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I nærværende ledelsesresume redegøres kortfattet for analysens væsentligste vur-
deringer og konklusioner vedrørende talegenkendelsesteknologien, markedssituatio-
nen og anvendelse af talegenkendelse i danske kommuner. Samtidig perspektiveres 
disse konklusioner i form af input til opdragsgivers fremadrettede overvejelser.  

Talegenkendelsesteknologi 

Den teknologi, der i dag anvendes til talegenkendelse i danske kommuner, er i alt væsentligt uændret 

siden slutningen af 1990’erne. Teknologien består grundlæggende af en generisk motor eller søge-

maskine samt tre databaser i form af en akustisk model, en fonetisk ordbog og en sprogmodel. I en 

dansk kontekst er det primært den akustiske model og sprogmodellen, som giver udfordringer i forhold 

til kvaliteten af talegenkendelsen. Den akustiske model er udviklet på basis af engelsk, og har vanske-

ligheder ved at håndtere en række særlige kendetegn ved det danske sprog såsom stød, tryk og vo-

kalforlængelse. Sprogmodellen er en statistisk sandsynlighedsmodel, hvis genkendelsesgrad forbed-

res, jo mere målrettet modellen gøres i forhold til det konkrete fagområde. Modellen opererer i princip-

pet ikke med egentlig grammatik, men de aktuelle sprogmodeller har i praksis vanskeligt ved at hånd-

tere eksempelvis endelser. 

På trods af disse udfordringer er den grundlæggende teknologi ifølge danske brugere relativt moden i 

den forstand, at den allerede i dag giver mulighed for at realisere effektiviseringspotentialer. Internati-

onale eksperter vurderer endvidere, at teknologien er hastigt på vej til at blive produktiv i brede forret-

ningsmæssige sammenhænge. 

En række store, globale virksomheder investerer i dag i videreudvikling af den eksisterende teknologi 

såvel som i udvikling af ny og grundlæggende anderledes teknologi. Disse udviklinger omfatter bl.a. 

simuleret sprogforståelse (hvor teknologien ikke alene genkender men også forstår det talte) og ”ma-

chine learning” og cloud computing (hvor teknologien på basis af enorme mængder data kan opbygge 

selvlærte tale-til-tekst motorer). 

Markedssituationen 

Nuance dominerer i dag markedet for talegenkendelse, og i Danmark har Nuance i praksis et produ-

centmonopol. Nuance har befæstet sin markedsledende position gennem en aggressiv strategi, hvor 

potentielle konkurrenter løbende er blevet opkøbt. Internationalt findes dog en række alternative – 

primært mindre – kommercielle og open source producenter af talegenkendelsesteknologi.  

Nuance sælger sin teknologi gennem en lang række partnere, hvoraf to – IBM og KMD – i dag leverer 

løsninger til danske kommuner. Det er imidlertid PA’s forståelse, at IBM ikke har indgået væsentlige 

nye aftaler for nylig, hvorimod KMD har udvidet sit engagement og vundet de seneste mange udbud. 

Det er således PA’s vurdering, at KMD på sigt muligvis kan etablere et leverandørmonopol på det 

kommunale marked. 

Nuances monopol og det relativt begrænsede marked i Danmark indebærer, at Nuance ikke har væ-

sentlige incitamenter til at investere i udvikling af en velfungerende akustisk model til det danske mar-

ked og i fagligt fokuserede sprogmodeller. 

Med henblik på at understøtte øget konkurrence på det danske marked samarbejder en række kom-

muner i regi af fællesskabet OS2talk om at undersøge mulighederne for at udvikle et dansk tekst- og 
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lydbibliotek, der kan stilles til rådighed for flere leverandører, som på den baggrund kan konkurrere på 

teknologi, pris og service mv. 

Talegenkendelse er i kraftig vækst på særligt det private forbrugermarked, hvor teknologien indlejres i 

stadig flere teknologiske produkter som smartphones, computere, biler mv. Samtidig har nogle af ver-

dens største teknologivirksomheder såsom Microsoft, Google og Amazon i 2014 lanceret forskellige 

betaversioner af talegenkendelsesteknologi, som potentielt kan ændre markedssituationen for tale-

genkendelse radikalt.  

Anvendelse af talegenkendelse 

Knap en tredjedel af kommunerne har praktisk erfaring med talegenkendelse og antallet af licenser i 

kommunerne udgør ca. 3.500. De danske kommuner har i et internationalt perspektiv været ”first mo-

vers” i forhold til anvendelsen af talegenkendelse i kommunal sagsbehandling. De har derfor ikke haft 

noget relevant erfaringsgrundlag at basere sig på og har derfor været relativt uforberedte på de bety-

delige udfordringer implementeringen og anvendelsen har indebåret. 

Kommunerne har oplevet en række udfordringer i relation til den grundlæggende teknologi i form af 

dårlige genkendelsesgrader, vanskeligheder ved at håndtere bøjningsformer og endelser, varieret 

sprogbrug, småord og sammensatte ord som følge af en sprogmodel, der var tilpasset Folketingets 

sproganvendelse, lange responstider, mange manuelle processer, støjfølsomhed mv. Nok så væsent-

ligt har været, at selve forandringsprocessen har vist sig meget vanskeligere og mere omfattende, end 

kommunerne oprindeligt havde forestillet sig. Endelig har mange kommuner oplevet, at der har været 

en personlig barriere hos mange sagsbehandlere, som har følt, at deres faglighed bliver udstillet, fordi 

kollegerne kan følge med i sagsbehandlingen, mens den pågår. 

Det er PA’s vurdering, at der er en klar tendens til, at disse udfordringer og barrierer – eller i hvert fald 

oplevelsen og italesættelsen af dem – har været betydeligt mere udtalt blandt de kommuner, som kom 

tidligst i gang med at indføre talegenkendelse. De kommuner, som først har startet anvendelsen af 

talegenkendelse inden for det seneste år eller to, er generelt mere positive. Dette kan formentlig hen-

føres til, at teknologien er blevet forbedret, bl.a. gennem udviklingen af en målrettet kommunal sprog-

model, men også at både kommuner og leverandører er blevet mere modne og realistiske i forhold til 

bl.a. forandringsindsatsens omfang. 

Mange kommuner har tilkendegivet, at talegenkendelse bidrager til bedre ergonomi og arbejdsmiljø i 

form af færre arbejdsrelaterede smerter og bedre inklusion af medarbejdere med dårligere skriftsprog 

og funktionsnedsættelser. Samtidig vurderer en del kommuner, at teknologien også bidrager til at løfte 

kvaliteten i sagsbehandlingen gennem hurtigere ajourføring af sagsakter, øget præcision i dokumenta-

tionen, færre tilbageløb i sagsbehandlingen, mere forståelig sprogbrug samt eliminering af stave- og 

slåfejl. 

Der er bred enighed om, at der et væsentligt potentiale for ressourcefrigørelse ved en effektiv anven-

delse af talegenkendelse i kommunerne. Der er imidlertid meget stor uenighed blandt de interviewede 

kommuner om omfanget af dette potentiale, samt om hvor let det er at realisere. Denne uenighed 

skyldes efter PA’s vurdering først og fremmest fraværet af et ordentligt evidensbaseret grundlag samt 

en blanding af ukritisk adoption af leverandørenes oplysninger og urealistiske og udokumenterede 

antagelser. Særligt overvurderes omfanget af medarbejdernes effektive skrivetid kraftigt, samtidig med 

at kommunerne – særligt i starten – havde meget urealistiske forventninger til, hvor meget hurtigere 

tekst kan produceres gennem tale end gennem indtastning. Nogle af de første kommuner fik af leve-

randørerne oplyst, at det er helt op til 6-7 gange hurtigere at tale – i dag vurderer selv positive kom-

muner, at potentialet i bedste fald er op til en halvering af tidsanvendelsen. 

Det afgørende for en succesfuld implementering er, at talegenkendelse anvendes af motiverede med-

arbejdere med en vis mængde skriftligt arbejde, samt at organisationen tager den store forandrings-

indsats alvorligt og sikrer et stærkt og vedholdende ledelsesfokus på processen. Talegenkendelse har 

haft den mest positive effekt blandt brugere, som besidder relativt gode kompetencer (såvel sproglige 

som tekniske), og som allerede fra starten har en positiv indstilling til den forandring som teknologien 
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forudsætter, samt når teksterne ikke er for lange og særligt, når teksterne ikke er for komplekse. Sam-

tidig har en del kommuner positive erfaringer med at koncentrere indsatsen ved at samle licenserne i 

en enkelt afdeling eller lignende i forbindelse med første bølge af implementeringen. 

En del kommuner vurderer, at der kan være et stort potentiale ved at anvende talegenkendelse i for-

bindelse med udkørende medarbejdere, men der er dog samtidig bred enighed om, at den mobile 

løsning på nuværende tidspunkt ikke har en tilstrækkelig kvalitet. 

Samlet vurdering og perspektivering 

Det er PA’s overordnede vurdering, at talegenkendelse har potentiale til at frigøre tid og ressourcer i 

de danske kommuner. Det er dog samtidig PA’s vurdering, at talegenkendelse baseret på den eksiste-

rende teknologi kun vil muliggøre effektiviseringspotentialer i forhold til en relativt lille del af kommu-

nernes medarbejdere, og at positive business cases under alle omstændigheder forudsætter, at tale-

genkendelse implementeres målrettet mod de relevante medarbejdere. I den forbindelse er der et stort 

behov for et mere evidensbaseret grundlag for kommunernes fremtidige anvendelse af talegenkendel-

se. 

Forbedrede business cases – og dermed potentiale for bredere anvendelse i kommunerne - forudsæt-

ter, at teknologien forbedres yderligere. Der er særligt behov for en akustisk model, som udvikles og 

tilpasses til danske sproglyde, flere fagligt fokuserede sprogmodeller til forskellige områder i den 

kommunale forvaltning, samt et kontinuerligt pres på priserne på licens og vedligeholdelse. I den for-

bindelse er de monopollignende tilstande på det danske marked for talegenkendelse en væsentlig 

udfordring. 

Imidlertid skal investeringer i den nuværende talegenkendelsesteknologi ses i lyset af det omfattende 

udviklingsarbejde, som mange af verdens største teknologivirksomheder gennemfører i disse år, og 

som potentielt kan indebære, at den nuværende teknologi inden for overskuelig fremtid er erstattet af 

en ny og grundlæggende anderledes teknologi.  

Behov for evidensbaseret beslutningsgrundlag 

Med henblik på opdragsgivers videre arbejde i relation til kommunernes anvendelse af talegenkendel-

se anbefaler PA, at der først og fremmest fokuseres på at tilvejebringe et mere solidt evidensbaseret 

grundlag for vurdering af såvel omkostninger som gevinster. Det er PA’s vurdering, at et sådant grund-

lag ikke er til stede i dag, og at dette vil være en afgørende forudsætning for at opdragsgiver kan træf-

fe oplyste beslutninger om eventuelle fremadrettede tiltag for at understøtte en effektiv anvendelse i 

de danske kommuner.  I den forbindelse er det bl.a. afgørende at tilvejebringe valid dokumentation for 

forskellige kommunale medarbejderes effektive skrivetid og for hvor meget hurtigere en gennemsnitlig 

medarbejder kan tale frem for at skrive en given tekst. 

I forlængelse heraf anbefaler PA endvidere, at opdragsgiver overvejer at bidrage til tilvejebringelse af 

et validt, faktabaseret grundlag for vurderingen af mulighederne for at anvende talegenkendelse til 

udkørende medarbejdere mv. Der er således blandt interviewpersonerne i nærværende undersøgelse 

bred enighed om, at talegenkendelse rummer store potentialer også i forhold til de udkørende medar-

bejdere. Imidlertid er de mobile løsninger i dag for dårlige, og der er en række praktiske udfordringer i 

forhold til anvendelsen heraf, ligesom udfordringer relateret til beskyttelse af personfølsomme oplys-

ninger over netforbindelsen bør afdækkes. 

Potentielle tiltag til udbredelse af talegenkendelse i danske kommuner 

Såfremt et mere solidt og evidensbaseret grundlag for vurdering af omkostninger og gevinster tilsiger 

en indsats for at udbrede anvendelse af talegenkendelse i de danske kommuner, anbefaler PA, at 

opdragsgiver overvejer et eller flere af de følgende tiltag. 

Værktøjer og målingskoncepter til at understøtte kommunernes implementeringsbeslutninger 

Indførelsen af talegenkendelse i danske kommuner har generelt været kendetegnet ved at være fore-

gået på basis af urealistiske og udokumenterede antagelser og dermed usikre beslutningsgrundlag. 
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En mere faktabaseret kortlægning af omkostninger og gevinster mv. kan derfor anvendes til udvikling 

af konkrete værktøjer til at hjælpe kommunerne med gennemførelsen af relevante førmålinger, med 

udarbejdelsen af veloplyste beslutningsgrundlag samt med den efterfølgende eksekvering af beslut-

ningerne. 

Udbudskrav om integration i fagsystemer 

En effektiv anvendelse af talegenkendelse afhænger i høj grad af, at talegenkendelse kan integreres i 

de faglige og administrative systemer, som kommunerne anvender. Det er derfor PA’s anbefaling, at 

en eventuel beslutning om øget anvendelse af talegenkendelse i kommunerne bl.a. følges af en be-

slutning om, at alle udbud af nye systemer indeholder et krav om, at talegenkendelse kan integreres i 

systemet. 

Understøttelse af øget konkurrence 

De monopollignende tilstande på markedet for talegenkendelse i Danmark er en væsentlig barriere for 

bedre business cases, fordi priserne ikke udsættes for tilstrækkeligt pres, og fordi der ikke er tilstræk-

kelige incitamenter til at forbedre teknologien i en dansk kontekst. På baggrund af et mere evidensba-

seret grundlag er det derfor PA’s anbefaling, at opdragsgiver overvejer, hvilken rolle centrale myndig-

heder og KL kan spille i relation til at understøtte større konkurrence. Dette kunne eksempelvis omfat-

te medvirken til udviklingen af en dansk akustisk model og fagligt fokuserede sprogmodeller, sikring af 

offentligt ejerskab til data, etableringen af en fælleskommunal ordbogsadministration mv., som kunne 

stilles til rådighed for flere teknologi- og løsningsleverandører. I den forbindelse bør det overvejes, i 

hvilket omfang en sådan indsats kan knytte an til de bestræbelser, som allerede gøres i regi af OS2 

Talk.  
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I dette kapitel gives en kort introduktion til den talegenkendelsesteknologi, som i dag 
udbydes til og anvendes af de danske kommuner. Derudover skitseres nye teknolo-
giske udviklinger, som på sigt vil kunne føre til alternative talegenkendelsesløsninger. 

1.1 Hvad er talegenkendelsesteknologi? 

Talegenkendelse er oversættelse af tale til tekst. I stedet for at skrive kan brugere indtale tekst direkte 

i sagsbehandlingssystemer, tekstbehandlingsprogrammer, mails o.l.
1
 Teknologien består grundlæg-

gende af en motor, som fungerer som en søgemaskine, samt tre databaser i form af en akustisk mo-

del, en fonetisk ordbog og en sprogmodel, jf. figur 1.1. 

Figur 1.1. Illustration af talegenkendelsesteknologi 

 

Igennem det 20. århundrede blev der forsket i udvikling af teknologi til talegenkendelse, men særligt 

nye statistiske metoder i 1980’erne og 1990’erne betød et afgørende metodologisk skifte i udviklin-

gen.
2
 Motoren i den talegenkendelsesteknologi, som er udbredt i markedet i dag er – som nævnt – 

basalt set en søgemaskine, som henter information i de tre databaser. Den bygger fortsat på de sam-

me algoritmer, og teknologien er grundlæggende uændret siden slutningen af 1990’erne. Motoren er 

samtidig generisk i den forstand, at den ikke skal tilpasses fra marked til marked, sprog til sprog eller 

kunde til kunde.  

Derimod har overbygningen på motoren i form af den akustiske model, den fonetiske ordbog og 

sprogmodellen en væsentlig betydning for kvaliteten af talegenkendelsen, og udfordringer med tale-

genkendelsesteknologi i en dansk kontekst kan primært henføres til disse. 

Akustisk model 

Den akustiske model anvendes til at skabe en statistisk repræsentation af de akustiske sammenhæn-

ge, hvori en fon (en sproglyd med en betydningsadskillende funktion) kan optræde i naturlig tale. For 

at genkende det talte foretager motoren indledningsvis en søgning blandt den akustiske models foner 

for at finde en genkendelig fonkæde og derved fastlægge de enkelte foner.  

                                                      

1
 Talegenkendelse forveksles ofte med digital diktering. Ved digital diktering bliver den dikterede lydfil straks efter dikteringen 

uploadet, så den er tilgængelig og søgbar for et større netværk, men den vil fortsat skulle afskrives af et menneske for at blive 

til tekst. Ved egentlig talegenkendelse afskrives den dikterede lydfil derimod automatisk. 

2
 Centralt i denne udvikling var anvendelsen af algoritmer baseret på såkaldte skjulte Markov modeller, som er statistiske mo-

deller til at estimere sandsynligheder for ordsekvenser. 

Motor

Akustisk

model

Fonetisk

ordbog

Sprog-

model

1 TALEGENKENDELSESTEKNOLOGI 
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Der er i princippet kun brug for én akustisk model for hvert sprog, som dækker de særlige lyde i det 

pågældende sprog. En akustisk model må gerne være meget bred og en akustisk model på dansk vil 

kunne håndtere forskelle mellem dialekter, demografiske segmenter, køn mv. Således vil den samme 

fælles akustiske model kunne benyttes med forskellige fonetiske ordbøger og sprogmodeller. 

Imidlertid har de aktuelle akustiske modeller vanskeligheder ved at håndtere en række af de særlige 

kendetegn ved det danske sprog, herunder bl.a.: 

 Stød, som er en spænding i eller lukning af stemmebåndet. På dansk regnes stødet ikke for en 

selvstændig fon, da det lægger sig til stavelsen og ikke er en egentlig lyd i sig selv. 

 Tryk, som er en fremhævelse af visse stavelser frem for andre i talen. Denne fremhævelse kan 

eksempelvis være ved hjælp af øget styrke eller længde eller ved hjælp af ændret tonehøjde. 

 Vokalforlængelse, som er en forlænget udtale af en vokal, der er betydningsadskillende, selv om 

den ikke i sig selv er en fon. 

Den akustiske model er derfor en væsentlig udfordring for leverandører af talegenkendelse, når de vil 

introducere løsninger til det danske marked. 

En akustisk model opbygges ved hjælp af et talesprogskorpus, som består af lydoptagelser med tilhø-

rende annotering af talt sprog. Der findes i princippet ingen øvre grænse for omfanget af optagelser, 

men der skal gerne flere hundrede timers tale til at opbygge en basismodel. 

Den fonetiske ordbog 

Den fonetiske ordbog er en database over alle de ord, som skal kunne genkendes. For hvert ord fin-

des tre typer oplysninger, nemlig stavning, udtale (lydskrift) og evt. metaoplysninger (såsom bøjning, 

syntaktisk og semantisk kontekst). I ordbogen er der – foruden de regulært stavede ord – en fonetisk 

lydskrift af ordene. Når motoren har genkendt en fonkæde (som beskrevet oven for) foretager den en 

søgning blandt ordmodeller i den fonetiske ordbog med henblik på at genkende en ordkæde.  

Alle ord, der skal kunne genkendes af talegenkendelsen, skal være defineret i ordbogen med både 

udtale og skrivemåde. Den fonetiske ordbog kan – men behøver ikke være – målrettet det konkrete 

fagområde, hvorpå der foretages talegenkendelse. 

Sprogmodellen 

En sprogmodel er en sandsynlighedsmodel, som assisterer med at sammensætte en korrekt sætning 

og ikke bare en række ord, der er genkendt direkte. Sprogmodellen består typisk af enkeltord og af 

sammensætninger af ord, og den indeholder information omkring de ord, der er defineret i ordbogen 

og ordfrekvenser (typisk quadrogrammer).  

Sprogmodellen benyttes af teknologiens motor til at undersøge sandsynligheden for, at sætninger i 

sprogmodellen svarer til talesignalet. På grundlag heraf beslutter talegenkendelsesløsningen, hvilken 

sætning der med størst sandsynlighed repræsenterer talesignalet. I dag anvender sprogmodellerne 

typisk quadrogrammer, således at modellerne forholder sig til de to foregående og de to efterfølgende 

ord i bestræbelserne på at genkende det enkelte ord. 

Der er en direkte sammenhæng mellem sprogmodellens størrelse og genkendelsesgraden, som ty-

pisk angives ved Word Error Rate (WER). Jo smallere – eller mere målrettet – sprogmodellen er, de-

sto bedre genkendelsesgrad opnås. En firedobling af sprogmodellen forøger således WER med 20 

pct. Det er derfor som udgangspunkt hensigtsmæssigt, at sprogmodellen løbende opdateres, at nye 

ord tilføjes, og at indhold, som ikke anvendes, fjernes. 

Da sprogmodellen endvidere er baseret på statistiske sandsynligheder for hvornår bestemte ord fore-

kommer i en given sætningsopbygning, er det hensigtsmæssigt at have kontekstafhængige sprogmo-

deller, som er tilpasset det konkrete fagområde, inden for hvilket modellen anvendes. De ord og sam-

mensætninger af ord, som anvendes i en kommunal kontrolgruppe af social svindel, vil ofte være an-

derledes end de ord, der anvendes i jobcentret. Med en mere fagorienteret sprogmodel øges sand-

synligheden derfor for, at talegenkendelsesløsningen vælger den rigtige ordsammensætning. 
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I princippet er talegenkendelsesteknologien baseret på ren statistik, og der opereres således ikke med 

egentlig grammatik. For at kunne vælge mellem mulige ord, er det dog nødvendigt, at genkendelses-

teknologien kan håndtere eksempelvis forskellige endelser. Grammatik indkodes derfor statistisk og 

bør modelleres således, at hyppigt forekommende sekvenser af ord tildeles en højere sandsynlighed 

end sjældne sekvenser af ord. Imidlertid er håndteringen af grammatik særdeles vanskeligt i praksis, 

og forkerte endelser mv. hører til de hyppigst forekommende fejl ved talegenkendelse. 

1.2 Vurderinger af modenhed 

Den anerkendte it-rådgivningsvirksomhed Gartner har siden 1995 årligt udarbejdet en ”Hype Cycle”, 

som er en grafisk repræsentation af modenhed, adaption og social anvendelse af nye teknologier. 

Ifølge Gartner’s ”Hype Cycle” bevæger nye teknologier sig gennem fem faser, før de når et modent og 

produktivt stadie, hvor de adopteres bredt i markedet. Ifølge den seneste version af grafen fra somme-

ren 2014 har talegenkendelsesteknologi nu nået denne femte fase, jf. figur 1.2.  

Figur 1.2. Gartner’s Hype Cycle 2014 

 

Kilde: http://www.gartner.com/newsroom/id/2819918 

 

Der er således ifølge Gartner tale om teknologi, der inden for en 2-årig horisont vil være tilstrækkelig 

moden til at kunne skabe værdi og produktivitetsforbedringer i brede forretningsmæssige sammen-

hænge. 

Som det fremgår af kapitel 3 finder Gartners vurdering imidlertid kun delvist opbakning i nærværende 

analyse. En række af de deltagende interviewpersoner har påpeget så mange problemer ved de aktu-

elle talegenkendelsesløsninger, at teknologien ikke entydigt kan betegnes som moden. Blandt de bru-

gere, som PA har interviewet, er der dog generelt enighed om, at løsningen har forbedret sig markant 

over de seneste 2-3 år, og for alle ovenstående problemer gør det sig gældende, at der også er bru-

gere, som ikke oplever dem. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2819918
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Denne kvalificering deles af flere internationale eksperter, som anfører, at teknologien fungerer ud-

mærket for visse personer i visse sammenhænge, men at der fortsat er væsentlige udfordringer med 

teknologiens brugervenlighed, evne til at håndtere forskellige sprog og accenter, støjfølsomhed mv.
3
 

Samtidig er der dog blandt eksperter forventninger til, at teknologien bliver mere moden over de kom-

mende år, og at vi vil se fremkomsten af en række konkurrerende løsninger, herunder via internationa-

le initiativer med talegenkendelse som open source projekter i samarbejde med forskningsinstitutio-

ner.
4
 

Det er overordnet PA’s vurdering, at teknologien er relativt moden, så den med produktive fordele kan 

anvendes i målrettede, konkrete sammenhænge i danske kommuner, men at teknologien fortsat for-

drer en vis grad af tålmodighed fra brugernes side.  

Det er særligt den akustiske model, som ikke altid er god nok til at genkende lyde i det danske sprog, 

og sprogmodellen, som ikke altid er god nok til at genkende konkrete ord i den enkelte faglige kon-

tekst. Det er PA’s forståelse, at disse problemer er væsentligt mindre i eksempelvis den tilsvarende 

engelske model, hvilket skyldes, at udarbejdelsen af denne bygger på langt større mængder data og 

en langt større initial investering. 

1.3 Nye teknologiske udviklinger 

Internationalt investeres der i dag meget store beløb i udvikling af sprogteknologiske løsninger. Sær-

ligt simuleret sprogforståelse og ”machine learning” i kombination med cloud computing er udviklings-

områder, som potentielt kan få stor betydning for talegenkendelsesløsninger med relevans for danske 

kommuner inden for en overskuelig årrække.
5
 

Simuleret sprogforståelse 

Internationalt investeres der i dag meget store beløb i at videreudvikle den eksisterende talegenken-

delsesløsning. Blandt andet er simuleret sprogforståelse (”language understanding” og ”natural-

language question answering”) ved hjælp af kunstig intelligens en af de centrale udviklinger. I simule-

ret sprogforståelse interagerer teknologien med mennesket gennem det naturlige, menneskelige 

sprog, således at den ud fra det talte vil kunne hjælpe brugeren med eksempelvis at præcisere sags-

behandlingen. 

Som for de eksisterende talegenkendelsesløsninger er sundhedssektoren længst i denne udvikling. 

Eksempelvis har Nuance (som i dag er den største producent af talegenkendelsesteknologi) til brug 

for sundhedssektoren udviklet værktøjet ”Clinical Language Understanding”, som kan anvendes til at 

udlede patientoplysninger fra fritekst og til at producere handlingsrettede data, der vil kunne bruges til 

at forbedre patientbehandlingen og til at optimere arbejdsgange. 

Som det fremgår af ovenstående ”Hype Cycle” fra Gartner er teknologien dog i øjeblikket i en fase, 

hvor forventningerne vil kunne vise sig at være urealistiske (på toppen af ”peak of inflated expectati-

ons”) og Gartner forventer, at der kan gå op til 10 år, før teknologien vil have nået et niveau, hvor den 

vil overgå til mere produktiv, praktisk anvendelse. 

Machine learning og cloud computing 

En række store, globale teknologivirksomheder investerer samtidig i udviklingen af talegenkendelse 

baseret på en ny og grundlæggende anden teknologi og metode. Fælles for de nye teknologiske løs-

ninger er, at de vil basere sig på ”machine learning” og ”neural network”. ”Machine learning” er et om-

råde inden for datalogisk forskning, under hvilket der arbejdes med at lade teknologien lære at gen-

                                                      

3
 Se eksempelvis: http://www.telecomasia.net/blog/content/do-you-agree-gartner-hype-cycle. 

4
 Se eksempelvis: http://www.technologyreview.com/news/427793/where-speech-recognition-is-going/. 

5
 Et andet væsentligt taleteknologisk udviklingsområde er ”speech-to-speech translation”, hvorigennem tale på et sprog øjeblik-

keligt oversættes til et andet sprog. Den pågældende teknologi integrerer typisk talegenkendelsesteknologi, men de umiddel-

bare anvendelsesmuligheder i relation til den daglige sagsbehandling i danske kommuner er ikke åbenbare. 

http://www.telecomasia.net/blog/content/do-you-agree-gartner-hype-cycle
http://www.technologyreview.com/news/427793/where-speech-recognition-is-going/
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kende mønstre og foretage forudsigelser ud fra eksempler og data. Teknologien lære derved mere 

end de oprindelige eksempler, og på basis af data kan teknologien også lære at generalisere til nye 

eksempler og træffe ”intelligente” beslutninger. Teknologien udarbejder og forbedrer så at sige selv 

algoritmer baseret på de data, den fodres med. 

Udviklingen inden for cloud computing gør det i dag muligt at opbygge ”machine learning”-systemer i 

hidtil uset skala og med enorme datamængder. I forhold til udviklingen af ny talegenkendelsestekno-

logi vil et cloud datacenter således kunne sættes til at foretage en tekstindsamling ved at arbejde sig 

igennem et i princippet uendeligt antal undertekstede TV-programmer samt en talesprogsindsamling 

ved at arbejde sig igennem uendeligt mange TV-programmer. På basis heraf vil teknologien ved hjælp 

af ”machine learning” kunne opbygge en selvlært tale-til-tekst motor. 

Som det fremgår af Gartners ”Hype Cycle” er der her imidlertid også tale om teknologier, som endnu 

ikke er helt modne. Gartner vurderer således at de relevante teknologier er mindst 2-5 år fra at ind-

træde i en mere produktiv fase med bred adoption. 

1.4 Sammenfatning 

Den teknologi, der i dag anvendes til talegenkendelse i danske kommuner, er i alt væsentligt uændret 

siden slutningen af 1990’erne. Teknologien består grundlæggende af en generisk motor eller søge-

maskine samt tre databaser i form af en akustisk model, en fonetisk ordbog og en sprogmodel. I en 

dansk kontekst er det primært den akustiske model og sprogmodellen, som giver udfordringer i forhold 

til kvaliteten af talegenkendelsen. Den akustiske model er udviklet på basis af engelsk, og har vanske-

ligheder ved at håndtere en række særlige kendetegn ved det danske sprog såsom stød, tryk og vo-

kalforlængelse. Sprogmodellen er en statistisk sandsynlighedsmodel, hvis genkendelsesgrad forbed-

res, jo mere målrettet modellen gøres i forhold til det konkrete fagområde. Modellen opererer i princip-

pet ikke med egentlig grammatik, men de aktuelle sprogmodeller har i praksis vanskeligt ved at hånd-

tere eksempelvis endelser. 

På trods af disse udfordringer er den grundlæggende teknologi ifølge danske brugere relativt moden, 

og internationale eksperter vurderer, at den er hastigt på vej til at blive produktiv i brede forretnings-

mæssige sammenhænge. 

En række store, globale virksomheder investerer i dag i videreudvikling af den eksisterende teknologi 

såvel som i udvikling af ny og grundlæggende anderledes teknologi. Disse udviklinger omfatter bl.a. 

simuleret sprogforståelse (hvor teknologien ikke alene genkender men også forstår det talte) og ”ma-

chine learning” og cloud computing (hvor teknologien på basis af enorme mængder data kan opbygge 

selvlærte tale-til-tekst motorer). 

Samlet set er det PA’s vurdering, at den aktuelle talegenkendelsesteknologi er relativt moden, og at 

den i dag kan anvendes i konkrete, målrettede sammenhænge i danske kommuner. Teknologien for-

drer en vis grad af tålmodighed fra brugernes side, men der er god grund til at antage, at dens konkre-

te anvendelsesmuligheder vil forbedres over de kommende år. Samtidig indebærer udviklingen af helt 

nye teknologier dog også en vis sandsynlighed for, at den eksisterende talegenkendelsesteknologi vil 

kunne blive overhalet og gjort uinteressant inden for en overskuelig årrække. 
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I dette kapitel gives et kortfattet overblik over det aktuelle marked for talegenkendel-
se med fokus på producenter og leverandører på såvel globalt som dansk niveau. 
Desuden skitseres potentielle tendenser i markedet inden for en kortere tidshorisont. 

2.1 Markedet for talegenkendelse generelt 

Markedet for talegenkendelse har i de senere år været domineret af Nuance, som udbyder tale- og 

sprogteknologiske løsninger til virksomheder og forbrugere på ca. 50 forskellige sprog. På globalt plan 

anvendes selskabets løsninger særligt i sundhedssektoren men også i eksempelvis forbruger- og 

erhvervskundeservice. De sælges typisk gennem en lang række partnere, hvis forretning primært er 

baseret på at yde rådgivnings-, implementerings- og driftsbistand.
6
 

Nuance beskæftiger omtrent 12.000 fuldtidsmedarbejdere og havde i 2013 en omsætning på knap 

11,4 mia. kr. ($ 1,9 mia.). Virksomheden er på globalt plan repræsenteret gennem regionale kontorer i 

39 lande og salgsrepræsentationer i mere end 70 lande. 

Nuance producerer den motor, som er kernen i talegenkendelsesteknologien (jf. kapitel 1). De tilknyt-

tede akustiske modeller, fonetiske ordbøger og sprogmodeller udarbejdes med varierende lokal til-

pasning, men sælges under alle omstændigheder som del af en samlet løsning. Det vil sige, at det er 

Nuance, der ejer rettighederne til alle elementerne i den tilbudte talegenkendelsesløsning, selv når 

kundens medarbejdere udbygger og opdaterer ordbog og sprogmodel. 

Nuance har opbygget og fastholdt sin markedsledende position gennem en aggressiv strategi, hvor 

potentielle konkurrenter er blevet opkøbt. I 2005 fusionerede Nuance med virksomheden ScanSoft
7
, 

og siden har virksomheden opkøbt mere end 40 konkurrenter. Heriblandt er ikke mindst opkøbet af 

Philips Speech Recognition Systems i 2008 centralt, idet det konsoliderede Nuances kontrol over 

markedet i sundhedssektoren, hvorfor de amerikanske myndigheder iværksatte en undersøgelse af 

handelen efter kartellovgivningen.
8
 

Der findes imidlertid en del andre producenter af såvel kommerciel som open source karakter. Blandt 

de væsentligste kan nævnes: 

 M*Modal, som er en amerikansk producent af teknologiske løsninger til primært sundhedssektoren. 

M*Modal producerer bl.a. cloudbaseret talegenkendelsesteknologi, som anvender simuleret sprog-

forståelse til at transformere diktering til validerede, strukturerede og klinisk kodede dokumenter. 

Virksomheden beskæftiger i alt 9.900 medarbejdere i 6 lande (hvoraf USA er langt det største) og 

leverer løsninger til ca. 3.800 sygehuse og sundhedsklinikker mv. M*Modal har i 2014 gennemgået 

en finansiel rekonstruktion under den amerikanske ”Chapter 11 Bankruptcy Protection”-lovgivning. 

 Julius, som er en japansk open source talegenkendelsesmotor, som er udviklet i et samarbejde 

mellem offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner. Motoren er sproguafhængig, og der kan 

således bygges specialiserede og lokale akustiske modeller og sprogmodeller ovenpå. I dag findes 

der alene samlede talegenkendelsesløsninger baseret på Julius på japansk og engelsk. Julius an-

                                                      

6
 Ifølge Nuances hjemmeside har Nuance mere end 2.000 partnerskaber. 

7
 Der var i realiteten tale om, at ScanSoft opkøbte Nuance Communications, men den samlede virksomhed ændrede navn til 

Nuance Communications, Inc. 

8
 Undersøgelsen blev afsluttet i 2009 og handelen blev godkendt. 

2 MARKEDSSITUATIONEN 
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vendes bl.a. til skriftlig live-dokumentation af debatter i parlamentssalen og alle udvalg, og er – ef-

ter hvad PA er blevet oplyst – ved hjælp af retningsbestemte mikrofoner i stand til at håndtere den 

støj og komplicerede taleform, som en debat indebærer. 

 CMU Sphinx, som er et open source talegenkendelsessystem udviklet ved Carnegie Mellon Uni-

versity. Udover den grundlæggende motor indeholder systemet også en applikation til kompilering 

af den akustiske model samt en udtaleordbog. 

 EML (European Media Laboratory), som er en tysk it-virksomhed, som siden 1997 bl.a. har udviklet 

en talegenkendelsesteknologi, som potentielt kunne udgøre et alternativ til Nuances teknologi. 

 Veridict, som er en privatejet svensk teknologivirksomhed, som er udsprunget af forskning ved 

Kungliga Tekniska Högskolen i Stockholm. Veridict har specialiseret sig i talegenkendelsestekno-

logi baseret på en motor ved navn Daytona Speech Engine og leverer talegenkendelsesteknologi 

til både offentlige og private virksomheder i Sverige. 

Nye tendenser i markedet 

Talegenkendelse til private forbrugere er i kraftig vækst. I dag findes talegenkendelse således indlejret 

i smartphones. Løsningerne er cloudbaserede og har, så vidt vides, en form for indbygget ”machine 

learning” og ”neural network”. Teknologien forekommer umiddelbart at være relativt effektiv til at gen-

kende det talte – også i sammenligning med de mere traditionelle talegenkendelsesløsninger – og har 

en meget begrænset anskaffelsespris. Nuance har i partnerskab med Apple udviklet løsningen Siri til 

iPhone, som er inkluderet i telefonens anskaffelsespris, mens en tilsvarende talegenkendelsestekno-

logi til Android-telefoner koster i størrelsesordenen 7 kr. 

TechNavio (en britisk forsknings- og rådgivningsvirksomhed specialiseret i teknologitendenser) forven-

ter en gennemsnitlig årlig vækstrate i det globale marked for talegenkendelsesteknologi på godt 16 

pct. frem mod 2018.
9
 Disse forventninger afspejler sig også i, at en række store globale virksomheder 

viser interesse for talegenkendelsesmarkedet og investerer betydelige ressourcer i at udvikle løsnin-

ger, herunder: 

 Microsoft, som i 2014 har lanceret en betaversion af sin Skype translator-løsning baseret på ”ma-

chine learning” og cloud computing. Løsningen er en kombineret tale-til-tale løsning fra et sprog til 

et andet og med talegenkendelse til livetekstning. Så vidt PA har forstået vil Microsofts løsning in-

kludere en udviklingsportal med API’ere, så forskellige teknologiudviklere kan arbejde med forskel-

lige talegenkendelsesløsninger herunder evt. integration til fagsystemer, akustiske modeller, ord-

bøger, sprogmodeller mv. 

 Google, som i efteråret 2014 har lanceret en betaversion af sin talegenkendelse baseret på ”ma-

chine learning” og cloud computing. Indtil videre omsætter Googles løsning kun tale til tekst i ek-

sempelvis beskeder, e-mails, tekstdokumenter og lignende. Så vidt vides vil Googles løsning lige-

ledes inkludere en udviklingsportal med API’ere, så forskellige teknologiudviklere kan arbejde med 

forskellige talegenkendelsesløsninger herunder evt. integration til fagsystemer, akustiske modeller, 

ordbøger, sprogmodeller mv. 

 Amazon, som ligeledes i 2014 har lanceret første generation af en talegenkendelse rettet mod det 

private forbrugermarked. Løsningen er baseret på ”machine learning” og cloud computing og er så 

vidt vides på nuværende tidspunkt uden tekstning, idet løsningen primært er til brug for afgivelse af 

kommandoer til andre digitale enheder. I 2013 købte Amazon den mindre polske virksomhed Ivo-

na, hvis teknologi til en vis grad er et alternativ til Nuances, og det er Ivonas teknologi der bl.a. ind-

går i Amazons løsning. Det er PA’s forståelse, at Amazons løsning ikke på nuværende tidspunkt 

inkluderer en udviklingsportal med API’ere. 

 Samsung har siden sommeren 2014 været i forhandlinger om et opkøb af Nuance. Det er på nu-

værende tidspunkt uvist, hvorvidt disse forhandlinger fortsætter, men hvis Samsung overtager Nu-

ance, vil Samsung også overtage den talegenkendelsesløsning der bl.a. er indlejret i Siri i iPhones, 

                                                      

9
 http://www.technavio.com/report/global-automatic-speech-recognition-market-2014-2018. 
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da kerneteknologien bag Siri ejes af Nuance. Et sådan scenarie kan endvidere betyde, at Apple vil 

vælge at udvikle sin egen talegenkendelsesløsning. 

2.2 Markedssituationen i Danmark 

I Danmark har Nuance i praksis et monopol på talegenkendelsesteknologiske løsninger. Nuance sæl-

ger sin teknologi gennem primært fire samarbejdspartnere i Danmark, hvis forretningsmodeller hoved-

sageligt er baseret på salg af rådgivning og drifts- og vedligeholdelsesydelser. Samarbejdspartnerne 

er: 

 IBM, som var den første væsentlige leverandør af talegenkendelse i danske kommuner. Målt på 

antal licenser er det PA’s vurdering, at IBM i dag er den største leverandør til kommunerne, men 

dette kan primært henføres til, at Odense Kommunes talegenkendelsesløsning (som er langt den 

største) leveres af IBM. Det er imidlertid PA’s forståelse, at IBM ikke har indgået væsentlige nye af-

taler for nylig. 

 KMD, som bl.a. leverer talegenkendelsesløsninger i en række kommuner og til Region Syddan-

mark. KMD har over særligt det seneste år udvidet sit engagement i den kommunale sektor, og det 

er PA’s vurdering, at KMD på sigt muligvis kan etablere et leverandørmonopol i sektoren. 

 MaxManus, som tidligere har forsøgt sig på det kommunale marked. Det er dog PA’s forståelse, at 

disse bestræbelser fandt sted, inden kommunerne for alvor var parate til at investere i teknologien, 

og at MaxManus i dag ikke har fodfæste i den kommunale sektor. Derimod er MaxManus den pri-

mære leverandør af talegenkendelse til regionerne og sygehusene. 

 Dictus, som er en forholdsvis lille og specialiseret leverandør af talegenkendelse. Ud over salg af 

talegenkendelsesløsninger til enkeltstående brugere i såvel offentlige som private virksomheder er 

Dictus leverandør af Folketingets, Danmarks Radios og TV2’s talegenkendelsesløsninger. 

Nuances engagement i Danmark udgør skønsmæssigt godt 7.500 licenser, hvilket er forsvindende lille 

i sammenligning med det globale marked.
10

 Det danske marked er derfor grundlæggende uinteressant 

for Nuance, hvorfor virksomheden formentlig også er uvillig til at investere væsentligt i udvikling af en 

velfungerende akustisk model til det danske marked og i fagligt fokuserede sprogmodeller. I de første 

kommunale forsøg med talegenkendelse blev der således taget udgangspunkt i Folketingets sprog-

model, mens der siden er udviklet én samlet sprogmodel til kommunerne baseret på et tekstkorpus fra 

social- og beskæftigelsesområdet. 

Det er dog tænkeligt, at Nuances forretningsmodel inden for en kortere tidshorisont vil ændre sig, så 

Nuance i højere grad vil stille virksomhedens motor og udviklingsplatform til rådighed for lokale leve-

randører, som således vil kunne varetage udviklingen af lokalt tilpassede akustiske modeller og 

sprogmodeller. 

På markedet for digital diktering findes der en dansk producent – Mirsk – som potentielt kunne udgøre 

en konkurrent til Nuance også inden for taleteknologi. Mirsk har således udviklet en akustisk model 

baseret på en bred variation af danske dialekter og i størrelsesordenen 300 timers indtaling.  Talegen-

kendelsesløsningen fra Mirsk er dog ultimo 2014 endnu ikke i drift hos offentlige kunder. Løsningen 

har for ca. et år siden været afprøvet i Region Nordjylland, men forsøget er i dag stoppet. 

Endelig har en række danske kommuner i fællesskabet OS2talk indgået et samarbejde med bl.a. 

sprogforskningscentret DanCAST ved CBS om udvikling af et dansk tekstbibliotek med standardiseret 

og struktureret grunddata til opbygning af kommunale sprogmodeller. Det er PA’s forståelse, at 

OS2talk ønsker, at kommunerne i fremtiden ejer de kommunale tekster (tekstkorpus) og lydoptagelser 

(talesprogskorpus) samt de personlige stemmeprofiler. Tekst og tale skal være en del af de fælles-

kommunale grunddata. Formålet er herved at understøtte konkurrence på markedet ved at lade for-

skellige teknologi- og løsningsleverandører anvende kommunernes tekster og lydoptagelser til at op-

                                                      

10
 Dette skal ses i relation til en global forretning med mere end 22 mio. registrerede brugere af Nuances stationære talegen-

kendelsesløsninger, integrerede løsninger i mere end 5 mia. solgte mobiltelefoner og 70 mio. biler mv. 
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bygge forskellige talegenkendelsesløsninger. Det er forventningen, at dette vil kunne understøtte ud-

viklingen af bedre teknologiske løsninger og lavere licens- og driftsomkostninger for kommunerne.  

2.3 Sammenfatning 

Nuance dominerer i dag markedet for talegenkendelse, og i Danmark har Nuance i praksis et produ-

centmonopol. Nuance har befæstet sin markedsledende position gennem en aggressiv strategi, hvor 

potentielle konkurrenter løbende er blevet opkøbt. Internationalt findes dog en række alternative – 

primært mindre – kommercielle og open source producenter af talegenkendelsesteknologi.  

Nuance sælger sin teknologi gennem en lang række partnere, hvoraf to – IBM og KMD – i dag leverer 

løsninger til danske kommuner. Det er imidlertid PA’s forståelse, at IBM ikke har indgået væsentlige 

nye aftaler for nylig, hvorimod KMD har udvidet sit engagement og vundet de seneste mange udbud. 

Det er således PA’s vurdering, at KMD på sigt muligvis kan etablere et leverandørmonopol på det 

kommunale marked. 

Nuances monopol og det relativt begrænsede marked i Danmark indebærer, at Nuance ikke har væ-

sentlige incitamenter til at investere i udvikling af en velfungerende akustisk model til det danske mar-

ked og i fagligt fokuserede sprogmodeller. 

Med henblik på at understøtte øget konkurrence på det danske marked samarbejder en række kom-

muner i regi af fællesskabet OS2talk om at undersøge mulighederne for at udvikle et dansk tekst- og 

lydbibliotek, der kan stilles til rådighed for flere leverandører, som på den baggrund kan konkurrere på 

teknologi, pris og service mv. 

Talegenkendelse er i kraftig vækst på særligt det private forbrugermarked, hvor teknologien indlejres i 

stadig flere teknologiske produkter som smartphones, computere, biler mv. Samtidig har nogle af ver-

dens største teknologivirksomheder såsom Microsoft, Google og Amazon i 2014 lanceret forskellige 

betaversioner af talegenkendelsesteknologi, som potentielt kan ændre markedssituationen for tale-

genkendelse radikalt.  
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I dette kapitel gives et kortfattet overblik over anvendelsen af talegenkendelse i dag. 
Endvidere redegøres der for de væsentligste kommunale erfaringer med talegenken-
delse med vægt på barrierer, udfordringer og potentialer for en effektiv anvendelse. 

3.1 Anvendelse af talegenkendelse i dag 

Udbredelsen af talegenkendelse er i dag relativt begrænset i de danske kommuner. Knap en tredjedel 

af kommunerne har praktisk erfaring med talegenkendelse, og flere af disse har i dag reduceret om-

fanget betydeligt eller helt sat anvendelsen i bero. Samlet estimerer PA, at antallet af licenser i kom-

munerne udgør ca. 3.500, hvoraf Odense Kommune med 1.425 licenser står for omtrent 40 pct.
11

 

Udover kommunerne anvendes talegenkendelse i væsentligt omfang i tre af regionerne og i mere 

begrænset omfang i de to øvrige. Det samlede omfang kan estimeres til ca. 4.000 licenser.
12

 Regio-

nernes anvendelsesgrad er generelt relativt høj, og anvendelsen kan på visse punkter sammenlignes 

med kommunernes. 

Endvidere anvendes talegenkendelse i Folketinget, Danmarks Radio og TV2. Talegenkendelsen har 

her en anden anvendelse og et andet formål end i kommunerne og anvendes ikke med effektivisering 

som formål, jf. nedenstående boks. 

Boks 3.1. Brug af talegenkendelse i Folketinget, Danmarks Radio og TV2 

Folketinget anvender talegenkendelse som ”respeak”, og talegenkendelsen foregår ikke i realtid. Formålet er at 

producere referater af Folketingets forhandlinger til Folketingstidende. Når der er møde i Folketinget optages 

dagens møde digitalt. Efterfølgende kan en referent afspille lyden via et lydpanel og parallelt hermed indtale det 

hørte i talegenkendelsesløsningen – heraf navnet ”respeak”. Folketinget har anvendt talegenkendelse siden 2007 

og er internationalt et af de få parlamenter, der anvender talegenkendelse. Teknologien muliggør i dag ikke at 

”respeak”-proceduren springes over. 

Danmarks Radio og TV2 anvender ligeledes talegenkendelse som ”respeak”. Talegenkendelse er ikke indført af 

effektiviseringshensyn men for at løse tv-kanalernes ”public service”-forpligtelse i forhold til ”live-tekstning” af en 

række direkte tv-programmer. Det indebærer, at udsagn af en person (studievært, journalist eller interviewperson) 

på tv med få øjeblikkes forsinkelse genindtales til talegenkendelsessystemet af en medarbejder hvis stemme, 

tekstningscomputeren kender. Der vil ofte være tale om en lettere redigeret form, og der indtales tegn mv. (bl.a. 

komma og punktum). Tekstningen kommer som følge heraf altid med en forsinkelse på få sekunder. Teknologien 

muliggør i dag ikke at ”respeak”-proceduren springes over. 

 

Alt i alt skønnes der at være omkring 7.500 licenser til talegenkendelse inden for den offentlige sektor 

til i alt ca. 730.000 offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.
13

 Det svarer til, at godt 1 pct. af samt-

lige offentlige ansatte har adgang til talegenkendelse. Licensantallet siger dog ikke noget om, den 

reelle anvendelse af talegenkendelse, idet der bl.a. i kommunerne er en del licenser der ikke anven-

des aktivt. 

                                                      

11
 Estimeret på baggrund af oplysninger fra kommuner og leverandører. 

12
 Oplysninger fra leverandører. 

13
 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/beskaeftigelse/offentlig-beskaeftigelse.aspx 

3 ANVENDELSE AF TALEGENKENDELSE 
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Talegenkendelse har historisk set været mest udbredt i sundhedssektoren såvel i Danmark som i ud-

landet og har bl.a. været drevet af behovet for dokumentation i patientjournalen. Hertil kommer, at 

sundhedssektoren historisk set har anvendt forskellige former for diktering i vid udstrækning. Siden 

starten af 1990’erne har digital diktering endvidere fundet stor udbredelse i sundhedssektoren i mange 

lande. Ved digital diktering bliver den dikterede lydfil straks efter dikteringen uploaded, så den er til-

gængelig og søgbar for et større netværk, men den vil fortsat skulle afskrives af et menneske for at 

blive til tekst. Udviklingen fra diktering til talegenkendelse har i samme periode været en væsentlig 

vision. Med talegenkendelse har det været muligt at optimere arbejdsgange og effektivisere tidsan-

vendelsen i forbindelse med dokumentation ved at fjerne lægesekretærledet, der ikke længere skal 

aflytte diktafonen og skrive notater og lægge oplysninger ind i journalen. Samtidig har talegenkendelse 

på sygehusene haft den meget afgørende gevinst, at relevante patientoplysninger bliver opdateret og 

dokumenteret i patientjournalen øjeblikkeligt. 

3.2 Kommunale erfaringer med talegenkendelse 

I de kommunale sektor påbegyndtes arbejdet med talegenkendelse med spæde skridt for ca. 5 år 

siden. Blandt de første kommuner var Aabenraa, Fredericia og Odense Kommuner. Udviklingen tog 

dog først rigtig fat fra medio 2012, og i dag har knap en tredjedel af kommunerne således anvendt 

talegenkendelse. 

De danske kommuner synes i internationalt perspektiv af have være ”first movers” i forhold til anven-

delsen af talegenkendelse i kommunal sagsbehandling.
14

 PA har således ikke været i stand til at iden-

tificere nævneværdige udenlandske eksempler på anvendelse af talegenkendelse i klassisk offentlig 

sagsbehandling i andre lande.
15

 Dette bekræftes af professor i talegenkendelse ved Aalborg Universi-

tet, Børge Lindberg, som i 2012 bl.a. vurderede, at Europas største kommunale forsøg med talegen-

kendelse foregår i Odense Kommune.
16

 

De kommunale erfaringer med talegenkendelse er således fortsat forholdsvis nye og finder ikke umid-

delbart et direkte sammenligneligt internationalt sammenligningsgrundlag. Erfaringerne er derfor me-

get forskellige og peger på nuværende tidspunkt i meget forskellige retninger, om end en række erfa-

ringer og vurderinger dog kan identificeres.  

3.2.1 Barrierer og udfordringer 

Kommunerne har generelt oplevet – og oplever fortsat – en række barrierer og udfordringer i forbin-

delse med implementering og anvendelse af talegenkendelse. Disse kan grupperes i tre overordnede 

kategorier vedrørende teknologiske udfordringer, implementeringsmæssige udfordringer samt person-

lige barrierer. 

Teknologiske udfordringer 

Mange af de kommuner, som PA har talt med har oplevet betydelige udfordringer med den grundlæg-

gende talegenkendelsesteknologi. Disse udfordringer kommer bl.a. til udtryk ved: 

 For dårlig genkendelse. En del kommuner oplever, at genkendelsesgraden ikke er tilstrækkeligt 

høj. Eksempelvis har en kommune oplyst, at selv medarbejdere med mere end 10 timers effektiv 

taletid har vanskeligt ved at nå op på en genkendelsesgrad på 90 pct. Dette er relativt lavt sam-

                                                      

14
 En søgning i EU’s TED-database (Tenders Electronic Daily) viser, at kun i Storbritannien har der været gennemført flere 

udbud af talegenkendelse end i Danmark, og disse udbud har været koncentreret om talegenkendelse til sundhedssektoren, 

som traditionelt har været førende i anvendelsen af såvel digital diktering som talegenkendelse. 

15
 Nuance oplyser dog, at der i såvel USA som Storbritannien findes tilsvarende eksempler på anvendelse af talegenkendelse 

inden for klassisk sagsbehandling og nævner konkret HM Treasury i Storbritannien og FBI i USA. PA har imidlertid alene været 

i stand til at finde dokumentation for brug af talegenkendelse i HM Treasury’s call-center løsning i Storbritannien og for et ind-

satsprogram i FBI i USA med det primære formål at anvende teknologien til stemmegenkendelse i forbindelse med opklaring af 

forbrydelser. 

16
 http://www.version2.dk/artikel/odense-forsoeg-sikrer-danmark-foererrollen-inden-talegenkendelse-47577. 

http://www.version2.dk/artikel/odense-forsoeg-sikrer-danmark-foererrollen-inden-talegenkendelse-47577
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menholdt med forventningerne, som på baggrund af leverandørernes oplysninger typisk er på en 

genkendelsesgrad på 95 pct. efter få timers anvendelse og helt op til 98-99 pct. ved konsekvent 

anvendelse.
17

 

 Mange grammatiske og ”sprogtekniske” fejl. Sprogmodellen har ofte vanskeligt ved at håndtere 

bøjningsformer og endelser, varieret sprogbrug, småord og sammensatte ord. Det indebærer, at 

mange kommuner har oplevet, at sagsbehandlerne har måttet prioritere relativt lang tid på fejlret-

ning, samtidig med at systemet tilsyneladende ikke lærte den korrekte skrivemåde. Det vil sige, at 

samme fejl har skullet rettes igen og igen. Samtidig har flere kommuner oplevet, at de ikke har 

kunnet få adgang til at tage udgangspunkt i andre kommuners allerede eksisterende fonetiske ord-

bøger og sprogmodeller, idet disse ejes af Nuance og ikke af de pågældende kommuner. En del 

kommuner oplyser dog, at teknologien – og herunder særligt sprogmodellen er blevet væsentligt 

forbedret fra den første version. 

 Lange responstider. Nogle brugere oplever, at der går mellem 10 og 30 sekunder fra, at der tales, 

til teksten fremkommer på skærmen. Dette indebærer ofte, at brugeren kan blive i tvivl om, hvorvidt 

systemet har registreret det talte, og at der til tider genindtales med en fejlbehæftet tekst til følge. 

Samtidig oplever nogle brugere også, at tastaturets funktionsevne nedsættes og responstid øges, 

når talegenkendelsesløsningen er tændt.
18

 

 Mange manuelle processer. Anvendelse af teknologien indebærer en del manuelle processer i 

form af kontinuerlig tilretning og opdatering af ordlister i den fonetiske ordbog og sprogmodellen. 

 Støjfølsom teknologi. Mange kommuner har givet udtryk for, at der er udfordringer med anvendelse 

af talegenkendelse i flermandskontorer og storrum, fordi teknologien er forholdsvis støjfølsom. Den 

reagerer således ofte på baggrundsstøj, hvilket til tider gør den skrevne tekst uforståelig. Flere 

kommuner vurderer, at deres flermandskontorer og storrum ofte er indrettet uhensigtsmæssigt i 

forhold til anvendelse af talegenkendelsesteknologi. En del af de interviewede kommuner har dog 

også oplyst, at de anvender talegenkendelse i storrum uden nævneværdige problemer. 

 Personafhængig teknologi. En del brugere op-

lever, at der er meget stor spredning i fejl-

mængden (Word Error Rate) fra én medarbej-

der til en anden. Det er således i en del inter-

view blevet tilkendegivet, at de aktuelle tale-

genkendelsesløsninger er kendetegnet ved, at 

det i væsentlig udstrækning er brugeren, som 

skal tilpasse sig teknologien, snarere end om-

vendt. 

 Integration til fagsystemer. Kommunerne ople-

ver visse integrationsproblemer i forhold til nogle fagsystemer og især til citrixløsninger. Herudover 

oplever nogle kommuner problemer med deres webbaserede fagsystemer. Der er dog generelt 

enighed om, at integrationen til fagsystemerne er blevet bedre. 

Implementeringsmæssige udfordringer 

De implementeringsmæssige udfordringer handler først og sidst om, at anvendelse af talegenkendel-

se i klassisk kommunal sagsbehandling forudsætter en fokuseret og vedholdende forandringsindsats 

og -ledelse. En række kommuner har fejlagtigt håndteret implementeringen som et it- eller teknologi-

projekt i stedet for et forandringsprojekt. Der er imidlertid enighed blandt kommunerne om, at den pri-

mære barriere for effektiv anvendelse af talegenkendelse er, om forandringsopgaven bliver taget til-

strækkeligt alvorligt. Flere kommuner understreger i den forbindelse, at en succesfuld implementering 

                                                      

17
 Det skal dog bemærkes, at Region Sjælland, som har i størrelsesordenen 1.300 daglige brugere, vurderer, at genkendelses-

graden ved lægernes anvendelse på sygehusene i gennemsnit er på omtrent 95 pct. 

18
 Nogle kommuner oplever i den forbindelse også, at curseren til tider springer rundt i dokumentet, så der indtastes forkerte 

steder. 

“Talegenkendelse handler om at 

lære sagsbehandleren at tale til sin 

computer, fremfor at computeren 

lærer at lytte til sagsbehandleren” 

KOMMUNAL PROJEKTLEDER  
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forudsætter et meget kraftigt ledelsesmæssigt fokus forandringsindsatsen, eksempelvis igennem klare 

krav til anvendelsen af talegenkendelse.
19

 

Implementeringen af talegenkendelse medfører først og fremmest et stort behov for omlægning af de 

sædvanlige arbejdsgange. Ved traditionel indtastning af tekst foregår formuleringen typisk under ind-

tastningen, og for de fleste sagsbehandlere vil der ofte være tale om at sætninger rettes frem og tilba-

ge under processen. Ved talegenkendelse er det derimod afgørende, at sagsbehandleren tænker en 

hel sætning, inden der tales. I praksis er dette for de fleste sagsbehandlere en meget stor forandring. 

Nogle kommuner har oplyst, at en anden relateret implementeringsmæssig udfordring er, at de fleste 

sagsbehandlere oplever et initialt produktivitetstab ved anvendelsen af talegenkendelse. Det vil sige, 

at medarbejderne i de første 3-4 uger vil opleve, at de reelt kan skrive hurtigere på tastaturet end ved 

at indtale til talegenkendelsessystemet. Flere kommuner anfører, at dette er en væsentlig barriere, 

fordi medarbejderne ikke skal opleve mange problemer, før de vælger at anvende tastaturet i stedet 

for talegenkendelse.
20

 

Personlige barrierer 

Endelig er der den enkelte medarbejders personlige blufærdighedsbarriere, som kan være en udfor-

dring for en effektiv anvendelse af talegenkendelse i kommunerne. Sagsbehandlerne kan føle, at de 

udstiller deres faglighed, fordi kollegerne kan følge med i sagsbehandlingen, mens den pågår. Samti-

dig føler mange medarbejdere sig generet af den øgede støj og uro, som talegenkendelse kan medfø-

re.
21

 Også i denne forbindelse er den udbredte anvendelse af storrum i de kommunale forvaltninger en 

udfordring. 

3.2.2 Gevinster og potentialer 

Talegenkendelse giver imidlertid også mulighed for at realisere en række positive gevinster og poten-

tialer i form af forbedret arbejdsmiljø og ergonomi, kvalitet samt effektiviseringer. 

Ergonomiske og arbejdsmiljømæssige gevinster 

Der er bred enighed blandt de interviewede kommuner om, at en af de entydige gevinster ved anven-

delse af talegenkendelse er ergonomiske og arbejdsmiljømæssige forbedringer. Muligheden for at 

indtale tekst frem for at skrive den på et tastatur betyder mindre fysisk belastning af medarbejderne. 

Således oplever medarbejderne reducerede problemer med museskader og spændinger i nakke og 

skuldre. 

Samtidig er det også en generel erfaring, at talegenkendelse muliggør bedre inklusion på arbejdsplad-

sen. Teknologien assisterer medarbejdere, som har vanskeligere ved at skrive (eksempelvis ordblinde 

og medarbejdere af anden etnisk oprindelse), eller som har forskellige former for funktionsnedsættel-

se. 

Forbedret kvalitet 

En række kommuner vurderer også, at talegenkendelse giver mulighed for at forbedre kvaliteten i 

sagsbehandlingen.  

For det første nævner flere kommuner, at det er en gevinst, at dokumentation i og opdatering af jour-

naler mv. foregår øjeblikkeligt, hvor den samme ajourføring ved traditionel sagsbehandling til tider 

først ville ske i en senere arbejdsgang. Derved øges også præcisionen i dokumentationen, fordi sags-

                                                      

19
 Enkelte kommuner har tilkendegivet, at klare krav fra ledelsen om brugen af talegenkendelse er nødvendigt, idet den enkelte 

medarbejder vil opleve, at talegenkendelse ikke giver den enkelte medarbejder nogen værdi – i nogle tilfælde blot mere arbej-

de. Den enkelte medarbejders motivation for at anvende teknologien kan derfor være forholdsvis lille eller fraværende. 

20
 En projektleder fra en kommune med 40 licenser oplyser, at hun ofte hører medarbejdere, der siger, at de ikke ”har tid til at 

bruge talegenkendelse”. 

21
 I en evaluering af et talegenkendelsesprojekt fra Aabenraa Kommune tilkendegiver 60 pct. af projektdeltagerne, at de havde 

været generet af støj og uro som følge af talegenkendelse. 
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behandleren ikke skal forlade sig på noter, som vedkommende måske ikke længere helt husker bag-

grunden for. I de tilfælde, hvor sagsbehandleren indtaler dokumentationen, mens borgeren er til stede, 

er det også muligt at reducere antallet af arbejdsgange og risikoen for tilbageløb i sagsbehandlingen. 

Mange af de interviewede kommuner vurderer også, at den indtalte dokumentation ofte er lettere for 

mange borgere at forstå, end det mere kancelliagtige skriftsprog, som mange sagsbehandlere anven-

der ved mere traditionel sagsbehandling. 

Endelig nævner flere kommuner, at retskrivningen forbedres med anvendelse af talegenkendelse, da 

stave- og slåfejl elimineres.
22

 

Økonomisk effektiviseringspotentiale 

Blandt de interviewede kommuner er der bred enighed om, at der er et væsentligt potentiale for res-

sourcefrigørelse ved en effektiv anvendelse af talegenkendelse. Der er imidlertid meget stor uenighed 

om omfanget af dette potentiale, og hvor let det er at realisere det. Denne uenighed kan henføres til 

meget begrænset og mangelfuld evidens vedrørende de grundlæggende elementer i business case-

ne. Det er således PA’s vurdering, at kommunernes forskellige vurderinger af såvel omkostninger som 

gevinster i vid udstrækning baseres på en blanding af ukritisk adoption af leverandørenes oplysninger 

og urealistiske og udokumenterede antagelser. Vurderingerne af omkostninger og gevinster er derfor 

behæftet med meget betydelig usikkerhed. 

Omkostninger 

Hvad angår omkostningerne kan disse opdeles i direkte omkostninger til leverandørerne samt direkte 

og indirekte implementeringsomkostninger i kommunerne.  

De direkte omkostninger til leverandører består af en indgangsomkostning til licensen samt en årlig 

omkostning til drift- og vedligehold. De interviewede kommuner har oplyst betydelig variation i licens-

priserne – fra ca. 5.000 kr. og op. En del af denne variation kan henføres til anskaffelsestidspunktet 

(generelt har licenspriserne vist en faldende tendens) samt til det konkrete antal anskaffede licenser 

(generelt falder enhedsprisen med antallet af licenser). Dog kan en del af variationen muligvis også 

forklares af den enkelte kommunes forhandlingsevne. Licensprisen fastsættes af Nuance, hvis forret-

ningsmodel og monopol på det danske marked indebærer, at licensprisen kan fastsættes på baggrund 

af virksomhedens vurdering af løsningens værdi for kunden.
23

 Denne prismodel indebærer, at licens-

prisen ofte vil reducere nettopotentialet betydeligt. De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til 

leverandørerne udgør herudover under normale omstændigheder ca. 25 pct. af licensprisen. 

Kommunernes egne implementeringsomkostninger er generelt meget dårligt dokumenterede. Disse 

omkostninger inkluderer: 

 Sagsbehandlernes tid på uddannelse i brugen af talegenkendelse. Nogle kommuner oplyser, at de 

bruger op til et par dage med efterfølgende individuel opfølgning på arbejdspladsen, mens andre 

vurderer, at uddannelsesindsatsen primært kan varetages gennem sidemandsoplæring. 

 Projektledelse i forbindelse med implementering og efterfølgende overgang til drift. I nogle kommu-

ner er der dedikerede projektledere, mens andre kommuner oplyser, at talegenkendelse kun fylder 

en meget lille del af de pågældende projektlederes tid. 

 Superbrugeres støtte til brugerne. 

 Administration af og redigering i ordbog og sprogmodel. 

 Tid og ressourcer på at få integrationen mellem fagsystemer og talegenkendelsesløsningen til at 

fungere. 

                                                      

22
 Til gengæld indebærer talegenkendelse risiko for, at helt forkerte ord optræder i teksten, hvorfor det er vigtigt, at sagsbehand-

leren kvalitetssikrer det skrevne med henblik på at rette disse fejl. 

23
 Eksempelvis påpegede en af de interviewede leverandører, at værdien af talegenkendelse vurderes at være betydeligt højere 

for en overlæge på et hospital end for en kommunal sagsbehandler i et jobcenter, hvorfor prisen på licenser til regionerne ty-

pisk er på omtrent 30.000 kr. 
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 Ændret lokaleindretning og eventuelt etablering af stillerum. Nogle kommuner vurderer, at denne 

indsats kræver en del ressourcer, mens andre kommuner finder, at der ikke er behov for at ændre 

lokaler og arbejdspladser. 

 Anskaffelse af nødvendigt hardware (en del kommuner har bl.a. oplevet vanskeligheder med at 

finde velfungerende headsets). 

 Initialt produktivitetstab i en periode. Nogle kommuner vurderer, at der går op til en måned med 

regelmæssig brug, før medarbejderne begynder at kunne arbejde hurtigere med talegenkendelse 

end med indtastning, mens andre kommuner tilsyneladende ikke inddrager et initialt produktivitet-

stab i deres vurderinger. 

Gevinster 

I forhold til business casens gevinster er det centrale, hvor meget tid der spares ved anvendelse af 

talegenkendelse frem for indtastning. Der er i den forbindelse to centrale elementer, som begge er 

behæftet med stor usikkerhed. 

For det første er den relevante arbejdsmængdes omfang afgørende – det vil sige, hvor meget effektiv 

skrivetid har hver berørt medarbejder eller sagsbehandler, som potentielt kunne erstattes af talegen-

kendelse. Efter PA’s vurdering er der på nuværende tidspunkt i mange kommuner en kraftig overvur-

dering heraf, hvilket også afspejles i meget forskellige antagelser på tværs af kommunerne. I nogle af 

de oprindelige beslutningsgrundlag for investering i talegenkendelse har der været antagelser om helt 

op til 2 timers effektiv daglig skrivetid. Mange af de kommuner PA har interviewet, vurderer nu, at det 

reelle omfang er betydeligt lavere – måske tættere ved ½ time. Samtidig har det i praksis vist sig van-

skeligt at konvertere al skrivetid til taletid. 

For det andet har der – særligt i de første kommunale forsøg – været meget urealistiske forventninger 

til, hvor meget hurtigere tekst kan produceres gennem tale end gennem indtastning. Nogle af de første 

kommuner fik af leverandørerne oplyst, at det er helt op til 6-7 gange hurtigere at tale.
24

 En del af be-

grundelsen for forudsætningen kan findes i det faktum, at leverandørerne indregnede tidsbesparelse 

ved brug af ”autotekster”. Autotekster er præformulerede standardtekster, som sagsbehandleren kan 

kalde frem og indsætte i journaler og dokumenter med en stemmekommando. Reelt er talegenkendel-

se dog ingen forudsætning for brugen af autotekster (som i princippet blot kan indsættes ved hjælp af 

tastaturet og eventuelt genvejstaster), hvorfor indregning af tidsbesparelsen forekommer tendentiøs.
25

 

Der er fortsat væsentlig variation i kommunernes vurdering af det tidsbesparende potentiale i anven-

delsen af talegenkendelse, men selv i positive kommuner vurderes det, at potentialet i bedste fald er 

op til en halvering af tidsanvendelsen.
26

 

Boks 3.2. Et illustrativt regneeksempel 

På baggrund af de oplysninger, som PA har fået stillet til rådighed af kommunerne, kan det for et illustrativt reg-

neeksempel antages, at en arbejdsplads med talegenkendelse i gennemsnit koster ca. 15.000 kr. årligt. Dette 

inkluderer afskrivning af licens over 3 år, drift- og vedligehold, afskrivninger og afholdelse af organisatoriske im-

plementerings- og driftsomkostninger (uddannelse, projektledelse, support, lokaleindretning mv.).  

Antages det samtidig (optimistisk), at talegenkendelse er dobbelt så effektivt som indtastning, samt at lønnen til 

sagsbehandlerne er 300 kr. i timen, vil det forudsætte, at den enkelte medarbejder har mindst 10 timers skrivetid 

om måneden (svarende til ½ time om dagen), før gevinsterne ved talegenkendelse opvejer omkostningerne: 

5 timer (frigjort skrivetid) * 300 kr. (timeløn) * 10½ måned (årlige arbejdsmåneder) = 15.750 kr. (årlig besparelse). 

                                                      

24
 En kommune introducerede talegenkendelse under mottoet ”tal 1 minut – spar 2 minutter”. 

25
 Imidlertid vurderer en del kommuner, at talegenkendelse faciliterer brugen af autotekster. 

26
 Nogle kommuner vurderer, at tidsbesparelsen i dag ikke er meget mere end 20-30 pct. af den effektive skrivetid. 
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3.2.3 Tendenser i kommunernes vurderinger 

Som allerede nævnt er de kommunale erfaringer meget forskellige, og vurderingen og vægtningen af 

de ovenstående barrierer og potentialer varierer fra en kommune til en anden. Umiddelbart forekom-

mer der ikke at være noget entydigt mønster i forhold til kommunernes størrelse eller geografi. Der-

imod er det PA’s vurdering, at der er en klar tendens til, at de kommuner, som gik tidligst i gang med 

at indføre talegenkendelse (”First mover”-kommuner) er betydeligt mere kritiske end kommuner, som 

først er gået i gang inden for det seneste år eller to (”Generation 2”-kommuner).
27

 Denne tendens kan 

formentlig henføres til en positiv udvikling på tre centrale områder:
28

 

 Teknologien. Den teknologiske løsning har forbedret sig markant, siden de første kommuner intro-

ducerede talegenkendelse. En særlig udfordring for ”First mover”-kommunerne var, at den foneti-

ske ordbog og sprogmodel, som de blev tilbudt af leverandørerne baserede sig på den ordbog og 

sprogmodel, som Folketinget anvender. De var således udviklet på baggrund af tekster mv. fra 

Folketinget, og sprogmodellens sandsynligheder var således ikke retvisende for sproganvendelsen 

på de kommunale fagområder, hvilket førte til en relativt lav genkendelsesgrad. Samtidig var udfor-

dringer med fastfrysning af programmet, manglende integration til fagsystemer, besværlige ”klippe-

og-sæt-ind” procedurer, lange responstider mv. mere udpræget ved de første kommunale imple-

menteringer. Der anvendes nu en relanceret løsning med bedre funktionalitet, stabilitet og med 

bedre muligheder for integration til fag- og administrative systemer.
29

 Endvidere introduceredes i 

sensommeren 2013 en ny sprogmodel, som er tilpasset sagsbehandling i den kommunale sektor. 

Det har forbedret genkendelsesgraden betragteligt, om end der fortsat er tale om en enkelt sprog-

model, som er end for alle kommunale fagområder. 

 Kommunerne. Da ”First mover”-kommunerne valgte at tage talegenkendelse i anvendelse skete 

det på et meget usikkert og udokumenteret grundlag. Dette skyldes som nævnt, at der heller ikke 

internationalt fandtes relevante erfaringer, som kommunerne kunne trække på. Endvidere fore-

kommer det også, at kommunerne var relativt umodne bestillere, som ukritisk lagde leverandører-

nes oplysninger til grund for business cases og beslutningsoplæg. Samtidig var kommunerne ikke 

forberedt på den store forandringsindsats, som talegenkendelse forudsætter. Siden har kendskabet 

til udfordringerne for ”First mover”-kommunerne medført, at ”Generation 2”-kommunerne går mere 

fokuseret og ydmygt til værks ved implementeringen af talegenkendelse. Det indebærer bl.a. mere 

realistiske forventninger til teknologiens anvendelsesmuligheder, en erkendelse af at der er tale om 

et stort forandringsprojekt samt et stærkere ledelsesfokus på selve implementeringen.
30

 

 Leverandørerne. De første implementeringer af talegenkendelse i den kommunale sektor var præ-

get af leverandører, som havde begrænset forståelse for kommunal sagsbehandling og for hvordan 

talegenkendelse mest hensigtsmæssigt kunne implementeres og tilpasses i den konkrete kontekst. 

Samtidig blev projekterne generelt præsenteret som implementering af velafprøvet og moden tek-

nologi, som ville kunne realisere betydelige effektiviseringsgevinster inden for en meget kort tidsho-

risont. Det er PA’s vurdering, at også leverandørerne har gennemgået en læringsproces, som har 

medført at antagelserne om effektiviseringspotentialer er blevet mere realistiske, og at særligt for-

andringsledelsesaspekter i dag tillægges langt større betydning. 

3.2.4 Relevante anvendelsesområder og omfang 

Talegenkendelse har siden de første kommunale forsøg været forsøgt anvendt på mange forskellige 

fagområder i kommunerne. Langt de fleste implementeringer har dog fokuseret på områder inden for 

                                                      

27
 Blandt ”First mover”-kommunerne har flere i dag valgt helt eller delvist at sætte anvendelsen af talegenkendelse i bero. Det 

gælder bl.a. for Fredericia, Aalborg, Aabenraa, Greve og Hørsholm Kommuner. 

28
 Det kan dog ikke udelukkes, at der også kan være tale om, at ”Generation 2”-kommunerne blot endnu ikke har haft talegen-

kendelse længe nok til at have oplevet alle de problemer, som ”First mover”-kommunerne har oplevet. 

29
 Denne vurdering deles også af de regioner, som PA har interviewet. 

30
 Eksempelvis har man i Frederikshavns Kommune valgt at etablere en styregruppe for implementeringen, hvor styregruppe-

formanden er kommunaldirektøren. 
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social- og beskæftigelsesforvaltningerne, herunder ikke mindst jobcentre, ydelsescentre og rusmiddel-

centre. 

Imidlertid er det erfaringen, at det ikke er det kon-

krete faglige indhold, men snarere den konkrete 

arbejdstilrettelæggelse, der er afgørende for po-

tentialerne ved anvendelse af talegenkendelse. 

Helt overordnet er det afgørende, at talegenken-

delse anvendes af motiverede medarbejdere med 

en vis mængde skriftligt arbejde (således at sand-

synligheden for en positiv business case øges). I 

den forbindelse har nogle kommuner gjort op-

mærksom på, at to tendenser inden for kommunal 

sagsbehandling potentielt reducerer potentialerne 

ved talegenkendelse. For det første tilrettelægges sagsbehandlingen i stigende grad, så borgeren selv 

indrapporterer mere og mere af den relevante dokumentation. For det andet anskaffes stadig flere 

systemer i hvilke, medarbejderen blot skal indsætte eller afkrydse få oplysninger. Det kan på det fore-

liggende grundlag ikke fastslås, hvor meget disse tendenser reducerer de potentielle gevinster ved 

anvendelse af talegenkendelse. Det er dog PA’s vurdering, at der inden for en kortere årrække ikke vil 

være tale om en betydelig reduktion. 

De kommuner, som umiddelbart har haft størst succes med anvendelse af talegenkendelse, synes at 

have tilrettelagt mere begrænsede og målrettede implementeringer.
31

 Det er erfaringen – herunder 

også fra det større erfaringsgrundlag i regionerne – at talegenkendelse har haft den mest positive 

effekt blandt brugere, som besidder relativt gode kompetencer (såvel sproglige som tekniske), og som 

allerede fra starten har en positiv indstilling til den forandring som teknologien forudsætter. Det kræver 

en betydelig uddannelsesmæssig indsats at udbrede talegenkendelse til medarbejdere med dårligere 

kompetencer og en meget stor ledelsesindsats ved udbredelse til medarbejdere, som i udgangspunk-

tet er negativt indstillet til teknologien og forandringsprocessen. Samtidig er det også lettest at anven-

de talegenkendelse, når teksterne ikke er for lange og særligt, når teksterne ikke er for komplekse. 

Skal talegenkendelse anvendes i forbindelse med længere og mere komplekse tekster forudsætter det 

en betydelig uddannelses- og træningsindsats. Implementering af talegenkendelse bør derfor som 

udgangspunkt fokuseres på medarbejdere med høj motivation og gode kompetencer, som samtidig 

primært anvender kortere og mindre komplekse tekster, jf. figur 3.1. 

                                                      

31
 Enkelte kommuner har dog tilkendegivet, at det er nødvendigt at udbrede talegenkendelse til et større antal medarbejdere, før 

teknologien giver økonomisk mening i form af realisering af skalafordele og fordeling af centrale omkostninger. 

“For de rette medarbejdere med de 

rette omgivelser, de rigtige opga-

ver, tilstrækkelig integration og den 

rigtige ledelsesopbakning fungerer 

det” 

KOMMUNAL ÆLDRECHEF 
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Figur 3.1. Talegenkendelsesteknologiens anvendelsesomfang 

 

Flere kommuner tilkendegiver desuden, at særligt medarbejdere, som er vant til at arbejde med en 

meget fast metodik, har lettere ved at anvende talegenkendelse effektivt i det daglige arbejde.  

Endelig har nogle kommuner erfaret, at det er hensigtsmæssigt, at samle licenserne i en enkelt afde-

ling eller lignende i forbindelse med første bølge af implementeringen. Dette letter bl.a. muligheden for 

at sikre et stort ledelsesfokus, og når dette kombineres med en afdeling, som er meget omstillingspa-

rat, er det lettere at få en succeshistorie, som herefter kan brede sig til andre enheder. 

Mobile løsninger og udkørende medarbejdere 

En del kommuner vurderer, at der kan være et stort potentiale ved at anvende talegenkendelse i for-

bindelse med udkørende medarbejdere, bl.a. med henblik på reduktion af uproduktiv transporttid og 

bedre og mere korrekt dokumentation, når den kan foretages umiddelbart. Der er dog samtidig bred 

enighed om, at teknologien på nuværende tidspunkt ikke har en tilstrækkelig kvalitet. Blandt de prakti-

ske udfordringer kan nævnes, at der ofte er problemer med manglende dækning, at diktering (inklusi-

ve offline diktering) er et problem på grund af støj (eksempelvis fra bilen), og at det er vanskeligt at 

rette tekster på små mobile enheder (og rettelserne er vigtige for at systemets genkendelse ikke over 

tid forringes).
32

 

Der er så vidt PA er orienteret kun gennemført ét kommunalt forsøg med talegenkendelse til udkøren-

de medarbejdere. Projektet var rettet mod omsorgsmedarbejdere i Esbjerg Kommune og forløb i peri-

oden november 2012 til juni 2013. Erfaringerne viste, at teknologien endnu var langt fra moden (blandt 

de konkrete problemer var en utilstrækkelig bredbåndsdækning), og der kunne ikke påvises en tidsbe-

sparende effekt.
33

 Det skal dog bemærkes, at Odense Kommune har besluttet, at gennemføre et for-

søg med en mobil talegenkendelsesløsning baseret på den gratis applikation i iPhone i løbet af 2015. 

3.3 Sammenfatning 

Knap en tredjedel af kommunerne har praktisk erfaring med talegenkendelse og antallet af licenser i 

kommunerne udgør ca. 3.500. De danske kommuner har i et internationalt perspektiv været ”first mo-

vers” i forhold til anvendelsen af talegenkendelse i kommunal sagsbehandling. De har derfor ikke haft 

noget relevant erfaringsgrundlag at basere sig på og har derfor været relativt uforberedte på de bety-

delige udfordringer implementeringen og anvendelsen har indebåret. 

                                                      

32
 Endvidere er der mere principielle spørgsmål til, hvordan personfølsomme oplysninger vil kunne beskyttes over netforbindel-

sen. 

33
 I den forbindelse skal det nævnes, at myter om anvendelse af mobile løsninger på sygehusene – eksempelvis læger, som 

anvender talegenkendelse på stuegang – ikke har fundet bekræftelse i de regioner, som PA har interviewet. 
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Kommunerne har oplevet en række udfordringer i relation til den grundlæggende teknologi i form af 

dårlige genkendelsesgrader, vanskeligheder ved at håndtere bøjningsformer og endelser, varieret 

sprogbrug, småord og sammensatte ord som følge af en sprogmodel, der var tilpasset Folketingets 

sproganvendelse, lange responstider, mange manuelle processer, støjfølsomhed mv. Nok så væsent-

ligt har været, at selve forandringsprocessen har vist sig meget vanskeligere og mere omfattende, end 

kommunerne oprindeligt havde forestillet sig. Endelig har mange kommuner oplevet, at der har været 

en personlig barriere hos mange sagsbehandlere, som har følt, at deres faglighed bliver udstillet, fordi 

kollegerne kan følge med i sagsbehandlingen, mens den pågår. 

Det er PA’s vurdering, at der er en klar tendens til, at disse udfordringer og barrierer – eller i hvert fald 

oplevelsen og italesættelsen af dem – har været betydeligt mere udtalt blandt de kommuner, som kom 

tidligst i gang med at indføre talegenkendelse. De kommuner, som først har startet anvendelsen af 

talegenkendelse inden for det seneste år eller to, er generelt mere positive. Dette kan formentlig hen-

føres til, at teknologien er blevet forbedret, bl.a. gennem udviklingen af en målrettet kommunal sprog-

model, men også at både kommuner og leverandører er blevet mere modne og realistiske i forhold til 

bl.a. forandringsindsatsens omfang. 

Mange kommuner har tilkendegivet, at talegenkendelse bidrager til bedre ergonomi og arbejdsmiljø i 

form af færre arbejdsrelaterede smerter og bedre inklusion af medarbejdere med dårligere skriftsprog 

og funktionsnedsættelser. Samtidig vurderer en del kommuner, at teknologien også bidrager til at løfte 

kvaliteten i sagsbehandlingen gennem hurtigere ajourføring af sagsakter, øget præcision i dokumenta-

tionen, færre tilbageløb i sagsbehandlingen, mere forståelig sprogbrug samt eliminering af stave- og 

slåfejl. 

Der er bred enighed om, at der et væsentligt potentiale for ressourcefrigørelse ved en effektiv anven-

delse af talegenkendelse i kommunerne. Der er imidlertid meget stor uenighed blandt de interviewede 

kommuner om omfanget af dette potentiale, samt om hvor let det er at realisere. Denne uenighed 

skyldes efter PA’s vurdering først og fremmest fraværet af et ordentligt evidensbaseret grundlag samt 

en blanding af ukritisk adoption af leverandørenes oplysninger og urealistiske og udokumenterede 

antagelser. Særligt overvurderes omfanget af medarbejdernes effektive skrivetid kraftigt, samtidig med 

at kommunerne – særligt i starten – havde meget urealistiske forventninger til, hvor meget hurtigere 

tekst kan produceres gennem tale end gennem indtastning. Nogle af de første kommuner fik af leve-

randørerne oplyst, at det er helt op til 6-7 gange hurtigere at tale – i dag vurderer selv positive kom-

muner, at potentialet i bedste fald er op til en halvering af tidsanvendelsen. 

Det afgørende for en succesfuld implementering er, at talegenkendelse anvendes af motiverede med-

arbejdere med en vis mængde skriftligt arbejde, samt at organisationen tager den store forandrings-

indsats alvorligt og sikrer et stærkt og vedholdende ledelsesfokus på processen. Talegenkendelse har 

haft den mest positive effekt blandt brugere, som besidder relativt gode kompetencer (såvel sproglige 

som tekniske), og som allerede fra starten har en positiv indstilling til den forandring som teknologien 

forudsætter, samt når teksterne ikke er for lange og særligt, når teksterne ikke er for komplekse. Sam-

tidig har en del kommuner positive erfaringer med at koncentrere indsatsen ved at samle licenserne i 

en enkelt afdeling eller lignende i forbindelse med første bølge af implementeringen. 

En del kommuner vurderer, at der kan være et stort potentiale ved at anvende talegenkendelse i for-

bindelse med udkørende medarbejdere, men der er dog samtidig bred enighed om, at den mobile 

løsning på nuværende tidspunkt ikke har en tilstrækkelig kvalitet. 

Det er generelt PA’s vurdering, at talegenkendelse har potentiale til at frigøre tid og ressourcer i de 

danske kommuner. Det er dog samtidig PA’s vurdering, at talegenkendelse baseret på den eksiste-

rende teknologi kun vil muliggøre effektiviseringspotentialer i forhold til en relativt lille del af kommu-

nernes medarbejdere, og at positive business cases under alle omstændigheder forudsætter, at tale-

genkendelse implementeres målrettet mod de relevante medarbejdere. I den forbindelse er der et stort 

behov for et mere evidensbaseret grundlag for kommunernes fremtidige anvendelse af talegenkendel-

se. 
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A.1 Analysens metodiske tilgang og tilrettelæggelse 

Analysen er gennemført i perioden fra d. 12. november til 19. december 2014. Den er hovedsageligt 

gennemført som en kvalitativ analyse. Der er gennemført interview og workshopforløb med 37 medar-

bejdere i 29 kommuner samt interview med 8 producenter og leverandører af talegenkendelse og 8 

perspektiverende interview med andre brugere af talegenkendelse og relevante videnspersoner. Med 

henblik på at understøtte analysens validitet har interviewene omfattet de fleste kommuner, som har 

praktiske erfaringer med talegenkendelse, ligesom dataindsamlingen har omfattet kommuner i alle 

dele af landet, kommuner af varierende størrelse, kommuner som har valgt at gennemføre meget 

omfattende investeringer, kommuner som har valgt at begrænse anvendelsen til mere koncentrerede 

pilotforsøg, eksempler på anvendelse i en række forskellige dele af den kommunale forvaltning mv. 

Disse erfaringer er endvidere blevet perspektiveret gennem dataindsamling i kommuner uden erfaring 

med talegenkendelse.  

Endelig har analysen inddraget desk research af såvel danske som internationale kilder med henblik 

på kortlægning af erfaringer med brug af talegenkendelse, teknologiudviklinger, markedsudvikling mv. 

såvel som datatræk i relevante internationale databaser. 

A.2 Oversigt over interviewdeltagere mv. 

Nedenstående tabeller giver et samlet overblik over deltagere i interview mv. 

 

Kommuner 

 Marie Girke Jørgensen, Assens Kommune  Amnon Salimanov, Københavns Kommune 

 Mette Vaaben Mortensen, Ballerup Kommune  Birgitte Rønnow, Lolland Kommune 

 Thorbjørn Mikkelsen, Billund Kommune  Mie Jeanne Madsen, Lolland Kommune 

 Johannes Nilsson, Bornholms Regionskommune  Jan Møller, Odder Kommune 

 Birgit Søtrup, Esbjerg Kommune  Carl Østergaard, Odense Kommune 

 Henrik Brix, Favrskov Kommune  Peter Bo Christensen, Rebild Kommune 

 Søren Gormsen, Favrskov Kommune  Jens Kjær, Randers Kommune 

 Maibritt Berg, Fredericia Kommune  Karsten Karlsen, Skanderborg Kommune 

 Johnny L. Madsen, Frederiksberg Kommune  Stig Lillegaard Bertelsen, Sorø Kommune 

 Jens Wolsing, Frederikshavn Kommune  Frederik Mølgaard Thayssen, Syddjurs Kommune 

 Jesper Storgaard, Greve Kommune  Steen Lindkvist Nielsen, Viborg Kommune 

 Jan Bach Nielsen, Haderslev Kommune  Eva Minke Andersen, Aabenraa Kommune 

 Nanna G. W. Eliasen, Haderslev Kommune  Hanne Nors, Aabenraa Kommune 

 Hanne Damsholt, Halsnæs Kommune  Helle Lund Hallmann, Aabenraa Kommune 

 Susanne Astrup, Hedensted Kommune  Joan Martinussen, Aabenraa Kommune 

 Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune  Hanne Weje Hangstrup, Aalborg Kommune 

 Tina Kragelund, Hørsholm Kommune  Tage Hadenfeldt, Aalborg Kommune 

 Henrik Hauschildt Juhl, Kalundborg Kommune  Janne Kærvig Jensen, Aalborg Kommune 

 Poul Ib Pedersen, Kolding Kommune  
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Producenter og leverandører af talegenkendelse 

 Jens Otto Kjærum, Dictus  Joachim Killerich Selsnæs, MIRSK 

 Claus Klint, IBM  Klaus Akselsen, MIRSK 

 Kim Tidemann Jørgensen, KMD  Jens Kring, Nuance 
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Andre brugere af talegenkendelse og øvrige interviewdeltagere 
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 Lone Petersen, Danmarks Radio  Klaus Nielsen, Region Sjælland 

 Jenni Birklund, Folketinget  Ejler Ejlersen, Region Syddanmark 

 Susanne Kvist Jensen, Folketinget  
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