfabetsystem. SAMPA utvecklades 1987-1989 genom ett 
samarbete mellan sex olika länder i Europa. Från 1992 tillämpas SAMPA-alfabetet i 
svenskan. SAMPA är byggd på IPA-alfabetet, och använder ASCII 11  koder mellan 
radarna 33 till 127. Till skillnad från IPA eller ASCII, skapades SAMPA inte av någon 
ensam författare, utan SAMPA formades efter ett samarbete mellan olika forskare i 
talspråk från flera länder. Med SAMPA låg tonvikten på segmental transkription. Den 
prosodiska uppställningen var inte riktigt utvecklad. SAMPROSA (som står för SAM 
Prosodic Transcription) är därför senare utvecklad för att komplettera SAMPA som inte 
är utvecklat för att transkribera prosodiska egenskaper. X-SAMPA är också en utvidgad 
version av SAMPA. Här nedan kan vi se SAMPA-transkription av samma ord som jag 
representerat genom IPA-transkription i förra avsnittet (se avsnitt 3.4.1.1.).  
 

9 långa vokaler 
 

Ord vit syl hus vet hal föl säl hål sol 
Långa vokaler i: y: }: e: A : 2: E: o: u: 
Transkription vi:t sy:l h}:s ve:t hA:l f2:l sE:l ho:l su:l 

 
Figur 16. SAMPA-transkription – svenskans 9 långa vokaler 

 
8 korta vokaler 

 
Ord vitt bytt buss föll rätt hall håll bott 

Korta vokaler ? ? uO 2 E a O U 

                                                 
11 Förkortning av American Standard Code for Information Interchange 
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Transkription v?t b?t buOs f2l rEt hal hOl bUt 
 

Figur 17. SAMPA-transkription – svenskans 8 korta vokaler 
 

18 konsonanter 
 

Ord pil bil mil fil vår tal dal nål sil 
Konsonanter  p b m f v t d n s 
Transkription pi:l bi:l mi:l fi:l vo:r tA:l dA:l no:l si:l 

 
Ord lös ris tjock jag sjuk kal gås ring hal 

Konsonanter l r C j S k g N h 
Transkription l2:s ri:s COk jA:g S}:k kA:l go:s r?N hA:l 

 
Figur 18. SAMPA-transkription – svenskans 18 konsonanter 

 
Några allofoner 

 
Ord här pojken fors hjort bord barn 

Allofoner  {: @ rs rt rd rn 
Transkription h{:r pOjk@n fOrs jUrt bu:rd bA:rn 

 
Figur 19. SAMPA-transkription – några allofoner i svenska 

 
Ovan har jag beskrivit två befintliga taltranskriptionssystem, d.v.s. IPA och SAMPA 
med vilka man kan representera vårt tal genom visuell beskrivning. En stor fördel med 
taltranskription är att man i princip kan transkribera vilka språk som helst oavsett vilka 
teckensystem ett språk har. Genom att transkribera det talade språket möjliggörs den 
indirekta kommunikationen mellan informationssystem och informationsanvändare.  
 
Vi har emellertid sett i avsnitt 3.3. att talet bl.a. är kontinuerligt, dynamiskt och kontext-
beroende. Talet är till skillnad från skriftspråket som en levande organism som inte har 
absolut fast form. De ovannämnda transkriptionssystemen är reglerade genom 
standardiseringen. Vi skall nu titta på ett annat sätt att representera vårt tal, nämligen 
genom spektrogram.   
 

3.4.2. Spektrogram  
 
Med spektrogram menas visuell framställning av talljud (McAllister 1994: 86). Vi kan 
mäta resonansfrekvenser och tidsförlopp: den horisontala axeln visar tid, medan den 
vertikala visar frekvens (ibid.89). I detta avsnitt skall vi titta på hur talet ser ut när det 
beskrivs i spektrogram. Genom denna metod möjliggörs alltså beskrivning och/eller 
visualisering av talet på ett annat sätt än vi såg i det förra avsnittet. Jag skall dock inte 
fördjupa mig i talanalys, utan meningen med denna spektrogrampresentation är att lägga 
fram ett sätt att beskriva det talade språket.  
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Nedan ser vi en kort mening, yttrad av två olika manliga talare, vilka avbildats genom 
spektrogram (Blomberg & Elenius 2000: 3). Vänsterbilden visar ett hyperartikulerat 
uttal som säger ”Vad jobbar du med?”, och högerbilden visar uttalet utifrån en dialog-
situation, i vilken flera ljud reducerats. Talaren säger här snarare ”Va jobbaru me?”.   
 

              
(Källa: Blomberg & Elenius 2000: 3) 

 
Figur 20. Ett exempel av talrepresentation - Spektrogramrepresentation 

 
Spektrogram är ett lämpligt medel för att visa talets natur. Människors tal är som en våg 
i havet som ständigt rör sig.  Svenonius säger: 

Documents with uncertain boundaries, which are ongoing, continually growing, or 
replacing parts of themselves, have identity problems. […] This is not simply a 
philosophical matter, since what is difficult to identify is difficult to describe and 
therefore difficult to organize. (Svenonius 2000: 13) 

Som vi sett i det förra avsnittet är talspråket dynamiskt, kontinuerligt och kontext-
beroende m.m., vilket gör att det talade språket har problem med organisering. Som vi 
kan se på spektogrampresentationerna finns det inte några tydliga skiljemärken mellan 
fraser, ord och bokstäver som vi är vana vid genom skriftspråket. De här exemplen visar 
endast talskillnader mellan två män som uttrycker sig olika. Som vi konstaterat i avsnitt 
3.3. karaktäriseras talet som utpräglat variationsrikt och icke-standardiserat. Hur blir det 
om samma mening uttalas av kvinnor, barn, människor från storstäder, från landet, 
invandrare från olika länder m.m.?  
 

3.5. Problem 
 
I detta kapitel har vi genomgående ifrågasatt om det talade språket kan användas som ett 
bibliografiskt språk. Det bibliografiska språket används som ett kommunikationsmedel i 
en indirekt kommunikation. Detta språk bör ha egenskap av ”information som ting” och 
måste bli beskrivet. Standardiseringen utgör dessutom ett villkor för att kunna organi-
sera information/kunskap. Kan talspråket användas som ett bibliografiskt språk? Genom 
undersökningen av taltranskriptionen kan jag komma fram till följande två motsatta 
hypoteser.  
 

A. Det talade språket kan användas som ett bibliografiskt språk. Vi har sett i avsnitt 
3.4.1 att det finns olika sätt att beskriva vårt tal. Genom taltranskriptionen blir 
talet beskrivet och standardiserat.  
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B. Talet kan inte användas som ett bibliografiskt språk. Vi har sett i avsnitt 3.4.2 att 
talets natur genom spektrogrampresentationen egentligen inte kan avbildas och 
standardiseras. 

 
Att diskutera vilken av dem som är rätt utgör inte uppsatsen syfte. Vi skall här istället 
titta på de bibliografiska principerna. Principerna fungerar som vägledning och råd för 
att utforma bibliografiska språk.  
 

1. Användarvänlighet: För att fatta beslut bör man tänka på användare. Man bör 
välja en vokabulär som majoriteten av användare brukar.  

2. Representation:  Beskrivningar bör representera dokument eller del av 
dokument.   

3. Tillräcklighet och nödvändighet: Beskrivningar bör vara tillräckliga för att bli 
objektiva och de bör innehålla endast de element som är väsentliga. 

4. Standardisering: Beskrivningar bör vara standardiserade. 
5. Integration: Beskrivningar för alla typer av material bör vara baserade på 

gemensamma regler. (se Svenonius 2000: 67ff) 
 

Dessa principer är inte riktigt integrerade sinsemellan. Man kämpar å ena sidan för att 
skapa universella standarder, men å andra sidan är det viktigt att tänka på användar-
vänlighet (Svenonius 2000:13). Genom standardiseringen av det bibliografiska språket 
blir det t.ex. möjligt med datakommunikation i större utsträckning. Standardiseringen av 
det bibliografiska språket innebär emellertid inte bara reglering av det bibliografiska 
språket utan också reglering av användares språk. Det finns olika språk och språkbruk, 
och människor tänker på olika sätt bland t.ex. olika länder, kulturer och subkulturer. Att 
standardisera och skapa en enhetlig regel trotsar användares olikheter.  
 
Som Harvey säger kan standardiseringen hjälpa kommunikation mellan informations-
system och informationsanvändare på ett generellt sätt (se avsnitt 3.4.). Men som både 
Harvey och Svenonius poängterar framkallar standardiseringen även problem (se t.ex. 
Harvey 1999: 30, Svenonius 2000: 79f). Harvey pekar på lokala behov och variationer 
(1999: 30). Svenonius understryker att standardiseringen blir riskabel om det 
bibliografiska språket standardiseras överdrivet mycket (2000: 80f). Om det 
bibliografiska språket standardiseras för mycket blir det svårt för vissa informations-
användare.  
 
I det globaliserade samhället växer antal informationsanvändare, och varje individ har 
sitt eget språkbruk. Svenonius skriver: 

It would seem that the most colossal labor of all involved in organizing 
information is that of having to construct an unambiguous language of description 
– a language that imposes system and method on natural language and at the same 
time allows users to find what they want by names they know. (2000: 14) 

Att skapa integrerade system som accepterar såväl lokala variationer som universella 
standarder har därför blivit en stor utmaning för biblioteksverksamheten. 
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3.6. Sammanfattning 
 
Syftet med detta kapitel var att diskutera på vilka sätt talspråkliga aspekter integreras 
inom KO. Fokus låg på det bibliografiska språket. Jag har funnit några grundteorier och 
principer. Det bibliografiska språket möjliggör för det första en indirekt kommunikation 
mellan information och informationsanvändare. För det andra behöver det bibliografiska 
språket vara ett slags ”information som ting” som måste bli beskrivet för att den 
indirekta kommunikationen skall fungera. Det bibliografiska språket kan för det tredje 
kommunicera lättare med andra bibliografiska språk genom standardiseringen. 
 
Vi har frågat oss om det talade språket också kan bli beskriven och bli ”information som 
ting”. Två sätt att transkribera och att standardisera talet har undersökts. Genom spek-
trogrampresentationen tittade vi dock på talets natur, vilken egentligen har stora 
problem att bli beskriven och standardiserad. Människors tal är kontinuerligt, dynamiskt 
och variationsrikt. 
 
Slutligen har vi identifierat ett bibliografiskt principiellt problem, nämligen att 
standardiseringen och användarvänligheten inte riktigt fungerar ihop. Om man 
standardiserar det bibliografiska språket för mycket kan det bli problem bland 
användare vilka t.ex. inte har samma eller liknande språk som det standardiserade 
språket.  
 
Meningen med nästa kapitel är att fördjupa oss i det bibliografiska problemet. I kapitel 4 
skall vi studera taligenkänning, som ofta diskuteras inom området talteknologi. Inom 
ämnet B&I diskuteras detta område mycket sällan i dagsläget. Taligenkänningen skall 
diskuteras genom ett prosodiskt perspektiv.  
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4. Taligenkänning genom prosodiskt perspektiv  

Syftet med kapitel 4 är att fördjupa oss i det bibliografiska problemet som vi identifierat 
i kapitel 3. Vilka svårigheter vet vi är allmänt förekommande när man söker information 
via talspråk? När människor kommunicerar med datorer via talspråk kan vi tänka på att 
nya faktorer uppstår som förhindrar kommunikationen mellan dem.  
 
För att utföra denna studie har jag valt att utgå från en specifik talteknologi, nämligen 
taligenkänning. Området taligenkänning är relativt främmande inom KO. Därför skall 
jag först presentera taligenkänning i avsnitt 4.1. Flera forskare har studerat taligen-
känning genom ett lingvistiskt perspektiv. Borg, Dahlgren, Fard-Rahmani, Ottemo, 
Pettersson, Wahlund och Åhs säger att ”en mycket intressant utveckling är också trolig 
då det gäller kombinationen av taligenkänning och språkförståelse (Borg et al. 2000: 
12).” Jag har också valt att undersöka taligenkänning genom ett lingvistiskt perspektiv, 
men som begränsning väljer jag ett mer specifikt område, nämligen prosodiskt 
perspektiv för att utföra denna studie. I avsnitt 3.3. jämförde jag talspråket med skrift-
språket. Som en av skillnaderna nämndes prosodiska strategier som är talspråks-
specifika egenskaper. O’Shaughnessy visar att de flesta taligenkänningssystemen i 
dagsläget inte har någon möjlighet att avlyssna språkets prosodiska signaler. Man tror 
att det är tillräckligt med information för taligenkänning utan att bry sig om dessa 
signaler. O’Shaughnessy anser dock att prosodin utgör en nyckel till taligenkänningens 
utveckling och dess framgång (2000: 432). I avsnitt 4.2 skall vi titta och diskutera vad 
som menas med prosodin. I avsnitt 4.3. skall jag till slut diskutera eventuella prosodiska 
problem som förekommer vid kommunikation mellan olika individer och taligen-
känning. 
 

4.1. Taligenkänning  
 
Området taligenkänningen ha r blivit ett forskningsobjekt inom flera discipliner: teknik, 
kommunikation, lingvistik, musik m.m. En del av produkterna har kommit in i vårt 
vardagliga liv: telefontjänst, mobiltelefoni, PC och hjälpmedel för funktionshindrade. 
Taligenkänningen har således uppmärksammats inom flera områden. I Sverige 
lanserade Ericsson mobiltelefoner som har taligenkänningssystem (talarberoende) år 
1999. Flera telefontjänster inom olika företag har taligenkänningssystem; bl.a. SJ, 
Vägverket, Telia, SAS (Komad 2001: 19). Den har utvecklats i många avseenden under 
de senaste åren. Den största förbättringen skedde genom modellförändringar, utökade 
databaskapaciteter, förbättring av träning (med ”träningen” menas språkinmatningen för 
taligenkänningen). Dessutom finns numera multimodala konversationssystem med 
vilket menas kombinerade system av konversation och visualisering.   
 
Utvecklingen av taligenkänningen pågår för fullt. Men detta område diskuteras sällan 
inom KO i dagsläget. Syftet med avsnitt 4.1 är att introducera detta område, d.v.s. 
taligenkänning som är relativt främmande inom KO. Vad menas med taligenkänning? 
Dessutom skall jag behandla vilka problem som förekommer med taligenkänningen. 
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4.1.1. Funktion 
 
I detta avsnitt skall vi titta på vilken roll taligenkänningen har. Vad menas med tal-
igenkänningen? För att utföra denna studie skall jag i detta aktuella avsnitt göra en 
översiktlig jämförelse mellan taligenkänning och talsyntesen. Båda teknologierna blir 
nödvändiga med tanke på den indirekta kommunikationen mellan informationssystem 
och informationsanvändare genom det talade språket som gränssnitt.  
 
I kommunikation genom röst mellan en person och dator är det i princip två 
komponenter som är viktiga: text-to-speech synthesis (talsyntes) och speech recognition 
(taligenkänning), säger O’Shaughnessy (2000: 367). Vad är skillnaden mellan dem? 
Talsyntesen fungerar som en automatisk framställning av talsignaler (ibid.337). 
Taligenkänningen gör att datorn kan lyssna på vårt tal och avgöra vad vi sagt (Borg et al.  
2000: 9). Således är talsyntes tillverkare av röster (output), medan igenkänningen utgör 
mottagaren av röster (input). Med andra ord fungerar talsyntesen som datorns mun och 
taligenkänningen som dess öron.  
 
Men dessa två komponenter har fått olika utvecklingsfaser under de senaste åren. Med 
hjälp av talsyntes har man lyckats att producera nästan obegränsade talljudsimitationer. 
Men taligenkänningen har fortfarande påtagliga begränsningar (O’Shaughnessy 2000: 
367). O’Shaughnessy säger att det är betydligt svårare, att tillverka taligenkännings-
system som kan acceptera olika människors tal än att tillverka artificiella imitationer av 
mänskliga röster som lyssnaren accepterar (ibid.369).  
 
Detta är en kort jämförelse mellan talsyntes och taligenkänning. Gemensamt för både 
talsyntes och taligenkänning är dock att talspråket istället för skriftspråket utgör det 
viktigaste verktyget. Fokus i denna uppsats ligger på taligenkänningen och inte 
talsyntesen.  
 
I nästa avsnitt skall vi titta på vilka sätt talljud omvandlas till texter och hur talet blir 
beskrivet. 
 

4.1.2. Process - Systemarkitektur 
 
På vilka sätt omvandlas våra talljud till visuella representationer? Att tal blir text är en 
komplicerad process, vilken jag inte skall fördjupa mig i denna uppsats. Vi skall här 
endast titta på ett enkelt exempel på taligenkänningssystem för att få en öve rblick över 
processen där tal förvandlas till text.  
 
När en talare utrycker något, tas talljudet upp genom en mikrofon i den första fasen 
(signalupptagning). I den nästa (akustisk analys) levereras ljudet till segmenteraren 
genom att använda olika metoder för bättre ljudbehandling. I segmenteringsfasen 
transkriberas talet till fonem, språkets minsta betydelseskiljande enheter. I den sista 
igenkänningsfasen jämförs fonemen med vokabulär som systemet har inne i sina data. 
Det finns olika vokabulärhanteringsmetoder som skiljer sig från system till system, 
vilket spelar en stor roll under fasen igenkänning (Borg et al. 2000: 11f).     
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                                                  (Källa: Borg et al. 2000: 11) 
 

Figur 21. Process – Från tal till text 
 
De flesta av nuvarande taligenkänningssystem hanterar endast enskilda ljud. Som vi 
studerat i kapitel 3 (se t.ex. avsnitt 3.3.) är talet kontextberoende, med vilket menas att 
talljud ändras med närliggande ljud. Talet är också variationsrikt, och för 
kommunikation utgör prosodiska egenskaper som diskuteras utförligare i avsnittet 4.2. 
en nyckelroll. Det räcker kanske inte att fokusera på enskilda ljud för att 
taligenkänningen skall kunna kommunicera tillfredsställande med informations-
användare.  
 
Ovan har vi sett en kort översikt över processen i vilken talljud transkriberas till text på 
ett automatiskt sätt. I nästa avsnitt skall vi titta på olika taligenkänningssystem. Det 
finns flera taligenkänningssystem som har olika egenskaper. 
 

4.1.3. Olika sorter av taligenkänning 
 
Nedan anger jag några exempel på taligenkänningssystem.  
 
4.1.3.1. Talarberoende eller talaroberoende  
Det finns speaker-dependent (talarberoende) och speaker-independent (talaroberoende) 
(O’Shaughnessy 2000: 369). Det talarberoende systemet passar bäst om det endast 
gäller en eller några få bestämda talare, vars talsätt systemet kan känna igen genom 
träning i förväg. Det talaroberoende systemet passar däremot bättre om det finns en 
mängd talare. Här krävs det att systemet i förväg tränar många talares talsätt i olika 
tänkbara situationer. 
 
4.1.3.2. Diskreta eller kontinuerliga system 
Diskreta system är äldre än kontinuerliga. Med det diskreta måste användare tala tydligt 
och långsamt genom att säga ett ord i taget med pausering mellan orden. Med det 
kontinuerliga kan talare använda naturligt språk och taltempo (Komad 2001: 18).  
 
4.1.3.3. Diktering och kommandostyrning 
Med diktering läser talare in text till datorn, t.ex inläsning av e-post eller fax. Med kom-
mandostyrning kan talare använda talade kommandon, t.ex. ”Öppna fil A”, ”Spara fil 
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B” i stället för att använda mus eller fjärrkontroll med händer. Många system har både 
diktering och kommandostyrning (ibid.18).   
 
Olika system har utvecklats genom tiden. Ingen av de systemen är emellertid tillräckligt 
tillfredsställande. En ”perfekt” taligenkänning som kan förstå och kommunicera med 
människor har ännu inte förverkligats. Varför är det så svårt att tillverka en idealisk 
taligenkänning? I nästa avsnitt skall vi titta på vilka eventuella problem taligen-
känningssystem har. 
 

4.1.4. Problem  
 
Som vi sett i det förra avsnittet finns det flera variationer med taligenkänningen. Ingen 
av dem kan ännu förstå allt vad vi säger. Varje system har både fördelar och nackdelar. 
Trots att området taligenkänningen utvecklats, finns det allvarliga problem som inte kan 
lösas lätt. Som vi sett i avsnitt 4.1.1 är utvecklingen av taligenkänningen långsammare 
än talsyntesens. Anledningarna är flera, men det finns några fundamentala problem som 
förekommer med alla taligenkänningssystem.  
 
4.1.4.1. Felaktig igenkänning av termer 
Ett fundamentalt problem med taligenkänningen är term misrecognition (felaktig 
igenkänning) som är en motsvarande term till term mismatch inom IR, säger Crestani 
(2002b). Felaktigt igenkända termer tillhör en ordgrupp som kallas för out of 
vocabulary (vokabulär utanför ordlistan), som inte finns inom ordförråden i taligen-
känningen (ibid.87).  Crestani skriver att den felaktiga igenkänningen syftar på samma 
problem som term mismatch, med tanke på att båda resulterar i, att återvunna dokument 
inte riktigt stämmer överens med användares förväntningar. Emellertid finns det en 
grundläggande skillnad mellan dem, säger han. Term mismatch förekommer på grund 
av att användare och författare till dokument kommit på olika termer till ett begrepp, 
medan det endast är taligenkänningssystem som kan göra fel vad gäller den felaktiga 
igenkänningen (ibid.87ff).  
  
Enligt Borg et al. kan vi generellt finna tre olika fel vad gäller taligenkänningen: 1. 
Rejection (avslag), 2. Misrecognition (missförstånd) och 3. Misfire (misständning) 
(2000: 10). Det första problemet innebär att igenkänningsprocessen inte förstår 
användarens tal och därför ger avslag. Det andra problemet innebär att igenkännings-
processen ”missförstår” talet och ger fel resultat. Det tredje problemet innebär att 
taligenkänningsprocessen ger resultat trots att talaren inte sagt något. I relationen mellan 
talaren och taligenkänningen finns alltså enligt både Crestani och Borg et al. en kanal 
för envägskommunikation, där det endast är igenkänningen som gör fel.  
 
Är det emellertid endast igenkänningen som gör misstag? Igenkänningssystem gör fel, 
men människor kan också uttrycka sig fel i olika sammanhang. Om vi utvidgar pers-
pektivet blir det kanske svårare att säga om det är systemet eller talaren som gör fel. Jag 
tänker inte fördjupa mig i denna fråga, men anta nu att vi är i ett främmande land och 
använder taligenkänningssystem som är programmerat med ett språk som vi inte 
behärskar. Blir det då också systemet som endast begår fel, om vi inte kan komma på 
relevanta ord med relevanta uttal? Det är kanske inte bara taligenkänningssystem som 
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gör misstag utan också användare. Eller det är överhuvudtaget kanske inte adekvat att 
diskutera vilken av dem gör fel eller inte. Det handlar kanske snarare om från vilket 
perspektiv vi diskuterar, och informationsanvändare utgör paradoxalt nog det största 
hindret för taligenkänningen. Vi skall nu titta på O’Shaughnessys teori (2000) om 
variabilitet som visar ett annat perspektiv.  
  
4.1.4.2. Variabilitet 
Vad är det som gör att taligenkänningen ger avslag, missförstår och gör misständning? 
Det är kanske inte endast taligenkänningen som har problem. Det största problemet för 
taligenkänningen är att olika människor inte pratar på samma sätt. O’Shaughnessy visar 
olika exempel på ”variabilitet” som kan vara orsaker till taligenkänningsproblem. Inter-
speaker variability (intertalarvariabilitet) handlar om komplexitet/variationer mellan 
olika talare, och intra-speaker variability (intratalarvariabilitet) handlar om 
komplexitet/variationer hos en person. (2000: 369, 412f). Den tredje är environmental 
variability (miljö/bakgrunds variabilitet) som handlar om buller och oväsen (ibid.415).  
Jag kommer att fördjupa mig i O’Shaughnessys teorier i avsnitt 4.3.    
 
När människor pratar byter de en mängd annan information förutom orden i sig. Datorer 
kan inte lyssna mellan orden, vilket utgör en av anledningar till varför taligenkänningen 
betraktas som ointelligent, säger Crestani (2001b: 420). En väsentlig skillnad när det 
gäller kommunikationen mellan människor och människa-maskin är flexibilitet, skriver 
O’Shaughnessy, Människor kan t.ex. anpassa sig mer eller mindre till olika personers 
dialekter eller brytningar. Vi har sett i avsnitt 3.3. att talspråket har en social funktion 
och är anpassningsbart. När det gäller taligenkänningen måste de olika rösterna med 
dialekter och brytningar först adapteras genom att programmera dem (se 
O’Shaughnessy 2000: 369).  
 

4.2. Prosodi 
 
Vi har nu studerat och fått en bättre kännedom om taligenkänningen.  Meningen med 
detta kapitel är att studera taligenkänningssystem genom ett prosodiskt perspektiv. I 
detta avsnitt 4.2. skall vi därför nu få en grundläggande översikt över prosodin. Vad 
menas med prosodi? En väsentlig skillnad mellan tal och skrift finns i de prosodiska 
företeelserna som inte fullkomligt kan belysas i skrift, säger Elert (1989: 157).  
 
För att ge en klarare bild skall vi framförallt titta på prosodin i svenskan. I detta avsnitt 
utgår jag huvudsakligen från normativa prosodiska regler. Jag skall senare också hantera 
andra språk och vissa dialekter i viss utsträckning med avsikten att tydliggöra 
begreppen. Jag använder det internationella fonetiska alfabetet (IPA-alfabetet) som jag 
presenterat i avsnitt 3.4.1.1. för att tydliggöra syftet.  
 

4.2.1. En kort översikt 
 
Vad är prosodi? Prosodin som också kallas för suprasegmentala drag är en del av 
fonologin (Andersson 1994: 19). Prosodin utgör en betydande roll tillsammans med 
fonemen, och handlar om rytm och melodi i språk (ibid.19). Om man talar med annan 
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rytm eller annan melodi i svenskan blir det ofta svårt för lyssnare att förstå och detta kan 
framkalla missförståelse. 
 
Olika språk har olika prosodiska drag, och svenskan har tre prosodiska huvuddrag: 
längd, betoning och intonation. Ett enkelt exempel med längden är ”vit” och ”vitt”. ”Vit 
[vi:t]” består av lång vokal + kort konsonant, medan ”vitt [v?t]” av kort vokal + lång 
konsonant. Med betoningen handlar det om tryck: t.ex. ”skriver”, ”köket” har betoning 
på första stavelsen, men ”gardin” och ”fasett” har den på andra stavelsen. Stavelsen 
innebär de prosodiska enheterna som ger ordning i fonemen. Längden och betoningen är 
starkt knutna till varandra. De svenska prosodiska reglerna visar två grundläggande 
principer: 1. Betonade stavelser är både långa och korta i svenskan, 2. Obetonade 
stavelser är alltid korta (Riad 1995: 37). Intonation handlar om accent i ord. Med ord-
intonation talar man om akutaccent (accent 1) och gravaccent (accent 2). Ett par 
exempel är två skilda ord men som transkriberas på samma sätt: ”anden [an:den]” som 
simfågel och ”anden [an:den]”som själ. Den första har akutaccent medan den sista har 
gravaccent (Andersson 1994: 21f).  
  
I nästa avsnitt skall vi titta på prosodins funktion. Varför har vi prosodin och på vilka 
sätt kan vi utnyttja den?  
 

4.2.2. Tre huvudfunktioner 
 
Varför har vi prosodiska drag? Det finns åtminstone tre väsentliga funktioner med 
prosodin. 
 
Prosodins funktion är för det första att tydliggöra vad talaren vill förmedla (Teleman et 
al.1999: 49). T.ex. den följande meningen kan ha två olika innebörder beroende av sats-
betoning: ”Han kör på trottoaren (1. Han kör på trottoaren, 2. Han kör på trottoaren).” 
Beroende på betoningsplatsen ändras också den lexikaliska och grammatiska funktionen. 
Den första satsen med betoningen på verbet har ett verb + ett prepositionsuttryck, till 
skillnad från den andra som har betoningen på prepositionen. Verbfrasen består här av 
ett partikelverb + objekt. Prosodin kan dessutom indikera om talaren frågar eller påstår 
genom stigande eller fallande ton (O’Shaughnessy 2000: 102). För det andra visar de 
prosodiska variationerna mer eller mindre talarens känslor eller samhörigheter. När man 
är ledsen, rädd eller ångrar sig blir talet ofta längre än normalt (ibid.102). För det tredje 
indikerar de prosodiska dragen gränsen mellan ord, satser och meningar: t.ex. Stina fick 
femton jordgubbar. Stina fick fem ton jordgubbar (Teleman et al. 1999: 49). 
O’Shaughnessy skriver att prosodins syntaktiska funktion är segmenteringen av långa 
meningar till kortare satser/fraser (2000: 102). 
 
Nedan skall vi fördjupa oss i de tre prosodiska huvuddragen i svenskan, och titta 
närmare på vilka sätt prosodin är viktig.  
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4.2.3. Ord-, sats- och fokusbetoning 
 
I ordbetoningen som vi redan tittat lite på, finns det ganska tydliga regler i svenskan, 
t.ex. när det gäller ett ord med mer än en stavelse, betonas en stavelse alltid mer än 
andra. När det gäller verben finns i princip betoningen i andra stavelsen från slutet 
förutom de sammansatta verben med prefix som följer andra regler. Ordbetoningen i 
svenskan bestäms ofta av morfologiska strukturer. Morfologin är läran om morfem. 
Med morfem menas språkets minsta betydelsebärande enheter.  Men i många språk till 
skillnad från svenskan, ligger betoningen alltid på en bestämd stavelse i förhållande till 
gränser med ord, fras eller sats. Till exempel har franskan betoning på sista stavelsen,  
medan i bl.a. finskan, ungerskan, tjeckiskan kommer betoning på första stavelsen i 
orden (Gårding & Kjellin 1998: 29). Med sådana språk signalerar betoningen gränser 
på olika syntaktiska nivåer. 
  
Betoningen på satsnivån i svenskan är annorlunda än den relativt regelbundna ord-
betoningen. Här finner vi också vissa regler, men reglerna är otydligare eller friare än 
dem i ordbetoningen. Ett exempel på regler för satsbetoning är, att vissa satsdelar ofta 
betonas mer än andra. Det är ofta de viktiga innehållsorden, substantiv, och verb som 
får satsbetoning, medan t.ex. grammatiska formord, artiklar och pronomen ofta inte får 
betoning (Andersson 1994: 20). Generellt kan vi säga att betoningen i svenskan ligger i 
ordet, i frasen och morfemet i ordet som mest bär information (Gårding & Kjellin 1998: 
43). Vi skall nu titta på två enkla meningar: 1. De har en hund som heter Lion. 2. Han 
kom från England. I den normala talsituationen kan betoningen ligga i substantiven, 
d.v.s.1.hund, Lion och 2. England, vilka anses bära den viktigaste informationen. Men 
man kan visst betona t.ex. pronomen och artiklar. Vi skall här utgå ifrån samma 
meningar, men med andra betoningsplatser: 1. De har EN hund som heter Lion. 2. HAN 
kom från England. I dessa exempel betonas en artikel, d.v.s. EN från den första satsen, 
och ett pronomen, d.v.s. HAN från den andra. Denna betoning kallas för fokusbetoning 
och förmedlar att talaren speciellt fokuserar på vissa delar av yttrandet. Satsbetoningen 
kan alltså flytta sig beroende på talarens subjektiva avsikter/känslor. Till slut kan vi 
sammanfatta att satsbetoningen i svenskan ofta visar vad talaren vill meddela. 
  
Crestani undersökte vid flera tillfällen relationen mellan taligenkänningen och 
prosodiska företeelser, framförallt trycket på orden i meningar, d.v.s. satsbetoning. Han 
kritiserade taligenkänningsmodeller, bl.a. Hidden Markow Model (HMM) som i stort 
sätt ignorerar prosodisk information vid SDR och SQP, och menade att taligenkännings-
systemet inte skulle kunna bli fullständigt utan denna information (se t.ex. Silipo & 
Crestani 2000, Crestani 2001b). Dessa resultat visade att betonade ord i meningar ofta 
innehåller viktig information, och obetonade ord har oviktig/betydelselös information. 
 

4.2.4. Längd   
 
Distinktionen av längden förekommer bara i betonade stavelser i svenskan. Längden 
och betoningen är således starkt knutna till varandra. Långa och korta vokaler och 
konsonanter i svenskan följer oftast följande regler: 1. lång vokal + kort konsonant eller 
2. kort vokal + lång konsonant. Till exempel ”tak [ta:k]” och ”tack[tak]” skiljer sig vad 
gäller längden på den betonade vokalen. De betonade stavelserna uttalas nästan dubbelt 



 34 

så långt som de som är obetonade (Gårding & Kjellin 1998: 42). Längden visar ordets 
byggnad. I sammanhängande tal ändras längden mer eller mindre beroende på olika 
faktorer: bl.a. satsbetoning, antal stavelser i satsen och taltempo. Om det t.ex. gäller 
första eller sista stavelsen i frasen kan det bli ännu längre än normalt (ibid.43). Finskan 
har tre längdtyper: kort, lång och överlång. Längden i finskan kombineras oberoende av 
betoning.  
 

4.2.5. Tonspråk och satsintonation 
 
Det finns några prosodiska särdrag i svenskans melodi. Prosodins funktion att assistera 
vid identifikationen av ord fungerar mest vad gäller tonspråk (O’Shaughnessy 2000: 
101). Några tonspråk är t.ex. kinesiska, thailändska, svenska och norska. Tonspråk är 
ganska ovanligt bland europeiska språk.  
  
Som vi redan sett i avsnitt 4.2.1. har svenskan akut- och gravaccent som ger ord 
lexikalisk distinktion. Förutom orden ”anden ”som simfågel och ”anden” som själen 
finns några hundra ordpar i svenskan. Några exempel är följande: ”Polen [po:len]” som 
ett land och ”pålen [po:len]” som en stolpe, ”stegen [ste:gen]” som fotsteg och ”stegen 
[ste:gen]” som redskap, ”buren [b?:ren]” som fågelbur och ”buren [b?:ren]” som perfekt 
form till verbet ”bära” och ”Oskar [?s:kar] ”och ”åskar [?s:kar]. De första av varje 
ordpar har akutaccent och den andra gravaccent.  
  
När det gäller satsintonation har svenskan ett särdrag, nämligen att melodin blir fallande 
vid frågesatser utan frågeord: t.ex. Åkte han till Stockholm? Meningen har fallande sats-
intonation liksom vanliga påståendesatser: Han åkte till Stockholm. Den fallande 
melodin signalerar att talaren slutat att säga en mening. Däremot signalerar en jämn 
intonationsnivå att yttrandet fortsätter. Många andra språk brukar ha stigande slut-
intonation i frågesatser (Andersson 1994: 22).   
  
Intonation och accent kan hjälpa oss att dela upp ord/satser i mindre enheter. Vi skall 
titta på följande exempel: 1. Anna eller Pelle / och Jenny / kan åka till Stockholm. 2. 
Anna / eller Pelle och Jenny / kan åka till Stockholm. Snedstrecken betyder frasgränser i 
meningarna. Både lexikaliskt och grammatiskt ändras dessa när man har olika 
intonation. Vi kan således veta hur frasstrukturer i meningar är byggda med hjälp av 
intonationen.  
 
Jag har studerat prosodin för att fördjupa mig i problem med taligenkänning. I detta 
avsnitt utgick jag huvudsakligen från standardiserade prosodiska regler. Fokus låg på 
svenska prosodiska egenskaper. Jag har använt mig av IPA-taltranskriptionssystem för 
att exemplifiera de normativa svenska prosodiska reglerna. I verkligheten förekommer 
dock talvatianter som inte stämmer de normativa reglerna. I nästa avsnitt skall vi därför 
tillämpa de prosodiska mönstren i kommunikationssammanhang och diskutera vilka 
eventuella problem som uppstår när människor kommunicerar med taligenkänning.   
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4.3. Variabilitet i en människa – maskininteraktion   
 
Vi har nu i stora drag sett på taligenkänningen (se avsnitt 4.1.). Vi har sett ”den 
felaktiga igenkänningen av termer” som utgör ett avgörande problem i taligenkänningen, 
och detta problem kan förorsakas av olika ”variabiliteter” enligt O’Shaughnessy (2000: 
369, 412f).  
 
Syftet med avsnitt 4.3. är att fördjupa oss i variabilitetsproblem med taligenkänningen 
genom det prosodiska perspektivet med fokus på interaktion via talspråk mellan 
informationssystem och informationsanvändare. Vilka svårigheter vet vi är allmänt 
förekommande när man söker information via talspråk? Figur 22 nedan ger oss en 
överblick över variabilitet som ger problem för taligenkänningen. Den visar 
kommunikation mellan talare och lyssnare (av både människa och maskin) i olika 
kontexter.  
 
I detta avsnitt utgår vi alltså från ”variabilitet” som förorsakar felaktig igenkänning, och 
funderar över hur prosodin förhåller sig till det. Jag skall utgå från de tre 
komponenterna, nämligen 1.talare, 2, kanal och 3. lyssnare som vi ser på bilden och 
diskutera några punkter från bilden. Jag skall också utveckla O’Shaughnessys 
variabilitets teori som jag tog upp i avsnitt 4.1.4.2. 
 

 
(Källa: Blomberg & Elenius 2000:5) 

 
Figur 22. Kommunikationsmodell 

 

4.3.1. Talare 
 
Människor talar olika språk, och varje språk har sina fonologiska/prosodiska särdrag 
och dess varianter. Det finns minst 5000 olika språk i världen (Gårding & Kjellin 1998: 
14), och språkvariationer mellan olika personer handlar inte bara om språk i olika länder 
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utan också om språkvariationer inne i ett och samma land. För att kunna kommunicera 
med sin omgivning behöver man ofta använda samma språk som de andra. 
Omgivningen påverkar vår språkkunskap och dess användning. Som barn lär man sig 
också omedvetet de prosodiska mönstren som omgivningen talar. Men när man lär sig 
ett främmande språk i vuxenålder blir det inte samma sak, och även de som flyttar inom 
ett och samma land kan också uppleva att de pratar annorlunda än andra i den nya 
miljön. Här handlar det om intertalarvariabilitet.  
 
4.3.1.1. Intertalarvariabilitet 
  
Sociala förhållanden 
Språk skiljer sig åt mellan olika klasser i samhället, t.ex. när det gäller kön, ålder, yrke, 
utbildning och etnicitet. Varje individ tillhör en eller flera sociala grupper. Dessa språk-
variationer kallas för ”sociolekter” och är skapade utifrån individers sociala bakgrund 
och förhållanden (Pettersson 1996: 27). Dessa skillnader som är beroende av 
människors sociala bakgrund handlar om sociala differentieringar. Skiljer sig också de 
prosodiska dragen inom sociala differentieringar?  L.G. Andersson säger: 

Dessutom (och detta är nog så viktigt) ligger talspråket vår själ och personlighet 
närmare än skriftspråket. Talspråket är en del av oss medan skriftspråket mera är 
ett redskap […]. (1999: 150) 

Andersson menar att vi alla har egna drag vad gäller vårt tal. Prosodiska drag skiljer sig 
också mer eller mindre från person till person. Hur kan taligenkänningen lösa detta 
problem med obegränsade variationer? Talaroberoende taligenkänning är bildad med 
tanke på intertalarvariabilitet (se avsnitt 4.1.4.2.), men detta tycks vara en ideologi, 
åtminstone i dagsläget. Nuvarande taligenkänning gör misstag oftare än vad användare 
normalt sätt gör. Taligenkänningen kan ännu inte på ett tillräckligt bra sätt tolka 
människans naturliga språk (Borg et al. 2000: 9).    
    
Dialektiskt perspektiv  
Begreppet dialekt är inte så enkel att definiera som vi tror (se t.ex. Pettersson 1997: 
kap.7). Vilka är egentligen dialekterna och vad är rikssvenska? Vi skall emellertid här 
inte fördjupa oss mycket i denna fråga. Definitionen av dialekter i denna uppsats är 
språkvariationer som har framkallats av geografiska skillnader (se t.ex. Romaine 1994: 
2). Romaine kallar sociolekt för sociala dialekter och anser att sociala dialekter berättar 
vem vi är, medan regionala ”dialekter” berättar varifrån vi kommer (ibid.2). I denna 
uppsats betraktas finlandssvenskan också som en dialekt till svenskan.   
  
Hur varierar det svenska språket? Vad gäller skrift är svenskan numera ett ganska 
standardiserat språk (Teleman et al. 1999: 25f). Svenskan skiljer sig mellan olika orter 
från städer till landsbygder. I skriften kan vi inte enkelt läsa t.ex. från vilken del i 
Sverige författaren kommer ifrån (med några undantag: vissa skönlitteraturförfattare 
försöker transkribera sina dialekter, och finlandssvenskan har vissa särdrag i ordförråd.). 
När det gäller tal kan vi mer eller mindre upptäcka t.ex. regionala varianter. Elert 
poängterar att ”Prosodin är det område som är mest motståndskraftigt mot 
centraliserande tendenser i språket (1989: 130)”. Den talade svenskan skiljer sig starkt 
från den skrivna svenskan. Normativa regler som vi kan läsa i olika grammatiska böcker 
räcker inte alls när det gäller talspråk. Genom spektrogramrepresentation såg vi att 
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människans tal är som en organism som ständigt rör sig (se avsnitt 3.4.2.). Att hitta 
prosodiska drag av sociala eller geografiska differentieringar kräver oerhört mycket 
jobb. Hur kan taligenkänningen klara av detta problem?   
  
Vi skall titta närmare på några exempel. Gårding och Kjellin skriver att prosodiska 
egenskaper ändå kan ge möjligheter att klassificera olika dialekter med särdrag (1998: 
64). De säger att detta t.ex. kan göras på intonationen. När det t.ex. gäller intonationen 
med akut- och gravaccent finner vi den tydliga distinktionen mellan svenskan och 
finlandssvenskan, där den senare inte skiljer mellan de två accenterna. Alltså 
uttalas ”anden” som simfågel och ”anden” som själen på precis samma sätt i finlands-
svenskan. Variationer av accentrealisering hörs också i olika delar i Sverige: skåningar 
uttalar t.ex. annorlunda än stockholmare. Gemensamt mellan dem är att de skiljer sig åt 
vad gäller akut- och gravaccent (Andersson 1994: 22).  
   
Två undersökningar 
Eklunds undersökning handlar om betonade ord i meningar som Crestani, vilket jag 
redan talat litet om. Eklunds undersökning har dock en annan ansats. Han anser att 
dialekter och individuella språkvariationer (d.v.s. idiolekter) är väsentliga faktorer som 
behöver ingå för att förbättra taligenkänningssystem. Han undersökte relationen mellan 
semantik och prosodi i meningar genom att undersöka tre dialekter i svenska (Eklund 
1996). Med idiolekter som ovan nämnts, menas att varje individ får sitt egna språkliga 
särdrag skapat genom egna bakgrunder/sociala förhållanden/erfarenheter (se t.ex. 
Pettersson 1996: 183). Sociolekten berättar något om gruppen, medan idiolekten vill 
visa på individens särdrag. Idiolekten kan sägas hänga ihop med nästa avsnitt, 
intratalarvariabilitet (se avsnitt 4.3.1.2).   
  
Ett projekt CATCH-2004 skapade ett taligenkänningssystem med hjälp av språkliga och 
akustiska implementeringar. De försökte även lösa problem med olika uttal av 
användare med utländsk bakgrund genom att utveckla systemet, natural language 
understanding system (systemet för natur lig språkförståelse). De byggde ett telefon-
baserat mångspråkligt konversationssystem: syftet var att skapa ett informationssystem 
för att hjälpa användare i Aten och Helsingfors. Aktuella språk som var tillgängliga var 
följande: engelska, finska, tyska och grekiska. De byggde en taligenkänning bestående 
av två delar, nämligen language model (språkmodell) och acustic model (akustik-
modell) till skillnad från vanliga taligenkänningssystem som ofta inte har den akustiska 
modellen (Mast et al. 2000: 358). Grundtanken till deras projekt var att bygga bättre 
system som kan anpassas till våra vardagliga kontexter. 
 
 
4.3.1.2. Intratalarvariabilitet 
 
Variabilitet inom en person betraktas som intratalarvariabilitet enligt O’Shaughnessy. 
Han säger att människan inte kan repetera yttranden på precis samma sätt. Trots att en 
och samma talare försöker tala med samma ord/mening förekommer det ändå små 
förändringar (2000: 412). Inom en och samma talare varierar också språk på grund av 
t.ex. mentalt- eller fysiskt tillstånd. Här kan den andra funktionen av prosodin, d.v.s. att 
uttrycka känslor spela en stor roll (se avsnitt 4.2.2.).  
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4.3.2. kanal  
 
Variabiliteten som finns mellan talare och maskin är miljövariabilitet. Oväsen eller 
buller påverkar mycket mer taligenkänningen som avlyssnare än människan som 
lyssnare (O’Shaughnessy 2000: 415). Taligenkänningen fungerar sämre t.ex. när den 
används i miljöer med dåliga akustiska möjligheter. På bilden av Blomberg och Elenius 
ser vi inte direkt prosodiska drag, men variabiliteten av prosodin tillhör den här kanalen 
med avseende på att språkljud är output av talare som blir input i lyssnare (maskiner). 
Det språkliga ljudet är gränssnitt mellan människan och datorn.   
  

4.3.3. Lyssnare  
 
Vi har sett hur variabilitet genom olika aspekter kan förorsaka felaktig taligenkänning. 
O’Shaughnessy hanterar endast tre variabiliteter som vi sett, d.v.s. intertalar-, intratalar- 
och miljövariabilitet i sin bok (se 2000: kap.10). Men lyssnarens, d.v.s. datorns 
kapacitet/egenskaper utgör ett viktigt villkor för kommunikationen. O’Shaughnessys 
variabilitetsteorier är byggda på variabiliteten utifrån ett maskinperspektiv. Om vi dock 
ändrar infallsvinkel till talarens perspektiv, ser vi även problem med variabilitet i 
taligenkänningssystem. Nu skall vi titta på systemet i sig.   
 
 
4.3.3.1. Segmentering 
 
En av orsakerna till komplexiteten för taligenkänningen ligger i yttrandets längd, säger 
O’Shaughnessy (2000: 369). Taligenkänningen kan inte acceptera hur långa meningar 
som helst. Att segmentera tal är en av de svåraste uppgifterna för taligenkänningen på 
grund av att gränsen mellan ord ofta inte hörs tydligt (ibid.369). Många system kräver 
talare att anpassa sitt tal: t.ex. pauseringen efter varje ord och klarare och/eller 
långsammare tal. Det är svårare att hitta gränsen mellan ord än att hitta gränsen mellan 
ljud i sig (d.v.s. fonem) eller stavelser. Därför blir det viktigt med pauseringen för att 
åstadkomma segmenteringen. 
  
Vi har sett prosodins funktion som kan fungera som verktyg till segmenteringen av 
ord/meningar. Segmenteringen av talet identifieras bättre om man relaterar till 
prosodiska drag, säger O’Shaughnessy (2000: 432). Med hjälp av prosodiska signaler 
blir det lättare att förstå om det t.ex. är en frågesats eller påståendesats (satsintonation).  
  
Kommersiella taligenkänningar kräver olika tillämpningar. O’Shaughnessy visar fyra 
modeller: 1. isolated-word speech (tal av isolerade ord), 2. connected-word speech (tal 
av anslutna ord) 3, continuously read speech (tal av kontinuerlig läsning) och 4. 
spontaneous speech (spontant tal) (ibid.370). Det finns nackdelar och fördelar för alla 
modeller. Den första är t.ex. en modell som kallas för ”isolerad ordigenkänning”. 
Nackdelen är att systemet kräver att användaren talar onaturligt långsamt. Fördelen är 
att det långsamma talet förenklar segmenteringen av ord. De övriga, d.v.s. modellerna 2, 
3 och 4 har ”kontinuerlig taligenkänning”, med vilken talaren som fördel kan använda 
naturligt språk och kan prata snabbt. Däremot blir det svårare för systemet att igenkänna. 
Tal av anslutna ord är en mixad modell av både tal av isolerade ord och spontant tal. 
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Denna modell kräver inte talare att pausa, men kräver talare att uttala och betona tydligt 
varje ord (ibid.370).   
 

4.4. Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag valt taligenkänning som ett exempel på talteknologier, och för att 
diskutera taligenkänningen valde jag ett prosodiskt perspektiv. Prosodin anses vara den 
mest variationsrika språkfaktorn. Genom denna undersökning problematiserade jag 
också det bibliografiska principiella problemet med standardisering som trotsar 
användarnas olikheter, vilket vi diskuterade i kapitel 3.  
 
Vilka svårigheter vet vi är allmänt förekommande när man söker information via 
talspråk? Det centrala problemet som vi funnit har visat sig vara variabilitet. Syftet var 
att problematisera denna variabilitet som uppstår när människor interaktivt 
kommunicerar med maskiner. Meningen var att resonera och diskutera variabilitet från 
flera olika faktorer.  
 
Som begränsning utgick jag från tre följande faktorer; nämligen informationssystem, 
informationsanvändare och kanalen som ligger mellan dem. Att söka information via 
talspråk kan framkalla komplexa problem. Informationsanvändare är numera mycket 
heterogena och varje individ har sitt prosodiska drag som varierar i olika avseenden. 
Talspråket är mer variationsrikt, och prosodiska egenskaper hos olika individer skiljer 
sig mycket. Det finns olika taligenkänningssystem som fungerar på olika sätt, men 
ingen av dem kan ännu kommunicera och förstå människor på ett tillfredställande sätt.  
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5. Diskussion  

Jag har genomfört en kombinatorisk forskningsöversikt, och undersökningen tolkades 
hermeneutiskt. Kontextuell tolkning har eftersträvats i denna uppsats. I detta kapitel 
skall jag gå igenom och diskutera uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen har följande 
tre frågeställningar: 
 

• På vilka principer är KO byggda? 
• Vilka svårigheter vet vi är allmänt förekommande när man söker information via 

talspråk? 
• Kan KO tillämpa talspråkliga aspekter?  

 
På vilka principer är KO byggda? Som Svenonius säger är principerna för att organisera 
information egentligen ganska stabila, medan däremot tekniken eller metoden att 
organisera information ändras i och med teknologiska utvecklingar (se Inledning; 
avsnitt 2.3.). KO är byggd på vissa grundprinciper vilka inte lätt påverkas av yttre 
förändringar. Grundteorierna eller principerna, som är essentiella inom KO, är stabila 
och inte lättföränderliga. Jag har funnit några grundteorier och principer, t.ex. 1. Det 
bibliografiska språket möjliggör en indirekt kommunikation mellan information och 
informationsanvändare. (se t.ex. avsnitt 3.1.1.), 2. Det bibliografiska språket behöver 
vara ett slags ”information som ting” som måste bli beskrivet för att den indirekta 
kommunikationen skall fungera (se t.ex. avsnitt 3.1.2.) och 3. Det bibliografiska språket 
kan kommunicera lättare med andra bibliografiska språk genom standardiseringen (se 
t.ex. avsnitt 3.4.). Jag har dessutom diskuterat det bibliografiska principiella problemet 
med standardisering som trotsar användarnas olikheter (se avsnitt 3.5.). Standardi-
seringen utgör en av de viktigaste principerna för att den indirekta kommunikationen 
genom bibliografiska språk kan fungera, men standardiseringen kan utgöra ett stort 
hinder för framförallt vissa individer, vilka inte har kunskap om aktuella standardiserade 
regler. Standardiseringen och användarvänligheten som också utgör en av de 
bibliografiska principerna fungerar alltså inte riktigt ihop. Dessa principer för 
informationsorganisering gäller även vid organiseringen av talad information för den 
indirekta kommunikationen. Den talade informationen måste bli beskriven och bli 
standardiserad för att realisera den indirekta kommunikationen mellan informations-
system och informationsanvändare på ett effektivt sätt.  
 
Vilka svårigheter vet vi är allmänt förekommande när man söker information via 
talspråk? I avsnitt 4.3. försökte jag diskutera variabilitets problem. Jag har funnit att 
variabilitet utgör största hindret för den indirekta kommunikationen mellan människor 
och maskiner. Vi har pratat om både dialekter, sociolekter och idiolekter. Talet utgör 
människans verktyg vid användning av taligenkänning och fungerar som gränssnitt 
mellan denna kommunikation. Att söka information via talspråk innebär att individer 
skall kommunicera via sina talade söksträngar med maskiner som har programmerade 
bibliografiska språk eller med andra ord ”information som ting” för talspråk. Om 
maskiner är programmerade med språk och uttalsmässiga samt prosodiska egenskaper, 
vilka stämmer eller liknar våra egna språkdrag, kan kommunikationen fungera lättare. 
Ett stort problem är alltså att alla talare pratar mer eller mindre på olika sätt, och en och 
samma persons språk ändras ständigt beroende på olika tillstånd.  
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På vilka sätt kan KO tillämpa talspråkliga aspekter? Som vi diskuterat är KO starkt 
präglad av skriftspråk. Beskrivningen genom bibliografiskt språk utgör en grund-
läggande princip för att organisera information. Jag har genomfört en jämförelse mellan 
tal och skrift (se avsnitt 3.3). Talspråket som inte är avsett för indirekt använd-
ning/återanvändning har problem att sparas (se avsnitt 3.3.). Talet måste därför bli 
beskrivet för att bli ett studieobjekt inom KO. Vi har sett två sorters beskrivningar av tal 
(se avsnitt 3.4.). Jag har presenterat dels IPA-, dels SAMPA-taltranskriptionssystem.  
Taltranskripton möjliggör att talet representeras som ”information som ting”. En 
indirekt kommunikation via talspråk mellan informationsanvändare och informations-
system kan realiseras om talet kan bli ”information som ting” och beskrivet som 
bibliografiskt språk. Vi har dock sett att talets natur inte liknar de representerade 
formerna av tal. Talet är som våg i havet som ständigt rör sig och därför är det 
egentligen omöjligt att avbilda.     
 
På vilka sätt kan KO tillämpa talspråkliga aspekter med tanke på KO som är byggd på 
stabila principer? Vad som behövs är att finna nya metoder och/eller perspektiv som blir 
användbara för aktuella tekno logier, anser jag. Kravet att finna nya metoder och 
perspektiv blir stora framförallt när ny informationsteknologi introduceras. ”Each tool, 
each technology, has its capabilities and its limitations”, säger Buckland (1991: 70). 
Beroende på varje teknologis kapacitet och begränsning kommer olika metoder 
och/eller perspektiv att behövas. Vad gäller talspråksbaserad informationsteknologi 
förekommer nya problem som är talspråksrelaterade. Nuvarande KO är skriftspråks-
orienterad. Med talteknologin uppstår nya faktorer. Vi har t.ex. studerat om taligen-
känning i denna uppsats. För att studera taligenkänningen valde jag ett prosodiskt 
perspektiv i denna uppsats.  
 
Olika forskare har undersökt taligenkänningen och en efter en dyker det upp nya 
produkter på marknaden. Efter att den första taligenkänningen skapats under 40-talet, 
har man försökt att förbättra den en hel del. Vi har nu för tiden ganska många 
taligenkänningsprodukter, men fortfarande återstår viktiga problem att lösa. Taligen-
känningen har blivit bättre och bättre, framförallt genom att utveckla systemen, men 
ändå kan systemen ännu inte ”lyssna” och ”förstå” vad vi säger, och de flesta 
kommersiella taligenkänningarna verkar fortfarande stå utanför våra vardagsliv. Det 
måste finnas några andra aspekter som vi kan utnyttja för att utveckla taligenkänningen.  
 
En av de största avvikelserna mellan skrift och tal är språkets ljudkomponenter: fonem 
och särskilt prosodiska egenskaper. Vi får inte glömma att talspråk kraftigt avviker från 
skriftspråk, vilket jag diskuterade i både kapitel 3 och 4. I kapitel 3 diskuterade jag 
generella lingvistiska skillnader mellan skrift och tal, medan jag i kapitel 4 fokuserade 
på ett mer specifikt område, nämligen prosodi för att visa skillnaderna. Ett stort problem 
med prosodiska egenskaper är att de är svåra att avbilda. Prosodin kan skilja sig såväl 
interpersonellt som intrapersonellt, och utgör den språkkomponent som komplicerar 
standardiserade språkformer. Det krävs att informationssystemen blir programmerade 
för att kunna bemästra varierade prosodiska egenskaper, för att fungera som ett 
bibliografiskt språk. Med tanke på att talspråket skiljer sig mycket från skriftspråket, 
vilket vi sett i denna uppsats (se t.ex. avsnitt 3.3.), behöver vi kanske omorganisera KO 
som är alltför skriftspråkorienterad med nya metoder och perspektiv, så att talspråkliga 
aspekter också blir relevanta.  
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Att utforska prosodiska drag kan ge framgång i området. Vi känner nu också till 
prosodins värde för taligenkänning. Prosodin har olika funktioner, vilka vi såg i avsnitt 
4.2. Enstaka ljud blir ett ord, en fras, en sats och en mening med hjälp av prosodin. Den 
kan alltså ge språket musik genom att binda ihop fonemen. Tvärtom kan prosodin också 
hjälpa att dela långa meningar/satser till kortare enhe ter. Prosodins egenskap att visa 
språkets gränser bör uppmärksammas i taligenkänningen. Att segmentera långa 
meningar till kortare enheter är ett problematiskt område i taligenkänningen. Vi får inte 
heller glömma att våra känslor kan speglas i prosodin. Att försöka integrera prosodiska 
egenskaper i taligenkänningen är inte helt nytt, men det har inte skett så mycket på 
området. Ämnet har dock börjat uppmärksammas av fler och fler forskare. Svårigheter 
med taligenkänningen är att låta systemet acceptera olika talares språk. Prosodin kan 
vara ett område vi kan utforska för att skapa bättre taligenkänning. Gårding och Kjellin 
säger att människans språkförståelse är starkt knuten till prosodin. Den som kan 
prosodin har en stor möjlighet att lättare och bättre utveckla och lära sig språk än de 
som inte kan prosodin (1998:15f). Rimligtvis bör detta också gälla för taligenkänningen.  
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6. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag genomfört en kombinatorisk forskningsöversikt, och undersök-
ningen tolkades hermeneutiskt. Jag har problematiserat KO som är starkt präglad av 
skriftspråk. Min utgångsfråga var om talspråket kan bli verktyg för informations-
organisering. Syftet med denna uppsats var att problematisera och diskutera talspråket 
som bibliografiskt språk. För att nå målet ställde jag följande frågor: 
 

• På vilka principer är KO byggda? 
• Vilka svårigheter vet vi är allmänt förekommande när man söker information via 

talspråk? 
• Kan KO tillämpa talspråkliga aspekter?  

 
Kontextuell tolkning eftersträvades med denna uppsats. Undersökningen utfördes med 
fokus på två kontextuella faktorer; system och människor. Två undersökningar ingick i 
denna uppsats. I båda undersökningarna eftersträvade jag en kontextuell tolkning. 
Uppsatsens centrala problemområde var nämligen det bibliografiska språket som ligger 
mellan människan och systemet.  
 
Kapitel 3 handlade om KO och fokus låg på det bibliografiska språket. Jag undersökte 
det bibliografiska språket och fann några principer. Det bibliografiska språket måste 
vara ett slags ”information som ting”, bli beskrivet och standardiserat för att realisera en 
effektiv indirekt kommunikation mellan informationsanvändare och informationssystem. 
Med det bibliografiska språket utgör skriftspråket således det viktigaste verktyget. Jag 
diskuterade om talspråket kan tillämpas som ett bibliografiskt språk. Jämförelsen mellan 
tal och skrift utfördes. Det visade sig att talet skiljer sig mycket från skrift. Två olika 
sorters representationsmetoder av talet presenterades. Genom taltranskriptionen 
möjliggörs beskrivning och standardisering av talet. Jag har undersökt två taltrans-
kriptionssystem, nämligen IPA- och SAMPA-system. Med denna taltranskriptions-
metod kan en indirekt kommunikation mellan informationsanvändare och informations-
system realiseras. Genom spektrogramrepresentation såg vi dock talets natur som inte 
alls stämmer med standardiserade former av talet. I kapitel 3 problematiserade jag 
slutligen det bibliografiska principiella problemet. Standardiseringen och användare-
vänligheten går inte ihop. Min avsikt var att fördjupa mig i detta problem genom 
undersökningen i kapitel 4. 
 
Med kapitel 4 undersökte jag taligenkänning och som perspektiv valde jag prosodi. För 
att problematisera talspråk med fokus på prosodiska egenskaper har jag valt 
taligenkänning som studieobjekt. I avsnitt 4.1. undersöktes taligenkänning. Taligen-
känningen är en talteknologi som redan fanns på 40-talet. Trots att taligenkänningen 
utvecklats under de senaste decennierna finner vi fortfarande sällan denna produkt i vårt 
vardagsliv. Fler och fler forskare försöker förbättra denna teknologi, men det är 
fortfarande få som lägger stor vikt på prosodi. Prosodin undersöktes i avsnitt 4.2. Jag 
utgick ifrån svenska prosodiska mönster. IPA-taltranskriptionssystem som jag 
presenterat i kapitel 3 användes. Längd, betoning och intonation diskuterades som 
svenskans prosodiska huvuddrag. Prosodins tre huvudfunktioner är att tydliggöra vad 
talaren vill förmedla, att uttrycka känslor och att indikera gränsen mellan ord, satser och 
meningar. I avsnitt 4.3. hanterades prosodin slutligen som ett gränssnittligt problem 



 44 

mellan taligenkänning och individer, vilket utgjorde det centrala problemområdet i 
kapitlet. Utgångspunkten i avsnitt 4.3. var de variabilitetsproblem som O’Shaughnessy 
belyser. Jag diskuterade prosodiska differentieringar med tanke på sociolekter, dialekter 
och idiolekter. Här visade jag vilka svårigheter som är allmänt förekommande när man 
söker information via talspråk. Undersökningen visade att varje individ har sitt eget 
prosodiska drag som skiljer sig från andra, och en och samma person har talvariationer. 
Känslor och fysiska situationer påverkar individers talspråk. Min mening var att 
problematisera det bibliografiska principiella problemet med standardiseringen och 
användarvänligheten, vilka inte är förenliga. 
 
Kan talspråkliga aspekter integreras inom KO? Efter undersökningarna har jag kommit 
till slutsatsen att vi kan använda oss av samma eller liknande grundprinciper som gäller 
inom KO. För detta krävs dock nya sätt att hantera KO. 
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