
Token blend i svenskt 
teckenspråk 
Hur teckenrummet används av programledare i ett tv-program 

Tommy Lyxell 

Institutionen för lingvistik 

Examensarbete 15 hp  

Teckenspråk 

Vårterminen 2016 

Handledare: Pia Simper-Allen 

English title: Token blend in Swedish sign language. How the signing 

space is used by presenters in a tv-programme. 



Token blend i svenskt teckenspråk 

Hur teckenrummet används av programledare i ett tv-program 

Tommy Lyxell 

Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur programledare i ett tv-program för teckenspråkiga ungdomar använder 
sig av token blend i svenskt teckenspråk. Det teoretiska ramverket för studien är mental space theory 
som hämtats från kognitiv lingvistik och har vidareutvecklas för teckenspråk av den amerikanske 
lingvisten Scott Liddell. Inom denna teori är man bland annat intresserad av att studera hur det tomma 
området framför kroppen kan ge mening i teckenspråket. 

Studien visar att bruket av token blend är vanligt i redaktionella texter som presenteras i ett tv-
program. Stödanteckningar på skriven svenska tycks inte påverka bruket av token blend. Frekvensen 
av token blend är jämförbar med en sakprosatext som framförs utan skrivet manuskript. Däremot är 
blicken riktad mot kamerorna och knappast alls mot token, vilket annars är vanligt i spontant 
språkbruk. 

Abstract 
I this study, the use of token blends in the language of presenters from a tv-programme with news for 
young people who speaks Swedish sign language, is analyzed. The theoretical framework for this 
study is mental space theory, which is part of cognitive linguistics, and have been elaborated for sign 
language by the American linguist Scott Liddell. Within this theory linguists are amongst other things 
interested in how meaning is created in the signing space in front of the body. 

The study shows that token blend is common in editorial text that is presented in a TV-programme. 
Supporting notes in written Swedish doesn’t seem to interfere with the use of token blends. The 
frequency of token blend is comparable with ordinary prose that is produced without written 
manuscript. However, the eye gaze is mostly directed at the camera and not at token, which otherwise 
is common in spontaneous language use. 
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 Inledning 
Som språkrådgivare vid Språkrådet är jag intresserad av vilken roll teckenrummet har i redaktionellt 
framställda texter på teckenspråk. Bruket av teckenrummet har en textbindande funktion och gör att 
teckenspråkstexter upplevs som lediga. (Winston 1991). 

När man framför förberedda texter på teckenspråk så är det nödvändigt att ha minnesstöd. I 
teckenspråk är det dock inte möjligt att ”läsa högt” utifrån en skriven textförlaga, vilket man kan göra 
med talade språk. Dels beror det på att det saknas ett skriftspråk för teckenspråk, så anteckningar 
måste göras på ett annat sätt, till exempel stödord på skriven svenska. Dels beror det på att blicken inte 
kan vara fäst mot en papperslapp. Så antingen måste tecknaren ha ett gott minne och memorera 
innehållet eller använda något annat minnesstöd.  

Vid tv-produktion i studio är det vanligt att använda sig av textprompter. Fördelen med denna teknik 
är att det ger illusionen av att programledaren riktar blicken mot tv-tittaren när denne i själva verket 
fäster blicken på en rullande text. Nackdelen är att grammatiska signaler, som uttrycks genom 
blickriktning i svenskt teckenspråk, uteblir  (Hoyer och Savolainen 2015). I teckenspråk har blickens 
riktning en central funktion, inte minst i narrativa texter, där ”blickriktningen signalerar perspektivbyte 
och anger på ett entydigt sätt vem som agerar mot vem.” (Ahlgren och Bergman 2006:49). Även i 
deskriptiv text har blickens riktning en viktig funktion men är kanske inte lika avgörande för 
förståelsen (Nilsson 2008).  

Redaktionella texter (i television och på webbplatser) är en förhållandevis ny genre inom svenskt 
teckenspråk. Det saknas idag forskning om hur teckenspråket som används i mediala sammanhang är 
uppbyggt. Teckenspråksforskningen har framför allt undersökt texter som är spontant producerade, 
såväl monologer som dialoger.  

Ett annat skäl till varför jag valde detta ämne är att kognitiv teckenspråksteori skiljer sig från den 
traditionella grammatiken och ger intressanta insikter i hur ett teckenspråk är uppbyggt. Ibland kan det 
vara svårt att greppa (Nilsson 2012). Ämnesvalet gav mig möjlighet att fördjupa mina kunskaper i 
kognitiv teckenspråksteori. 

Jag vill passa på att rikta ett tack till Utbildningsradion för att jag har fått använda programmet Lilla 
Aktuellt Teckenspråk i min undersökning och stort tack till programledarna Gabriella Della Morte 
Pålstam och Nabil Tebibel för att jag kunnat studera deras språk i programmet. Jag vill även tacka min 
handledare Pia Simper-Allen för hennes noggranna läsning av mina texter och hennes kloka 
återkoppling, såväl språkligt som innehållsligt. 
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 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur två programledare i två programavsnitt av tv-programmet 
Lilla Aktuellt Teckenspråk skapar token blend, dvs. riktar tecken mot områden i teckenrummet som 
bär på betydelse. 

Mina frågeställningar är: 

• Hur tillämpas token blend i tv-programmet Lilla Aktuellt Teckenspråk? 

• Var riktar programledarna blicken när tecken riktas mot token? Är det någon skillnad om det 
är en eller två programledare i studion? 

• Förekommer stacked och opposing token i de undersökta programavsnitten? 

• Vilken syntaktisk placering har pekningar och riktade tecken mot token i förhållande till 
nominalfraser? 

• Hur vanligt är token blend i de undersökta programmen jämfört med sakprosatexten som 
undersökts i Nilsson (2008)? 

En hypotes är att det förkommer färre riktade tecken mot token i Lilla Aktuellt Teckenspråk än i 
sakprosatexten i Nilsson (2008), eftersom programledarna kan påverkas av det svenska skriftspråket.  

 Bakgrund 

3.1 Teckenrummets funktion 
I svenskt teckenspråk, liksom i andra teckenspråk, används utrymmet framför kroppen för skapa 
betydelse. Så här beskriver Ahlgren och Bergman (2006:47) om teckenrummet: 

 

Teckenspråket utnyttjar olika positioner och riktningar i det tredimensionella rummet 
framför den tecknande, det s.k. ”teckenrummet” (eng. signing space). Teckenrummet 
skulle rent fysiskt kunna vara avgränsat av armarnas räckvidd, men är i själva verket 
mindre. I höjdled sträcker det sig från midjan och upp till en bit ovanför huvudet. Åt 
sidorna och framåt begränsas det i stort sett av att armarna normalt inte sträcks ut helt 
i armbågsleden. Teckenrummet utnyttjas genom teckens riktningsmodifiering, men 
också genom blickriktningen som på olika sätt kan bidra till innehållet.  

 

I den tidiga teckenspråksforskningen använde sig forskare av termer från den då rådande 
språkforskningen. Ett skäl till det var att ”there was an eagerness among those studying ASL to 
demonstrate that ASL was a legitimate human language” (Liddell 2003:71). Men eftersom tecknade 
språk har drag som inte kan beskrivas med termer från allmän språkvetenskap har nya termer behövt 
myntas. För språkliga drag som inbegriper teckenrummet har termer som loci, referensmärkning, 
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lokalisation, rolltagning (eng. referential shift), plats- och persondeixis använts  (Ahlgren och 
Bergman 2006, Ahlgren 1984). Gemensam för dessa termer är att de pekar mot referenter i 
teckenrummet framför tecknarens kropp.  

Ett unikt drag i teckenspråk är att de manuella artikulatorerna, dvs. händerna, är synliga till skillnad 
från i talade språk där artikulatorerna i talapparaten inte syns (Bergman 2007). Artikulatorerna kan 
utföra rörelser i riktningar i tomma områden i framför kroppen på ett sådant sätt att dessa områden 
tilldelas en betydelse (Liddell 2003). 

Att lära sig hur teckenrummet används i teckenspråk en utdragen process. Såväl hörande som döva 
barn pekar mot föremål i den omedelbara omgivningen i tidig ålder. Döva barn använder dock 
symboliska gester i större utsträckning än hörande barn. Sedan sker en utvecklingsgång mot tecken, 
pronominella pekningar och avbildande tecken, som beskriver föremåls relationer i rummet (Bergman 
2012). Det dröjer till 5–6 års ålder innan teckenspråkiga döva barn riktar tecken mot områden i 
teckenrummet på samma sätt som vuxna gör. Vid mer komplex användning av teckenrummet, som 
referential shift within serial verb constructions, kan det dröja ända till 9–10 års ålder innan barnet till 
fullo behärskar det (Emmorey 2002). Vuxna andraspråksinlärare har svårigheter att lära sig använda 
teckenrummet på ett korrekt sätt. Dels handlar det om att lära sig koordinera händernas rörelser, dels 
att rikta tecknet åt rätt håll. Detta kan vara ett skäl till att andraspråksinlärare använder avbildande 
tecken i mindre utsträckning än förstaspråkstalare  (Nilsson och Ferrara 2016). 

Bruket av teckenrummet har en textbindande funktion och skapar kohesion i en teckenspråkstext. 
Kroppen, huvudvridning och blickriktning samverkar med de tecknen som riktas i teckenrummet.  
(Winston 1991). 

3.2 Kognitiv lingvistik 
Inom kognitiv lingvistik studerar man språket ”som en del av en större, allmän kognitiv förmåga, och 
inte skild från andra kognitiva funktioner i hjärnan” (Vogel 2011:19). Den kognitiva lingvistiken växte 
fram under 1970-talet som en reaktion mot strukturalismen, som gör tydlig åtskillnad på språksystem 
och språkanvändning. 

Vogel (2011) tar upp fyra grundläggande antagande inom kognitiv semantik som är en gren inom 
kognitiv lingvistik: 

• Språklig betydelse är perspektivisk 
• Språklig betydelse är dynamisk och flexibel 
• Språklig betydelse är encyklopedisk och integrerad i övriga kognitiva förmågor 
• Språklig betydelse baserar sig på användning och erfarenhet 

 
Kognitiv semantik handlar om språklig betydelse, den språkliga formen är av underordnat intresse. För 
att beskriva betydelsen i ett yttrande är det inte nödvändigt att gå via språkets syntax och morfologi 
enligt forskare inom kognitiv lingvistik. Istället kan ord analyseras i två delar: en fonologisk pol och 
en semantisk pol. Språkljud uppfattas av hörseln och tolkas som en instans den fonologiska polen som 
i sin tur aktiverar den semantiska polen. Samma förhållande gäller för tecknande språk, men med den 
skillnaden att den fonologiska polen inte aktiveras av språkljud utan av manuella tecken och icke-
manuella grammatiska signaler. Detta gäller även för större språkliga enheter som satser och 
meningar. ”Cognitive grammar applies this concept to all instances of language use. That is, a 
sentence differ from a single word only in the complexity of the symbolization.” (Liddell 2003:87). 
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I mitten av 1990-talet föreslog den amerikanske teckenspråksforskaren Scott Liddell (Liddell 2003) ett 
nytt sätt att beskriva teckenrummets funktion. Det teoretiska ramverket hämtades från kognitiv 
lingvistik och de forskningsgrenar som benämns mental space theory (Fauconnier 1985) och 
conceptual blending theory  (Fauconnier och Turner 2002). Inom denna teoribildning är man 
intresserad av konceptuella enheter och relationen mellan dem. De konceptuella enheterna är kognitiva 
processer som sker i hjärnan. Liddell menar att detta teoretiska ramverk gör det möjligt att beskriva 
hur tomma område framför kroppen skapar betydelse i teckenspråk. För att komma åt betydelsen 
behöver man förstå hur språkbrukaren tolkar det språkliga uttrycket som det uppenbarar sig i 
tomrummet.  

3.2.1 Real space och real space blend 

Liddell har till ovanstående teorier tillför kategorin real space. Real space skiljer sig från andra 
mentala rymder på det sätt att det finns en koppling till den fysiska världen. Real space är enligt 
Liddell ”a person’s current conceptualization of the immediate environment based on sensory input” 
(Liddell 2003:82, citerat från Liddell 1995). Real space handlar inte om ”verkligheten” som den 
utspelar sig framför ögonen – vilket termen kan förleda en att tro – utan är en konceptualisering av en 
situation som det framstår utifrån tecknarens perspektiv. Tecknaren använder språkliga uttryck mot 
tomma områden i teckenrummet (real space) och skapar därmed real space blend. Lyssnaren behöver i 
sin tur konceptualisera blandningen (eng. blend) så att det motsvarar den konceptualisering tecknaren 
gör. 

Real space förekommer även i talade språk. När vi talar använder vi nämligen ibland gester som tillför 
ytterligare betydelse till yttranden. Gesterna utförs i real space samtidigt som talat språk används 
(MacGregor 2004). Inom forskning av talade språk har man traditionellt inte betraktat gester som en 
del av det språkliga systemet. Men under de senaste årtiondena har forskare börjat intresserat sig för 
gesters funktion i talade språk (McNeill 2000).  På ett sätt är det lättare att analysera vad som är real 
space i talade språk eftersom gesterna utförs i en annan modalitet än det talade språket. I teckenspråk 
uttrycks gester i samma modalitet som tecken, vilket gör att gränsen mellan gester och tecken ibland är 
oklar. Många tecken har sitt ursprung i gester och har med tiden konventionaliserats och blivit fasta 
tecken i teckenspråkets lexikon (Liddell 2003). 

För att betydelse ska uppstå i de tomma områdena framför kroppen krävs att det sker en blandning 
mellan real space och andra mentala rymder. De andra mentala rymderna utgörs av språkliga ledtrådar 
(lexikala tecken), encyklopediska kunskaper (ämneskunskaper) och gemensamma erfarenheter som 
samtalsparterna kan referera till. 

Det finns olika typer av real space blend. När delar av tecknarens kropp och händer ingår i en 
blandning kallas det enligt Liddells (2003) för surrogate blend (sv. surrogatblend). En sådan 
blandning är topografisk och konceptualiserar ett skalenligt rumsligt förhållande i området kring 
kroppen. En surrogatblend kan innehålla osynliga element vilka realiseras genom riktade tecken, 
blickriktning, gester eller expressiva uttryck. En annan typ av blandning är token blend, som skapas i 
tomma områden framför kroppen när tecken riktas mot dessa områden och en blandning sker med 
entiteter från en annan mental rymd. Blendentiteter i dessa blandningar kallar Liddell (2003) för token. 
Token blend skiljer sig från surrogatblend på så sätt att det inte existerar ett topografiskt förhållande 
mellan entiteterna i dessa blandningar. ”A token merely exist as an isolated entity within a token 
space, where concepts like near, far, above, and below ar not relevant” (Liddell 2003:190). En tredje 
typ av blandning är depicting blend, som består av avbildande verb och deras rumsliga relation till 
andra entiteter i en blandning. Avbildande verb beskriver händelser och tillstånd (Liddell 2003). Två 
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blandningar kan uttryckas samtidigt och delas in i partitionable zones, där olika dela av kroppen ingår 
olika blandningar. Den ena delen kan ingå i en surrogatblend och den andra delen i en depicting blend  
(Dudis 2004). 

Växlingar mellan olika real space blend sker ständigt i teckenspråk. Liddell har noterat att så många 
som 20 real space blend kan förekomma under en minut narrativ text  (Liddell 2003). Utmaningen för 
lyssnaren är att hålla reda på alla blendentiteter. Tidigare fanns det en uppfattning bland forskare att 
funktionen hos loci (även kallat referensmärkning) var att fysisk placera referenter i teckenrummet och 
sedan referera till dessa på ett konsekvent sätt. Enligt Liddell är detta inte den främsta funktionen med 
real space blend, utan det är att ge ”a real-time partial demonstration of the event being described.” 
(Liddell 2003:154). En blendentitet kan flyttas mellan olika områden i samma berättelse. 

Alla blendentiteter i en real space blend måste inte beskrivas eller pekas ut. Tecknaren förlitar sig på 
lyssnarens kunskaper i språkets grammatik, kännedom om ämnet, encyklopediska kunskaper och 
erfarenheter, som tillsammans fungerar som ett stöd för att skapa motsvarande konceptuella blandning 
hos lyssnaren. ”Although the clues provided by the signer are minimal, they are sufficient, given the 
context of the discussion and the background knowledge of the two signers.”  (Liddell och Vogt-
Svendsen 2007). 

3.2.2 Token blend 

Kännetecknande för token blend är att det är en blandning där tecknarens kropp inte är en del av 
blandningen. I surrogatblend och depicting blend ingår delar av kroppen i blandningen. “Token blends 
are created by blending an area of space and some conceptual content. Signers can direct signs toward 
tokens to refer to that conceptual content” (Liddell 2003:221). Token kan bara uppstå i områden 
framför kroppen, till skillnad från en surrogatblend där tecknaren kan placera händerna i alla 
riktningar från kroppen. 

En token blend kan bestå av två token som placeras i skilda områden. Då kallas det för opposing token. 
Ibland samsas flera token inom samma område. När detta sker kallas det för stacked token. Ofta har 
blendentiteter i stacked token nära anknytning till varandra (Nilsson 2008). 

Token behöver realiseras på något sätt. Det sker genom att ett tecken eller en pekning riktas mot ett 
område framför kroppen. Riktade tecknen kan enligt Liddell (2003) delas in i tre kategorier: utpekande 
verb, lexikala tecken och pekningar. 

Utpekande verb är tecken som utförs i riktningar i teckenrummet. Dessa kan delas in i två 
undergrupper: tecken som grammatiskt måste riktas mot token och tecken som inte måste riktas mot 
token. När de riktade tecknen är verb kallas de ibland för utpekande verb. Ett exempel på ett 
utpekande verb som obligatoriskt måste kopplas till ett token är tecknet PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET. 
Exempel på ett riktat tecken som inte måste kopplas till ett token är tecknet FRÅGA. När det kopplas 
till ett token fungerar det däremot som ett utpekande verb. 

Lexikala tecken är fasta tecken som vanligtvis beskrivs i ett teckenspråkslexikon.  De har en betydelse 
som kan lätt kan beskrivas och kan förstås utanför ett språkligt sammanhang. Fasta tecken riktas 
normalt inte, men det är möjligt att utföra fasta tecknen i områden som associeras med ett token. Ett 
exempel på ett sådant tecken i det undersökta materialet är tecknet GRUPP, som riktas mot ett område 
som redan tilldelats betydelsen ’EU-parlamentet’. Betydelsen hos denna token blend blir då ’en grupp 
EU-parlamentariker’. 
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Pekningar är gester som riktas mot områden i teckenrummet och skapar token. Den vanligaste formen 
av pekningar är ett utsträckt pekfinger som riktas mot ett område eller en punkt i real space. En annan 
vanlig form är den knutna handen med utsträckt lillfinger. I sin grundform står det för bokstaven eller 
prepositionen i, men när tecknet riktas mot ett område i teckenrummet kan det fungera som en 
pekning. 

Verb kan vara transitiva eller intransitiva. Ett transitivt verb är ett verb som beskriver en handling som 
påverkar något. Tecken som är transitiva kan riktas i real space. Inom kognitiv lingvistik säger man att 
den semantiska polen hos ett transitivt verb består av en trajektor och ett landmärke (Langacker 1991, 
Liddell 2003). Trajektorn är det konceptuella elementet som utför aktiviteten, medan landmärket är det 
målet eller mottagaren av denna aktivitet, typiskt ett indirekt objekt i en sats. ”When a typical 
transitive indicating verb is directed toward a single entity, that entity will correspond to the verb’s 
landmark” (Liddell 2003:105). Så landmärket i den semantiska polen hos transitiva verb kopplas ihop 
(eng. mapping) med entiteter från en annan mental rymd i en token blend. Den fonologiska polen i 
teckenspråk motsvaras av tecknets form i real space och har en symbolisk relation till den semantiska 
polen. Ett exempel är det riktade tecknet TITTA-PÅ. Riktningen sker mot en eller flera blendentiteter i 
en real space blend och det sker en koppling mellan landmärket i den semantiska polen hos tecknet 
TITTA-PÅ och blendentiteten/erna i real space blend. Betydelsen skapas av sammanhanget. Tecknet 
TITTA-PÅ brukar normalt inte följas av ett fast tecken i positionen som ett indirekt objekt, utan det är 
området i teckenrummet som får funktionen som indirekt objekt. ”To understand the significance of 
the ways these sign point, signers need to make use of context and the general cognitive ability to 
make associations.” (Liddell 2003:176). 

 

 

Figur 1. En schematisk bil av hur landmärket i den semantiska rymden för det utpekande verbet SAY-NO-

TO koppas till entiteter i real space. Bilden är hämtad från Liddell (2003:116). 

Normalt brukar intransitiva verb inte riktas i teckenspråk, men enligt Liddell finns det en liten grupp 
intransitiva tecken som kan riktas mot blendentiteter i real space. Ett exempel är tecknet ENSAM (i 
betydelsen ’att vara ensam’). Om tecknet utförs nära kroppen betyder det att berättarjaget är ensam 
och utförs tecknet i ett område framför kroppen är det någon annan som avses. 

Ovanstående är exempel på riktade tecken. Allra vanligast är att token realiseras genom en pekning. 
Pekning består av ett utsträckt pekfinger som meningsfullt riktas mot blendentiteter i en token blend. 
Även lillfingret kan användas för att pekat mot blendentiteter. 

En annan form av pekning kan utföras med hjälp av den nominala klassifikatorn PERSON. 
Klassifikatorn liknar tecknet PERSON som tecknas med måtthanden i en rörelse nedåt. Det som skiljer 
den nominala klassifikatorn PERSON från tecknet PERSON är att rörelsen hos klassifikatorn är 
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reducerad och att munrörelsen från det föregående substantivet fortsätter medan den nominala 
klassifikatorn utförs. I narrativa texter används klassifikation PERSON för viktiga referenter som 
troligen kommer att nämnas igen  (Bergman och Wallin 2001). Denna klassifikator annoteras 
PERSON@kl i singularform och PERSON.FL@kl eller PERSON.MULTI@kl i flertal, och kan riktas mot 
token. 

3.3 Textgenrer på teckenspråk 
Inom den tidiga teckenspråksforskningen var forskare framför intresserade av att studera narrativa 
texter. Narrativa texter har en struktur som kan delas in i tre delar: inledning, episod och avslutning. I 
episoddelen finns det en tydlig kronologisk struktur  (Ahlgren och Bergman 1994). 

Vad jag känner till finns det få studier av sakprosatexter på teckenspråk. Amundsen (2007) studerade 
hur tematisk koherens används en teckenspråkig sakprosatext som handlar om olika flygplanstyper. 
Amundsen studerade hur koherensen skapas med referentiella kedjor, gränsmarkörer och 
diskusmarkörer. Undersökningen berör även teckenrummets betydelse för koherens. Amundsen 
nämner mental space theory i sin studie men använder inte detta teoretiska ramverk i analysen. 

Nilsson (2008) har studerat en teckenspråkig framställning om innehållet i en bok. Det teoretiska 
ramverket för analysen är mental space theory och conceptual blending theory  (Fauconnier 1985, 
Langacker 1991, Liddell 2003). Nilsson (2008) har studerat hur olika real space blend uppträder i en 
sakprosatext, framför allt token blend. 

Det finns inte så mycket kunskaper om redaktionella texter på teckenspråk. Det som skiljer denna 
genre från andra genrer är att originaltexter ofta är framställd på svenska. Texten översätts sedan till 
svenskt teckenspråk, ofta av samma personer som presenterar texten framför kameran – även kallade 
aktörer. 

När texten framförs är det vanligt att det finns en bisittare som sitter nära kameran och ger 
återkoppling till aktören. Bisittarens roll är också att kontrollerar att texten är korrekt och upplevs som 
idiomatisk. Alla aktörer har inte förmågan att bearbeta en redaktionellt skriven text, internalisera och 
framföra den på teckenspråk. Det krävs kunskaper om och färdigheter i olika språkliga register  
(Hoyer och Savolainen 2015). 

 Metod och material 

4.1 Undersökningsmaterialet 
Det undersökta materialet består av 11 minuter text (5:30 min plus 5:30 min) som framförs av 
programledare i två avsnitt av aktualitetsprogrammet Lilla Aktuellt Teckenspråk som sändes i januari 
2016. Lilla Aktuellt Teckenspråk är ett nyhetsprogram som vänder sig till teckenspråkiga ungdomar 
och sänds i Barnkanalen en gång i veckan under skolterminerna. En del inslag hämtas från Lilla 
Aktuell, som vänder sig till hörande barn och ungdomar och bearbetas till teckenspråk. En del inslag 
framförs av teckenspråkiga reportrar speciellt för den teckenspråkiga publiken. 

mailto:PERSON.MULTI@kl
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Lilla Aktuellt Teckenspråk leds normalt av en programledare som berättar om aktuella 
nyhetshändelser och på- och avannonserar reportage som visas i programmet. I ett av programmen 
som jag undersökte fanns det två programledare i studion. Anledningen till detta var att man i detta 
program, som var ett jubileumsprogram, gjorde tillbakablickar i de tidigare 100 sända programmen. I 
denna undersökning studeras bara programledarnas språkbruk, inte vad som tas upp i reportagen. 

4.2 Informanter 
Båda programledarna, en kvinna och en man i 25-årsåldern, har svenskt teckenspråk som sitt första 
språk och har gått i en specialskola för döva och hörselskadade elever, där svenskt teckenspråk och 
svenska är undervisningsspråk. Den kvinnliga programledaren har studerat vid Institutionen för 
mediekunskap, JMK, vid Stockholms universitet. Den manliga programledaren är uppvuxen i en 
teckenspråkig familj, där föräldrar och syskon har teckenspråk som sitt första språk och även 
behärskar andra nationella teckenspråk. 

4.3 Hur data har behandlats 
De inspelade tv-programmen digitaliserades och importerades till ELAN (EUDICO Linguistic 
Annotator) version 4.9.3 (Max Planck Institute for Psycholinguistics 2016), som är ett datorprogram 
som ofta används för annotering av teckenspråk. Jag skapade fem annotationsrader: glosa, token, 
rumslig placering, blickriktning och kommentar. Jag annoterade bara de textavsnitt som jag bedömde 
innehöll token. 

 

 

Figur 2. Annotering av programledarnas språk i ELAN. 

 



 

9 

Tecken nedtecknas vanligtvis med ett svenskt ord som ligger nära i betydelse med tecknet, också 
kallad glosa. Nedteckningen sker med versaler, t.ex. TECKEN. Varje tecken har en unik beskrivning 
som gör att det går att identifiera dem. En del tecken kan behöva beskrivas med flera ord och då 
används bindestreck mellan orden, t.ex. PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET. Sammansättningar beskrivs med 
cirkumflex-symbol (^), t.ex. HEM^LAND. En del tecken som har samma betydelse men ser olika ut kan 
beskrivas med den handform som används, t.ex. ARBETA(GG), där G-handen används. Jag har så långt 
som möjligt följt de uppslagsord som finns i Svenskt teckenspråkslexikon (2014).  

I övrigt har jag följt de annoteringskonventioner som finns beskrivna i Annoteringskonventioner för 
teckenspråkstexter  (Wallin och Mesch 2015). Förutom att skriva glosor för tecken kan ytterligare 
information kan läggas till när det gäller teckenutförandet. Detta görs med en @-symbol följt av en 
bokstavskombination. En lista med över de annotationskonventioner som används i denna studie finns 
i Figur 3: 

 

Annotation Betydelse 

@b Bokstaverat tecken 

@en Egennamn, dvs. namn som har ett fast tecken. 

@kl Klassifikator 

.FL@kl Pluralform av klassifikator som utförs med en svepande horisontell rörelse 

.MULTI@kl Pluralform av klassifikator som utförs med måtthanden i upprepande 
nedåtgående rörelse med samtidig sidoförflyttnin. 

Figur 3. Tilläggsinformation vid beskrivningar av tecken. 

 

I undersökningen skapade jag två datablad, ett för vartdera programmet, där jag antecknade de riktade 
tecknen samt de token som de riktades mot (Figur 4). Jag annoterade även nominalfraserna, den 
syntaktiska placeringen jämfört med de riktade tecknen och om blicken riktades mot token. En 
preliminär analys gjordes om det var en opposing eller en stacked token, eller om det vart en annan typ 
av blendentitet. 
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Figur 4. Datablad med förekomster av token i ett av programmen av Lilla Aktuellt Teckenspråk. 

För att beskriva token har Liddell (2003) skapat ett annoteringssystem där vertikalstreck anger vilket 
token som avses. Om ett token kopplas till entiteten flicka och en pekning sker mot detta token 
används annotationen PEK→|flicka|. Ord inom vertikalstrecket visas med upphöjt teckensnitt. Den 
horisontala pilen anger att pekningen riktas mot token, vars betydelse anges inom vertikalstreck. Om 
betydelsen ännu inte är känd, så anges det med →x. Ett riktat tecken mot ett token annoteras med en 
glosa, t.ex. FRÅGA→x. En del riktade tecken kan utföras mellan två områden som associeras med token 
och annoteras exempelvis så här: PÅVERKAx→y. För att beskriva tecken som riktas mot områden i 
teckenrummet som kopplas till token för platser används →L, eller om betydelsen hos platsen är känd 
→|New York|, och tecken som utförs vid områden som associeras med platser ↓L eller ↓| New York|. Lexikala 
tecken som normalt inte riktas i teckenrummet men som riktas mot ett token annoteras med 
hakparenteser, [FRISK]→|Nubia|. Tecknet FRISK kopplas till en entitet som representerar en flicka vid 
namn Nubia. 

Det kan vara svårt att skapa sig en tydlig bild av teckenspråkstexter enbart genom att läsa nedtecknade 
annotationer. Så för att åskådliggöra hur tecken riktas i teckenrummet använder jag mig även av 
stillbilder från videoinspelningarna och som jag försett med ritade figurer och linjer. Nackdelen med 
bildillustrationer är att det kan framstå som att områden för token är välavgränsade och synliga, vilket 
de inte är i verkligheten. Därför har jag använt streckade linjer istället för heldragna. 

4.4 Etiska överväganden 
Även om tv-program är offentliga handlingar ville jag försäkra mig om ett medgivande från 
producenten för Lilla Aktuellt Teckenspråk och de båda programledarna. Det är svårare att 
anonymisera texter tecknade språk jämfört med talade språk. I teckenspråk ser man nämligen 
upphovspersonen till texten. Så är inte fallet för skriven text eller vid talade inspelningar. Där ser man 
inte upphovspersonen (även om det ibland går att identifiera personer genom röstkvaliteten). Ett sätt 
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anonymisera texter på teckenspråk är att att låta en annan person återberätta innehållet, men då är 
risken stor att texten inte blir identiskt med ursprungstexten. 

Producenten och programledarna gav sitt medgivande att använda programmen i min undersökning. 
Programledarna gav också tillstånd till att använda fotografier av dem i rapporten. 

 Resultat 
I materialet fann jag 117 förekomster av riktade tecken, pekningar och lexikala tecken som riktas mot 
eller utförs vid token. I båda tv-programmen förekommer det frekvent användning av token till vänster 
och höger om programledarna. Dessa har jag har kategoriserat enligt följande huvudrubriker: opposing 
token och stacked token. Jag har också funnit exempel på token som kan kategoriseras på annat sätt, 
vilket jag redovisar under andra rubriker: token med teckenfragment, pekning mot ett tidigare token, 
förflyttning av token, platser och token som diskursmarkör. Jag har sammanställt en lista med tecken 
som realiserar token och kategoriserat dem enligt följande kategorier: pronominella pekningar, riktade 
tecken som måste riktas mot token och lexikala tecken. Det finns några tecken som jag inte lyckats 
placera i ovanstående kategorier och därför tar upp i diskussionsdelen. Därefter tar jag upp några 
iakttagelser vad gäller blickriktning, det syntaktiska förhållandet mellan nominalfras och token, och 
den textbindande funktionen hos opposing token.  

5.1 Token 

5.1.1 Exempel på token 

Token kan pekas ut på olika sätt, genom pekningar eller riktade tecken. Bilden i Figur 5 visar hur en 
pekning riktas mot ett token med betydelsen ’personer som mördade under Förintelsen’. Annoteringen 
till höger om bilden visar hela meningen. I Figur 6 kan man se att flera tecken riktas mot ett token som 
finns i ett området till höger i axelhöjd. Betydelsen hos detta token framkommer i bisatsen som kan 
översättas med ”som blev mördade under andra världskriget, dvs. Förintelsen”. 

 

Översättning 

”[…] hedra personer, som blev mördade under 
andra världskriget, dvs. Förintelsen.” 

 

Annotation 

HEDRA→x  PERSON.MULTI@kl→x  PEK→x PERF  

MÖRDA@rd  UNDER  ANDRA VÄRLD^KRIG  
FÖRINTELSEN 

Figur 5. Pekning mot ett token. 
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HEDRA→x  PERSON.MULTI@kl→x   PEK→x   

Figur 6. Riktade tecken och pekning mot token x, som genom bisatsen får betydelsen ’personer som 

mördades under andra världskriget under Förintelsen’. 

 

5.1.2 Token bredvid ett teckenfragment 

Enligt Liddell (2003) är blendentiteter i token blend osynliga till skillnad mot surrogatblend där delar 
av tecknarens kropp ingår i blandningen. I surrogatblend finns det både synliga och osynliga surrogat. 
Jag har noterat token blend som möjligtvis kan sägas innehålla synliga element. Det sker efter 
tvåhandstecknet GRUPP. Ett teckenfragment lämnas från tecknet lämnas kvar samtidigt som en 
cirkulär pekning sker mot området till höger om teckenfragmentet (Figur 7). Jag har hittat tre sådana 
förekomster i det undersökta materialet. Det är en användning av token som jag inte sett beskriven 
någon annanstans. 

 

  

Figur 7. Pekning mot token bredvid ett teckenfragment. 

 

5.1.3 Pekning mot ett tidigare token 

I de flesta fall tecknas nominalfraser strax före eller strax efter att riktade tecknet eller pekningar riktas 
mot området i teckenrummet. Ibland kan ett token åter realiseras längre fram i texten och behöver då 
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åter associeras med en nominalfras, men det händer att nominalfrasen inte återupprepas. Figur 8 visar 
hur tecken riktas mot ett token utan nominalfrasen upprepas.  

 

 

 

 

 

 

 

[….14 tecken…..] 

  
FÖRINTELSEN→|Förintelsen|  a) PEK→|Förintelsen|  b) HINDRA→|Förintelsen

| 

Figur 8. Pekning och riktat tecken mot |Förintelsen|. 

 
Inslaget handlar om minnesdagen av Förintelsen. Efter att det lexikala tecknet FÖRINTELSEN visas 
kommer en beskrivning av vad som är målet med minnesdagen. 14 tecken senare sker det en pekning 
mot |Förintelsen| (Figur 8a) Även om detta token inte återintroduceras med nominalfrasen 
FÖRINTELSEN är det inte svårt att förstå att det är pekning mot |Förintelsen| som avses. Det 
efterföljande tecknet HINDRA→|Förintelsen| riktas också mot samma token (Figur 8b) och ger betydelsen 
’förhindra att Förintelsen upprepas’. 

5.1.4 Förflyttning av token 

I följande exempel flyttas ett token som är placerat snett fram till vänster till ett område vid på höger 
sida axelhöjd och flyttas sedan tillbaka igen (Figur 9). Förflyttningen sker förmodligen för att 
programledaren behöver använda området framför kroppen för att beskriva andra saker som kräver 
detta område i anspråk. 

 

   

PEK→|poliser i Sverige| PEK→|poliser i Sverige| POSS→|poliser i Sverige| 
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Figur 9. Token |poliser i Sverige| flyttas från området snett framåt åt vänster till höger axelhöjd i en ny 

blandning, och sedan tillbaka till samma område. 

 
Figur 10. Områden i teckenrummet för de fyra token som förekommer i textavsnittet i Figur 11. 

Figur 11 visar hela textavsnittet som kan översättas med ”Att vara polis i Sverige kan vara tufft 
eftersom man måste jaga och gripa tjuvar”. I början placeras token |poliser i Sverige| snett till vänster, 
men flyttas sedan till höger axelhöjd i en villkorsbisats som inleds med tecknet ORSAK. Två utpekande 
verb riktas mot det område som tidigare reserverats för |poliser i Sverige|. Tecknet TJUV talar om att 
detta token har betydelsen ’tjuv’. 

     
a) PEK→|poliser i 

Sverige| 
JOBBA   ANSTÄLLD   POLIS   VERKLIGEN 

     

KAN TUFF ORSAK PEK→|poliser i Sverige| JAGA→x   
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GRIPA@rd→x   TJUV    

Figur 11. Textavsnitt med tre token. Token |x| får betydelsen ’tjuv’ efter att tecknet TJUV tecknas.  

Texten fortsätter med en beskrivning av att polisyrket kan vara farligt, vilket sker i följande 
teckensekvens (Figur 12). Här hamnar |poliser i Sverige| återigen snett till vänster. Det possessiva 
pronomenet POSS riktas mot området där |poliser i Sverige| ursprungligen var placerat (Figur 12b). Mot 
samma område riktas tecknet I@b@rd som tillsammans med tecknet ARBETE skapar |polisyrke| (Figur 
12c-d).  

 

     

a) OCKSÅ b) POSS→|poliser i 

Sverige| 
c) ARBETE d) 

I@b@rd→|polisyrke| 
e) MYCKET 

 

    

f) FARLIGT     

Figur 12. Textavsnitt med två token blend. 

 
Sammantaget visar detta exempel att token inte måste associeras till samma område under ett helt 
textavsnitt eller ens i samma mening. Inskott av ny information kan göra att tecknaren kan strukturera 
om placeringarna i teckenrummet. I detta fall flyttades |poliser i Sverige| till vänster till höger i axelhöjd 
för att ge utrymme framför kroppen till en ny token blend. 

5.1.5 Token kopplade till geografiska platser 

Många pekningar sker mot områden som kopplas till geografiska platser. I Figur 13 används det 
utpekande verben KOMMA-DIT och KOMMA-HIT för att beskriva hur flyktingar tar sig till Sverige via 
Danmark. 
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KOMMA-DIT →|Danmark| KOMMA-HIT→|Sverige| 

   

Figur 13. Utpekande verbet KOMMA-DIT som förs till |Danmark| och sedan KOMMA-HIT från |Sverige|. 

 

Texten handlar om den stora flyktingströmmen till Europa. Många flyktingar vill ta sig till Sverige. 
För att kunna göra det behöver de passera Danmark. Det riktade tecknet KOMMA-DIT förs i en bana från 
vänster axel mot ett område nedan till höger och följs av tecknet DANMARK. Överkroppen förflyttas 
mot höger. Lite senare tecknar programledaren KOMMA-HIT, som förs i en bana från där |Danmark| är 
placerat till ett område rakt framför kroppen. Under tiden återgår överkroppen till ett neutralt läge och 
SVERIGE tecknas. 

En del lexikala tecken kan utföras i områden i teckenrummet som associeras med ett token. I Figur 14 
benämns en plats vid ett område till höger i teckenrummet som därigenom skapar ett token. 
Programledaren inleder med tecknen USA och ÖST^KUST. Tecknet ÖST^KUST utförs på höger sida. Att 
det är ett token ser man på att tecknarens kropp och huvud riktas mot höger sida. Token |USA:s östkust| 
återanvänds elva tecken senare med en distinkt pekning mot en punkt i detta område och efterföljs av 
satsen STAD NEW-YORK@en, vilket ger betydelsen ’staden New York på USA:s östkust’. 

 

    

USA [ÖST^KUST]↓L PEK→|USA:s östkust| STAD 
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NEW YORK@en    

Figur 14. Token blend med |USA:s östkust| och |New York|. 

 

Nästa exempel (Figur 15) visar det omvända förhållande mellan pekning och nominalfras. Det riktade 
tecknet I@b riktas uppåt i huvudhöjd på höger sida. Det lexikala tecken PITEÅ@en riktas sedan mot 
samma område. När ett tecken utförs högt upp indikerar det en plats som ligger längre bort, vilket 
också skvallrar om att programledaren inte befinner sig i Piteå. 

  
I@b →L [PITEÅ@en]↓|Piteå| 

Figur 15. Tecknet för staden PITEÅ utförs axelhöjd till höger i axelhöjd och skapar |Piteå|. 

5.1.6 Token som diskursmarkör 

Vanligtvis tecknas en nominalfras strax före eller efter en pekning eller ett riktat tecken mot token, 
men det är inte alltid så. I Figur 16 sker det en pekning mot token som kopplas entiteten |polisens 
lönesituation|. Denna pekning sker i slutet av ett textavsnitt som varar i 35 sekunder (se appendix 1) och 
avslutas med meningen i Figur 17. Av sammanhanget förstår man att pekningen syftar på hela den 
föregående diskussionen om polisens lönesituation. 

Hela textavsnittet består av 65 tecken och den sista meningen innehåller en pekning. PEK riktas mot 
ett område rakt framför programledaren. PEK→|polisens lönesituation| kan i detta sammanhang sägas ha 
samma betydelse som det demonstrativa pronomenet detta i svenskan.  
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Figur 16. Token blend med |polisens lönesituation|. 

 

     
MÅNGA TYCKA   PEK→|polisens 

lönesituation| 
MÅSTE FÖRBÄTTRA 

Figur 17. Mening som kommenterar en längre beskrivning av lönesituationen inom Polisen. 

 

5.2 Opposing token 
Opposing token är två token utförs vid olika områden, vanligtvis en till vänster och en till höger. Här 
nedan ges två exempel på opposing token. I det första fallet riktas lexikala tecken mot två olika 
områden och skapar en blandning (Figur 18). Ytterligare tecken riktas mot dessa opposing token och 
tillför utökad betydelse (Figur 19). I det andra fallet används både pekningar och riktade tecken mot 
två token i en blandning (Figur 20).  
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Översättning 

”Polisen Lisa tycker att hon får arbeta mer och mer 
och får allt mindre fritid.” 

 

Figur 18. Opposing token med |arbetstid| och |fritid|. 

 

Figur 18 visar en schematisk bild över hur opposing token uppträder i en token blend samt en 
översättning av textavsnittet. Två token placeras i opposition, här på varsin sida av kroppen. Det ena 
har betydelsen ’arbetstid’ och den andra ’fritid’, vilka realiseras genom tecknet ARBETA till höger om 
programledaren och tecknet LEDIG till vänster. Samtidigt som programledaren utför tecknen vrids 
överkroppen mot respektive område. Genom att rikta tecknet MER-OCH-MER mot |arbetstid| och tecknet 
MINDRE-OCH-MINDRE mot |ledig tid| skapas betydelse ’mer arbetstid och mindre fritid’ (Figur 19), 
vilket samtidigt skapar ett stacked token (se Stacked token) 

 

  
[MER-OCH-MER]→|arbetstid| [MINDRE-OCH-MINDRE]→|fritid| 

Figur 19. Tecknet MER-OCH-MER riktas mot |arbetstid| och MINDRE-OCH-MINDRE mot |fritid|. 

 



 

20 

    
a) PEK→x b) PERSON@kl→x c) IN@b^LANDS^MINISTER d) PEK→y 

    

e) PERSON@kl→y f) RIKS^POLIS^CHEF g) FRÅGA→ |inrikesministern| h) FRÅGA→|rikspolischefen| 

Figur 20. Pekningar och riktade tecken mot två opposing token. 

 

I teckensekvensen i Figur 20 förekommer det två token: |inrikesministern| och |rikspolischefen|. 
Programledaren berättar att en reporter ska träffa inrikesministern för att ställa frågor. Området till 
höger allokeras genom att en pekning och den nominala klassifikatorn PERSON@kl riktas mot höger. 
Det efterföljande tecknet IN@b^LANDS^MINISTER gör att området till höger kopplas till entiteten 
|inrikesministern|. Programledaren säger att redaktionen även önskar att få träffa rikspolischefen. Det 
sker med en pekning och den nominala klassifikatorn till vänster och tecknet RIKS^POLIS^CHEF. 
Tecknet TRÄFFA riktas mot samma område, dvs. |rikspolischefen|. Tecknet FRÅGA riktas sedan mot 
|inrikesministern| i Figur 20g och sedan mot |rikspolischefen| i Figur 20h. Den som ställer frågorna är en 
reporter. Tecknet FRÅGA skulle kunna uppfattas ingå i en surrogatblend, där tecknarens kropp ingår i 
blandningen, men då skulle blicken förmodligen ha riktats lite högre upp i ögonhöjd med de 
konceptualiserade personerna. Nu riktas blicken istället snett nedåt mot områdena som pekas ut 
tidigare, vilket jag uppfattar som token blend. 
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5.3 Stacked token 
Med stacked token menas att flera token, som innehållsmässigt har nära anknytning, realiseras inom 
samma område i teckenrummet.  

 

    

HUNDRA^TUSEN PERSON→|100.000 personer| POSS→|100.000 personer| [HEM^LAND]↓|hemland| 

    
[KRIG]→|hemland| PEK.FL→|100.000 personer| TVINGA→|100.000 

personer| 
FLY↓|hemland| 

Figur 21. Tre stacked token till höger om programledaren. 

Figur 21 visar hela textsekvensen. De första tecknen visas i riktning rakt framför kroppen, dvs.  
HUNDRA^TUSEN  PERSON.MULTI@kl  POSS. Därefter vrids kroppen mot höger och tecknet HEM^LAND 
KRIG utförs i ett område till höger om programledaren som kopplas till entiteterna hemland och krig. 
Pekningen PEK.FL och TVINGA riktas mot samma område men syftar inte på |hemland| eller |krig| utan 
på de 100.000 personer som nämnts innan. Slutligen riktas tecknet FLY från detta område i riktning 
mot området rakt framför kroppen. Figur 22 visar i vilka område var dessa token är placerade i 
teckenrummet.  
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Översättning 

”Hundratusen personer har på grund av krig varit 
tvungna att fly från sina hemländer”.  

Figur 22. Stacked token i området till höger om programledaren. 

 

5.4 Stacked och opposing token 
Det är inte alltid att det finns en tydlig åtskillnad mellan stacked och opposing token. I samma 
textavsnitt kan samma områden i teckenrummet användas för såväl stacked som opposing token. 
Token från en tidigare token blend kan användas i en ny token blend, vilket exemplet i Figur 23 visar. 

Textavsnittet är 13 sekunder långt och handlar om lobbyarbete inom EU-parlamentet. Beskrivningen 
handlar om att en grupp EU-parlamentariker arbetar för att påverka makthavare genom lobbyarbete. 
Avsnittet innehåller fem token. Tre stacked token finns i området till vänster om programledaren. Här 
samsas |EU-parlamentet|, |EU-parlamentariker| och en specifik grupp parlamentariker som ägnar sig åt 
lobbyarbete |grupp EU-parlamentariker|. Området framför programledaren används för att beskriva 
begreppet ’lobbyarbete’. För att beskriva vad lobbyarbetet innebär används även |grupp EU-
parlamentariker| som tidigare har realiserats i området till vänster om programledaren och |makthavare| 
som realiserats i området till höger. 

 

     
a) 
[EU@b^PARLAME
NT]↓L 

SITTA b) I@b→|EU-parlamentet| c) PEK→|EU-

parlamentariker| 

ARBETA 



 

23 

     
MYCKET KOPPLA LOBBY LOBBY@b d) PEK→|lobby| 

     

BETYDA e) GRUPP→|grupp EU-

parlamentariker| 
PEK.FL→|grupp EU-

parlamentariker| 
VET VAD 

     

PEK→|grupp EU-

parlamentariker| 
VILL PEK→|grupp EU-

parlamentariker| 
f) [KÄMPA]→|grupp 

EU-parlamentariker| 
g) [FÖRSÖKA]→|grupp 

EU-parlamentariker| 

     

h) PÅVERKA|grupp 

EU-parlamentariker|→y 
i) [GRUPP]→y PEK.FL→y HA MAKT 
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KAN LYCKAS j) 
[FÖRÄNDRA]→|maktha

vare| 

  

Figur 23. Teckensekvens med både stacked och opposing token. 

 

Programledaren börjar med att visa sammansatta tecknet EU@b^PARLAMENT som utförs till vänster 
(Figur 23a). Därefter följer verbfrasen SITTA I@b, där det bokstaverade tecknet I@b riktas snett nedåt 
till vänster (Figur 23b).  

Nästa sekvens beskriver lobbyarbete. Händerna tas ner i viloläge och signalerar att stycket avslutas. 
Nästa mening inleds med en pekning mot området där två stacked token redan har realiserats (Figur 
23c). Pekningen kan uppfattas vara riktad mot |EU-parlamentet| eller mot |EU-parlamentariker|. För 
förståelsen är det är inte nödvändigt med en distinktion mellan dessa begrepp. Jämför med de svenska 
meningarna: ”EU-parlamentet har beslutat att…” och ”EU-parlamentariker har beslutat att…”. 
Programledaren fortsätter att beskriva att en grupp EU-parlamentariker arbetar med lobbyarbete. 
Därefter placeras händerna i viloläge. 

Sedan går programledaren in på vad lobbyarbete innebär. Det inleds med det lexikala tecknet LOBBY 
och det bokstaverade tecknet LOBBY@b som tillsammans en pekning mot området rakt framför 
kroppen skapar |lobby| (Figur 23d). I denna blandning utnyttjas ytterligare två token, dels |grupp EU-
parlamentariker|, dels |makthavare| i området till höger.  

Kroppen vrids mot vänster och tecknet GRUPP riktats mot området till vänster som tidigare associerats 
med |EU-parlamentariker| och skapar |grupp EU-parlamentariker| (Figur 23e). Programledaren refererar på 
sätt till en mindre grupp EU-parlamentariker, inte alla EU-parlamentariker. Denna grupp har en tydlig 
agenda, nämligen att påverka makthavare för att få till stånd förändringar. De lexikala tecknen KÄMPA 
och FÖRSÖKA (Figur 23f-g) utförs vid samma område för |grupp EU-parlamentariker|. 

Nästa tecken är det transitiva verbet PÅVERKA som riktas från |grupp EU-parlamentariker| mot ett nytt 
token till höger (Figur 23h). Vilken entitet detta område ska kopplas till framgår av den efterföljande 
nominalfrasen GRUPP PEK.FL HA MAKT vilket skapar |makthavare|. Ett teckenfragment från tecknet 
GRUPP i den icke-dominanta handen finns kvar under hela nominalfrasen (Figur 23i). Slutligen utförs 
det lexikala tecknet FÖRÄNDRA vid |makthavare| (Figur 23j), vilket beskriver aktiviteten att få 
makthavare att genomföra förändringar.  
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Översättning 

”I EU-parlamentet finns det parlamentariker som 
arbetar mycket med lobbyarbete. Lobbyarbete 
betyder att en grupp inom EU-parlamentet driver 
frågor och försöker påverka makthavare för att få 
igenom förändringar.” 

 

 

Figur 24. Stacked token och opposing token kombineras. 

 
Figur 24 visar en schematisk bild av alla opposing och stacked token som används i ovanstående 
textavsnitt samt en översättning av textavsnittet. Exemplet visar hur betydelsen successivt byggs upp 
genom att rikta tecken mot fem token som finns till vänster, till höger och framför tecknaren. 

5.5 Textbindande funktion hos opposing token  
Att opposing token har en textbindande funktion kan illustreras med ett exempel där nominalfrasen 
utelämnas, vilket skapar oklarheter om vem som är vem. Tittaren får ändå vägledning genom av bruket 
av opposing token som fungerar som ett stöd för förståelsen. Textavsnittet handlar om lönejämförelser 
mellan nyutbildade poliser och poliser som varit i yrket en längre tid. Eftersom textavsnittet är XX 
sekunder långt, lämpar det sig inte att illustrera texten med bildillustrationer. Istället finns en 
annotation av hela texten i Appendix 1.  

Inslaget handlar om lönejämförelse mellan nyanställda poliser och poliser som varit anställda en 
längre tid. Programledaren säger inledningsvis att ”nya poliser tjänar olika mycket”, vilket är en 
felsägning. I själva verket handlar inslaget om löneskillnader mellan nya och äldre poliser. Tecknen IN 
och NY@b riktas mot x på höger sida (Figur 25a-b). Tecknet NY@b är ett adjektiv men fungerar som en 
nominalfras i detta fall. Tecknet POLIS har nämnts tidigare. Tecknet NY@b fungerar som en 
precisering av |polis| och skapar blandningen |nya poliser|. Tecknet IN riktas sedan mot y på vänster sida 
(Figur 25c). Denna gång utförs inte tecknet NY@b. Eftersom det saknas en precisering för y kan det 
tolkas som att både x och y bär på betydelsen ’nyanställda poliser’.  

Därefter sker en pekning mot höger sida (Figur 25d) och programledaren beskriver att gruppen |nya 
poliser| i snitt tjänar 26.000 kronor i månaden. Siffertecknet TJUGO^SEX^TUSEN utförs på höger sidan 
och avslutas med tecknet MÅNAD. När detta är sagt pekar programledaren mot vänster (Figur 25e) och 
utför siffertecknet TJUGO^FYRA^TUSEN^FEM^HUNDRA på vänster sida. Även denna gång saknas det en 
precisering, men eftersom det sker mot ett annat token förstår man att det är frågan om en annan 
grupp. Och eftersom det är opposing token som skapats förstår man att det sker en jämförelse mellan 
två grupper, även om det bara är gruppen nyanställda poliser som är känd för tittarna. 
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a) IN→x b) NY@b→x c) IN→y d) PEK→|nya poliser| e) PEK→y 

Figur 25. Pekning som felaktigt uppfattas riktas mot |nya poliser| (bild d). 

 
Annan information hjälper till att skapa förståelse. En projicerad bild av lönestatistik visas på skärmen 
bakom programledare. (Figur 26). Omvärldskunskaper säger också att om högre lön ska uppfattas som 
orättvis innebär det att oerfarna yrkesmän får högre lön än erfarna. 

 

  

TJUGO^SEX^TUSEN→|nya poliser| TJUGO^FYRA^TUSEN^FEM^HUNDRA→y 

Figur 26. Siffertecken riktas mot två token i en token blend. Den högra avser |nya poliser| medan 

betydelsen hos den vänstra är oklar. 

Senare i inslaget skapas en ny token blend med två opposing token. Denna gång finns |nya poliser| i 
området till vänster och en nominal klassifikator riktas mot området till höger. En bisats beskriver vad 
området till höger står för, nämligen ’poliser som har arbetat i mer än tio år’ (Figur 27). I denna token 
blend framgår det tydligt vilka områden som är kopplade till vilka token. 
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PERSON.MULTI@kl→x PERF ARBETA(GG) MÅNGA ÅR@b 

    

HITTILLS LÄNGE TIO ÅR@b 

Figur 27. Betydelsen hos token x skapas av en relativ bisats som har betydelsen ’poliser som har arbetat i 

mer än tio år’. 

5.6 Riktade tecken mot token 
Här nedan listas de riktade tecken och pekningar som riktas mot token som jag funnit i det undersöka 
programmen. Jag beskriver dem under fyra rubriker. 

5.6.1 Pekningar 

Token realiseras ofta med pekningar. En pekning består av ett utsträckt pekfinger som pekar i en viss 
riktning. Området i teckenrummet som pekningen riktas mot kopplas till en entitet i mentala rymden, 
vilka kan vara personer, föremål eller platser. Däremot har området i teckenrummet som pekningen 
riktas mot ingen förutbestämd betydelse. Betydelse skapas först när området ingår i en token blend. 
”For pronouns in general, the need to point is part of grammatical knowledge but the specific 
directions of pointing is not.” (Liddell 2003:355).  

En intressant form av pekning är det bokstaverade tecknet I@b, som utförs med lillfingret utsträckt 
uppåt och då är en preposition. I riktad form uppför den sig på samma sätt som en pekning. I det 
undersökta materialet har jag hittat tolv förekomster av det riktade tecknet I@b.  

VARA*PRO (nr 240 i svenskt teckenspråkslexikon) är ett tecken som kan fungera som en pekning. 
Tecknet utförs med en uppåtriktad och inåtvänd sprethand som förs framåt och slutar med en pekning 
med uppåtriktad handflata. Tecknets kan översättas med ”precis”, ”det var det jag menade”. Tecknet 
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kan också riktas mot en blendentitet i en token blend, t.ex. i satserna ”det var han/hon”, ”det var 
den/det”. I det undersökta materialet riktas tecknet mot |liten baby som heter Nubia|. 

Possessiva tecknet POSS riktas alltid mot token.  

Följande former av pekningar förekommer i det undersökta materialet: 

I@b PEK PEK.FL POSS VARA*PRO 

 

5.6.2 Klassifikatorer 

En speciell form av riktat tecken är den nominala klassifikatorn PERSON eller PERSON.FL@kl i 
pluralform. Ibland riktas dessa klassifikatorer mot token. Ett annat är PEK.KARTA@kl (se diskussion 
under 6.2.4). 

Förekomster av klassifikatorer i det undersökta materialet: 

PERSON.FL@kl PERSON.MULTI@kl PEK.KARTA@kl 

 

5.6.3 Utpekande verb 

Utpekande verb är verb som riktas mot token. ”Like pronouns, indicating verbs encode lexical 
meaning and also have grammatical requirements to be spatially directed.” (Liddell 2003:356). 
Förekomster av utpekande verb i det undersökta materialet: 

TITTA-PÅ UT@b KOMMA-DIT 

KOMMA-HIT PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET  

 

5.6.4 Lexikala tecken  

Lexikala tecken riktas normalt inte i teckenrummet, men när dessa tecken utförs vid ett område för ett 
token kan de ingå token blend. Oftast handlar det om substantiv men kan också vara verb.  

2:A VÄRLD^KRIG GRUPP MER-OCH-MER ÖST^KUST 

ARBETA HEM^LAND MINDRE-OCH-MINDRE LEDIG 

FRISK INKOMST PITEÅ FÖRÄNDRA 

STÄNGD    

 

Det finns också verb kan riktas i det neutrala teckenrummet utan att för den skull kopplas till entiteter i 
en token blend. Förekomster av tecken som jag bedömer ingår i denna grupp: 

FRÅGA IN PÅVERKA TRÄFFA 

GRIPA JAGA SAMMA SLÅ 

HEDRA MEDDELA SKICKA BEVAKA 

HINDRA MÖRDA   
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5.6.5 Frekvens av riktade tecken och pekningar 

I båda undersökta programmen riktas tecken eller pekningar mot token 117 gånger, 62 gånger i 
programmet som sändes 22 januari 2016 och 55 gånger i programmet som sändes 29 januari 2016.  

Hälften av dessa tecken är lexikala tecken som utför i områden i teckenrummet som förknippas med 
ett token (60 stycken). Knappt en tredjedel (43 stycken) är pekningar (PEK, I@b, POSS). Endast 12 är 
riktade tecken som riktas mot token. Lika många är klassifikatorer som riktas mot token, dvs. 12 
stycken. 

5.7 Blicken riktas mot token 
En undersökningsfråga var att studera hur blicken riktas när tecken riktas mot token. Blickriktning mot 
token är inte obligatorisk i token blend till skillnad mot surrogat i en surrogatblend, där ögonkontakten 
alltid bryts med mottagen när blicken riktas mot ett surrogat. I spontant producerade texter är det 
vanligare att blicken riktas mot token. Nilsson (2008) beskriver att blicken ibland kan riktas mot token 
innan en nominalfras eller i slutet av en nominalfras. 

I detta material är blicken i huvudsak riktad mot kameran och undantagsvis mot token. Det gäller 
oavsett om det är en eller två programledare. Att det är två personer i det ena programmet innebar inte 
att samtalet blev mer dialogiskt till sin karaktär. Texten är fortfarande monologisk. Den enda dialogen 
var i början av programmet, och då förekom inga token blend. I övrigt skedde det ordväxlingar mellan 
programledarna endast vid överlämning av ordet. Men sedan vände sig programledarna mot kameran 
igen.  

Även om blickriktningen i huvudsak är riktad mot kameran, förekommer det vid några tillfällen att 
blicken riktas mot token. Det sker när de riktade tecknen FRÅGA, PERSON@kl, IN och LIKA används 
(Figur 28). Blickriktningen mot kameran bryts när det riktade tecknet eller pekningen utförs, inte strax 
innan en nominalfras eller i slutet av en nominalfras som det beskrivs i Nilsson (2008).  

 

    
FRÅGA→x PERSON@kl→x IN→x LIKAx←→y 

Figur 28. De få gånger som blicken riktas mot token. I övrigt riktas blicken mot kameran. 
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5.8 Syntaktiskt förhållande mellan nominalfras 
och token 

En vanlig föreställning är att token ska föregås av en nominalfras (Nilsson 2008). I detta material är 
det omvända nästan lika vanligt. Knappt hälften av nominalfraserna tecknas efter det att ett riktat 
tecken eller en pekning utförs mot ett token. När det går lång tid mellan nominalfrasen och det riktade 
tecknet mot ett token är kan nominalfrasen behöva upprepas. I detta material förekommer det vid ett 
tillfälle att nominalfrasen inte upprepas trots ett riktat tecken utförs mot ett token 14 tecken efter 
nominalfrasen nämns (se Figur 8). Av sammanhanget är det ändå möjligt att förstå innehållet. 

 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Jag funderade länge på vilken typ av text jag skulle välja för min studie, ett nyhetsprogram, en 
dokumentär eller en översättning av myndighetstext på webben.  

Att jag valde programmet Lilla Aktuellt Teckenspråk var beror på att jag upplever att programledarna 
använder ett idiomatiskt språkbruk och därför tjänar som ett bra jämförelsematerial. Men detta är en 
subjektiv bedömning. Det bästa hade varit att ha en utomstående testpanel som bedömer textens 
begriplighet. Det finns en risk att när man analysera samma material under en längre tid att man blir 
för alltför välbekant med texten och har svårt att bedöma saker som förståelighet och kohesion. Men 
att använda en testpanel hade krävt mer tid än som fanns till förfogande i denna studie.  

När jag i början av februari 2016 beslöt mig för att välja Lilla Aktuellt Teckenspråk hade två avsnitt 
redan sänts i teve och fanns utlagda på SVT Play. Det var för övrigt de enda programmen som fanns 
att tillgå. Program från tidigare säsonger var borttagna. Att jag bara undersökte programledarnas 
språkbruk beror på att det fanns upphovsrättsliga frågor att ta hänsyn till.  

En tidig tanke var undersöka i vilken grad källtexter i svenska påverkar produktionen på svenskt 
teckenspråk. Men en sådan uppgift ansågs inte ligga inom ämnet Teckenspråk, utan har snarare med 
tolk- och översättningsvetenskap att göra. Därför blev uppgiften att enbart studera 
teckenspråksproduktionen i media. En fördel med detta är att man faktiskt studerar det som tittarna 
ser, nämligen teckenspråksproduktionen. Nackdelen är att man inte vet hur den skrivna källtexten 
påverkar målspråket i teckenspråk vilket var en ursprunglig tanke med denna undersökning. För att se 
hur redaktionella teckenspråkstexter skiljer sig åt från andra texttyper, t.ex. narrativa texter och 
sakprosatexter, behöver man också göra jämförelser dem emellan, men inte heller det fanns det tid för. 
Studien avgränsades därför till att göra en beskrivning av hur token blends används i Lilla Aktuellt 
Teckenspråk, vilket förhoppningsvis kan användas som jämförelsematerial i andra studier. 

6.2 Resultatdiskussion 
Det är tydligt att token blend är vanligt i Lilla Aktuellt Teckenspråk, vilket går emot min hypotes att 
det skulle förekomma mindre riktade tecken mot token i redaktionella teckenspråkiga texter som har 
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en skriven förlaga på svenska. Det sker uppenbarligen en medveten bearbetning av texten vilket gör att 
språkbruket i tv-programmet Lilla Aktuellt Teckenspråk upplevs som idiomatisk.  

Det har ibland varit svårt att göra en gränsdragning mellan olika typer av token blend. I många fall 
realiseras både opposing token blend och stacked token bland i samma blandning som i Figur 23 under 
punkt 5.4. Ska då varje token räknas som en egen token blend eller kan de ingå som en del av en annan 
token blend? Sådan gränsdragning har inte varit nödvändig för min undersökning men sätter fingret på 
att det kan vara svårt att dra gränser när vi har att göra med konceptuella entiteter. 

6.2.1 Blicken riktas huvudsakligen mot kameran 

Programledarna riktar i huvudsak blicken mot kameran i programmen. Endast i undantagsfall riktas 
blicken mot områden för token (se under 5.7). Det kan finnas en naturlig förklaring till detta. Framför 
kameran finns en textprompter som programledarna tittar på under inspelningen. Exemplet under 5.5 
att det möjligen finns en risk att förlita sig på stödanteckningar på en prompter. Smyger det sig in fel i 
texten eller om felläsning sker, kan det påverka hur programledare använder teckenrummet. 

Att blicken inte riktas mot token innebär inte att texten upplevs som svårare att förstå, men det är 
möjligt att koherensen skulle upplevas som ännu tydligare om blicken emellanåt bröts med tv-
publiken och riktades mot token. Det skulle i så fall innebära att programledarna är tvungna att 
memorera texten i större utsträckning, eftersom de inte kan titta på stödanteckningarna hela tiden. 

6.2.2 Frekvens 

En frågeställning i undersökningen var att jämföra frekvensen av token blend i Lilla Aktuellt 
Teckenspråk med frekvensen av token blend i en sakprosatext (Nilssons 2008). Även om det handlar 
om två olika textgenrer var det ändå intressant att göra jämförelser. Texten i Nilssons (2008) studie är 
10 minuter lång. Mitt undersökningsmaterial är 11 minuter långt vilket är ungefär lika lång tid. 

Nilsson (2008) redovisar inte alla token i sin studie, men i första halvan av texten redovisas omkring 
60 pekningar och riktade tecken mot token. Om man rent hypotetiskt fördubblar siffran – så att 
tidsrymden blir 10 minuter – hamnar man på 120 pekningar mot token. I mitt material har jag 
registrerat 117 pekningar och riktade tecken mot token, vilket är ungefär lika många som i Nilssons 
(2008) undersökning. Den stora skillnaden är att det förekommer fler pekningar och färre riktade 
tecken i Nilssons (2008) studie. I min studie var det vanligt att lexikala tecken utfördes vid områden 
för token. Token blend är med andra ord vanligt förekommande i redaktionella texter och visar att 
token blend är ett viktigt inslag i olika textgenrer på svenskt teckenspråk. 

6.2.3 Tokens syntaktiska placering 

Till skillnad mot den gängse uppfattningen att en nominalfras ska föregå en pekning mot ett token (se 
Nilsson 2008), är det i de undersökta programmen nästan lika vanligt att nominalfrasen kommer efter 
en pekning eller ett riktat tecken. I närapå hälften av fallen av token blend realiseras token efter det att 
riktade tecken eller pekningar riktas mot token, vilket var en intressant upptäckt. 

I de flesta fall förekommer nominalfraserna strax före eller efter pekningar och riktade tecken mot 
token, vilket inte ställer stora krav på lyssnarens arbetsminne. Endast i enstaka fall riktas ett tecken 
mot ett token som skapats i ett token blend långt tidigare i texten, men trots detta är det inga 
svårigheter att se vilken betydelse detta token har. 
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6.2.4 Lexikala tecken eller riktade tecken mot token? 

I vissa fall har det varit svårt att avgöra om ett lexikalt tecken kopplas till ett token eller om det bara är 
ett lexikalt tecken som utförs i det neutrala teckenrummet. 

Tecknet BYTA-ÄMNE (Figur 29a) återkommer flera gånger i Lilla Aktuellt Teckenspråk. Tecknet finns 
inte beskrivet i Svenskt teckenspråkslexikon (2014) så jag har skapat glosan BYTA-ÄMNE för denna 
undersökning. Tecknet BYTA-ÄMNE kan uppfattas som att det sker mellan två token, från ett ämne till 
ett nytt ämne. Eller så är det bara ett lexikalt tecken som betyder att det är dags att byta ämne. Jag har i 
min undersökning behandlat det som ett riktat tecken som förs från ett token till ett annat. 

Ett annat exempel är pekningar som sker mot en tänkt kartbild (Figur 29b). I det undersökta materialet 
förekommer det två sådana pekningar. De utförs med en svepande kurvrörelse uppifrån och ner, vilket 
representerar en pekning mot en tänkt kartbild. Rörelsen sker snabbt och inga ytterligare pekningar 
riktas mot den tänkta kartbilden. Eventuellt kan kartbilden som sådant betraktas ett token men inte 
specifika platser på kartan. En annan möjlig tolkning är att det är en nominal klassifikator, men detta 
tecken finns inte med över listan på klassifikatorer i (Wallin och Mesch 2015). 

Tecknet HITTILLS (Figur 29c) finns med i svenskt teckenspråkslexikon och betraktas som ett lexikalt 
tecken. Men detta tecken kan också användas för att markera specifika tidpunkter på en tidslinje  
(Winston 1991, Selvik 2006), från tidpunkt som ligger tillbaka i tiden fram tills nutid.  Selvik (2006) 
har undersökt temporala uttryck i norskt teckenspråk och drar slutsatsen att många av dessa tecken kan 
analyseras utifrån olika teoretiska ramverk från mental space theory. Selvik (2006) menar att 
temporala uttryck som utförs längs riktningar i teckenrummet skapar real space blend men hon går 
inte in på vilken typ av real space blend det är. I Lilla Aktuellt Teckenspråk har jag hittat två fall att 
tecknet HITTILLS där tidpunkterna är markerade, vilket tyder på att en real space blend har skapats. 

Ytterligare ett intressant fenomen är pekningar mot projicerade bilder, vilket förekommer i det 
undersökta materialet (Figur 30). Pekningen sker mot en projektion av en bild på en person. Det som 
utpekas är inte skärmen utan personen som visas på skärmen. Jag har inte kunnat avgöra om 
pekningen sker mot ett token eller mot en synlig entitet i real space. Förmodligen kan man inte säga 
att pekningen sker mot ett token.  

 

   
a) BYTA-ÄMNEx→y b) PEK→|platser på karta| eller 

PEK.KARTA@kl? 

c) HITTILLS|10 år| →|nu| 

Figur 29. Lexikala tecken som kan uppfattas som att de ingår i token blend. 
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Figur 30. Pekning mot en bild på en person på en projicerad duk. Är det real space eller real space blend? 

6.3 Framtida forskning 
Kunskaper om hur det svenska teckenspråket ser ut i offentliga sammanhang, i teve eller på 
myndigheters webbplatser, är begränsade. Svenskt teckenspråk syns i teve och på webben i större 
utsträckning än tidigare. Hur ser goda exempel på offentlig text ut på svenskt teckenspråk? I vilken 
utsträckning påverkar bruket av real space blends begripligheten i en teckenspråkig text? Det är 
angeläget att få kunskaper om detta. Det vore också intressant att på djupet studera vilken roll 
blickriktning mot token har för textens kohesion och begriplighet. Begripligheten kan bedömas av en 
testpanel som skattar förståelsen efter en bestämd skala. 

Det har skett en ökning av översättningar av myndighetstexter till svenskt teckenspråk. Dessa texter är 
producerade på skriven svenska och anpassas till svenskt teckenspråk. Det skulle vara intressant att 
undersöka i vilken utsträckning den skrivna texten påverkar målspråket i svenskt teckenspråk, inte 
minst när det gäller bruket av token blend.  

 Slutsatser 
Programledarna i tv-programmet Lilla Aktuellt Teckenspråk använder utrymmet framför kroppen 
flitigt, vilket bidrar till kohesion och begriplighet. Undersökningen visar token blend är vanligt 
förekommande i språkbruket hos programledare i tv.  

När det gäller den öppna frågan “Hur tillämpas token blend i tv-programmet Lilla Aktuellt 
Teckenspråk”, kan jag konstatera att det förekommer token blend som innehåller blendentiteter som 
kan kategoriseras som opposing och stacked token. I undersökningen har jag hittat flera exempel på 
stacked token och opposing token vilket besvarar frågan “Förekommer stacked och opposing token i 
de undersökta programavsnitten?”. Ibland uppträder dessa token tillsammans i en och samma 
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blandning. Jag har även noterat annan användning av token som kan kategoriseras under andra 
rubriker. Särskilt intressant är förekomster av token som diskursmarkör och token med teckenfragment 
som jag inte hittat någon beskrivning om i litteraturen. 

På frågan ”Var riktar programledarna blicken när tecken riktas mot token?” är svaret att blicken 
huvudsakligen riktas mot kameran. Förmodligen har det med textgenren att göra. I teve förväntas det 
att programledare i nyhetsprogram har ögonkontakt med tittarna. Ett annat skäl är att programledarna 
tittar på stödanteckningar i en prompter framför kameran. Jag fann ingen större skillnad i mönstret när 
det är en eller två programledare i studion. Uppläsningen är huvudsakligen monologisk till sin 
karaktär. Det förekommer korta ordväxlingar mellan programledarna, vilket fungerar som ett sätt att 
lämna över ordet. Sedan återgår uppläsningen till monologform. 

På frågan ”Vilken syntaktisk placering har pekningar och riktade tecken mot token i förhållande till 
nominalfraser?” har jag noterat att nominalfraser i knappt hälften av fallen utförs efter att tecknen 
riktas mot token, vilket går emot uppfattningen att nominalfrasen alltid tecknas före en pekning eller 
ett riktat tecken mot token.  

Jag har noterat hög frekvens av token blend i Lilla Aktuell Teckenspråk, fullt jämförbart med en 
sakprosatext som framförs utan stödanteckningar (Nilsson 2008). Därmed har frågan ”Hur vanligt är 
token blend i de undersökta programmen jämfört med sakprosatexten som undersökts i (Nilsson 
2008)? ” besvarats. 
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Appendix 1 

 

Annotation av textavsnittet om polisens lönesituation. Refereras till i avsnitt 5.1.6 (Figur 15) och 
avsnitt 6.2.1 (Figur 26–28). 

 

MÅNGA  NY@b  POLIS  TJÄNA  VERKLIGEN  OLIKA(JJ)  FINNS  PERSON@kl  IN→x  [NY@b]→x  IN→y  
PEK→|nya poliser|  [TJÄNA]→|nya poliser|    [TJUGO^SEX^TUSEN]→|nya poliser|   [EN*MÅNAD(L)]→|nya poliser|    
PEK→y  [TJÄNA]→y    [TJUGO^FYRA^TUSEN^FEM^HUNDRA]→|y|    [EN *MÅNAD(L)]→y    LIKA| nya poliser |←→ y  

NY@b   

PERSON.MULTI@kl→y  [PERF]→y    [ARBETA(GG)]→y    [MÅNGA*ÅR]→y    [HITTILLS]→y   [LÄNGE]→y   TIO  
ÅR@b  PEK→| äldre poliser |  [SAMMA]→| äldre poliser |   [LÖN]→| äldre poliser |    [JÄMN-NIVÅ-ÖVER-TID]→| äldre poliser |    

BETYDER   PERSON.MULTI@kl→x  NY@b  IN  POLIS  TJÄNA  MER  ÄN  PERSON.FL@kl→y  PERF   

ARBETA(GG)   LÄNGE  

FINNS PERSON TJÄNA  MYCKET@g  BRA  ATT*VARA→x  RIKS^POLIS^CHEF  PERSON@kl→x      DAN@b  
ELIASSON@b  PEK→|rikspolischefen|  TJÄNA  ETT^HUNDRA^FEMTIO^TRE^TUSEN MÅNAD  

MÅNGA  TYCKA  PEK→|polisens lönesituation|  MÅSTE  FÖRBÄTTRA
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