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Abstrakt 

Förmågan att lyssna till en uppläst text, har visat sig vara en komplex uppgift som kräver 

kognitiva resurser. Några av de kognitiva resurser som krävs för att förstå en uppläst text, är 

bland annat att en individ har uppmärksamheten riktad mot texten samt att de har ett väl 

utvecklat ordförråd. För att undersöka om det föreligger någon skillnad i hörförståelse mellan 

att lyssna på en uppläst text via talsyntes eller mänskligt röst genomfördes en inomgruppsstudie 

där totalt 13 personer ingick. Av de som ingick var det fyra kvinnor och nio män, mellan 27 

och 69 år. Analyserna visade att det inte förekom någon skillnad avseende hörförståelsen för 

gruppen som helhet samt att inga könsskillnader förelåg. Däremot visade studien att det 

förekom en relativt stark negativ korrelation mellan ålder och antal rätta svar för texter som var 

upplästa av talsyntes. Studien indikerar att hörförståelse inte påverkas negativt om en text läses 

upp av talsyntes jämfört med en mänsklig röst. Men däremot så indikerar studien att äldre 

personers hörförståelse påverkas i högre grad när de skall lyssna till en text från en talsyntes. 

Nyckelord: kognition, resurser, hörförståelse, talsyntes, mänsklig röst 

Abstract 

The ability for listening to a text is a complex task that requires cognitive resources. Some of 

these cognitive resources both attention and well-developed vocabulary. To address whether 

listening comprehension is affected differently by listening to a text from a synthetic speech 

and human voice a within-subject designed study was conducted which included 13 

participants. Of those 13 participants, four were females, and nine were males ranging between 

27 to 69 years of age. The analyses showed that there were no difference in listening 

comprehension with respect to the whole group and no gender differences. However, there was 

a relatively strong negative correlation between age and number of correct responses for texts 

read by a synthetic voice. This study indicates that listening comprehension is not negatively 

affected when a text is read by synthetic voice compared to a human voice. The study does 

indicate that older individuals listening comprehension to a more considerable extent are 

affected when they listen to a synthetic voice compared to a human voice 

Keywords: cognition, resources, listening comprehension, synthetic speech, human  

voice
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Hörförståelse: Effekter av talsyntes och mänskligt tal 

Numera är det möjligt att få litteratur inläst av en människa för att sedan användas som 

stöd för synskadade och för individer med läs och skrivsvårigheter. Men under de senaste åren 

har tekniken för uppläsning av text via talsynteser utvecklats. Men den nya tekniken har en del 

begränsningar. Begränsningar som genererat frågan om huruvida talsyntes kan ersätta text 

inläst av en människa. En central aspekt är om hörförståelsen påverkas negativt när text läses 

upp med talsyntes jämfört med en text som lästs in av en människa. Det övergripande syftet 

med denna studie är därför att undersöka om det finns någon skillnad när det gäller 

hörförståelsen av en uppläst text av en människa jämfört med en text som uppläses av en 

talsyntes. 

Potentialen att kunna använda talsyntes vid uppläsning av text är stor. Men några 

kritiska faktorer som påverkar en persons förmåga att förstå en text som uppläses via en 

talsyntes har identifierats. Den röst som talsyntesen använder sig av och den hastighet som 

texten blir uppläst tillsammans med textens komplexitet har identifierats som kritiska avseende 

förmågan att uppfatta en text från en talsyntes (Papadopoulos, Koutsoklenis, Katemidou, & 

Okalidou, 2009).  

När en person lyssnar till en uppläst text, skall personen både uppfatta vad de hör samt 

att integrera den nya informationen till den befintliga kunskapen som personen har sedan 

tidigare. Processen att lyssna på en text, integrerad den med tidigare delar av texten och med 

egna förkunskaper ställer stora krav på den kognitiva förmågan. Tidigare forskning har visat att 

texter upplästa via en talsyntes i jämförelse med text uppläst av en människa kräver mer av 

individens kognitiva resurser, särskilt avseende hörförståelse. Studier som beskrivs nedan.  

I en studie som genomfördes av Curtin och Ayaz (2017) där åtta deltagare fick lyssna 

på ett antal meningar under tiden de utsattes för en kognitiv belastning i termer av att samtidigt 

köra bil. Den studien visade att det fanns skillnader mellan förståelse av naturlig text och en 

text från en talsyntes. Curtin och Ayaz (2017) argumenterade att deltagare som fick lyssna till 

en talsyntes innebar detta att de fick använda mer kognitiva resurser, vilket tog sig i uttryck i 

förlängd responstid jämfört med när de fick lyssna till en text uppläst av en människa. Studien 

visade också att och att den ökade kognitiva belastningen medförde en ökad aktivitet i det 

prefrontala området i hjärnan. 

I en studie genomförd av Craig och Schröder (2017), visar de att en person som får 

lyssna till en talsyntes kan svårigheten för en sådan uppgift leda till en ökad kognitiv belastning 

hos individen som lyssnar till en sådan text. 

Koul (2003) argumenterade att personer förstår en text som blir uppläst av en människa 

både snabbare och mer korrekt jämfört när en text kommer från en talsyntes. Ett antal 

parametrar antas orsaka denna skillnad. (i) den miljön personen befinner sig och hur erfaren en 

person är att kunna lyssna till en uppläst text påverkar förståelsen. För en mer erfaren individ 

minskar skillnaden avseende hörförståelse mellan text uppläst av människa och text uppläst av 

talsyntes. (ii) kvalitén på en talsyntes påverkar hur väl en person kan uppfatta innehållet från 

den text som individen lyssnar till. (iii) textens komplexitet. En ökad grad av komplexitet 

medför högre kognitiva krav vilket i sin tur innebär att det tar längre tid att sammanfatta den 

text som personen har lyssnat på (Koul, 2003). 

Vidare argumenterade Koul (2003) att det finns ytterligare evidens för antagandet om 

kognitiv belastning. För att förstå enstaka meningar, tar en sådan process längre tid när text 

läses upp av en talsyntes jämfört med en text som blir uppläst av en människa. Detta tyder på 

att det kräver mer kognitiva resurser för att kunna tolka en mening från en talsyntes. I linje med 

Curtin och Ayaz (2017) påpekades Koul (2003) att faktorer som hur komplex texten är och hur 
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snabbt talsyntesen läser upp texten påverkar hur väl en person kan förstå en text från en talsyntes 

(Koul, 2003). 

Enligt Winters och Pisoni (2004), innebär störande bakgrundsljud som till exempelvis 

vitt brus och ljud från talande människor att förmågan att uppfatta enstaka ord från en talsyntes 

påverkas negativt. 

I en studie av Winters och Pisoni (2004) fördes andra argument fram som stärker tesen 

om att syntetiskt tal ökar den kognitiva belastningen. De visade att förmågan till att avgöra om 

ett ord är ett ord tar längre tid när en person lyssnar till en talsyntes jämfört med när en person 

lyssnar till en naturlig uppläst text. Det finns även skillnader mellan dessa båda former av 

upplästa texter när det gäller att bedöma ett visst ord korrekt. Denna bedömning går snabbare 

när en person lyssnar till en naturlig uppläst text jämfört med en text från en talsyntes. Detta 

visar att det tar längre tid att korrekt förstå ett ord från en talsyntes och detta kräver i sin tur mer 

kognitiva resurser hos en individ. 

Winters och Pisoni (2004), visade också att en person kan träna upp sin förmåga att 

lyssna till en talsyntes och förstå ord mer korrekt. Men trots en sådan förbättring kvarstår 

skillnaden mellan förståelsen för enstaka ord från talsyntes jämfört med naturligt språk. Till sist 

visade Winters och Pisoni (2004), även att bristfällig prosodi gör att en talsyntes låter mindre 

naturlig och detta medför i sin tur att det tar längre tid att uppfatta enstaka ord och förstå längre 

textstycken jämfört med en text från en mänsklig person. 

När det gäller att lyssna till texter från talsynteser har Delogu, Conte, och Sementina 

(1998) beskrivit, i linje med ovanstående att förståelsen längre texter upplästa via talsyntes 

kräver mer av de mentala processerna jämfört med att lyssna till en text från en mänsklig röst. 

Mentala processer som inkluderar minnesförmåga och uppmärksamhet. Sammantaget bidrar 

det till bilden att det krävs mer kognitiva resurser för att lyssna till en talsyntes. Vilket i sin tur 

kan ta sig i uttryck i ökad trötthet. 

Vidare beskriver Delogu et al. (1998) att externa faktorer som till exempel egenskaperna 

hos texten när det gäller hur lång en text är, textens innehåll samt hur komplex en text påverkar 

en persons förmåga att bearbeta en uppläst text från en talsyntes. Även akustiska egenskaper 

hos en talsyntes som till exempelvis hastigheten från talsyntesen påverkar en individs förmåga 

att processa en uppläst text. 

Att både lyssna och förstå en uppläst text är en komplex uppgift som kräver kognitiva 

resurser i termer av uppmärksamhet men också ett gott ordförråd. I en studie som genomfördes 

av Kim och Phillips (2014) påvisades det att om stora mängder av uppläst text ska uppfattas 

och processas så kräver det att personen fokuserar på den upplästa texten och samtidigt 

avskärmar sig från yttre störande ljud. Kim och Phillips (2014) studie visade även att när en 

person lyssnar till en text behöver denne kunna uppfatta textens idé och kopplingar till andra 

delar i texten för att få en god förståelse av den upplästa texten. Vidare beskriver Kim och 

Phillips (2014) att förmågan att resonera ökar möjligheten att både förstå en uppläst text och 

integrera den nya informationen med individens befintliga kunskap. I en uppföljande studie 

visade Kim (2015), att förståelsen av en uppläst text kräver flera kognitiva processer allt ifrån 

att ha ett bra ordförråd, en god kunskap om syntaxen för texten till att förstå en annan persons 

perspektiv, kunna utvärdera och reflektera över en uppläst text samt att integrera denna nya 

kunskap till individens befintliga kunskap. 

I en ytterligare en uppföljande studie argumenterar Kim (2017) att förmågan till att 

lyssna och förstå en text beror på grundläggande kognitiva funktioner som till exempel 

arbetsminnet och möjligheten att kunna fokusera på den text som en individ lyssnar till. Dessa 

grundläggande kognitiva funktioner påverkar i sin tur högre kognitiva processer involverade i 

att bearbeta den upplästa texten. Några av de dessa processer inbegriper att kunna förstå de 

underliggande idéerna och dra de slutsatser som författaren av texten faktiskt har tänkt sig för 

den upplästa texten.  
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I studien av Kim (2017) presenteras också en modell som benämns som 

situationsmodellen. Denna modell är ett ramverk som kan användas för att förstå hur den 

ursprungliga texten skall tolkas på ett korrekt sätt. Enligt Kim (2017) ingår tre steg i modellen. 

I steg 1 skall en individ tolka de enskilda orden och fraserna från en text och hålla dessa ord i 

arbetsminnet. Steg 2 innebär att kunna förstå innebörden av orden och steg 3 innebär att denna 

innebörd ska integreras med tidigare kunskap för att på såt sätt generera en djupare förståelse 

av den upplästa texten. 

När det gäller de kognitiva processer som påverkar en persons förmåga att uppfatta en 

uppläst text, visar Gyselinck, Jamet, och Dubois (2008) att arbetsminne påverkar individens 

förmåga att både kunna navigera i en uppläst text samt att kunna integrera den nya kunskapen 

från texten till befintlig kunskap som personen har sedan tidigare. Även den kunskap som 

personen har sedan tidigare för ett visst ämne, påverkar förmågan att kunna förstå en uppläst 

text. Denna bakgrundsinformation som Othman och Vanathas (2017) beskriver är sådan 

kunskap som en person har sedan tidigare i sitt liv och underlätta att inkludera ny information 

från en text till den befintliga kunskapen som personen har sedan tidigare. Vidare beskriver 

Othman och Vanathas (2017) att när en person har svårt att förstå enskilda ord från en uppläst 

text, medför detta att de får svårighet att kunna förstå en uppläst text. 

Utifrån ovanstående så kräver texter som blir uppläst från en talsyntes mer kognitiva 

resurser jämfört med en text från en naturlig uppläst text. Därför förväntas hörförståelsen 

påverkas i högre grad när text läses upp med syntetiskt tal jämfört med mänskligt tal. 

Metod 

Deltagare 

Till denna uppsats var det totalt 13 personer som deltog i studien och deras ålder var 

mellan 27 till 69 år. Det var nio män och fyra kvinnor som ingick i studien för denna uppsats. 

När det gäller medelåldern för de personer som svarade på undersökningen var den 44.5 år och 

standardavvikelsen var 14.2 år. 

Design 

I studien användes en inomgruppsdesign där deltagarna för uppsatsen fick texter inlästa 

både från en mänsklig röst och från en talsyntes. För att undvika problem med effekter av 

ordningsföljd så utbalanserades ordningen på texterna genom att hälften av deltagarna fick 

texter från en mänsklig röst först och texterna från talsyntesen därefter. För andra hälften av 

deltagarna distribuerades texterna i motsatt ordning.  

Material 

För denna uppsats har texter och tillhörande flervalsfrågor från gamla högskoleprov, 

från våren 2013 och våren 2014 använts. Texter från högskoleprovet hämtades ned från 

högskoleverkets hemsida (www.högskoleprovet.nu/gamla-prov). 

Procedur 

Av de texter som hämtades ned valdes ett antal texter med tillhörande flervalsfrågor ut 

som sedan blev inlästa. Texterna blev inlästa dels av en student på Umeå universitet (mänsklig 

röst) och de syntetiska ljudfiler sparades med en kvinnlig talsyntes som heter Klara (syntetisk 

röst). När texterna var inlästa både av en mänsklig röst och av talsyntes skickades texterna ut 

till de som deltog i undersökningen via deras e-postadresser. I utskicket fanns även ett 

http://www.högskoleprovet.nu/gamla-prov
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dokument bifogat som beskrev hur undersökningen skulle gå till samt ett dokument som 

innehöll frågor för bakgrundsfakta som ålder och kön.  

De inlästa texterna som fanns både från den mänskliga rösten och talsyntesen, hade 

samma uppläsningshastighet för samtliga deltagare i denna undersökning. En talsyntes är enligt 

Koul(2003) ett system där text matas in till en dator eller en surfplatta med hjälp av ett 

tangentbord eller pekskärm. Denna text omvandlas sedan med hjälp av matematiska algoritmer 

till konstgjort tal som kan bli uppläst av den aktuella enheten. 

Statistisk analys 

Den statistiska analysen för uppsatsen genomfördes i Excel. En parad tvåsidig t-test 

jämförde antal rätta svar för på hörförståelseuppgifterna för mänsklig och syntetisk röst 

avseende gruppen som helhet och mellan kvinnor och män. För att undersöka sambandet mellan 

ålder och antal rätt på hörförståelseuppgifterna genomfördes även en Pearson korrelations-

analys mellan antal rätt på hörförståelseuppgifterna och ålder avseende texterna upplästa via 

talsyntes och mänsklig röst.  

Etiska hänsyn för uppsatsen 

Till varje person som deltog i denna undersökning skickades ett e-brev till personen där 

syftet med undersökningen beskrevs samt att ett de medgav sin godkännande att delta i 

undersökningen. För att kunna försäkra att deltagarna förblev anonyma så kodades svaren från 

deltagarna av en extern person.   

Resultat 

Tabell 1 
          

      

Medelvärden och standardavvikelser för hörförståelseuppgifterna 

  Mänskligt tal   Syntetiskt tal 

  M Sd   M Sd 

Kvinnor (N = 4) 6 3.56   6.5 12.33 

Män (N = 9) 5.44 2.13   4.89 2.52 

Samtliga deltagare (N = 13)  5.62 2.5   5.38 2.81 

 

Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser sammantaget och uppdelat på kön. 

Tabellen indikerar att det inte förelåg någon skillnad i medelvärden. En analys av 

könsskillnader bekräftade att det inte förelåg någon skillnad mellan kvinnor och män när det 

gäller antal rätta svar för mänskligt tal, t(11) = -0.36, p = 73 eller syntetiskt tal t(11) = 0.94, p 

= .36. Utifrån de icke signifikanta skillnaderna så uteslöts kön ur huvudanalysen. Analysen av 

skillnad mellan att lyssna på text uppläst via talsyntes eller text uppläst via en mänsklig röst 

visade att det inte förelåg någon skillnad mellan grupperna t(12) = 0.40, p = .70. 

För att undersöka om ålder var av någon betydelse så genomfördes två 

korrelationsanalyser mellan ålder och antal rätt för texter uppläsa med syntetiskt tal och 

mänskligt tal. Korrelation mellan ålder och syntetiskt tal var signifikant negativt, r(13) = -.63, 

p < .05). Vilket innebär att yngre deltagare presterade bättre än äldre deltagare. Däremot var 

korrelationen mellan ålder och mänskligt tal ej statistiskt signifikant, r(13) = -.48, p > .05.  
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Diskussion 

Syftet för uppsatsen har varit att jämföra om det förekommer någon skillnad i 

hörförståelse mellan en text som blir uppläst av en människa och en text som blir uppläst från 

en talsyntes. 

För att kunna jämföra upplästa texter från en människa och en talsyntes, genomfördes 

en studie där totalt 13 personer deltog i undersökningen. Av de totalt 13 deltagarna var nio män 

och fyra kvinnor, mellan 27 och 69 år. De fick lyssna på ett antal texter från gamla högskoleprov 

för att sedan besvara ett antal flervalsfrågor som hörde till varje text. Texterna skickades ut till 

deras e-postadresser.  De fick även svara på frågor om ålder och kön, frågor vilka skickades ut 

i ett separat dokument. Efter en initial analys som konstaterade att inga könsskillnader förelåg 

jämfördes antal rätta svar mellan mänskligt tal samt talsyntes. En analys som inte kunde påvisa 

någon skillnad mellan att läsa och förstå mänskligt och syntetiskt tal  

När det gäller analysen av sambandet mellan ålder och antal rätta svar påvisades en 

signifikant negativ korrelation mellan ålder och antal rätta svar för talsyntes. Korrelationen 

mellan ålder och mänskligt tal var också negativ korrelaterad men utan att uppnå en statistisk 

signifikans. 

Sammanfattningsvis visade resultaten att det inte förelåg någon skillnad i hörförståelse 

mellan talsyntes och mänsklig röst för gruppen som helhet och inte heller avseende kön.  Detta 

indikerar att det är lika enkelt att förstå en text uppläst av en människa som från en talsyntes. 

Eftersom tidigare studier har visat att förståelsen av enstaka ord kan påverkas av att lyssna på 

en syntetisk röst så är en möjlig förklaring till resultatet i denna studie att deltagarna får stöd av 

berättelsens kontext. Avseende kontextuellt stöd har Papadopoulos och Koustriava (2015) 

beskrivit att det sammanhang som en berättelse ger underlättar både förståelse och bearbetning 

av den upplästa texten. En kontextualisering vilket sannolikt gynnar den som lyssnar oavsett 

om de blir upplästa via mänskligt eller syntetisk tal.  

Analyserna av sambanden mellan ålder och uppläst text visade att det var en signifikant 

negativt korrelation mellan ålder och antal rätt för talsyntes. Orsaken till det resultatet kan vara 

mångfacetterat. Enligt Sinatra, Sims, Bailey och Najle (2013) behöver äldre personer använda 

mer av sitt arbetsminne när de skall förstå och tolka en talsyntes eftersom de enbart uppfattar 

akustiska egenskaper som intonation från en talsyntes. Medan yngre personer i högre grad 

uppfattar både detaljer och innehåll från en talsyntes. Vidare argumenterade Sinatra et al. (2013) 

att äldre har svårare bibehålla uppmärksamhet och det i sin tur påverkar förståelsen av 

talsyntesen eftersom de prosodiska särdragen i syntetiskt upplästa texter är mer 

uppmärksamhetskrävande.  

Ytterligare en tänkbar förklaring till den negativa korrelationen mellan ålder och antal 

rätta svar för en talsyntes är utbildningsnivå. För äldre personer tenderar studier att ligga längre 

tillbaka i tid medan för yngre deltagare så är studierna närmare i tid. Det vill säga, yngre 

personer har med större sannolikhet senare varit utsatt för uppgifter som tangerar de som ingick 

i denna studie. Yngre personer är möjligen också mer aktiva i digitala miljöer eller plattformar 

där en talsyntes förekommer. Ytterligare en förklaring till att äldre personer behöver använda 

sig mer av deras kognitiva resurser, kan bero på den struktur som den upplästa texten bygger 

på. Även i vilken utsträckning en individ är bekant med ett specifikt ämne påverkar. Är 

individen obekant med ämnet kräver det mer av de kognitiva resurserna för att tolka och förstå 

en uppläst text. I linje med de resonemangen har studier visat att om enskilda ords är obekanta 

så medför det en ökad svårighet att både förstå och tolka en uppläst text. 
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Metoddiskussion 

När de gäller den metod som har använts för denna uppsats förekommer det några 

faktorer som kan ha påverkat slutresultatet för uppsatsen. Exempelvis gick det inte att 

kontrollera när på dygnet som deltagarna genomförde uppgifterna eller faktor som till exempel 

störande bakgrundsljud påverkade. Det går inte heller att säkerhetsställa att deltagarna bara 

lyssnade på varje text en gång eller hur lång tid varje deltagare ägnade åt uppgiften.  En styrka 

med uppsatsen var däremot att de upplästa texterna både för talsyntes och mänsklig röst hade 

samma hastighet. Vidare hade större stickprov kunna påverka resultaten. Även texternas 

svårighetsnivå för de upplästa texterna, som till exempelvis en mer komplex eller lättare text 

kan ha påverka slutresultatet för undersökningen. Även kan längden på en text samt hur stor 

erfarenhet av talsyntes hos deltagarna kunnat påverka slutresultatet. 

Under uppsatsarbetet har möjliga områden för fortsatt forskning utkristalliserats. 

Exempelvis att undersöka hur strukturen för en text påverkar en persons förmåga att uppfatta 

en uppläst text? Även hur mer strukturella faktorer påverkar, exempelvis hur olika typsnitt 

påverkar förståelsen när texten blir uppläst av en talsyntes. Andra frågor är om typ av utbildning 

påverkar förmågan att förstå en uppläst text. Ytterligare områden för framtida studier är att 

undersöka hur mycket prosodin för en talsyntes påverkar förmågan att förstå och tolka en 

uppläst text och om förmågan att dra slutsatser påverkas i högre grad av en syntetiskt uppläst 

text.  
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