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1. Instruktioner 
Detta dokument fylls i vid rapportering av respektive etapp och avser den 
aktuella etappen. 

2. Etapprogress 
I detta kapitel beskrivs hur den redovisade etappen har gått och eventuella 
händelser/avvikelser samt tillhörande anledningar/orsaker. 

2.1 Aktiviteter, utfall och avvikelser 
Nedan beskrivs aktiviteter och utfall från etappen. 

Hämta aktiviteter från senaste uppdaterade Projektplan. Redovisa 
progress/utfall och avvikelser i tabellen nedan. Utfallet ska redovisas i % av 
utförd aktivitet (OBS! inte % av mängden förbrukade timmar). 

Om det finns ”rester” av aktiviteter från föregående etapp/etapper så lägger ni 
dem i tabellen ”Kvarvarande aktiviteter från föregående etapper” och redovisar 
på samma sätt.  

Här följer ett exempel på hur detta kan se ut. OBS! Texter skrivna kursivt ska 
tas bort från dokumentet och exempeltexter ska ersättas med era egna 
uppgifter. 

 

3 
 

Etapp 2: Utveckling och förberedelse av 
utvärdering 

Tidsperiod Avikelser i tid 

Etappens tidperiod (startdatum – 
slutdatum):  

200615-201101  

Aktiviteter under etappen: Utfall i % 

(vad har ni utfört 
av det som var 
planerat för denna 
etapp) 

Avvikelser 

(större ändringar som 
gjorts – avvikelser från 
plan och anledning ) 

● Projektledning: Produktbeskrivning på 
mediawiki.org; Etapprapport 3 inskickad 

Produktbeskrivning på 
mediawiki.org: 100 % 

Etapprapport 3: 100 % 
klar 

 

● Community konsultation: Wikisidor 
uppdaterade, ny portal lanserad 

Wikisidor 
uppdaterade: 100 % 
klar 

Ny portal lanserad: 
100 % klar 
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2.2 Avvikelser från plan 
I detta kapitel beskrivs mer detaljerat om de avvikelser (orsaker och påföljder) 
som gjorts från plan och som kortfattat beskrivits i föregående kapitel (kapitel 
2.1).  

- Allmänt: Under etappen reviderades den projektplan som inledningsvis tagits 
fram. Detta gjordes dels för att ta den fortsatta Corona-pandemin i beaktande 
då den påverkar aktiviteter så som resor, konferenser och event och vi 
förutser att denna påverkan kommer att bestå projektet ut. Revideringen 
gjordes även för att uppdatera storleken och ordningen på de olika 
aktiviteterna utifrån den bättre förståelse av dessa vi har fått under 
projektets gång. Som en del av revisionen har kvarstående leverabler från 
tidigare etapper arbetats in i etapp 3-5 eller i något enstaka fall strukits. 
Storleken på var etapp samt fördelningen av medel mellan projektparterna är 
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● Kommunikation 100 % klart  

● Kommunikation: Deltagande på konferenser 100 % klart  

● Integrering med spelare (och 
Wikimediaplattformarna) 

100 % klart  

● Utveckling Inspelare: Definition av API 100 % klart  

● Utveckling Automatisk validerare 100 % klart  

● Utveckling Lagring: Definition av API 100 % klart  

● Utveckling Granskare: Definition av API 100 % klart  

● Utveckling Annoterare: Definition av API, 
grundläggande funktionalitet 

Definition av API: 100 
% klar 

Grundläggande 
funktionalitet: 100 % 
klar 

 

● Utveckling Exporterare: Definition av API 100 % klart  

● Utveckling Manus: Fungerande första 
version 

100 % klart  

● Användartester: Testspecifikation uppsatt 100 % klart  

● Expertdiskussioner/rapportskrivande 100 % klart  

Kvarvarande aktiviteter från föregående 
etapper: 

Utfall i % 

(vad har ni utfört 
av det som var 
planerat för denna 
etapp) 

Avvikelser 

(större ändringar som 
gjorts – avvikelser från 
plan och anledning ) 

● N/A   

● N/A   
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oförändrad. Nedanstående punkter (undantaget den sista) behandlar de 
huvudsakliga förändringarna som revideringen lett till. 

- Resor och evenemang: Kostnaderna för resor och evenemang (både arbetstid 
och fasta) har i stor utsträckning konverterats till ökad arbetstid i andra 
aktiviteter. Vi undersöker just nu hur vi ska organisera de 
inspelningsevenemang som var planerade till etapp 5 men utesluter inte att 
dessa kan komma att genomföras per distans. 

- Integrering med spelare och Wikimediaplattformarna: Arbetet med denna 
komponent har ökats i storlek och tidigarelagts. Ökningen har gjorts då 
omarkitektureringen och moderniseringen av kodbasen inneburit att mer 
arbete krävs för komponenten. Tidigareläggningen skedde dels för att kunna 
använda lärdomarna från denna komponent i de andra komponenterna, dels 
för att möjliggöra mer kalendertid till de diskussioner med Wikimedia 
Foundation som krävs för att sjösätta komponenten. Som ett resultat har 
samtliga övriga komponenter delvis senarelagts.  

- Arbetstid för referensgrupp, evenemang samt kommunikation: Projektplanen 
har förtydligats för att tydliggöra att huvuddelen med arbetet sker under de 
sista två etapperna (referensgruppen har dock hållits uppdaterade under 
etappen). 

- Säkerhetsgranskning: Planen var att Wikimedia Foundation skulle ha 
genomfört sin säkerhetsgranskning av spelaren under den aktuella etappen. 
Tyvärr har det återigen skett interna förändringar i Wikimedia Foundations 
beslutsstruktur vilket gjort att detta arbetet har avstannat från deras sida. 
Under kommande etapp kommer vi fortsätta att sätta press på Wikimedia 
Foundation för att få detta steg genomfört genom att dels engagera 
gemenskapen kring spelaren, dels genom att ta kontakt med besutsfattare på 
ett antal olika nivåer inom organisationen. Riskanalysen har uppdaterats som 
ett resultat av detta. 

2.3 Kostnader för etappen 
Nedan beskrivs finansiering och kostnader som projektet haft under etappen. 
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Finansiering Belopp i kronor 

Ej nyttjad finansiering från tidigare etapper (PTS samt egen 
finansiering) 

19 400 kr 

Erhållen finansiering från PTS för aktuell etapp 687 232 kr 

Budgeterad egen finansiering för aktuell etapp  229 177 kr 

Total finansiering för etappen 935 809 kr 

Kostnad Belopp i kronor 

Utfall egen finansiering för aktuell etapp WMSE: 126 009 kr 
STTS: 25 930 kr 
KTH: 77 238 kr 
Dyslexif.: 0 kr 
Total: 229 177 kr 
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2.4  Händelser under perioden som etapprapporten avser 
I detta kapitel beskrivs viktiga händelser som skett under etappen. 

Kodmodernisering och belastningsminimering: En modernisering har 
genomförts i kodbasen för text-till-tal komponenten. Detta behövdes då 
MediaWiki-mjukvaran har utvecklats kraftigt sedan denna komponenten först 
byggdes. Parallellt med detta har vi aktivt försökt minimera den belastning 
text-till-tal komponenten har på plattformen samt tagit fram 
utvärderingsmetoder för att uppskatta de resurser som behövs för att köra 
komponenten. Dessa två åtgärder genomfördes inför att vi återstartade 
processen att få komponenten aktiverad på Wikipedia där en 
säkerhetsgranskning utgör det första steget. 

Nya diskussioner med WMF om integration: Under etappen har direktkontakten 
återupptagits med Wikimedia Foundation kring integration av spelaren och 
taldatainsamlaren. Tyvärr har Covid-19 och en oro för dess finansiella påverkan i 
USA inneburit att det fördjupade samarbete mellan Wikimedia Sverige och 
Wikimedia Foundation kring bl.a. framtida mjukvaruutveckling senarelagts med 
ett år. Detta har försenat arbetet med säkerhetsgranskningen och dialogen kring 
denna är därför fortfarande i ett tidigt stadium. 

Kommunikation mot Wikimediagemenskapen: För att underlätta en bred 
kommunikation mot Wikimediagemenskapen har en uppdaterad portal 
lanserats . Portalen blir navet för den kommunikation vi genomför när vi söker 1

återkoppling för det som utvecklats samt för att engagera gemenskapen i 
samband med att komponenterna ska aktiveras. För den delen av gemenskapen 
som följer projektet närmare har en projektlogg tagits fram . 2

Manus: Manusverktyget går nu att använda för att generera manus. Detta 
innefattar en textdatabas med meningar, indexerade på olika särdrag, möjlighet 
att befolka databasen utifrån t.ex. Wikipedia samt möjligheten att skapa ett 
manus av filtrerade meningar utifrån utvalda särdrag, för att till exempel få så 
hög informationstäthet som möjligt.  KTH har parallellt kört ett mindre antal 
tester med att syntetisera delar av det tidigare utvecklade testmanuset och 

1 https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikispeech 
2 https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wikispeech_–_Talresursinsamlaren_2019/Project_log 
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Utfall PTS finansiering för aktuell etapp WMSE: 367 500 kr 
STTS: 263 870 kr 
KTH: 75 262 kr 
Dyslexif.: 0 kr 
Total: 706 632 kr 

Utfall total kostnad för aktuell etapp 935 809 kr 

Outnyttjad finansiering vid etappens slut som flyttas till 
nästa etapp (Total finansiering för etappen – Utfall total 
kostnad för aktuell etapp) 

0 kr 
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fortsatt arbetet med att undersöka vilka transkriptionsnivåer som lämpar sig 
bäst för att träna syntes med djupinlärning. 

Annoteraren: En första inventering av metoder och tekniker för att visualisera, 
markera och spela upp delar av ljudfiler i webbläsare har genomförts. Tester av 
de olika metoderna har genomförts för att identifiera de som bäst passar 
Talresursinsamlarens syfte. Visualisering och korrigering av automatisk 
uppmärkning har undersökts. 

Talresursinsamlaren: Grundstommen har byggts för den plattform via vilken 
talresursinsamlingen sker och som knyter samman de olika komponenterna. 
Gemensamma API:er har definierats och arbetet med att integrera de 
grundläggande komponenterna av Inspelaren har påbörjats. 

Utvärdering: En projektgrupp har satts ihop som arbetar med validering av ARS 
("Audience Response Systems") som testmetod för talsyntes. 
Valideringsmetoden är nu fastslagen (adapteras från KTH-arbete där ARS 
validerats som metod för utvärdering av barnspråk ). 3

Dissemination: På grund av Covid-19 har fysiska konferenser ej varit möjliga. 
Istället har KTH fokuserat på ett ökat deltagande i och arrangerande av relevanta 
distans-möten och -workshops där projektet och/eller komponenterna har 
diskuterats. 

GDPR: KTH har tillsammans med andra aktörer genomfört ett flertal oberoende 
utredningar för att identifiera en lösning som möjliggör tillgängliggörande av 
röstinspelningar på ett sätt som är förenligt med GDPR:s nuvarande tolkning. 

3. Uppdaterad bilaga – budget och etapper 
PTS vill att projektet har uppdaterat dokumentet Budget och etapper för 
nästkommande etapp i denna etapp redovisning och skickar med denna som en 
separat bilaga. Detta ska göras även om det inte skett några förändringar sedan 
förra rapporteringen. Dokumentet ska dateras och versionshanteras. 

Observera att det endast är kommande etapp(er) som ska justeras - alltså 
den etapp som ni nu rapporterar ska inte justeras även om den inte blev 
som ni planerat.  

Den uppdaterade dokumentet kan t.ex. innehålla fler eller andra aktiviteter än 
vad som funnits med ursprungligen samt ev. andra uppdateringar som behövts 
göras som åtgärder för att hantera eventuella förändringar eller avvikelser i 
denna etapp. Lägg även in nya rader och döp dem ”Kvarvarande aktiviteter från 
föregående etapper” om det är så att ni flyttar aktiviteter från etapper som redan 
är avslutade (se exempel i kapitel 2.1). 

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021992420301052 
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3.1 Kommande händelser 
I detta kapitel beskrivs kommande intressanta händelser av vikt för projektet. 
Nedan beskrivs även nya händelser som tillkommit sen ursprunglig version. 

Integration av spelaren: Under den kommande etappen förväntar vi oss att 
spelaren kommer att finnas tillgänglig som en betafunktion på Wikipedia 
tillgänglig för inloggade användare. 

Demoinstans av Talresursinsamlarplatformen: En publikt tillgänglig 
demoinstans av Talresursinsamlarplatformen kommer att ha publicerats vilken 
inkluderar merparten av de utvecklade komponenterna. Via denna kommer 
initial återkoppling att tas in. 

Kommunikation mot gemenskapen: En engagemangskampanj riktad mot 
gemenskaperna på Wikimedia-plattformarna kommer att genomföras inför 
beta-lanseringen av spelaren. Som en del av denna kommer vi även att  skapa 
engagemang för talresursinsamlaren. 

3.2 Uppdaterad riskanalys 
I detta avsnitt beskrivs projektet risker vid etapprapporteringstillfället. 
Riskanalysen i tabellen nedan är uppdatera med nya risker som identifierats sen 
förra etapprapporteringen. Även de gamla riskerna bedöms och viktas på nytt.  

Låt även gamla risker som bedöms vara avklarade stå kvar i tabellen. 

Så här vill PTS att man beskriver riskerna: 
Sannolikhet – hur stor är sannolikheten att denna risk kommer att slå in, 1 är 
låg sannolikhet och 3 är hög sannolikhet. 
Effekt – hur stor blir effekten om den identifierade risken blir aktuell, 1 är liten 
effekt och 3 är stor effekt. 

Risker med riskfaktor 9 bör elimineras, risker med riskfaktor större eller lika 
med 4 ska elimineras, minimeras eller hanteras. Övriga risker ska bevakas. 

8 
 

Version av riskanalysen (v.1 är den 
som var med i förstudieorginalet): 

v.4 

Beskriv vad som är 
uppdaterat/förändrat från förra 
versionen: 

Sannolikheten har ökats för risk 4 och 
den förebyggande åtgärden för samma 
risk har uppdaterats per den senaste 
utvecklingen. 

Risk nr. Risk Sannolikhet 
(S) 

Effekt (E) Riskfaktor  
(S)*(E) 

1 GDPR och 
annan 
lagstiftning 
omöjliggör 
helt fri 

2 2 4 
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delning av 
inspelat tal 

2 Basteknologi
er från 
Språkbanken 
Tal hinner 
inte bli 
färdiga i tid 
för att 
komma 
projektet till 
nytta under 
projekttiden 

2 1 2 

3 Skyddet för 
användares 
integritet hos 
Wikimedia 
orsakar 
brister i den 
demografisk
a metadata 
vilket 
försämrar 
taldatats 
användbarhe
t 

2 1 2 

4 Kod- och 
säkerhetsgra
nskning av 
nyutvecklad 
mjukvara 
sker inte och 
denna kan 
därför inte gå 
live 

3 1 3 

5 Våra 
teknologier 
tar för stora 
resurser i 
anspråk för 
att 
accepteras av 
Wikimedia 
Foundation. 

1 1 1 
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Förebyggande åtgärder ska beskrivas utförligt (för risker >=4). 

10 
 

Risk nr. Förebyggande åtgärd (Beskrivningen hur risken 
hanteras) 

1 Det råder ännu osäkerhet kring tolkningen av den nya lagen 
GDPR, så vi måste planera in en viss flexibilitet. En del av 
projektgenomförandet handlar därför om att utreda om 
anonymisering av röst och användardata behöver ske. Om 
lagstiftningen förhindrar lagring och delning av ren röstdata 
ökar vi fokus på anonymisering och tillför resurser (som tas 
från inspelat tal). 

Fokus under projekttiden kommer därför inte vara den aktiva 
insamlingen av inspelat tal utan att bygga verktygslådan 
(inklusive anonymisering) för att omgående kunna påbörja 
insamling när lagen förtydligas. Därtill kan verktyg som 
fokuserar på insamlande av annoteringar etc. nyttjas utan 
problem då de inte samlar in uppgifter som kan identifiera en 
person. 

2 Riskfaktor under 4. Risken ger marginella och tillfälliga 
effekter på projektgenomförandet. 

3 Riskfaktor under 4. Verktyg och metoder tas fram så att de ger 
stöd för användandet av demografiska metadata, men 
fungerar även utan. Även med begränsad mängd demografisk 
data har det insamlade datat ett mycket stort värde för många 
områden. 

4 Riskfaktor under 4. Risken har minimerats genom att 
projektet förutom med Wikimedia Foundation har etablerat 
samarbete med Wikimedia Deutschland som har ett stort 
utvecklarteam med nödvändiga erfarenheter och 
behörigheter. En engagemangskampanj riktad mot 
Wikimedia-gemenskapen säkerställer att det kommer finnas 
tryck utifrån för att Wikimedia Foundation ska genomföra sitt 
åtagande parallellt med att vi bearbetar beslutsfattare på olika 
nivåer inom organisationen.  

Effekten har minimerats ytterligare genom att 
Taldatainsamlaren har designats så att den ska kunna köras 
vid sidan av Wikimedia Foundations plattformar om behovet 
skulle uppstå. Effekten för integrationen av Spelaren på 
Wikimedia-plattformarna  kvarstår dock. 

5 Riskfaktor under 4. Risken har minimerats genom att vi tidigt 
under projektet tar fram uppskattningar för de resurser vi 
behöver och för en dialog med Wikimedia Foundation om 
dessa. Parallellt med detta implementerar vi den best practice 
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som rekommenderas av Wikimedia Foundation för att 
minimera våra resursbehov.  


