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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Den här studien ingår i ett större projekt finansierat av Post- och telestyrelsen. Syftet
med hela projektet har varit att hitta en fungerande teknisk lösning för att strömma
ljudspår med syntolkning och uppläst undertext i direktsänd TV till smarta telefoner, smartphones. Dessa ljudspår ska kunna avlyssnas samtidigt, synkront, med de
program som är syntolkade och/eller har uppläst text. Användarna ska kunna välja
att spela upp antingen ett ljudspår alltså uppläst text eller syntolkning, eller båda
samtidigt. Ljudspåren avlyssnas via en app och användaren kan då styra ljudvolymen
direkt i sin telefon.
I projektet ingår Tundell och Salmson AB, Sveriges Television SVT, Synskadades Riksförbund SRF, Dyslexiförbundet FMLS, Syntexa (Daniel Ehrt) samt MediaVision (Per Hållander). Projektledare är Eva Hedberg.
Föreliggande studie har tagits fram i samarbete mellan Veronica Kesen Tundell och
Maria Salmson, Tundell och Salmson AB, Jana Holsanova, Lunds universitet och
Anita Hildén, Leknyttan utbildning AB.
Jana Holsanova har utvecklat studiedesign, genomfört studien och analyserat
studiens första del rörande syntolkning med hjälp av Maria Salmson. Anita Hildén
har varit behjälplig med analys av den andra delen, uppläst text.

1.2 Begrepp
Syntolkning: En beskrivning i ord av vad som händer i bild1.
Uppläst text: Uppläsning av text som förekommer i rörlig bild2.
Text i rörlig bild: Alla sorters text i rörlig bild som kan behöva göras tillgänglig, till
exempel textremsor, tabeller, rullande text, ljudskyltar, eller text som ingår som en del
av handlingen, som när någon skriver ett meddelande på en pappersservett.
Textremsa/undertext: Den textning som används för översättning eller förtydligande
av dialogen och som vanligtvis är placerad i nederdelen av visningsfönstret. (Det finns
också textning för användare som inte har tillgång till ljudet, till exempel personer
med hörselskada. Den textningen kan vara på samma språk som dialogen eller en
översättning. Denna sorts textning kan även innehålla beskrivning av annat ljud än
tal, till exempel att en dörr slår igen.) Undertexter behöver bara läsas upp i det fall
originalspråket inte går att förstå för tittaren.
Ljudskylt: Text i bild (ofta i visningsfönstrets övre del) som talar om vem som talar,
varifrån bilden är tagen och dylikt.
Tilläggsinformation: Talad information om sådant i en film/ett program som inte
har med skeendet att göra, men som kan behövas för en djupare förståelse och
tydligare bild av det som sker. Det kan handla om miljöbeskrivning, beskrivning av
kläder eller av personers ålder, yrke, relationer.

1 Bild i vid bemärkelse: Foton, film, teater, föremål på en utställning med mera.
2 Rörlig bild i bemärkelsen video, film, TV-program etcetera.
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Talsyntes: Text uppläst av syntetisk röst, till skillnad från uppläsning med mänsklig röst.
Deltagare, informant: Studiens testpersoner.
Användare: Alla som använder syntolkning respektive uppläst text.
Poäng, betyg: Det värde på en skala 1-7 (där 7 alltid står för bästa utfall) som deltagaren bedömer bäst motsvara hens upplevelse.

1.3 Mål och syfte
Målet med studien är att ta fram rekommendationer/riktlinjer för vad som kan fungera som en bra syntolkning ur ett flertal användares perspektiv. Även om syntolkning traditionellt har producerats för blinda och personer med synskada visar senare
tids erfarenheter att många fler har nytta av tjänsten. Syntolkning kan bidra till att
öka förståelsen för seende som av olika skäl har svårt att följa handlingen eller vad
som sker i bild.
Vi vill också undersöka vilka behov och preferenser användare av uppläst text har.
Målgruppen för denna tjänst är stor och består bland annat av barn, äldre, personer
med synnedsättning, lässvårigheter/dyslexi, afasi eller andra kognitiva nedsättningar.
Uppläst text kan också vara ett stöd för andraspråksinlärare.
Målsättningen har också varit att ge tv-bolag och andra aktörer vägledning om
användares prioriteringar för vad som bör göras tillgängligt genom syntolkning och/
eller uppläst text, på vilket sätt det bäst kan göras samt ge underlag för en rimlig avvägning mellan kostnader och behov.

1.4 Forskning
Syntolkning
Syntolkning spelar en stor roll för att blinda och synskadade ska bli inkluderade i
samhället. Det är viktigt att forska på det här området för att kunna fortbilda syntolkar och utveckla syntolkningen.
Syntolkens uppgift är att erbjuda personer med synnedsättning en rikare och mer
detaljerad upplevelse. För att åstadkomma detta väljer syntolken ut relevant information från den visuella scenen och uttrycker den språkligt, med levande och målande
beskrivningar samt aktiverar inre bilder hos den synsvage (Forceville & Holsanova,
under arbete). Syntolken beskriver händelser, miljöer och personer, inklusive deras
utseende, kläder och ansiktsuttryck. Det är dessutom viktigt att ”tajma” beskrivningen, för att inte störa dialog med mera. För att framkalla inre bilder hos synskadade/
blinda i publiken använder syntolkar språkliga formuleringar som är målande och
bildliga och som stimulerar föreställningsförmågan (Holsanova. I tryck.).
Syntolkning sker antingen live under en film- eller teaterföreställning eller baseras
på ett manus som förbereds i förväg, läses in och läggs som ett extra ljudspår på
exempelvis DVD eller för uppspelning i en app. Syntolkning är en mycket komplex
företeelse. Följande frågor dyker upp: Vad är viktigt för att förstå handlingen? Vad
vill synskadade personer höra och vad vill de inte höra? Hur ska det formuleras så
att mottagaren förstår och kan leva sig in i berättelsen? (Blomberg, Holsanova &
Gärdenfors, under arbete). Syntolken brottas hela tiden med frågan vad som ska
beskrivas, hur det ska beskrivas och när det ska beskrivas (Holsanova, under arbete).
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Syntolkning är ett ungt forskningsfält. I början var det främst praktiker och pionjärer
inom syntolkning och intresseorganisationer (framför allt i Tyskland och i USA) som
vid millennieskiftet reflekterade över sin verksamhet och genomförde enkäter, intervjuer och fokusgruppundersökningar rörande syntolkning. Forskningsintresset har
sedan ökat (främst i Storbritannien och i Spanien) och för närvarande finns fyra avhandlingar, fyra samlingsvolymer och ett sjuttiotal internationella publikationer som
handlar om olika aspekter av syntolkning. Forskningen sker inom ramen för olika
discipliner och använder olika metoder för att studera syntolkning (Holsanova 2015).
För bara några år sedan fanns ingen forskning om syntolkning i Sverige eller
Skandinavien. De första svenska forskningsinitiativen startade för fem år sedan i form
av workshops i syntolkning som anordnades av Jana Holsanova, Lunds universitet, och Cecilia Wadensjö, Stockholms universitet, 2010, 2012 och 2014. Visionen
bakom de tre workshops var att skapa nätverk mellan syntolkar, brukare och forskare (Holsanova & Wadensjö, i tryck). Workshops blev en mötesplats för forskare från
kognitionsvetenskap, tolk- och översättningsvetenskap, professionella syntolkar, brukare, utbildare inom syntolkning och representanter från statliga myndigheter och
organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar som punktskrift och så vidare.
Än så länge har bara en liten del av den internationella forskningen ägnats åt
mottagarperspektivet. I Sverige är vi mycket intresserade av hur brukarna uppfattar
syntolkning och bedriver därför forskning om kognitiva aspekter om syntolkning ur
mottagarperspektiv (Holsanova, forthc.). Forskningen om bland annat mentala bilder
beskrivs i boken Syntolkning teori och praktik (Holsanova, Andrén & Wadensjö, red.,
i tryck) som snart är klar. Boken redovisar bidragen från de ovannämnda workshops
och bygger på kunskap från forskare, syntolkar, utbildare, brukare och intresseorga
nisationer. Målet med detta breda samarbete är att etablera syntolkning som ett
forskningsämne i Sverige.
Forskningen har en viktig uppgift: att skapa en helhetsbild av de processer som
ligger bakom verbala beskrivningar av visuella scener. Det gäller både syntolkproduktionen och mottagandet av syntolkning, alltså hur syntolken formulerar verbal
beskrivning av miljöer, karaktärer och deras gester, ansiktsuttryck, blickar, kroppsrörelser och praktiska handlingar, och hur personer med synnedsättningar tillgodogör
sig denna information.
Uppläst text
Text är vanligt i rörlig bild. Det kan vara en textremsa som översätter från främmande
språk, men också tabeller/diagram, skyltar som talar om vem som är i bild, vilken miljö
personer befinner sig i samt text med viktig samhällsinformation om exempelvis bränder. Dessutom finns ofta inslag av text som ingår i filmers handling, det kan exempelvis vara något som skrivs på en servett eller en mejlkonversation på en dataskärm. Text
av vilket slag det vara må är ett hinder för den som inte kan eller hinner läsa. Text som
är viktig för förståelsen eller upplevelsen behöver göras tillgänglig genom uppläsning.
Uppläst text kan skapas med talsyntes eller mänsklig röst. I Sverige erbjuder SVT
sedan tidigt 2000-tal uppläst textremsa med talsyntes. Tjänsten har krävt två digitalboxar och har av många upplevts som svåranvänd. Från och med 2016 ska SVT erbjuda uppläst text på ett mer användarvänligt sätt.
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Svenska Filminstitutet har under 2015 sjösatt en ny infrastruktur för uppläst textremsa och syntolkning. Här handlar det om syntolkning och uppläst text inlästa med
mänsklig röst. Ljudfilerna laddas ner på förhand till en app i en smart telefon och
spelas upp i synk med filmljudet. Ljudfiler tas fram för att användas med tjänsten på
bio, men tanken är att dessa även ska kunna nyttjas med film på DVD och TV.
Det finns en del forskning om uppläst text med syfte att göra utländsk film och
TV tillgängligt för personer som inte kan se eller hinner läsa texten. Uppläst text är
oftast fullt tillräckligt för den som enbart har lässvårigheter, men för den som inte
har tillgång till det visuella kan det behövas en kombination av syntolkning och
uppläst text eftersom den upplästa texten är otillräcklig. (Braun och Orero 2010). Det
finns forskning som visar att syntolkning, eller kombinationen syntolkning och uppläst text, är ett bra stöd även för personer med kognitiva svårigheter (Ramael 2012).
I en studie om uppläst textremsa med talsyntes på Dansk TV fick användare tycka till
om tjänsten i förhållande till olika programtyper, nyheter, dokumentär och drama.
Bland deltagarna i studien fanns personer med synskada, lässvårigheter, äldre och
andraspråksinlärare. Deltagarna ringade in tre generella problem med den danska
tjänsten, synkroniseringen samt nivån och kvaliteten på ljudet. För drama specifikt
upplevde användarna störst problem. De fann det svårt att bland annat avgöra vem
som säger vad, vem som är närvarande, och vad som händer. Störst svårigheter upplevde personer med synnedsättning (Kvistholm Thrane 2013).
För personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter förbättras läsförståelsen vid bimodal
läsning där läsaren får se texten samtidigt som den läses upp jämfört med att bara
höra och inte se texten. Detta förklaras med att bimodal läsning stärker associationerna mellan ljud och skrift. Det antas också frigöra kognitiva resurser till högre förståelseprocesser (Montali & Lewandowski, 1996).
Riktlinjer och standardisering
Standarder och riktlinjer för syntolkning och uppläst text finns framtagna eller är
under arbete inom bland annat de internationella standardiseringsorganisationerna
ITU (International Telecommunication Union) och ISO (International Organization for
Standardization).
Inom ISO:s arbete med användargränssnitt (ISO/IEC Joint Technical Committee 1,
SG35/WG6) har riktlinjer för syntolkning tagits fram och är klara för publicering: ISO/
IEC TS 20071-21. Inom samma grupp arbetar man nu med riktlinjer för uppläst text.
ITU´s fokusgrupp för audiovisuella medier (FG-AVA) har publicerat en serie tekniska
rapporter om tillgänglig media, bland annat om syntolkning och uppläst text. Dessa
finns för fri nedladdning på FG-AVAs sida på ITU.int. (Part 5: Final report of activities:
“Audio/Video description and spoken captions” och Part 13: Audio characteristics
for audio descriptions and/or spoken subtitles) där tekniska krav specificeras. I del 13
står bland annat att syntolkning och uppläst text ska finnas tillgängligt som separata
filer utan extra kostnader.
Det Europeiska samarbetsprojektet Hybrid Broadcast Broadband For ALL (HBB4ALL)
arbetar för tillgänglig TV för alla.
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”Ibland vill man ha information, ibland kan för mycket
information döda stämningen och laddningen på nåt
sätt … … Det viktigaste är ju att man får det som är
viktigt för handlingen eller bär handlingen framåt ...”

METOD
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2 Metod
2.1 Syntolkning
Vi har utvecklat en ny metod för att utvärdera hur användarna upplever olika versioner av syntolkning.
Först har vi genomfört telefonintervjuer med användare baserade på korta exempel.
Deltagare har angett sina preferenser som i sin tur genererat ett antal viktiga variabler
för testerna i nästa steg. På grundval av dessa variabler, har vi tagit fram alternativa syntolkningsversioner i tre genrer: drama, vetenskap och dokumentär/fakta. Dessa
alternativa versioner var berikade med exempelvis beskrivning av miljö, gester och
ansiktsuttryck, känslor och så vidare.
Som ett nästa steg har vi bjudit två grupper av deltagare till en sammankomst.
Sammankomsten består av två delar. I den första delen har deltagare bedömt olika aspekter av syntolkningsversionerna med hjälp av ett betyg (på en skala 1-7).
I den andra delen har de i form av en fokusintervju kommenterat kvalitén och detaljer i de syntolkade versionerna. Vilken typ av mentala föreställningar ger olika typer
av beskrivningar upphov till hos synskadade? Vilka typer av beskrivningar är mest
relevanta för dem? Är beskrivningar begripliga? Är det något som saknas? Känner
användare sig delaktiga?
Syftet med studien har varit att studera hur verbala beskrivningar uppfattas av deltagarna, vilken typ av beskrivningar de föredrar och varför.
Vi testade även uppläsning av textremsa i kombination med syntolkning samt behovet av en resumé, när man kommer in i ett nytt avsnitt av en serie.

2.2 Uppläst text
Metoden för att testa uppläst text/text i bild är snarlik den för syntolkning. Två grupper av användare har fått bedöma uppläst textremsa, dels med talsyntes, dels med
mänsklig röst och därefter välja vilken av versionerna de föredrog. Vi har också testat
uppläsning av text i bild, i det här fallet skyltar samt ljudskyltar. Dessutom har deltagarna fått testa hur väl uppläst text fungerar när det är en svensk röst som textats
av hörbarhetsskäl (dålig telefonförbindelse).
Avslutningsvis har en diskussion fördjupat vår förståelse för deras reaktioner och val.
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”Det är oerhört viktigt att man anpassar sig efter vad
det är för typ av film eller program man syntolkar.”

RESULTAT
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3

Resultat

3.1 Första delen Syntolkning
3.1.1 Introduktion
Syntolken brottas hela tiden med frågan vad som ska syntolkas, hur det ska syntolkas och när. Frågan är hur syntolkar ska göra så att syntolkning bidrar till förståelsen
och inlevelsen? I syntolkningssituationen är direkt återkoppling från användare ofta
inte möjlig. Användare har dessutom olika bakgrund, intressen och behov. För oss är
det därför mycket värdefullt att genom denna studie ta reda på hur användare upplever syntolkning och vad de föredrar.
Huvudmålet med studien är att få återkoppling från brukarna genom bedömning av
konkreta exempel på syntolkning med olika karaktär.
3.1.2 Frågeställningar
Förundersökningen visade:
•

att synskadade saknar syntolkning av dokumentärer och nyheter

•

att man har olika syn på hur långt syntolkningen ska gå när det gäller beskrivning av känslor, gester, ansiktsuttryck

•

att man gärna skulle vilja ha information om filmen/programmet inför visningen

•

att man gärna vill ha en resumé av föregående avsnitt i en serie

•

att man undviker program på språk man inte förstår

Utifrån förundersökningen har vi valt ut följande frågeställningar.
Vill användarna ha en syntolkning som beskriver så mycket som möjligt, alltså även
personers känslor, ansiktsuttryck, gester och annat (nedan kallad DETALJERAD) eller
föredrar brukarna en återhållsam version (nedan kallad MAGER)?
1.

Är filmens/programmets genre av betydelse när användarna väljer mellan detaljerad och mager syntolkning?

2.

Föredrar användarna en mänsklig röst eller är det acceptabelt med talsyntes i
filmer/program med textremsa?

3.

Hur stort är behovet av tilläggsinformation? Vill användarna ha beskrivningar
av miljöer och kläder/utseende? Vill de ha en introduktion inför en film eller en
resumé inför ett nytt avsnitt i en serie?

3.1.3 Testfilmer
För att testa frågeställningarna har vi valt ut följande filmer:
Frågeställningarna 1) och 2)
De första tre filmerna visades i två versioner, först en MAGER där syntolken säger
vad som händer i filmen utan att lägga till något om miljöer, ansiktsuttryck och
dylikt. Därefter en DETALJERAD där syntolken lägger till mer av miljöbeskrivningar,
tolkningar av känslor och dylikt.
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Dokumentären FLUGOR är en kort film om breakdance-flugan. En dokumentär
i snabbt tempo, med många komplicerade rörelser, svåra att beskriva med få ord.
Tyvärr testades inte filmen i båda grupperna, då vi fick tekniska problem. Vi har ändå
tagit med poängutfallet från gruppen som såg filmen och som tydligt visar hur syntolkningen bidrog till upplevelsen av filmen (se diagram 1).
Naturprogrammet SÄLAR är ett utsnitt ur en naturfilm om en sälkoloni utanför kusten vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Även denna film har en egen speaker
som berättar om sälkolonin. Speakern säger dock inte mycket om naturen, hur sälarna rör sig i flocken och under vattnet med mera. Här kan syntolken lägga till en hel
del information.
Spelfilmen KRAMAR är ett utsnitt ur den svenska filmen Hur många kramar finns det
i världen? Utsnittet är hämtat mitt i filmen och alltså taget ur sitt sammanhang. I den
magra versionen berättas bara vad som händer, i den detaljerade läggs både miljöbeskrivningar, känslor, ansiktsuttryck och gester till.
Frågeställning 3)
är en dansk kortfilm med en dansk berättarröst, Mickey, som talar
danska. I filmen finns en textremsa som översätter det Mickey säger. Filmen är syntolkad på svenska.
MICKEY BADAR

Två versioner visades, i den första läser en talsyntesröst upp textremsan, i den andra
läses textremsan av en mänsklig röst (en annan röst än syntolkens).
Frågeställning 4)
RESUMÉ.

En kort resumé, tänkt att inleda inslaget ur KRAMAR spelades upp.

3.1.4 Testet
Vid testet var deltagarna indelade i två grupper med fem respektive sex deltagare i
vardera gruppen. Gruppen satt vid ett bord med namnskyltar framför sig. Varje deltagare hade ett antal testformulär, ett pappersark för varje filmversion där fyra rader
med sju upphöjda punkter representerade poängen 1-7. På väggen mitt emot bordet visades filmerna på en datorskärm.
Först visades båda versionerna av de tre första filmerna. Efter varje visning av ett inslag ställdes följande frågor, som besvarades med betyget 1-7, där 7 är högsta betyg.
•

Var syntolkningen informativ?

•

Var syntolkningen förståelig?

•

Bidrog syntolkningen till inlevelsen?

•

Kunde du föreställa dig vad som hände?

Efter visningen av testfilmerna fick deltagarna en paus, varefter diskussionen av de
olika versionerna tog vid. Under diskussionen spelades alla samtal in för att senare
renskrivas.
Under diskussionens gång visades även testfilmen MICKEY BADAR med textremsa
samt en resumé avsedd för avsnittet ur KRAMAR.
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3.1.5 Deltagarna
De elva deltagarna (5 kvinnor och 6 män) i studien hade olika grava synskador, från
helt blinda (5 st) till ledsyn/låg upplösning (2 st).
Åldrarna varierade från 25 till 70 år, med övervikt för äldre medelålder. Åtta är yrkesverksamma, en arbetslös och två pensionärer. Vid testet var deltagarna uppdelade
i två grupper, med fem i den ena gruppen, sex i den andra.
Samtliga helt blinda deltagare fanns i grupp 1 (med sex deltagare), medan grupp 2
(med fem deltagare) innehöll flera personer med synrester.
3.1.6 Deltagarnas svar på testfrågorna
Test 1 FLUGOR
Det första inslaget FLUGOR, visades bara för den ena gruppen deltagare (se under
3.1.3).
FLUGOR MAGER (FM)
Här ges få höga betyg. Även om någon deltagare anser att den magra syntolkningen
blev helt begripligt (7) hamnar snittet mycket lågt, mellan 2,2 och 3,0. Fyra av deltagarna ger genomgående mycket låga poäng (snitt 1,3) och en ger medelhöga (snitt 3,6).
FLUGOR DETALJERAD (FD)
Syntolken säger så mycket som det går att hinna med, men det finns mycket lite utrymme för att beskriva rörelser och dylikt eftersom programmet har en speakerröst
som talar nästan hela tiden.
Ändå bidrar den detaljerade syntolkningen en hel del till förståelsen, men fortfarande
har man svårt att föreställa sig vad som händer. Ingen ger högsta betyg på frågan
”Kunde du föreställa dig vad som händer?”. Men tre markerar en 5:a. En deltagare
ger lägsta betyg på samtliga frågor i båda versionerna, en ger genomgående höga
betyg (5:or och 7:or). Att föreställa sig vad som händer ger det lägsta genomsnittsbetyget i den detaljerade tolkningen, 3,8, medan information, förståelse och inlevelse
ger högre poäng.
FLUGOR var inte med i slutdiskussionen om vilken version deltagarna föredrar och
varför, eftersom bara den ena gruppen fått se filmen.
Test 2 SÄLAR
SÄLAR MAGER (SM)
Två deltagare ger genomgående högsta poäng. Lägsta poäng är en 2:a på frågan
om syntolkningen är informativ. Det finns också två 3:or på frågan om syntolkningen
bidrog till inlevelsen. För övrigt är det goda betyg som gäller.
SÄLAR DETALJERAD (SD)
Den detaljerade varianten ökar upplevelsen ytterligare. Inget betyg är nu lägre än
4:a. En 4:a på frågan om inlevelse och en på frågan om man kan föreställa sig vad
som händer, dock inte från samma person. Samma personer som gav enbart 7:or i
den magra versionen gör samma i den detaljerade. Och ytterligare två ger bara 7:or.
7:or och 6:or dominerar stort.

18

Att föreställa sig vad som händer får det lägsta genomsnittsbetyget (6,1).
Såväl den magra som den detaljerade syntolkningen ger nu mycket mer av förståelse
och inlevelse än de båda versionerna av FLUGOR.
Test 3 KRAMAR
KRAMAR MAGER (KM)
En person ger genomgående betyget 7. Lägsta betyg är 3:or, framför allt på frågan
om syntolkningen var informativ. För övrigt är 4 (= varken bra eller dåligt) ett vanligt
betyg här. Bäst genomsnittsbetyg får frågan om man kan föreställa sig vad som händer (snitt 5,3) och sämst frågan om informativiteten (snitt 4,5). Den magra varianten
av KRAMAR får ett något lägre betyg än den magra varianten av SÄLAR.
KRAMAR DETALJERAD (KD)
Den detaljerade versionen ger högst snittbetyg av samtliga varianter.alla svar utom
ett är en 6:a eller 7:a.
Diagram 1 visar vilket snittbetyg grupperna gav gällande informativitet, förståelse,
inlevelse och möjligheten att förstå vad som händer i de båda versionerna av de tre
filmerna (observera att utfallet för FM och FD härrör från grupp 1, enbart).
FM = FLUGOR MAGER

SD

FD

KM = KRAMAR MAGER

= FLUGOR DETALJERAD

SM = SÄLAR MAGER

= SÄLAR DETALJERAD

KD = KRAMAR DETALJERAD.

Diagram 1. Snittpoäng för de olika testfilmerna, per bedömningsfråga.

Om vi jämför faktafilmen SÄLAR med dramafilmen KRAMAR kan vi se att störst poängskillnad finns mellan den magra och den detaljerade versionen av KRAMAR. Ett drama
har alltså mycket att vinna på en detaljerad syntolkning och det gäller för alla våra
testfrågor. Informativiteten, förståelsen, inlevelsen och möjligheten att följa med i vad
som händer ökar avsevärt. I faktafilmen är utslaget betydligt mindre.
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En tydligare bild av skillnaden mellan den magra och den detaljerade versionen får
vi om alla magra, respektive alla detaljerade versioner slås samman som i diagram 2.

Diagram 2. Snittpoäng för samtliga magra respektive detaljerade versioner, per genre.

I diagram 3 jämför vi de snittbetyg grupperna gav de olika testfilmerna när det gäller
informativitet, förståelse, inlevelse och möjligheten att förstå vad som händer.

Diagram 3. Snittpoäng för de olika bedömningsfrågorna, per testfilm.

Också i detta diagram blir det tydligt att alla detaljerade versioner får högre poäng
än de magra i samtliga testfrågor. Men också att de magra versionerna av SÄLAR och
KRAMAR värderas högre än den detaljerade versionen av FLUGOR, utom vad gäller
informativiteten där den magra versionen av KRAMAR får lägre snittpoäng än den
detaljerade versionen av FLUGOR.
En intressant fråga är om bedömningarna av testfrågorna skiljer sig på något avgörande sätt mellan de båda grupperna, eftersom grupp 1 innehåller flera blinda testpersoner, grupp 2 flera med synrester.
I diagram 4 jämförs skillnaderna i snittpoäng mellan grupperna när det gäller SÄLAR
MAGER.
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Diagram 5 ger motsvarande bild för SÄLAR DETALJERAD

Diagram 4. Snittpoäng för de båda grupperna för testfilmen SÄLAR MAGER

Diagram 5. Snittpoäng för de båda grupperna för testfilmen SÄLAR DETALJERAD

När det gäller SÄLAR MAGER har grupp 1 bättre förståelse, inlevelse och uppfattning
av vad som händer än grupp 2, medan informativiteten tycks gå förlorad för grupp 1
i den magra varianten. I den detaljerade versionen är informativiteten lika stor för
båda grupperna.
När det gäller förståelsen är skillnaderna mellan grupperna mycket liten och det
skiljer också ganska lite mellan de båda versionerna. När det kommer till inlevelsen
är den förbättrad för båda grupperna i den detaljerade versionen. Men fortfarande
ger grupp 1 något högre inlevelsepoäng. Slutligen, när det gäller att förstå vad som
händer ger grupp 2 nu mycket högre poäng för den detaljerade versionen, medan
grupp 1 ligger kvar på samma poäng som i den magra versionen.
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Diagram 6 visar de båda gruppernas snittpoäng för KRAMAR MAGER medan diagram
7 visar poängen för KRAMAR DETALJERAD

Diagram 6. Snittpoäng för de båda grupperna för testfilmen KRAMAR MAGER

Diagram 7. Snittpoäng för de båda grupperna för testfilmen KRAMAR DETALJERAD

Här kan vi skönja samma mönster som när det gäller SÄLAR, åtminstone vad gäller
förståelse och inlevelse, där grupp 1 ger högre poäng än grupp 2 i den magra versionen. I den detaljerade versionen är det höga poäng från båda grupperna och mycket
små skillnader mellan dem.
Eftersom grupperna är så små törs vi inte dra några slutsatser av dessa resultat, men
vi kan skönja en tendens - nämligen att helt blinda skulle ha mer att vinna redan på
en MAGER syntolkning än användare med synrester, en tendens som kan vara värd
att undersöka vidare.
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3.1.7 Jämförelse mellan versionerna. Sammanfattning av gruppdiskussionen
När de båda versionerna av filmerna visats öppnades för en diskussion av vad brukarna föredrog och varför. Samtalen spelades in.
Jämförelse mellan versionerna av SÄLAR.
Den detaljerade versionen föredras av samtliga deltagare, delvis eftersom den magra
versionen anses närmast obehövlig eftersom den lägger till väldigt lite utöver vad
speakerrösten säger.
Flera användare tyckte att de hade fått ut det de ville ur programmet utan syntolkning. Hade man däremot suttit stilla och fokuserat på det specifika programmet så
hade de föredragit andra versionen då den gav hela upplevelsen. Det var tydligt att
den andra versionen tycktes vara bättre, mer informativ och underlättade tolkning.
Flera påpekar också att man bör välja manlig syntolk till kvinnlig speaker och tvärtom.
I testfilmen var det kvinnlig speakerröst och kvinnlig syntolk.
När det gäller ”poetiska” tolkningar i den detaljerade versionen tycks de flesta acceptera detta, men några påpekar att man inte kan veta om det som syntolken säger
stämmer. Men, som någon säger, man måste i det läget kunna lita på syntolkens tolkning. Man måste också kunna lita på att det inte finns något att tolka när det är tyst.
Slutligen framkom ett önskemål om att få namnskyltar och dylikt, det vill säga ljudskyltar, upplästa.
Jämförelse mellan versionerna av KRAMAR
Samtliga deltagare föredrar den mer detaljerade versionen. Någon säger att det
krävs mycket mer koncentration för att hänga med i den magra versionen och en
annan att i den detaljerade versionen får man stämningar och relationer mellan personer klara för sig.
Å andra sidan kan man vara lite sparsam med att beskriva känslor och ansiktsuttryck
om det ändå framgår. ”Om någon gråter till exempel, behöver man ju inte säga det,
eftersom det hörs”, säger någon. Och en annan; ”vi är oftast väldigt mycket mer
tränade än seende att lyssna efter röster och Vi tänker olika om vad syntolkning är
för någonting. Är det att man ska ersätta det man ser eller ska man beskriva det
bilden förmedlar”.
I snabba filmer, med snabba scenväxlingar kan syntolkens roll vara att hjälpa till med
att säga vem som talar och var de är. Ju längre in i filmen man kommer desto vanare
blir man vid rösterna och behöver inte den informationen längre. Och så behövs det
förstås olika typer av tolkning i deckare och naturfilmer, det är oerhört viktigt att variera syntolkningen efter vad det är för typ av program som syntolkas.
I samband med gruppdiskussion presenteras de båda sista testen.
Test 4 RESUMÉ
I samband med KRAMAR visas en RESUMÉ, som är tänkt att kunna användas om det
aktuella utsnittet av filmen hade varit ett nytt avsnitt i en serie. Resumén ger information om rollfigurerna och den miljö där filmen utspelar sig.
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Frågan är om deltagarna vill ha en resumé eller om de klarar sig lika bra utan.
Nu går åsikterna isär. Några tycker att det är bra att få veta lite om interiör och miljö
i förväg, eftersom sådan information inte ryms under själva filmen. Någon menar att
det inte är syntolkens sak att summera tidigare avsnitt. En synskadad som missat ett
avsnitt har samma problem som en seende som missat. ”Men”, kontrar någon, ”den
seende får ju sådan information med synen under avsnittets gång. Det missar vi.”
En ifrågasätter att det skulle behövas resuméer. Man ser ju en serie från avsnitt 1
och börjar inte mitt i. Och har man missat något avsnitt söker man upp det på nätet.
Några protesterar och menar att alla inte behärskar den tekniken.
Men om det ska vara en resumé måste den berätta om vad som hände i föregående
avsnitt, inte vara en allmän information om programmet, som brukarna menade att
den aktuella resumén var.
Men de flesta är överens om att man gärna vill ha en introduktion som tar upp miljöer, hur människor är klädda med mera innan man börjar se en film och att denna
introduktion med fördel kan finnas i en app.
Test 5 MICKEY BADAR
Avslutningsvis visas den danska filmen Mickey badar som är textad på svenska.
Filmen är syntolkad och vi lägger till uppläsning av textremsan.
I version 1 läses textremsan med talsyntes och i version 2 med mänsklig röst (en
annan röst än syntolkningsrösten).
Frågan är vilken version brukarna föredrar.
Flera tycker att talsyntesen är tydligare men hakar i stället upp sig på feluttal och felbetoningar. Och att man lyssnar mer på hur rösten låter än på vad den säger. De flesta
föredrar mänsklig röst. Men en synpunkt är att det blir tydligare vad som är textuppläsning, vad som är filmens eget tal och vad som är syntolkning, när talsyntes används.
Någon menar att om mer arbete läggs ner på talsyntesen, så att den inte uttalar och
betonar fel, blir den nästan likvärdig med mänskligt tal. Å andra sidan tar det tid att
jobba med den och det hinns inte med, exempelvis vid en nyhetssändning. Då accepterar deltagarna hellre den obearbetade talsyntesen än att inte få texten uppläst alls.
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3.2 Andra delen Uppläst text
3.2.1 Introduktion
Många utländska filmer och TV-program textas idag. Men den som inte hinner läsa
texten är inte hjälpt av detta, utan behöver en uppläsning av texten. Denna kan
göras med mänsklig röst, men i många inslag är det inte möjligt att hinna lägga till
en textuppläsning. Då kan talsyntes vara ett alternativ.
Men det finns också andra texter i bild, som skyltar med information, samt ljudskyltar som anger vem som talar till exempel. Det förekommer också textning av tal som
är på svenska, det kan handla om otydligt tal (exempelvis i en telefonintervju) eller
en dialekt som kan vara svår att uppfatta.
Huvudmålet med studien är att få återkoppling från deltagarna genom att de gör
en bedömning av konkreta exempel på textuppläsning med mänsklig röst respektive
talsyntes.
3.2.2 Frågeställningar
Vi har inte, som i syntolkningsdelen gjort någon förundersökning. Däremot har vi
fört resonemang med företrädare för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
och vi kom då fram till att följande frågeställningar vore värda att testa:
1) Är det tillräckligt med talsyntes till uppläst textremsa eller är det bättre med
mänsklig röst?
2) Är det skillnad mellan drama och faktainslag när det gäller val av uppläsningsröst?
3) Är det viktigt att allt läsbart (det vill säga all text som syns i bild) blir uppläst?
3.2.3 Testfilmer
För att testa våra frågeställningar använde vi inspelningar av olika karaktär och med
olika grad av textning, även inslag med text på skyltar, i ljudskyltar och textning av
svenska röster.
Mickey badar (MICKEY BADAR). Mickey badar är en dansk kortfilm med en dansk
berättarröst, Mickey, som talar danska. I filmen finns en textremsa som översätter
det Mickey säger.
Rapportinslag från Gaza. (RAPPORT.) Inslag som inte är på svenska språket är textade. Här förekommer även ljudskyltar.
Rapportinslag med telefonintervju. (TELEFONINTERVJU). Då rösten i telefonen håller
låg ljudkvalitet är hela intervjun textad. Såväl intervjuaren som rösten i telefonen talar
svenska.
Rapportinslag med textade skyltar. (SKYLTAR.)
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3.2.4 Testfrågor
Vid testet var deltagarna indelade i fyra grupper med fyra till fem deltagare i vardera
gruppen. Deltagarna satt vid ett bord med namnskyltar framför sig. Varje deltagare
hade ett antal testformulär. I papprets vänstermarginal fanns nio punkter och vid
de första sex punkterna i vågräta rader siffrorna 1 till och med 7, representerande
poängen 1-7, där sju betyder bästa utfall. De tre nedersta punkterna (7, 8 och 9) användes för att markera vilken av versionerna som var bäst, alternativt om det vägde
jämnt. På bordet visades filmerna på en datorskärm.
Pass 1
För att testa frågeställning 1 visades MICKEY först med talsyntes som läste upp
textremsan, därefter med en mänsklig röst som läste upp textremsan.
Samma frågeställning testades på samma sätt med rapportinslaget från Gaza.
I frågeformuläret ombads testpersonerna att bedöma:
1) hur väl de hörde textuppläsningen, (7 = hörde allt väldigt bra)
2) om uppläsningen störde upplevelsen av inslaget (7 = störde inte alls) samt
3) om det var störande att inte samtidigt kunna höra inslagets originalröster (det vill
säga, dem vars röster var textade i inslaget). (7 = inte alls störande)
När deltagarna sett de fyra inslagen (två med talsyntes och två med mänsklig röst)
fick de kryssa för en av punkterna 7-9 (7 = talsyntes är bättre än mänsklig röst,
8 = mänsklig röst är bättre än talsyntes, 9 = det spelar ingen roll)
Passet avslutades med en diskussion som spelades in och senare transkriberades.
Frågeställning 2 testades med samma inslag som frågeställning 1, då deltagarna
i den efterföljande diskussionen ombads ange om det spelar roll vilken typ av inslag det är, spelfilm som MICKEY kontra nyhetsinslag, som RAPPORT - vid valet mellan
mänsklig röst och syntettal.
Frågeställning 3 testades på flera sätt i de följande tre passen.
Pass 2
I Rapportinslaget med telefonintervju, (TELEFONINTERVJU) lästes textremsan upp
av en talsyntes, som då till stora delar kom att ligga över de svenska originalrösterna.
Informanterna ombads bedöma:
1) om de tydligt kunde höra rösten
2) om talsyntesen störde upplevelsen av inslaget samt
3) om de trots talsyntesen kunde höra och uppfatta vad originalrösterna sa.
Den här typen av krock kan uppstå om alla inslag med textremsa är upplästa. I den
efterföljande diskussionen ville vi veta om det är acceptabelt eller om deltagarna
hade förslag på lösningar.
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Pass 3
Därefter visades ett rapportinslag med textade skyltar (SKYLT). Skyltarna lästes
upp av en mänsklig röst.
Först lästes texten direkt när skylten kom i bild och krockade då ofta med annat tal.
I nästa version lästes skylttexten upp så fort det var möjligt utan att störa annat tal.
Informanterna ombads bedöma vilken av versionerna som fungerade bäst samt om
de alls ville ha skylttexterna upplästa.
Pass 4
Även i rapportinslaget från Gaza fanns text i bild, av typen ljudskyltar. En ljudskylt
är ett grafiskt inslag i bild som exempelvis ger information om vem som talar. Detta inslag visades nu igen, men med tillägget att denna information lästes upp med
mänsklig röst. Eftersom inslaget var textat blev komplikationen här att uppläsningen
av textremsan ibland krockade med uppläsningen av ljudskylten.
Förutom svar i frågeformulär av samma typ som i pass 1, öppnades för diskussion
efter pass 3 och 4.
3.2.5 Deltagarna
Fyra grupper med 4 till 5 personer i varje grupp (totalt 18 informanter) och med olika
grader av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter alternativt andra läsproblem som koncentrationssvårigheter eller autism fick se de filmade inslagen. Direkt efter varje inslag
fick informanterna fylla i ett formulär med specifika frågor för inslaget.
3.2.6 Jämförelse mellan versionerna. Sammanfattning av gruppdiskussionen.
Drama
Den första filmsekvensen Mickey badar, (fortsättningsvis MICKEY) är en kortfilm där
huvudpersonen talar danska. Samtidigt som texten på svenska visas nedtill på filmen, läses texten upp med talsyntes på svenska.
Efter att ha sett denna filmsekvens utvärderade testpersonerna om de tydligt hörde
vad talsyntesen sade. De graderade sina svar från 1 (hörde inte alls) till 7 (hörde väldigt bra). Samtliga svar visade att alla hörde bra och att fyra även ansåg att de hörde
väldigt bra.
Nästa filmsekvens var åter igen MICKEY med den skillnaden att texten lästes upp av
en mänsklig röst. De flesta ansåg att de tydligt hörde vad rösten sade men för halva
gruppen sjönk graderingen ett steg. Endast en av testpersonerna ansåg att det var
lättare att höra den mänskliga rösten och tre testpersoner ansåg att det gick lika bra
att höra texten.
Nästa fråga handlade om huruvida talsyntesen störde upplevelsen av filmen. Här varierade svaren från att två ansåg att det störde mycket till att två ansåg att det inte
störde alls. Här var variationen individuell och samvarierade inte med graderingen
av hur tydligt de hörde rösten. Samma fråga ställdes när de sett samma filmsekvens
med mänskligt tal. Svaren var individuella och man kan inte se ett mönster hos individerna. Däremot svarade de att upplevelsen stördes något mindre.
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Det var i stort sett samma när det gällde att gradera huruvida man blev störd av att
inte kunna höra den danska originalrösten fullt ut. Svaren på denna fråga var lika
spridd från 1 till 7, som föregående fråga. När de såg filmsekvensen med mänskligt
tal svarade de dock att de blev mindre störda.
Nu skulle testpersonerna värdera de båda varianterna talsyntes och mänskligt tal. En
person ansåg att talsyntes var bättre än mänskligt tal och svarade även att talsyntes
var lättare att höra. Resten svarade att mänskligt tal var bättre trots att hälften av
dem hade svarat att de hörde syntetiskt tal bättre.
I intervjuerna framkom att till filmer var mänskligt tal bättre än talsyntes. ”Mänskligt tal är härligare, talet blir mer differentierat och då kan man följa med på ett
annat sätt”. En annan person föredrog mänsklig röst ”när man ska känna skiftningar
i känslor och så och då särskilt i filmer.” Några påpekade också att för barn och ungdomar, som inte var lika vana vid talsyntes, var det viktigt och säkert också lättare
med mänskligt tal.
Flera testpersoner stördes av den danska rösten i bakgrunden. De ansåg att båda
rösterna var lika starka och ansåg att man borde tona ner bakgrundsrösterna något
så att man kunde koncentrera sig på den mänskliga rösten eller på talsyntesen. Några framförde att det var svårt och menade att med koncentrationssvårigheter var det
svårt att veta vilken röst man skulle lyssna på.
Förslaget från testpersonerna var att man skulle kunna reglera höjden på rösterna
i appen. Några andra kom med förslaget att man endast hade en hörlur i örat och
använde det andra örat för att lyssna på filmen. De påpekade också att man inte
kan stänga av ljud ifrån filmen helt ty då går man miste om musik och annan viktig
ljudinformation.
Det är viktigare med mänskligt tal i filmer eller TV-serier som handlar om avkoppling
för talsyntes gör ju att det blir lite mera fyrkantigt. Inte lika avkopplande utan man
sitter och retar sig på uttalet och då tappar man liksom underhållningsvärdet”.
Nyhetsinslag
Testpersonerna fick se ett nyhetsinslag i Sveriges television, ett reportage från Gaza där
intervjuerna var textade. Texterna lästes upp med talsyntes respektive mänsklig röst.
Resultatet visade att sex av testpersonerna svarade ett skalsteg högre på uppfattningen att tydligt höra texten med talsyntes jämfört med mänsklig röst. För två personer är bedömningen lika och två personer anser att den mänskliga rösten hörs
bättre.
När de sedan bedömde vilken röst de tyckte var bäst, svarade hälften att de tyckte
att mänsklig röst var bättre medan fyra personer inte tyckte att det spelade någon
roll. Endast en person svarade att talsyntes var bättre och det var inte samma person
som ansett att talsyntes var bättre i filmer.
På frågan om rösten som läste texten störde nyhetsinslaget svarade hälften att det
inte störde alls medan resterande blev störda. Det är samma personer som blir störda
i nyhetsinslaget som blev störda i filmsekvensen.
När samma inslag har en mänsklig röst som läser upp texten är det endast en person
som uppger att upplevelsen blir något störd och resten av personerna svarar att upplevelsen inte blev störd.
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På den tredje frågan om det störde att inte kunna höra vad originalrösterna sa,
svarade de flesta att det inte störde dem. Den person som fick sin upplevelse störd
ansåg också att det störde att inte kunna höra de intervjuades röster.
I detta nyhetsinslag talade de intervjuade arabiska och om detta säger en av testpersonerna: ”Då förstod man ju ändå inte ju och då söker sig öronen till den svenska
rösten som läser upp texten”.
Diagram 8 visar deltagarnas snittpoäng för hur de upplevde respektive nyhetsinslag
med textremsan läst med talsyntes respektive mänsklig röst.

MB = Mickey badar

Diagram 8. Snittpoäng för upplevelsen av textuppläsningen per testfråga

Nyhetsinslag med textremsa och svenskt tal i bakgrunden
Den här testuppgiften bestod av ett rapportinslag med en telefonintervju med en
man som talar svenska, där intervjun textas på grund av dålig ljudkvalitet. Texten
läses upp med talsyntes.
Av testpersonerna bedömde fyra att de tydligt hörde vad talsyntesen sa medan
resten ansåg att det var svårt att höra och två personer hörde inte alls. I detta
nyhetsinslag ansåg de flesta att talsyntesen störde inslaget och endast två personer
ansåg att de kunde höra allt den svenska rösten sa.
Vid intervjuerna framkom att de hade svårt att koppla bort det svenska talet i
telefonintervjun och enbart lyssna på talsyntesen. Flera menar att då intervjun på
svenska även textas så kan text och otydligt tal komplettera varandra. ”Dom textar
ju också. Då kan man förmodligen plocka ihop, även om det är lite brusigt från telefonen. Om man har texten som hjälp så borde det ju gå”.
Nyhetsinslag med textade skyltar
Nästa nyhetsinslag innehöll infogade skyltar. Skyltarna var i bild samtidigt som
människor talade. Texterna på dessa skyltar lästes upp. Vid första tillfället lästes texten synkront då textbilden visades och vid det andra tillfället anpassat till övrigt tal.
Åtta av testpersonerna ansåg att de hörde det upplästa bra eller mycket bra antingen texten läses synkront eller anpassat. De två som hade svårt att höra det upplästa
ansåg dock att det blev något lättare att höra då uppläsningen skedde anpassat.
Trots att de ansåg att det var lätt att höra det upplästa så ansåg hälften att de inte
kunde höra de övriga rösterna och resterande att de hade svårigheter att höra de
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övriga rösterna. Med anpassad uppläsning ökade möjligheterna för alla att bättre
höra vad de övriga rösterna sa.
Vid en jämförelse om att ha uppläst skylttext som inte krockar med annat tal eller att
inte alls läsa upp skylttexterna svarade hälften att de ville ha skylttext uppläst som
inte krockar med övrigt tal. Resterande ansåg att de inte alls ville ha någon uppläst
skylttext.
Vid diskussionen ansåg de flesta att ”det var fruktansvärt, för man tappade väldigt
mycket av själva nyhetsinslaget”. De vill ha valmöjligheten att välja att få dessa bildtexter upplästa eller inte. ”Det här var ju hur rörigt som helst. Det blev verkligen
jobbigt”. ”Man skulle ju lyssna på tre röster samtidigt”.
Nyhetsinslag med textremsa och upplästa ljudskyltar.
Den sista filmsekvensen var ett nyhetsinslag från Gaza, samma som de sett tidigare,
men nu med uppläsning av texter som berättade vem som talade och var man befann
sig. Trots det sjönk testpersonernas uppfattning om att höra skyltrösten tydligt. Det
är två personer som anser att de kan höra skyltrösten väldigt bra men som samtidigt
anser att de inte alls kunde höra vad de övriga sa. De kunde inte heller höra textremsan
bra. De övriga ansåg att de hade svårt att höra skyltrösten, likaså vad de övriga sa.
”Man tappade väldigt mycket av själva inslaget. Jag behöver inte veta vad en man
i Gaza heter och den informationen är ju rätt ovidkommande jämfört med nyheten i sig”. När de resonerade om bildtexter i allmänhet sade flera att det kan finnas
nyhetsinslag där bildtexten kan vara viktig. Några menade att man kan hinna läsa
eftersom bildtexten visades en stund. En person sade ”att om det är viktig samhällsinformation, och då hinner man ju definitivt inte med, och då är det ju viktigt att
den blir uppläst”.
Ett önskemål är att programledaren bidrar med den information som finns i skyltarna.
Alternativt att man ser till att det finns utrymme i ljudflödet att foga in uppläsning av
den text som finns i skyltarna.
Diagram 9 visar upplevelsen av uppläsningen av annan information än i textremsa.

Diagram 9. Deltagarnas snittpoäng på hur tydligt de kunde höra en uppläsning av skyltar som lästes
synkront respektive anpassat till annat tal samt uppläsning av ljudskyltar som krockade med inslagets
uppläsning av textremsa.
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Sammanfattning av diskussionen
Sammanfattningsvis är samtliga glada över att texter blir upplästa och ser det som
en medborgerlig rättighet att alla kan ta del av information.
Det är spännande att se att de flesta tyckte att talsyntesen var något lättare att höra
men att de valde mänsklig röst. Det var viktigast med mänsklig röst till filmer och
TV-serier. Till nyhetsinslag var det mer egalt. Där kunde talsyntes vara mer acceptabel.
Vid testtillfället ansåg testpersonerna att talsyntesen i stort sett var bra men de föreslog att man individuellt via en app skulle kunna ställa in den röst man föredrog. De
menade också att man kunde vilja ha en kvinnlig röst vid vissa tillfällen och en manlig röst vid andra tillfällen.
De ville själva kunna reglera ljudnivån för både uppläsning och originalljud.
Testpersonerna har erfarenheter av olika uppläsare och anser att man ska ha hög
kvalitet på en uppläsare. ”Väljer man en dålig uppläsare, en dålig som man inte
hänger med, då tror jag att man förstör filmen helt och hållet”.
Vidare ansåg de att det skulle vara bra att själv kunna avgöra om man vill lyssna på
mänsklig röst eller talsyntes.
De testuppgifter som ledde till störst diskussion var de med uppläst bildtext plus
uppläst textremsa och originalljud. De hade svårt att uppfatta alla röster och meddelanden. ”Det där sista när det var tre röster på varandra, då var det en ordväxling
och man visste inte om man skulle lyssna på den arabiska eller de svenska rösterna.”
Testpersonerna föreslog att man i stället för textremsor eller samtidigt med en
textremsa skulle göra en påannonsering. ”Nu ska ni få höra NN från bla, bla pappers,
vad det nu var. Dom kan säga nu går vi till det här inslaget med den här människan
och säga namnet.” ”När det är utländska namn kan det vara bra att få rätt uttal,
dom kan vara svåra att läsa.”
De menade också att om man ska läsa upp bildtexter så måste nyhetsuppläsaren göra
en paus i sitt tal medan bildtexten läses upp så att det inte blir flera röster samtidigt.

”Jag vill höra så mycket som möjligt och det
finns ingenting som är så störande som en syntolk,
men det är det minst dåliga, för annars förstår
man ju ingenting. Jag ser gärna opera och då blir
det alltid störande för du måste ju höra både operan
och syntolken. Men jag vill ha allt. ”

SAMMANFATTNING OCH RIKTLINJER
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4

Sammanfattning och riktlinjer

4.1 Svar på våra frågeställningar
4.1.1 Syntolkning
Vill deltagarna ha en syntolkning som beskriver så mycket som möjligt eller
föredras en återhållsam version?
•

De flesta föredrar den detaljerade versionen och väljer även de versioner som
innehåller beskrivning av känslouttryck och dylikt även när de i diskussionen
menar att man ska vara försiktig med alltför långtgående tolkningar.

Är filmens/programmets genre av betydelse när användaren väljer mellan
DETALJERAD och MAGER syntolkning?
•

Av diskussionen framgår att det är viktigare med en detaljerad syntolkning i spelfilm/drama än i faktafilm/dokumentär. Se även diagram 2 där skillnaden tydligt
framgår.

Föredrar deltagarna en mänsklig röst eller är det acceptabelt med talsyntes i
filmer/program med textremsa?
•

De flesta tycker att mänsklig röst är att föredra. Men man accepterar hellre en
talsyntes än att inte få texten uppläst alls.

Hur stort är behovet av tilläggsinformation? Vill deltagarna ha beskrivning
av miljö, kläder och utseende? Vill de ha en introduktion inför en film eller
en resumé inför ett nytt avsnitt i en serie?
•

Många vill kunna välja att få tilläggsinformation, introduktion eller resumé i en
app eller länk.

4.1.2 Uppläst text
Är det tillräckligt med talsyntes till uppläst textremsa eller är det bättre med
mänsklig röst?
•

Det tycks vara ungefär lika lätt att uppfatta den syntetiska rösten som den
mänskliga. Men om man får välja föredrar man den mänskliga rösten.

Är det skillnad mellan drama och faktainslag när det gäller val av uppläsningsröst?
•

I diskussionerna framkom att man föredrar mänsklig röst i spelfilmer/drama.
Valet av röst är viktigt och ett önskemål från informanterna är att man själv skulle
kunna få välja mellan en manlig och en kvinnlig röst (gäller även talsynteser).

Är det viktigt att allt läsbart blir uppläst, även textskyltar i bild?
•

Av testet framkom att det ofta blir störande med uppläsning av skyltar i bild,
men att det är bättre att de läses upp där de inte stör annat tal i inslaget, även
om de då inte läses synkront med att texten syns i bild. Hälften av informanterna
ansåg att det var bättre att inte alls läsa upp skyltarna.

•

Det blir också problem när svenska röster kompletteras med undertext. Det blir
svårt att samtidigt lyssna på de svenska rösterna och på textuppläsningen, och
det mesta av innehållet går förlorat. I sådana lägen är det viktigt att själv kunna
stänga av textuppläsningen.
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4.2 Riktlinjer
Syntolkning
•

Syntolkningen får aldrig störa filmens dialog.

•

Använd en kvinnlig syntolk om det finns en manlig speaker och vice versa.

•

Gör syntolkningen så detaljrik som möjligt utan att störa filmen dialog. Även gester och ansiktsuttryck är av värde.

•

Tolka inte känslor som är uppenbara; som kan utläsas av hur rösten låter; suckar,
gråt och så vidare.

•

Beskriv miljöer, klädsel och dylikt i den utsträckning det är möjligt.

•

Läs om möjligt upp textremsor med annan röst än syntolkens.

•

Till dramafilmer, gör en introduktion som berättar om sådant man inte hinner
med under filmen: huvudpersonerna, hur de ser ut, hur de bor och så vidare.

Uppläst text
•

Viktig samhällsinformation som rullar i bildrutan måste läsas upp någon eller
några gånger, helst utan att annan viktig information går förlorad.

•

Välj mänsklig röst till uppläst textremsa när det gäller drama och TV-serier.

•

Det är acceptabelt med talsyntes i faktaprogram och nyheter.

•

Det är bättre med talsyntes än ingen uppläsning alls.

•

Uppläsning av text i skyltar (namn, funktion, plats med mera) eller text som är
del av berättelsen bör undvikas om den krockar med annan viktig information.
Textens betydelse för förståelsen och upplevelsen av helheten är avgörande för
huruvida den ska läsas upp eller inte. Ansvarig måste prioritera. Involvera gärna
användaren i processen.

•

En nyhetsuppläsare kan göra inslag mer tillgängliga genom att i berättandet väva
in information som förmedlas i text.

Prioriteringar
I de fall prioriteringar mellan olika typer av program/ genrer, måste göras kan vi utifrån
denna studie konstatera följande:
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•

Syntolka i första hand program/filmer av typen drama eller serie. Faktaprogram
med egen berättarröst kan göra programmet begripligt utan syntolkning.

•

En introduktion kan i vissa fall räcka långt för att göra exempelvis ett faktaprogram begripligt.

•

Använd mänsklig röst till uppläsning av textremsa när det handlar om drama/film
och serier.

•

Talsyntes kan användas till uppläsning av textremsa när det gäller nyhetsprogram,
fakta eller liknande program.

Slutord
Studien har givit svar på våra frågeställningar, men också väckt nya. Några områden
som kan vara intressanta för vidare studier:
Skillnaderna mellan hur helt blinda och synsvaga personer ser på behovet och graden
av syntolkning är intressant. Våra grupper är för små för att vi ska kunna dra några
säkra slutsatser. Vid jämförelse mellan studiens huvudfåror – syntolkning respektive
uppläst text – tycker vi oss också ana att skillnaderna kan vara större mellan blinda
och synsvaga än mellan synsvaga och andra med lässvårigheter.
En annan intressant fråga är när i flödet en undertext ska läsas upp. För synskadade
är det viktigt att man hinner höra rösten på den som talar, så att man vet vem det
är, innan uppläsningen börjar. För personer med lässvårigheter verkar behovet vara
det motsatta. Om texten visas innan uppläsningen börjar lockas blicken automatiskt
till texten och användaren påbörjar sin mödosamma läsning. Risken är att de missar
en del av både det som sägs och det som visas. Om uppläsningen istället börjar strax
innan texten visas kan användaren lägga all fokus på att lyssna och se.
Går det att hitta en balans i detta som båda grupperna kan acceptera?
Den här studien har inte tagit upp livetolkning av film och TV-program. Detta är ett
område som vi tycker bör studeras närmare och hoppas att en framtida studie kan
bringa mer klarhet i hur brukarna ser på den typen av syntolkning.
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