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Sammanfattning 
Detta är en jämförande studie av teckenspråkstolkars användning av inlånade munbilder. Baserat på 
kunskaper om att språkliga drag från källspråket i en tolkning ofta följer med in i målspråket, 
undersöktes huruvida munbilden hos tolkar påverkades av att tolka till teckenspråk baserat på en 
svensk källtext, jämfört med när de tecknade spontant. Datainsamlingen genomfördes i en situation 
specifikt konstruerad för den här studien, med två informanter, båda andraspråkstalare av teckenspråk. 
De fick båda framföra varsin spontan teckenspråkstext och en tolkad text, vilka sedan analyserades i 
programmet ELAN för att kunna jämföra användandet av inlånade munbilder. Baserat på resultaten i 
den här studien gick inte att konstatera några generella tendenser åt att använda en högre andel 
inlånade munbilder i tolkade texter än i spontana. Däremot kunde konstateras att informanternas 
användande av munbilder överlag inte var helt idiomatiskt.  

Abstract 
This is a comparative study of sign language interpreter’s use of mouthings borrowed from a spoken 
language. Based on the knowledge that linguistic features from the source language often transfer into 
the target language, the idea that the mouth movement of the interpreter might be affected when 
interpreting from a Swedish source, compared to spontaneous language production, was explored. 
Data was collected in a situation constructed specifically for this study, with two informants, both L2-
speakers of sign language. They produced two sign language texts each, one spontaneous and one 
interpreted. The texts were analysed using software tool ELAN, to compare the amount of mouthings. 
Based on the results of this study, no general tendencies towards a higher usage of mouthings in 
interpreted texts compared to spontaneous texts were discovered. However, the informants’ use of 
mouthings were found to be not entirely idiomatic. 
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1. Inledning 
 
Den som inte kan teckenspråk föreställer sig ofta ett språk som uttrycks med händerna istället för med 
rösten. När man väl börjar studera språket framgår snabbt att det inte bara är händerna som uttrycker 
betydelse, utan även rörelser med resten av kroppen, inklusive ansiktet och i synnerhet munnen. Även 
jag lärde mig detta i början av mina studier. En av sakerna jag lärde mig var att man kunde skilja 
tecken, som ser identiska ut i handform, rörelse och läge, åt genom att titta på munnen. Man kunde lite 
slarvigt säga att man ”mimar” det svenska ordet på munnen. (Därav titeln till detta arbete: när man satt 
i början av sina teckenspråksstudier och försökte avgöra vad det var någon hade tecknat kunde man till 
sist knäcka gåtan genom att triumferande konstatera till exempel ”Aha! Hen har skådespelare på 
munnen, så det var det hen sa!”) När man väl knäckt denna kod känns det bekvämt att veta att man 
alltid kan mima precis de svenska orden på munnen samtidigt som man tecknar. Efter ytterligare en 
tids studier förstod jag dock att det inte är riktigt fullt så enkelt. Det finns regler för när man kan ha en 
svensk munbild och inte, och hur mycket av det svenska ordet som faktiskt kommer med i munbilden. 
Bergman & Wallin (2001) har kartlagt hur inlånade munbilder ser ut i svenskt teckenspråk. Ofta 
mimar man inte hela ordet utan bara en del av det. Då en förstaspråkstalare av teckenspråk ofta har en 
intuitiv förståelse för detta kan det dock vara svårare för en andraspråkstalare att få till ett helt 
idiomatiskt användande av munbilder. Först kanske man överhuvudtaget inte känner till att de finns, 
sedan när man börjar lära sig vill man använda svenska munbilder precis hela tiden, och till sist får 
man slipa bort dem tills man hittat den rätta balansen. Det pågår i skrivande stund på institutionen för 
lingvistik på Stockholms universitet studier i hur andraspråkstalares användande av munbilder ser ut, 
jämfört med förstaspråkstalare av teckenspråk (Mesch et al. 2016). Forskning visar att det finns 
tendenser till att andraspråkstalare i högre grad använder sig av inlånade munbilder än 
förstaspråkstalare (Mesch et al. 2016, Davis 2005). 

Jag började ställa mig frågan: hur blir det då under en teckenspråkstolkning? De som tolkar mellan 
svenska och teckenspråk har antagligen landat i någon form av balans när det kommer till svenska 
munbilder i sin egen teckenspråksproduktion. Men teckenspråkstolkar sitter ju inte bara och tecknar 
helt ledigt, utan är i regel simultantolkar, som under sin tolkning hör svenska ord samtidigt som de 
producerar teckenspråk. Kan det vara så att svenska ord liksom slinker med in i deras teckenspråk i 
form av svenska munbilder? Jag ville därför titta närmare på tolkens munbilder och se om de skilde 
sig åt när tolken bara tecknar spontant, och när hen tolkar från svenska till teckenspråk. Kan man se en 
högre grad av svenska munbilder i en teckenspråkstext som tolkats från svenska än i en spontan 
teckenspråkstext? För att ta reda på detta genomfördes en studie av tolkars teckenspråk, dels när de 
tecknade spontant, utan en svensk källtext, och när de simultantolkade en talad text från svenska till 
teckenspråk. Min hypotes var att tolkarna i högre grad skulle använda sig av inlånade munbilder i sina 
tolkade texter. Det insamlade materialet jämfördes för att se om hypotesen kunde bekräftas eller inte.  

Anledningen till att jag vill undersöka detta är dels för att själv fördjupa mig mer i den forskning kring 
munbilder som redan finns, och dels själv ta reda på hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Hur ”ska” ett 
idiomatiskt teckenspråk se ut, sett till inlånade munbilder? Och hur gör tolkar egentligen i praktiken? 
Detta kan bringa klarhet kring teckenspråkstolkars teckenspråksproduktion och väcka självreflektion 
kring sitt eget användande av inlånade munbilder för de teckenspråkstolkar som eventuellt tar del av 
denna studie. För forskningsfältet fyller detta en lucka i studierna av inlånade munbilder, som hittills 
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gjorts dels på förstaspråkstalare som tecknar spontant (Bergman & Wallin 2001, Zeshan 2001, Rainò 
2001, Happ & Hohenberger 2001, Crasborn et al. 2008), och på andraspråkstalare som tecknar 
spontant (Mesch et al. 2016). Hypotesen att auditiv input på svenska påverkar 
teckenspråksproduktionen mer än att bara, som när man tecknar spontant som andraspråkstalare, ha en 
inre medvetenhet om språket, anser jag vara värd att undersöka. Detta kan förhoppningsvis öppna upp 
för vidare studier av hur källspråket kan påverka målspråket sett till användandet av inlånade 
munbilder. 

Detta arbete kommer att gå igenom tidigare forskning på ämnet inlånade munbilder i teckenspråket, 
beskrivning av studiens material och metod, resultat och analys samt en avslutande diskussion. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera teckenspråkstolkars användande av inlånade munbilder, 
och huruvida den påverkas av att tolken tecknar spontant eller om de tolkarna med utgångspunkt i en 
svensk källtext. Om det visar sig att det skiljer sig åt ska det analyseras på vilket sätt.  

1.2. Frågeställning 
Hur ser teckenspråktolkars användande av inlånade munbilder ut när de tecknar spontant och när de 
tolkar från svenska till teckenspråk? 

Använder teckenspråkstolkar inlånade munbilder i en högre grad vid tolkning från svenska till 
teckenspråk än när de tecknar spontant? 
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2. Teoretisk bakgrund 

I denna del diskuteras tidigare forskning kring inlånade munbilder i teckenspråk. Relevanta begrepp 
tas upp och förklaras och typiskt användande av munbilder av teckenspråk i allmänhet och i det 
svenska teckenspråket i synnerhet redogörs för. Typiska drag hos andraspråkstalare av teckenspråk 
och teckenspråkstolkar beskrivs i korthet. Sätt som förstaspråket för en andraspråkstalare och/eller 
källspråket för en teckenspråkstolk kan påverka teckenspråket som andraspråk och/eller som målspråk 
i en tolkning kommer tas upp. 

2.1 Teckenspråk 
Till skillnad från talade språk, som produceras med rösten och uppfattas med hörseln (så kallade 
vokal-auditiva språk), klassas teckenspråk, som produceras med kroppen, som gestuell-visuella. 
Teckenspråk har ofta tidigare beskrivits som manuella språk, det vill säga språk som produceras med 
händerna, men består även utöver de manuella tecknen av rörelser i ansiktet; mun-, huvud-, 
axelrörelser samt rörelser av överkroppen (Ahlgren & Bergman 2006:18). De rörelser som utförs av 
munnen tillsammans med manuella tecken kallas för munrörelser (Ahlgren & Bergman 2006:25) eller 
munbild. Även om de manuella tecknen utgör den huvudsakliga delen av den språkliga produktionen 
visar studier att det ingår munrörelser under 50 % till 80 % av det som tecknas med händerna 
(Crasborn et al. 2008:54). 

2.2 Munbilder i teckenspråk 

2.2.1 Inlånade munbilder och dess funktion 
Det har konstaterats att munbilder i teckenspråk kan delas upp i två huvudsakliga kategorier: i) 
munbilder som är inlånade från ett talspråk och ii) genuina munbilder som uppstått inom teckenspråket 
(Crasborn et al. 2008:45). Det finns ingen etablerad terminologi för att klassificera olika typer av 
munbilder, men kategorin inlånade munbilder kallas generellt på engelska för ”mouthings” (hädanefter 
”inlånad munbild”), eller M-type, och de genuina munbilderna för ”mouth gestures”, vilka också kan 
delas in i ett flertal underkategorier (ibid). I detta arbete kommer fokus ligga enbart på inlånade 
munbilder i svenskt teckenspråk. Studier visar att detta är den största kategorin av munrörelser i 
teckenspråk, då över hälften av alla munbilder i svenskt teckenspråk är inlånade munbilder (Crasborn 
et al. 2008:51). Denna kategori av munbilder är oftast en fast komponent till manuella tecken som 
tillhör öppna ordklasser som substantiv och enkla verb, samt tillsammans med morfologiskt enkla 
tecken (Crasborn et al. 2008:46). Dessa munbilders funktion i språket är exempelvis att särskilja 
manuella homonymer från varandra (det vill säga tecken som utförs identiskt i den manuella delen kan 
skiljas åt genom att de har olika munbild) eller för att specificera betydelsen hos tecken inom samma 
semantiska domän (Rainò 2001:44). Ett exempel på detta från svenskt teckenspråk kan vara tecknen 
för JURIST, DOMSTOL, ADVOKAT och DÖMA som alla har samma form i den manuella 
komponenten men kan skiljas åt genom olika munbilder. Ofta förekommer dock de inlånade 
munbilderna tillsammans med tecken som har en fast betydelse, och tillför egentligen ingen 
information som inte redan finns i det manuella tecknet (Bank et al. 2018:108). Huruvida den här 
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typen av munbilder är en grundläggande språklig komponent i teckenspråk eller inte är omdebatterat 
(Happ & Hohenberger 2001:155). Något som är tydligt är att den språkliga kontexten 
teckenspråkstalare befinner sig i påverkar förekomsten av inlånade munbilder. I länder där döva 
generellt får mycket talspråksundervisning är förekomsten av talspråkspåverkade munbilder högre än i 
länder där det finns andra utbildningsformer (ibid). Samtalssituationen kan också påverka. Att använda 
inlånade munbilder kan upplevas som mer formellt och nyanserat, varav en och samma person kan 
använda sig av fler eller färre sådana beroende på samtalssituation och åhörare (Zeshan 2001:254). Är 
det hörande personer närvarande, eller om situationen upplevs som mer formell, tenderar döva 
personer att använda en högre grad av inlånade munbilder än om de tecknar i en informell situation 
med andra förstaspråkstalare av teckenspråk. 
 

2.2.2 Inlånade munbilder i det svenska teckenspråket 
Munbilder från det omgivande talspråket lånas in genom att döva förstaspråkstalare av teckenspråk 
imiterar de synliga läpprörelserna hos ord som talspråkstalare i omgivningen uttalar, och 
implementerar dessa som munrörelser i sitt eget språk. Resultat av studier i svenskt teckenspråk tyder 
på att de munbilder som lånas in från svenskan ändå anpassas till teckenspråkets eget språkliga 
mönster (Bergman & Wallin 2001:12), dels genom att antalet segment i munbilden alltid reduceras till 
vanligtvis två men som flest tre, oavsett längden på det ursprungliga ordet, och dels genom att visuellt 
framträdande segment som tydligt kontrasterar till varandra är det som munbilden reduceras till 
(Bergman & Wallin 2001:13). När munbilden från ett svenskt ord reduceras är det alltså inte så att det 
alltid är den första stavelsen i ordet som är kvar, utan de delar av ordet som syns tydligast vid 
läppavläsning, och som redan ingår i teckenspråkets genuina uppsättning orala segment (Bergman & 
Wallin 2001:12). Exempelvis reduceras formen av det svenska ordet ”betyda” till [BY] när det 
förekommer tillsammans med ett tecken.  

Oftast består en inlånad munbild av två segment, ett öppet och ett stängt. De kan även bestå av ett eller 
tre segment. I de fall där munbilder bestående av fyra segment har observerats är det alltid i själva 
verket två segment som reduplicerats, eller där den manuella delen utgörs av ett sammansatt tecken. 
(Bergman & Wallin 2001:11). Vid en inventering av orala komponenter i det svenska teckenspråket 
fanns att samtliga munbilder i grunden består av något eller några av totalt tio olika komponenter 
(Bergman & Wallin 2001:5). De kan i sin tur beskrivas utifrån åtta olika särdrag, som komponenterna 
kan sägas inneha (+) eller inte inneha (-). Dessa åtta särdrag benämndes open, in, air, corner, forward, 
round, jaw, och tongue. Open beskriver en mun där läpparna varken har kontakt med varandra eller 
med tänderna. Vid en oral komponent som är +open har alltså den tecknande personen munnen öppen, 
och vid -open är munnen stängd. In beskriver en position där underläppen har kontakt med övre 
tandraden. Air beskriver en munbild som utförs med en aktiv luftström, som antingen passerar genom 
läpparna om munnen är öppen, eller som blåser upp kinderna om munnen är stängd (Bergman & 
Wallin 2001:5). Corner beskriver sträckta mungipor, forward plutande läppar, round rundade läppar 
och jaw om käken är markerat öppen. Tongue beskriver att tungan är synlig (Bergman & Wallin 
2001:10). Tabell 1 beskriver de tio orala komponenter som observerats i svenskt teckenspråk, 
tillsammans med en förteckning över vilka särdrag varje komponent kan beskrivas med. 

Tabell 1: Orala komponenter i svenskt teckenspråk (Bergman & Wallin 2001:9) 

Oral komponent Särdrag 
/BILABIAL/ -open 
/CHEEKS/ -open +air 



 

5 
 

/LABIODENTAL/ +in 
/STRETCHED/ +corner 
/FORWARD/ +forward -round 
/ROUND/ +forward +round 
/PURSED/ -forward -round 
/OPEN/ +jaw 
/AIRSTREAM/ +open +air 
/TONGUE/ +tongue 

2.3 Fonem i svenskan 
Det är alltså konstaterat att de inlånade munbilder som återfinns i svenskt teckenspråk baserar sig på 
de munrörelser som går att uppfatta visuellt genom att titta på en person som talar svenska. 
Läpprörelserna uppstår när en talare artikulerar de språkljud som bygger upp svenskan, det vill säga 
svenskans fonem. Fonem kan enkelt beskrivas som språkets minsta betydelseskiljande enhet (Bolander 
2005:52), i talade språk den minsta ljudenheten som kan skilja ett ord från ett annat. Svenskan brukar 
sägas bestå av nio vokalfonem (Bolander 2005:53) och 23 konsonantfonem (Bolander 2005:57). Det 
är alltså på den visuellt urskiljbara artikulationen av dessa totalt 22 språkljud som de inlånade 
munbilderna i svenskt teckenspråk baserar sig. Samtliga konsonantljud i svenskan kan beskrivas 
genom artikulationsställena nedan: 

Tabell 2: Konsonanter i svenskan (Bolander 2005:59 ff) 

Artikulationsställe Beskrivning 
Labial Ljudet uttalas med läpparna. (p, b, m) 
Labiodental Ljudet uttalas med underläppen mot 

framtänderna i överkäken. (f, v) 
Dental Ljudet uttalas med tungspetsen mot 

framtänderna. (t, d, s, n, l) 
Retroflex Ljudet uttalas med tungspetsen precis bakom 

framtänderna. (r, rn-ljud, rd-ljud) 
Palatal Ljudet uttalas med tungryggen mot främre delen 

av gommen. (j, tje-ljud) 
Velar Ljudet uttalas med tungryggen mot bakre delen 

av gommen. (k, g, ng-ljud, sje-ljud) 
Laryngal Ljudet bildas i struphuvudet med hjälp av 

stämbanden. (h) 
 
Konsonanter kan även skiljas åt genom om stämbanden vibrerar eller inte vid uttal (Bolander 
2005:59). Exempelvis språkljuden /b/ och /p/ som bägge är labiala skiljs åt genom att /b/ uttalas med 
stämbandston och /p/ utan. Detta syns inte för en person som enbart avläser språkljuden genom 
läpparnas rörelser. Artikulationsstället labial motsvaras till sin artikulation av det orala segmentet 
/BILABIAL/, och labiodental av det orala segmentet /LABIODENTAL/ (se Tabell 1 och Tabell 2 för 
jämförelse). Det följande fem kategorierna av konsonanter beskriver enbart hur tungan är placerad 
inne i munnen vid artikulation (Bolander 2005:59). Jämför detta med de särdrag som beskrivits för 
orala komponenter i svenskt teckenspråk där endast två aspekter av tungans placering är beskrivna: 
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huruvida tungan är synlig mellan tänderna eller inte (Bergman & Wallin 2001). Dessa fem kategorier 
skiljs alltså i huvudsak åt mellan en typ av artikulation som inte är lätt att uppfatta med blotta ögat. 

Vokalljud skapas också bland annat med hjälp av tungan, men då rör det sig enbart om tungans 
ställning inuti munnen och den är aldrig synlig mellan tänderna. Visuellt synliga aspekter av 
artikulationen förekommer däremot dels i käkens öppningsgrad och dels i hur läpparna formas 
(Bolander 2005:55). Käkens öppningsgrad brukar benämnas, från mest öppen till minst öppen: öppen 
– halvöppen – halvsluten – sluten. Ett exempel på en öppen vokal är vokalljudet [a] och ett exempel 
på en sluten är vokalljudet [i]. Läpparnas form beskrivs som att vokalen är rundad eller orundad, det 
vill säga huruvida läpparna är rundade och således trutar lite, eller om de är orundade och mer 
avslappnade. Ett exempel på en rundad vokal är vokalen [y] och en orundad vokal är till exempel [e] 
(ibid). För orala segment i teckenspråket motsvaras till exempel öppningsgraden av särdraget jaw och 
rundad/orundad av särdraget round. 

2.4 Första- och andraspråkstalare av teckenspråk 
De studier av munbilder som beskrivits ovan grundar sig övervägande på observationer som gjorts på 
förstaspråkstalare av teckenspråk. Det finns indikationer på att förekomsten av inlånade munbilder 
varierar beroende på graden av hörsel hos den som tecknar. I en studie av indopakistanskt teckenspråk 
fanns att personer med hörselrester och vuxendöva i högre grad använde sig av inlånade munbilder. 
Detta antas bero på att de behärskar det omgivande talspråket i högre grad (Zeshan 2001:252). Dock 
fanns att även personer med fullgod hörsel som var förstaspråkstalare av teckenspråk, exempelvis barn 
till döva föräldrar, använde samma typer av munbilder och i samma utsträckning som döva 
förstaspråkstalare (Zeshan 2001:252 ff). Därav kan diskuteras om det verkligen är graden av hörsel 
som är den avgörande faktorn, och inte huruvida personen har teckenspråk som sitt förstaspråk eller 
inte. Det finns begränsat med forskning som beskriver hörande andraspråkstalare av teckenspråk och 
deras användning av olika munrörelser, men det pågår i skrivande stund forskning på huruvida 
andraspråkstalare av teckenspråk i högre grad än förstaspråkstalare använder sig av inlånade 
munbilder och hur de förekommer i samband med manuella tecken (Mesch et al. 2016). I den 
framkommer att andraspråkstalare tenderar att antingen överanvända eller undvika inlånade 
munbilder, men att det överlag förekom ett högre antal inlånade munbilder hos andraspråkstalare än 
hos förstaspråkstalarna i kontrollgruppen (ibid). 

2.5 Förstaspråkets påverkan på andraspråket 
Hos alla tvåspråkiga påverkar de olika språken hos talaren varandra på olika sätt. Detta gäller även 
tolkar, som ju behärskar minst två språk. I regel påverkar talarens starkaste språk (vanligtvis 
förstaspråket) det svagare språket mer än tvärtom (Davis 2005:115), och i tolkning mellan ett talat och 
ett tecknat språk är det vanligare att språkliga drag från det talade språket, såsom exempelvis ord-
(tecken)följd, följer med in i den teckenspråkiga måltexten (Janzen 2005:72). Vid en tolkning från ett 
talat språk till ett teckenspråk kan påverkan från talspråket ske som en medveten strategi av tolken, 
exempelvis för att representera ett citat från källspråket (Davis 2005:116). Detta sker på ett sätt som 
följer målspråkets språkliga regler och kallas då för ”transference”. En påverkan från källspråket som 
istället upplevs störande och bryter mot målspråkets regler kallas för ”inference” (ibid). Det inträffar 
när talaren har otillräckliga kunskaper i målspråket (Davis 2005:115). Ett exempel på inference vid 
tolkning till teckenspråk är en överdriven användning av inlånade munbilder (Davis 2005:116). En 
anledning till att talspråkliga strukturer som egentligen inte passar in i teckenspråket ändå följer med 
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är att teckenspråkstolkar i det flesta fall är andraspråkstalare av teckenspråk, och sällan behärskar det 
på samma nivå som en förstaspråkstalare (Janzen 2005:73). En annan anledning är att 
teckenspråkstolkar generellt tolkar simultant snarare än konsekutivt. Vid en simultantolkning 
producerar tolken talarens yttrande på målspråket samtidigt som talaren yttrar sig på källspråket 
(Skaaden 2017:44). Detta sker dock med en viss fördröjning, då tolken behöver inhämta tillräckligt 
med innehåll för att kunna påbörja sin tolkning. Om tolkens fördröjning är för kort finns en risk att 
källspråket påverkar målspråket så pass mycket att tolkningen inte blir idiomatisk (Skaaden 2017: 45). 
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3. Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs hur denna studie genomfördes, vilket material som användes, hur 
datainsamlingen gick till och hur datan analyserades. 

3.1 Material 
Avsikten med studien var att jämföra tolkars munbild vid spontant och tolkat teckenspråk och se om 
det finns en högre grad av inlånade munbilder när teckenspråket baseras på en talspråklig källtext. 
Därför krävdes analysmaterial av dels spontana teckenspråkstexter och dels texter som tolkats till 
teckenspråk. Materialet samlades in specifikt för att användas i den här studien. Anledningen till att 
det samlades in nytt material istället för att exempelvis använda sig av korpusdata eller annat, redan 
inspelat material, var att just munbild skulle analyseras, vilket ställer höga krav på bildkvalitet och 
vinkel, samt att materialet måste innehålla både spontant teckenspråk och teckenspråk som tolkats från 
ett talspråk.  

3.1.1 Informanter 
Till att börja med kontaktades Stockholms Universitets sektion för utbildningstolkning via mail om att 
det söktes informanter till ett kandidatarbete om teckenspråkstolkning. Denna institution valdes som 
kontakt dels för att försäkra sig om att informanterna skulle vara yrkesverksamma tolkar, samt att de i 
och med sitt arbete på universitetet kunde tänkas vara positivt inställda till universitetsstudier i 
allmänhet och därmed mer benägna att ställa upp. Utöver detta underlättade det datainsamlingen, då 
tolkarna befinner sig på Stockholms Universitet i sitt dagliga arbete och alltså var nära till hands för att 
mötas för att spela in material. I mailet som skickades ut för att söka informanter delgavs inte specifikt 
vad studien skulle fokusera på, utan enbart att en grammatisk aspekt i tolkarnas teckenspråk skulle 
studeras. Detta för att i minsta möjliga mån påverka resultatet på studien. Två tolkar tackade ja och 
närvarade sedan vid varsitt tillfälle för datainsamling. De har namngetts i datan som ”Informant 1” och 
”Informant 2”. Att begränsa sig till två informanter gjordes i första hand för att spara tid. Dels för att 
kunna genomföra all datainsamling samt påbörja analys så snabbt som möjligt utan att behöva lägga 
ner tid på att kontakta andra instanser för att hitta fler informanter, och dels för att analysarbetet inte 
skulle bli allt för tidskrävande. Urvalet är för litet för att kunna dra några generella slutsatser av 
resultatet, men kan ändå fungera som en grund och en ingång för vidare studier. 

Tabell 3: Informanter 

 Kön Teckenspråkig bakgrund Antal år som yrkesverksam tolk 

Informant 1 Kvinna Andraspråkstalare 26 
Informant 2 Kvinna Andraspråkstalare 15 
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3.1.2 Datainsamling 

Vid datainsamlingen möttes jag och tolkarna, en och en, i ett litet rum på universitetet. De fick på 
förhand information om att de skulle filmas och att materialet endast skulle användas i forskningssyfte 
(3.3 Etiska överväganden). Därefter fick de besvara två korta frågor om sin teckenspråksbakgrund och 
hur länge de varit yrkesverksamma tolkar. De ombads därefter först berätta en egen, spontan berättelse 
på svenskt teckenspråk, och därefter tolka en inspelad berättelse från talad svenska till svenskt 
teckenspråk. Båda texterna spelades in med filmkamera. Jag satt bredvid kameran och tolkarna fick 
själva välja att antingen titta rakt i kameran eller ha mig som mottagare. Den spontana texten 
framfördes först, och filmades helt utan följdfrågor eller feedback. Talaren fick själv signalera när 
berättelsen var avslutad. Att låta dem framföra den spontana texten först var ett medvetet val. Det är 
rimligt att anta att informanterna skulle kunnat påverkas av det inspelade materialet och använt sig av 
ett mer svenskpåverkat teckenspråk om de framfört den spontana texten precis efter att ha tolkat en 
text från svenska. Både de spontana texterna samt texten som skulle tolkas var på samma tema: ”ett 
sommarminne”. Detta tema valdes för att vara lättsamt och okomplicerat så informanterna skulle 
behöva lägga så lite vikt som möjligt vid innehåll och förberedelse av sina texter. De resulterande 
inspelningarna blev 02:17 respektive 01:48 långa (minuter:sekunder). Den inspelade texten som 
användes som källtext till informanternas tolkning var 3 minuter och 14 sekunder lång och på förhand 
inspelad av mig. Den spelades upp i form av en ljudfil från min mobiltelefon under tolkningen. Denna 
text hade samma tema som texten informanterna ombetts framföra: ett sommarminne. Den var 
framförd på ett lättsamt och informellt sätt. Detta för att de spontana respektive tolkade texterna i så 
stor utsträckning som möjligt skulle likna varandra till innehåll och struktur, och på så sätt minimera 
risken för att andra faktorer än det faktum att den ena texten var tolkad skulle påverka resultatet. De 
inspelade tolkningarna blev 03:20 samt 03:21 långa. Efter att inspelningen var gjord blev 
informanterna delgivna att det var just munbilder som skulle analyseras i materialet. 

3.2 Metod 
Metoden är utformad som en kvantitativ studie som baserar sig på analys av inspelat material. 
Materialet som skulle analyseras bestod av totalt fyra videor av de två informanterna. De namngavs 
efter hur informanterna namngivits, samt efter typ av text, det vill säga: ”Informant 1 Spontan text”, 
”Informant 1 Tolkad text”, ”Informant 2 Spontan text” samt ”Informant 2 Tolkad text”.  

3.2.1 Kvantitativ metod 

När man gör forskning inom humaniora brukar man skilja mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Bryman 2002:33). Detta är två olika angreppssätt att utforma en studie från. Det finns några typiska 
drag att ställa mot varandra för att definiera skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ 
forskningsmetod. Några av dessa drag är följande: 

Siffror – ord: Typiskt för en kvantitativ metod kan vara att presentera mätresultat i form av siffror, där 
man i en kvalitativ studie presenterar sina analyser med ord. 

Strukturerad – ostrukturerad: Kvantitativ forskning brukar vara strukturerad och tydligt avgränsad för 
att kunna studera en specifik frågeställning. Kvalitativ forskning är ofta mer ostrukturerad och 
metoden kan komma att ändras under studiens gång beroende på vad som upptäcks. 

Generalisering – kontextuell förståelse: Syftet med en kvantitativ studie är att få fram generaliserbara 
data som kan beskriva en population, medan kvalitativ forskning vill ha en djupare förståelse av 
fenomen i den specifika kontext där studien görs. 
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Beteende – mening: Kvantitativ forskning fokuserar ofta på människors beteende, medan kvalitativ 
forskning vill fördjupa sig i meningen bakom detta beteende. 

Konstlade miljöer – naturliga miljöer: Kvantitativ forskning sker i styrda eller konstruerade 
situationer, medan kvalitativ forskning sker i informanternas naturliga miljö. 

(Bryman 2002:272 ff) 

Enligt dessa drag stämmer upplägget i denna studie överens med det som brukar vara typiskt för en 
kvantitativ studie. Datainsamlingen har skett i en konstruerad situation med eliciterat material 
(informanterna har blivit ombedda att framföra en viss text snarare än att de observerats i ett spontant 
samtal). Studien har från början varit strukturerad i syfte att studera en specifik forskningsfråga: hur 
teckenspråkstolkars munrörelser påverkas av huruvida de tecknar spontant eller gör en tolkning till 
teckenspråk. Metoden har inte varit dynamisk eller förändrats under studiens gång. Det är i huvudsak 
informanternas beteende som har analyserats, och resultaten har presenterats i form av siffror, i 
enlighet med vad som är typiskt för kvantitativa studier. Däremot har vissa av dessa beteenden 
analyserats och beskrivits ytterligare, med teorier kring meningen bakom detta. Detta följer alltså det 
som är mer typiskt för en kvalitativ studie. Syftet med studien har varit att kunna göra en 
generalisering. Detta har dock inte varit möjligt på grund av det lilla urvalet. Att göra nedslag i 
intressanta resultat och fördjupa sig i dessa har däremot varit möjligt tack vare detta lilla urval. 
Överlag har studien således drag av både ett kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt men är 
övergripande mer utformad som en kvantitativ studie. 

3.2.2 Annotationsprogrammet ELAN 

Analys av det inspelade materialet gjordes i annoteringsprogrammet ELAN (EUDICO Linguistic 
Annotator). ELAN är ett verktyg för att skapa texttranskription av exempelvis teckenspråkstexter, i 
vilket man kan skapa annoteringar, det vill säga anteckningar såsom exempelvis texttranskription 
kopplade till videosekvenser (Mesch 2009:1). Det är framställt vid Max Planck-institutet 
för psykolingvistik i Nederländerna (Crasborn & Sloetjes 2008). I programmet kan man skapa rader 
utifrån vad som ska analyseras, och göra tidsmarkerade anteckningar vid olika passager i filmen. 
Dessa kan sedan sammanställas, användas för sökningar i materialet, och liknande.  

3.2.3 Analys i ELAN 

För varje videofil skapades varsin ELAN-fil med två annoteringsrader var. På första raden, under 
rubriken ”Mouthings” annoterades alla inlånade munbilder. De annoterades genom en markering för 
hela durationen av munbilden, från en neutral mun genom munrörelserna tills de återgår till en neutral 
mun. De analyserades inte närmare utan noterades enbart en och en i form av en punkt i 
transkriptionsraden. Detta för att en detaljerad beskrivning av varje enskild munbild inte var viktig i 
sammanhanget, utan möjligheten att räkna förekomsten av inlånade munbilder. Vid några tillfällen 
artikulerar talaren en tydlig inlånad munbild utan att den förekommer tillsammans med ett manuellt 
tecken. Dessa markerades med utropstecken men räknades fortfarande in i det totala antalet inlånade 
munbilder. Munbilder av andra typer, såsom genuina lexikala munbilder eller adverbiella munbilder 
annoterades inte. På andra raden, som namngavs ”Manuella tecken” annoterades glosor enligt 
annoteringskonventionerna (Wallin & Mesch 2018). Hela durationen av tecknet markerades och varje 
tecken annoterades med en svensk översättning i versaler. Dessa annoterades mer detaljerat än 
munbilderna utifall det skulle visa sig att förekomsten av inlånade munbilder hade tydliga samband 
med exempelvis ordklass hos tecknet eller liknande. Något sådant samband upptäcktes dock inte. Att 
annotera själva glosan gjorde det också lättare att avgöra om den tillhörande munbilden verkligen var 
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inlånad eller inte, då glosor annoteras med en svensk översättning som ofta matchar munbilden om 
den är inlånad från svenskan. 

 
Figur 1: Exempel på annoteringar ur ELAN 

Som synes i Figur 1 stämmer inte alltid durationen av tecknet och durationen av munbilden exakt 
överens, vilket dock inte är huvudfokus här. Fokus i denna studie har varit på antal inlånade munbilder 
och inte duration. Vid några sekvenser noterades även orala segment som inte följde de regler som 
noterats av Bergman & Wallin (2001). Dessa markerades på egen rad med titeln ”Icke-idiomatiska 
segment”. Dessa analyseras närmare i resultatdelen. 

3.2.4 Sammanställning av resultat 
Då allt material annoterats noterades antalet annotationer som gjorts på raderna ”Mouthings” och 
”Manuella tecken” för varje videofil. Antalet syns under vyn ”rutnät” i ELAN, se Figur 2. 
 

 
Figur 2: Antal annoteringar för raderna ”Mouthings” (184) och ”Manuella tecken” (217) ur en av filerna 

För att kunna jämföra förekomsten inlånade munbilder sammanställdes värdena i en tabell (4.1 
Resultat). Där noterades för varje videoklipp följande: videoklippets längd, antalet inlånade munbilder 
och antalet manuella tecken. Utöver detta räknades ytterligare två värden fram: i) antalet manuella 
tecken per sekund. Detta räknades ut genom att dela antalet manuella tecken i varje video med längden 
på videon i sekunder. Samt ii) antalet inlånade munbilder per tecken. Detta räknades ut genom att dela 
antalet inlånade munbilder med antalet manuella tecken. Dessa värden återfinns i samma tabell. 
Anledningen till att antalet manuella tecken så noga räknats och justerats, trots att fokus för 
undersökningen är munbilder, är för att kunna jämföra andelen inlånade munbilder i de respektive 
teckenspråkstexterna. (Jämför 2.1 Teckenspråk där den andelen munbilder under normal 
teckenspråksproduktion angetts som 50 % - 80 %). När värdena gjorts jämförbara på detta sätt undviks 
att till exempel variationer i längd på det inspelade materialet påverkar resultatet. Resultaten och dess 
implikationer diskuteras närmare i delarna 4. Resultat och analys och 5. Slutsatser. 
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3.3 Etiska överväganden 
För att enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) säkra öppenhet, 
självbestämmande, konfidentialitet och autonomi formulerades ett samtyckesformulär som gicks 
igenom tillsammans med informanterna innan datainsamlingen genomfördes. Därefter har ytterligare 
åtgärder tagits för att säkra anonymitet för informanterna under analysen av materialet. Formuläret 
innehöll information om att materialet skulle användas för att studera en grammatisk aspekt i tolkat 
och spontant teckenspråk (vilken aspekt var dock ej specificerat, för att undvika att påverka 
informanternas språkliga produktion), om att materialet enbart skulle komma att användas i 
forskningssyfte och att informanterna vid vilken tidpunkt som helst fick avbryta sin medverkan i 
studien. Att säkra informanternas anonymitet i själva materialet är inte helt möjligt då det rör sig om 
videofilmat material där informanterna lätt kan identifieras. Däremot har ingen utom jag själv haft 
tillgång till det inspelade materialet, och allt som rör materialet i texten är helt anonymiserat. 
Informanterna har konsekvent under arbetets gång benämnts endast som ”Informant 1” och ”Informant 
2”, inklusive alla anteckningar över metadata och dylikt som förts över materialet. Det gör att ingen 
som inte har direkt tillgång till materialet kan identifiera informanterna utifrån anteckningar och 
liknande. Deltagarna blev tillfrågade i efterhand om sitt medgivande att använda stillbilder från det 
inspelade materialet för att illustrera exempel i texten och svarade ja. Utifrån dessa bilder kan den ena 
informanten identifieras. De har dock fått tydlig information om rätten att tacka nej utan vidare 
diskussion men har ändå varit positiva till att synas på bild vid behov.  
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4. Resultat och analys 

Här kommer resultaten från denna studie presenteras i del 4.1 Resultat, och att beskrivas och 
analyseras i del 4.2 Skillnad mellan informanterna-4.4 Icke-idiomatiska munbilder. Kapitlet 
sammanfattas i del 4.5 Sammanfattning av resultat. 

4.1 Resultat 
Tabell 4 visar resultaten från analysen i ELAN. För varje inspelad film presenteras antalet manuella 
tecken, antalet inlånade munbilder, och därefter hur många inlånade munbilder per tecken varje film 
innehåller. Utöver detta noterades även några sekvenser där talarens munbild inte följer de mönster 
som diskuterades i del 2.2.2 Inlånade munbilder i det svenska teckenspråket. Dessa kommer att 
diskuteras mer ingående i analysen. 
Tabell 4: Resultat 

Video Längd: Antal 
manuella 
tecken: 

Antal manuella 
tecken/sekund 

Antal inlånade 
munbilder (M-
type): 

Antal inlånade 
munbilder/tecken: 

Informant 1 
Spontan text 

02:17 217 1,58 184 0,85 

Informant 1 
Tolkad text 

03:20 350 1,75 257 0,73 

Informant 2 
Spontan text 

01:48 172 1,59 101 0,59 

Informant 2 
Tolkad text 

03:21 292 1,45 202 0,70 

 

4.1.1 Texternas längd 
Längden på de respektive inspelade filmfilerna skiljer sig åt. I de tolkade texterna, där båda 
informanterna tolkade från samma källtext, skiljer sig längden åt med en sekund, vilket har den rent 
tekniska förklaringen att kamerapersonen inte hann sätta på och stänga av kameran exakt lika snabbt 
vid de båda inspelningarna. Då de spontana texterna skulle spelas in ombads informanterna att prata i 
”ungefär två minuter” varpå de fick teckna fritt tills de själva avslutade sin berättelse. Resultatet blev 
två inspelningar på nära två minuter: 02:17 respektive 01:48. Detta beror alltså på hur lång 
informanternas egen berättelse visade sig vara. 

4.2 Skillnad mellan informanterna 
Även om informanterna är lika i hänseende till kön och språklig bakgrund och bägge arbetat över tio 
år som yrkesverksamma tolkar syntes en stor individuell språklig skillnad mellan de två informanterna 
på ett flertal punkter. Dessa kommer gås igenom här nedan. 
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4.2.1 Antal manuella tecken 

Vid en första anblick ser det ut som informant 1 använt sig av ett markant större antal tecken än 
informant 2 i båda texterna. Att enbart räkna antalet tecken rakt av från informanternas texter skulle 
dock inte bli ett jämförbart värde, eftersom texterna är olika långa. För att justera detta har istället det 
genomsnittliga antalet tecken per sekund räknats ut för varje inspelad video. Informant 1 har använt 
sig av 217 tecken i sin spontana text på 197 sekunder, vilket ger en genomsnittlig talhastighet på 1,58 
tecken per sekund. För informant 2 som framfört sin spontana text med 172 tecken på 108 sekunder 
blir värdet 1,59. Av detta framgår att de båda informanterna tecknar med i princip samma hastighet. I 
de tolkade texterna, som alltså utgick från en identisk källtext, skiljer sig dock trots detta antal tecken 
tydligt åt mellan informanterna: 350 hos informant 1 och endast 292 hos informant 2, det vill säga 
1,75 jämfört med 1,45 tecken per sekund. Vid en granskning av materialet finns en förklaring till detta 
i form av de respektive informanternas individuella uttryckssätt och stil. Informant 1 använder sig i 
högre grad av pekningar i teckenrummet, än vad informant 2 gör. Varje pekning annoteras som ett 
eget tecken, vilket är en orsak till att informant 1 har ett större antal tecken än informant 2. 

 

 

Figur 3: Informant 1 - Tolkad text 

 
Figur 4: Informant 2 - Tolkad text 

 
Figur 3 och 4 illustrerar hur de olika informanterna uttryckt samma sekvens ur den talade källtexten på 
teckenspråk. Informant 1 uttrycker alltså med åtta tecken samma sak som informant 2 uttrycker med 
fem tecken. En annan språklig tendens som skiljer informanterna åt är att informant 2 i högre grad 
använder sig av så kallad constructed action. Constructed action är en beteckning för när en person 
beskriver ett händelseförlopp genom gester eller pantomimliknande rörelser av kroppen (Liddell & 
Metzger 1998:659). En hel sekvens av constructed action annoteras i ELAN som ett enda tecken 
(Wallin & Mesch 2018:21). Dessa två egenskaper hos talarna kombinerat leder till den stora 
skillnaden i antalet tecken i deras respektive material. 

4.2.2 Antal inlånade munbilder 

Antalet inlånade munbilder skiljer sig också mellan informanterna. Att antalet inlånade munbilder är 
färre i informant 2:s spontana text jämfört med informant 1:s spontana text beror delvis på att den 
förra är nästan 30 sekunder kortare än den senare. Men även när man ser på antalet inlånade munbilder 
per tecken är det en påtaglig skillnad; 0,59 hos informant 2 och 0,85 hos informant 1. Informant 1 
använder sig alltså i betydligt högre grad av inlånade munbilder än informant 2. De är bägge ungefär 
inom ramen för det som tidigare observerats i teckenspråk hos förstaspråkstalare, (se 2.1 Teckenspråk) 
där antalet munbilder per tecken konstaterats vara 50 % - 80 %. Detta värde baserar sig dock på 
munbilder generellt och inte specifikt på inlånade munbilder, som ska utgöra ungefär hälften av den 
totala andelen munbilder. Med detta i beaktande kan det lägre värdet fortfarande röra sig inom ramen 
för det normala men det högre värdet är antagligen något avvikande. 
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Figur 5 och Figur 6 visar exempel ur annoteringsraderna för de spontana texterna. Båda visar en 
sekvens på sex manuella tecken. Informant 1 använder sig av sex inlånade munbilder, det vill säga en 
per tecken, medan informant 2 bara använder sig av två inlånade munbilder på en sekvens av 
motsvarande längd. Dessa exempel illustrerar hur de bägge informanterna använder sig av inlånade 
munbilder i olika hög grad i sin respektive spontana teckenspråksproduktion. Dessutom syns i Figur 6 
ett exempel på när informant 2 använder sig av constructed action (markerat med @ca i 
transkriptionsraden). 
 

 
Figur 5: Informant 1 – Spontan text 

 

 
Figur 6: Informant 2 – Spontan text 

 
Antalet inlånade munbilder i den tolkade texten skiljer sig också åt med relativt stor marginal (202 hos 
informant 2 och 257 hos informant 1), men då dessa justerats i och med att informant 2 dessutom har 
ett färre antal tecken än informant 1 blir skillnaden liten, 0,70 hos informant 2 och 0,73 hos informant 
1. Således är andelen inlånade munbilder i stort sett samma mellan de bägge informanterna sett till det 
tolkade materialet, men de spontana texterna skiljer sig markant åt: 0,85 hos informant 1 och 0,59 hos 
informant 2. 

4.3 Skillnad mellan spontan och tolkad text 
Här beskrivs hur skillnaden mellan de spontana texterna och de tolkade texterna såg ut.  

4.3.1 Antal manuella tecken 

Bägge informanterna använde sig av färre tecken i sina spontana berättelser än i berättelserna som 
tolkades från en svensk källtext. Detta förklaras enkelt av att bägge de tolkade texterna var längre, och 
att informanterna själva inte kunde påverka texternas längd eftersom det grundade sig på en redan 
inspelad källtext. Efter en justering utifrån längden på texterna framgår att båda informanterna 
använde sig av i stort sett samma antal tecken per sekund i sina spontana texter: 1,58 samt 1,59. 
Däremot skilde sig antalet tecken per sekund åt i de tolkade texterna: informant 1 använde sig av fler 
tecken per sekund i sin tolkade text (1,75) och informant 2 av färre (1,45), jämfört med deras spontana 
texter. Det innebär att informant 1 tecknade snabbare i sin tolkade text än i sin spontana men att 
informant 2 tecknade snabbare i sin spontana text. 
 

4.3.2 Antal inlånade munbilder 

För båda informanterna är själva antalet inlånade munbilder högre i den tolkade texten än i den 
spontana texten. Däremot är andelen inlånade munbilder, det vill säga munbild per tecken, i stort sett 
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samma för de tolkade texterna: 0,73 samt 0,70. Därefter skiljer sig återigen informanternas respektive 
resultat sig åt på ett motsägelsefullt vis: informant 1 använder sig av färre inlånade munbilder per 
tecken i sin tolkade text än i sin spontana text (där andelen var 0,85) och informant 2 använder sig av 
fler (0,59 i den spontana texten). 

4.4 Icke-idiomatiska munbilder 
I materialet observerades vid några tillfällen munbilder som inte följer de principer som observerats av 
Bergman & Wallin (2001), som redogjorts för i avsnitt 2.2.2 Inlånade munbilder i det svenska 
teckenspråket. 
 
Ett exempel är då Informant 1 i sin spontana text tecknar ”BARN” med tillhörande inlånad munbild. 
Det svenska ordet barn består av tre fonem, /b/, /a/ och /ɳ/ (ljudet som uppstår vid kombination av r+n 
i svenskan). I det inspelade materialet består även den teckenspråkiga munbilden av tre orala segment: 
/BILABIAL/, /OPEN/ och /FORWARD/.  
 

   
Figur 7: De orala segmenten /BILABIAL/, /OPEN/, och /FORWARD/ under tecknet BARN 

 
De första två segmenten, /BILABIAL, OPEN/, som direkt motsvarar fonemen /b/ och /a/, följer 
principen om att visuellt framträdande segment från den talspråkliga artikulationen återskapas i den 
teckenspråkiga produktionen. Det tredje segmentet dock, /FORWARD/, kan troligen härledas till 
fonemet /ɳ/ som vid talad språklig produktion artikuleras retroflext inne i munnen och alltså inte är 
lika visuellt framträdande som de andra fonemen för någon som inte hör. Trots att fonemet /ɳ/ inte är 
visuellt framträdande för en som läppavläser talad svenska, och inte motsvarar något av de orala 
segment som återfunnits i tidigare forskning (Bergman & Wallin 2001), förekommer det här som det 
visuella orala segmentet /FORWARD/ i materialet. Detta är troligen en påverkan på andraspråket från 
informantens förstaspråk. Denna munbild kan jämföras med exempel för tecknet BARN (00257) i 
svenskt teckenspråkslexikon. 
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Figur 8: De orala segmenten /BILABIAL/+/OPEN/ under tecknet BARN (Svenskt teckenspråkslexikon 

2008) 

 

I det här exemplet, som ska representera ett idiomatiskt teckenspråk, består hela munbilden för tecknet 
BARN endast av två orala segment: /BILABIAL/ och /OPEN/. Något som ändå bör nämnas är att det 
andra segmentet har en viss läpprundning och alltså bär drag av segmentet /FORWARD/, som var det 
tredje, ”extra” segmentet i informantens munbild. Det kan vara ett tecken på att det mindre synliga 
fonemet /ɳ/ ändå till viss del är representerat i segmentet /OPEN/ även för en förstaspråkstalare av 
teckenspråk. 

Ett annat exempel rör antalet segment i munbilden: enligt de resultat som Bergman & Wallin (2001) 
tidigare konstaterat och som redogjorts för i avsnitt 2.2.2 Inlånade munbilder i det svenska 
teckenspråket, bestod munbilder till icke sammansatta tecken som mest av tre segment. I de fall där de 
bestod av fyra segment var det en reduplikation av två segment. Vid ett tillfälle tecknar informant 1 i 
sin tolkade text ”PAPPER” med en inlånad munbild. I det här fallet består munbilden av fyra synliga 
orala segment, och det rör sig inte om någon reduplikation. Under det att informanten tecknar 
”PAPPER” artikuleras den tillhörande munbilden som /BILABIAL/, /OPEN/, /BILABIAL/ och 
/STRETCHED/. Det svenska ordet ”papper” består av fem fonem: [papɛɾ]. De segment som återfinns i 
munbilden motsvarar visuellt de fyra första fonemen i det svenska ordet papper: /p/, /a/, /p/ och /ɛ/.  
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/BILABIAL/+/OPEN/ 
 

  
/BILABIAL/+/STRETCHED/ 

Figur 9: Orala segment under tecknet PAPPER 
 
Denna munbild uppfyller kriteriet om att visuellt framträdande segment från det svenska talspråket 
överförs i form av visuella element i teckenspråket, i och med att det mindre visuellt framträdande 
fonemet /ɾ/ inte har överförts. Däremot strider den mot principen om att en munbild aldrig består av 
fler än tre segment. Även här kan detta antagligen härröras till förstaspråkspåverkan på informantens 
andraspråk, teckenspråk. Som jämförelse är antalet segment i munbilden i exempelfilmen för tecknet 
PAPPER (02444) i svenskt teckenspråkslexikon bara tre: /BILABIAL/, /OPEN/ och /BILABIAL/. 
Fonemet /ɛ/ är alltså inte visuellt representerat i denna artikulation. Därav följer detta strukturen att en 
munbild inte innehåller fler än tre segment. 
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Figur 10: De orala segmenten /BILABIAL/, /OPEN/ och /BILABIAL/ under tecknet PAPPER 

 
Dessa två exempel illustrerar två olika sätt på vilka munbilder kan avvika från det som tidigare 
beskrivits som idiomatiska munbilder i svenskt teckenspråk: antingen genom antalet segment som de 
består av, eller till vilka segment det är som faktiskt ingår. Utöver dessa två exempel förekommer 
liknande avvikelser på fler ställen i texterna. 

4.5 Sammanfattning av resultat 
Bägge informanterna använde sig av inlånade munbilder i högst olika grad när de tecknade spontant (i 
genomsnitt 0,85 samt 0,59 per tecken), men i ungefär samma grad när de tolkade en text från svenska 
till teckenspråk (0,73 och 0,70). För den ena tolken innebar detta att använda färre inlånade munbilder 
(0,73 jämfört med 0,85) och för den andra fler (0,70 jämfört med 0,59). Utöver själva antalet 
munbilder fanns dessutom exempel på när själva munbilden till sin artikulation skilde sig från hur 
inlånade munbilder i det svenska teckenspråket beskrivits tidigare (Bergman & Wallin 2001). Baserat 
på vad som tidigare konstaterats vara ett normalt användande av inlånade munbilder (Crasborn et al. 
2008) visar samtliga texter på ett något över genomsnittlig andel inlånade munbilder. 
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5. Slutsatser  
Det man först och främst kan konstatera utifrån resultatet på denna studie är att det i det här fallet är 
större skillnad informanterna emellan än vad det är på de spontana och tolkade texterna, som 
egentligen var vad som skulle studeras. Detta hade kunnat utjämnas med fler informanter, så generella 
tendenser hade kunnat urskiljas utöver de individuella skillnaderna. 

Studien avsåg att beskriva informanternas användande av inlånade munbilder och se om det fanns en 
högre grad av inlånade munbilder vid tolkning från svenska till teckenspråk än vid spontant 
teckenspråk. I hur hög grad informanterna använt inlånade munbilder har beskrivits ingående för hela 
det inspelade materialet. Det gick att konstatera hur mycket varje informant använde inlånade 
munbilder i det här materialet med avseende på om de tecknade spontant eller tolkade, och utifrån det 
jämföra både informanterna med varandra och utifrån texttyp. De värden som kunde konstateras för att 
kontrollera hypotesen var följande: 

Tabell 5: Antal munbilder per tecken 

Informant  Spontan text - Antal inlånade 
munbilder/tecken  

Tolkad text - antal inlånade 
munbilder/tecken  

Informant 1  0,85 0,73 
Informant 2 0,59 0,70 
 
Tabell 5 visar andelen inlånade munbilder för varje inspelad video med material. Dessa värden 
bekräftar alltså inte hypotesen att teckenspråkstolkar använder fler inlånade munbilder vid tolkningar 
än när de tecknar spontant. Detta stämmer för informant 2 som använder fler inlånade munbilder i sin 
tolkade text – 0,70 – jämfört med 0,59 i sin spontana text. För informant 1 gäller däremot det 
omvända, 0,73 vid sin tolkade text jämfört med 0,85 i sin spontana text. Det vi kan konstatera är att 
informant 1 genomgående använder fler inlånade munbilder än informant 2, men de har ingen 
gemensam tendens att använda fler vid tolkningar än vid spontant producerat teckenspråk. Samtliga 
värden är i princip innanför ramen för hur stor andel munbilder som konstaterats hos förstaspråkstalare 
av teckenspråk: 50 %-80 % (Crasborn et al. 2008). Detta värde baserar sig dock på det totala 
användandet av munbilder, av vilket inlånade munbilder i svenskt teckenspråk ska utgöra cirka hälften 
(ibid). Baserat på detta kan sägas att samtliga texter rör sig i vad som kan sägas vara en icke-
idiomatiskt hög användning av inlånade munbilder. Särskilt avvikande skulle vara informant 1:s 
tolkade text med en frekvens av inlånade munbilder på 85 % som ju är strax över den övre gräns för 
totalt användande av munbilder som tidigare konstaterats. Utöver detta har också konstaterats en 
förekomst av munbilder som i sig själva är icke-idiomatiska till sin artikulation, i hänseende till antalet 
segment och segmentens utseende. De exempel på detta som tagits upp i resultatdelen kan bägge 
härledas till påverkan från svenskan. Detta kan antingen bero på en källspråkspåverkan på måltexten i 
fallet med den tolkade texten, eller en generell påverkan på andraspråket teckenspråk från tolkens 
förstaspråk svenska. Detta skulle kunna gälla oavsett om texten är tolkad eller spontan. 
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6. Diskussion 

6.1 Utgångspunkt och hypotes 
Denna studie avsåg att studera och beskriva teckenspråkstolkars användande av inlånade munbilder, 
med utgångspunkt i tidigare studier, framförallt Bergman & Wallin (2001). De tidigare studier som 
använts som underlag har analyserat spontant teckenspråk, men hur användandet ser ut hos 
teckenspråkstolkar när de tolkar från svenska till teckenspråk är ej lika efterforskat. I den här studien 
har två informanter, som bägge är yrkesverksamma teckenspråkstolkar, fått framföra två texter var: en 
spontan och en som simultantolkats från en färdig inspelad talad svensk text till svenskt teckenspråk. 
Dessa texter har sedan jämförts utifrån hypotesen att texten som grundar sig på en svensk källtext 
kunde komma att innehålla en högre grad av inlånade munbilder än den spontana. Detta baserat på 
tidigare forskning som säger att källspråket tenderar att ”färga av sig” på målspråket på olika sätt. Ett 
av dessa sätt skulle till exempel kunna vara genom att i högre grad använda sig av inlånade munbilder, 
som ju grundar sig på svenska ord. Något sådant samband kunde dock inte konstateras.  

6.2 Tillvägagångssätt 
6.2.1 Urval 

Redan innan jag startade min datainsamling insåg jag att jag skulle bli tvungen att begränsa mig 
kraftigt för att överhuvudtaget kunna genomföra studien. Att gå igenom materialet och notera varje 
enskild munbild skulle oundvikligen vara tidskrävande. Jag planerade först att ha tre till fyra 
informanter. Då jag kontaktat sektionen för utbildningstolkning om att jag sökte informanter och fick 
två svar nöjde jag mig med detta, framför allt för att inte spilla tid på att leta ytterligare informanter 
och istället kunna ägna så mycket tid som möjligt åt min analys av materialet. Vid min analys blev det 
snabbt uppenbart att det skulle bli svårt att dra några slutsatser från mina resultat, och jag har till och 
från önskat att jag skulle ha haft fler informanter. Dels för att ha en större grupp och kanske kunna se 
antydningar till generella tendenser i gruppen, men också för att kunna jämföra olika grupper med 
varandra, exempelvis tolkar som är förstaspråkstalare av teckenspråk med tolkar som är 
andraspråkstalare. 

6.2.2 Metod 

Datainsamlingen för dessa texter fungerade väl för ändamålet. Valet av inspelningsplats och avstånd 
genererade material som var visuellt ändamålsanpassat och lätt att analysera. Någonting jag ej hade 
förutsett var att de spontana texterna skulle bli så pass mycket kortare än den förinspelade svenska 
källtexten (02:17 och 01:48 jämfört med 03:20). Detta ledde till att justeringar fick göras utifrån tid för 
att få jämförbara värden mellan texterna (mer om detta strax). Hade jag fått göra om studien hade jag 
försökt se till att texterna varit mer lika varandra i längd, antingen genom att ställa följdfrågor då 
talarna själva avslutat sina berättelser, för att se till att de spontana texterna blev längre, eller genom att 
göra den förinspelade svenska källtexten kortare.  



 

22 
 

Analysen gjordes i ELAN, vilket kändes som ett självklart val då det redan använts många gånger 
under mina studieår på universitetet. Det innebar att ingen tid skulle behöva ödslas på att lära sig ett 
nytt program, men framförallt att programmet är skräddarsytt för analys av teckenspråkstexter och 
alltså blir en lätthanterlig och överskådlig metod att analysera teckenspråkigt material med. 

Att i en studie med endast två informanter använda en metod som är mer typisk för en kvantitativ 
studie med många informanter kan tyckas som ett ovanligt val. Trots detta anser jag att detta 
tillvägagångssätt passar väl för denna studie. I enlighet med de fördelar som brukar tillskrivas 
kvantitativ metod (Bryman 2002) har studien en hög grad av objektivitet och replikerbarhet. 
Sammanställningen samt de uträkningar som gjorts har lett till en större förståelse och grund till analys 
än vad som varit möjligt utan dem. Min initiala uppfattning av materialet förändrades då jag räknade 
antalet tecken och munbilder, och förändrades ytterligare då jag justerade mina värden utifrån 
texternas längd och antal tecken. Vad jag uppfattade som en väldigt stor skillnad i antal munbilder 
visade sig vara ej anmärkningsvärd vid närmare beräkning. Detta tillvägagångssätt har lett till en så 
objektiv bedömning som möjligt av detta lilla material. Dock hade en djupare kvantitativ analys av 
materialet varit möjlig, exempelvis med hänsyn till fler aspekter såsom en helhetsanalys av antalet 
segment i varje munbild. Denna studie har bara gjort enstaka nedslag i aspekter utanför själva 
forskningsfrågan. Det hade innanför ramarna av studien varit möjligt att göra en mer heltäckande 
analys än vad som gjorts.  

6.3 Vidare studier 
Denna studie ger inget tydligt svar på forskningsfrågan. Materialet från informant 2 bekräftar 
hypotesen och det från informant 1 motsäger den. Skulle studien replikeras bör antalet informanter 
vara större för att kunna dra säkrare slutsatser. Nedan följer en rad förslag på förbättringar/ytterligare 
perspektiv för eventuella framtida studier. 

• Studie genomförd med samma metod men med fler informanter 
• Studie genomförd på med samma metod med tolkar som är förstaspråkstalare av teckenspråk 

som kontrollgrupp 
• Studie där ytterligare aspekter granskas, såsom antalet segment i varje munbild (för att på så 

sätt kontrollera om längden på munbilden påverkas beroende av om informanten tecknar 
spontant eller tolkar), eller i vilken kontext inlånade munbilder används i högst grad (vid 
särskilda ordklasser, teman eller liknande).  

Studiens grundläggande utformning är lämplig att använda som utgångspunkt för vidare studier, med 
lämpliga anpassningar beroende på val av frågeställning och ämne. Kanske är inte den främsta 
behållningen med denna studie resultatet och de slutsatser vi kan dra av det, utan utformandet av  
själva metoden. Den är enkel att om så önskas replikeras rakt av i eventuella framtida studier.
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Bilagor 

Transkription av svensk källtext till tolkning 
Nedan följer en transkription av den inspelade texten som användes som källtext till informanternas 
teckenspråkstolkning. 

Mm, nu ska jag berätta ett sommarminne om ett sommarminne, kan man säga. När jag gick sista 
terminen på dagis, ja, det heter väl förskola nu, så fick vi alla som skulle börja på den skolan som vi 
skulle börja på till hösten när vi skulle börja sexårsverksamhet, det som heter förskoleklass nu, då fick 
vi komma dit och sitta i en ring och träffa våra lärare och vår blivande klass. Och då gav läraren alla 
barnen varsin brun papperspåse, och jag tror att det stod ”sommarminnen” eller ”ett sommarminne”  
eller nånting sånt på dom och så sa dom att… ehm… alla minnen, eller att vi skulle ta minnen som vi 
fick under sommarlovet och så skulle vi lägga dom i påsen och så skulle vi ta med oss dom tillbaka när 
vi kom när terminen började. Och… senare den sommaren så åkte jag och min familj till Orust på 
västkusten… och det kändes som vi var där hur länge som helst men jag tänker att vi var väl där 
kanske tio dar eller nånting sånt egentligen, jag minns att jag tappade minst två tänder under den korta 
tiden vi var där. Ehm… och… jag hittade en sten som var alldeles vit och genomskinlig och den var 
ganska stor, eller såhär fem centimeter stor kanske och jag minns att min mamma sa att det var en 
kiselsten. Och asså för mig, för Vanda fem år så var det här som att hitta en skitstor diamant asså jag 
vart helt blown away av den här stenen. Och den tänkte jag såhär: den ska jag lägga i min påse och det 
ska vara mitt sommarminne liksom. Jag tror att jag eventuellt stoppade ner en fjäder också men när jag 
kom tillbaks till skolan när terminen var slut, då, eller när terminen skulle börja, då hade jag liksom 
den där nämen den där papperspåsen och så hade jag såhär en sten och typ en fjäder och så minns jag 
hur jag satt där i ringen och så såg jag mig om på dom andra barnen och någras påsar var typ tomma, 
det var dom som liksom hade glömt bort att dom skulle göra det där men jag minns särskilt en tjej som 
hade alltså hennes påse var så fullproppad att hon liksom typ amen hon var liksom tvungen att hålla 
igen den så den inte skulle öppnas. Eh… a och så blev jag såhär men gud har jag missförstått den här 
uppgiften eller är det hon som har det typ, skulle man ta med en grej eller flera. Men aa, alla hade 
nånting att visa vill jag minnas. Och sen så började jag sexårs på Kungsholmens Friskola på 
Kungsholmen. Det var mitt lilla sommarminne. 
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Fonetiskt alfabet 
I avsnitt 4.4 Icke-idiomatiska munbilder förekommer några transkriptioner gjorda enligt IPA:s 
(International Phonetic Association) fonetiska alfabet. Nedan följer en förteckning över det 
internationella fonetiska alfabetets tecken för konsonanter och vokaler, med svenskans fonem 
inringade. Illustrationen är hämtad från International Phonetic Association och inringningarna är 
gjorda av mig enligt Bolander 2005.  

 

 

Figur 11: Svenskans konsonanter. (International Phonetic Association 2015, mina markeringar) 

 

 

Figur 12: Svenskans vokaler. (International Phonetic Association 2015, mina markeringar) 
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