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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker hur animerat teckenspråk upplevs inom förstapersonsperspektiv i 

spel för svenska teckenspråksanvändare. Studien är inspirerad av en liknande undersökning 

av Kerstin Liliedahl (2017). Bakgrunden redogör om teckenspråkets nuvarande 

representation inom digital media, de tekniker samt avatarer som används och dess 

användning i digitala spel. Hur det svenska teckenspråket är uppbyggt samt hur det 

används. Frågeställningen till denna studie har försökt undersöka om 

förstapersonsperspektiv till spelmiljöer, är ett lämpligt perspektiv för användandet av 

digitalt teckenspråk för svenska teckenspråkstalare. Artefakten består av två 3D-animerade 

spelsimulationer i videoform, där deltagarna till studien fick rangordna samt resonera om 

hur användandet av digitalt teckenspråk fungerade till perspektivet. Urvalsgruppen bestod 

utav svenska tekenspråksanvändare. Varav 22 testpersoner deltog i enkäten. 14 svarade med 

att de var hörlsenedsatt eller döv. Tre  hade närstående som var hörselnedsatt, och övriga var 

intresseanvändare. Framtida studier kan vidarutveklas för att förbättra och undersöka nya 

inkluderingar i speldesign för att öppna nya vägar till inkluderandet av teckenspråk i 

spelmarknaden idag. 

 

Nyckelord: [Svenskt teckenspråk, Kameraperspektiv, Datorspel, 3D animation] 
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1 Introduktion 

 

Döva och hörselnedsatta har genom tiderna stött på många motsättningar på grund av 

språkbarriären. Trots gruppens historiska närvaro, har de största inkluderande 

genombrotten skett inom de närmsta 40 åren. 1981 erkände riksdagen det som idag 

definieras som svenskt teckenspråk. Detta innebar att gruppen för första gången kunde 

samlas kring ett språk och att deras perspektiv kunde förmedlas på ett sanktionerat sätt. 

Med internet och nya mediers genombrott har ytterligare kommunikationsvägar samt 

lärandemöjligheter öppnats. Spel möjliggör en ny metod för att lära ut teckenspråk som kan 

skapa högt engagemang och genom det, nå fler personer som kanske inte annars hade fått 

upp ögonen för teckenspråk. Fördelarna med detta är att utlärningen av teckenspråk blir 

smidigare för döva och hörselnedsatta, fler hörande personer kan bli intresserade av att lära 

sig teckenspråk men också att teckenspråk representeras i medier samt därmed synliggör 

den döva och hörselnedsatta gruppen. Denna studie har som mål att vidare undersöka 

resultat från en studie av Kerstin Liliedahl (2017) i sitt kandidatarbete som utförts på 

Högskolan i Skövde, där hon undersöker hur teckenspråk upplevs inom en digital spelmiljö 

ur ett tredjepersonsperspektiv. Utfallet av den undersökningen visade på att det fanns ett 

stort intresse för inkluderingen av teckenspråk i spel och speldesign av hörselnedsatta. Samt 

att tredjepersonsperspektiv fungerade med att förmedla teckenspråk i vissa versioner av 

tredjepersonsperspektiv. I hennes studie framkom att det viktigaste för deltagarna var att 

teckenspråket skulle vara tydligt hos båda karaktärerna. Det visades hos många 

respondenter att det fanns svårigheter med att läsa av det som tecknades för att det inte 

tecknades rakt framifrån från det givna perspektivet. Resultatet av Liliedahls studie gav 

upphov till fortsatt forskning i denna undersökning. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Teckenspråk i dagens digitala medier 

Forskning om teckenspråk inom digitala medier kan kategoriseras inom två olika områden. 

Det första området beskrivs som virtuellt teckenspråk, vilket fokuserar på utvecklandet av 

teknik samt metoder för att förmedla teckenspråk, och översätta text till animerat 

teckenspråk. 

Det andra området kan beskrivas som spelbart teckenspråk och har som huvuduppgift att 

vara lärande eller att ha en förtydligande funktion. De vanligaste exemplen är att spelare får 

lära sig teckenspråk via spel. Spel som har ett lärande eller stödjande syfte kallas för Serious 

Games som Susi, Johannesson & Backlund går igenom i deras artikel Serious Games – An 

Overview (Susi, Johannesson & Backlund 2007). De två områdena har ett gemensamt 

perspektiv på hur metoder och tekniska förutsättningar kan utvecklas för att göra personer 

med funktionshinder, som syn eller hörselnedsättningar, mer inkluderande inom digitala 

medier. 

 

2.1.1 Virtuellt teckenspråk inom digital medier 

Virtuellt teckenspråk kan definieras som web- eller datorkontrollerat teckenspråk. System 

skapas och utvecklas för att kunna hantera 3D-animerat teckenspråk. En fastställd term 

inom virtuellt teckenspråk är signing avatars och syftar på 3D-avatarer som är skapade för 

att förmedla teckenspråk. Processen att skapa sådana avatarer samt beskrivningen av 

termen tas upp i antologin ”Virtual immersive and 3D learning spaces - Emerging 

technologies and trends” (2011) i kapitlet “Signing avatars” skriven av Adamo-Villani & 

Hayward (2011, ss. 249-267). Skapandet av en signing avatar beskrivs med följande steg; en 

humanoid 3D-modell för avataren skapas först och sedan implementeras ett animerbart 

skelett, därefter läggs karaktären in i ett system som hämtar animationsdata ifrån ett 

rörelsebibliotek. Genom att kombinera olika animationsfiler skapas en kontinuerlig rörelse 

som visualiserar teckenspråk. 
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Figur 1 Skärmdump av tuniSigner Signing Avatar (SignWriting Symposium 2014) 

som tecknar ”Ordonner”. 

Adamo-Villani & Hayward beskriver att pionjärerna bakom signing avatars är Vcom3D 

(2011, s. 250), som producerade och utvecklade singing avatars för det amerikanska 

teckenspråket, härefter förkortat som ASL. Deras arbete med att producera 3D-animerade 

karaktärer visades vara värdefullt vid utlärning av ASL. I synnerhet med att öka läs och 

skrivkunnighet hos döva och hörselnedsatta. I tidig användning av signing avatars 

konstaterade man att karaktärsmodellerna hade för låg detaljrikedom och att detta medförde 

svårigheter med att förmedla ASL-tecken på ett naturligt sätt (Adamo-Villani & Hayward 

2011, s. 257). Genom utvecklande tekniska förutsättningar och kunskaper inom att 

producera mer detaljerade karaktärer, har man vid senare användning lyckats undgå många 

visualiseringsproblem som finns i tecknandet. Som till exempel, har tekniker för 

uppbyggnaden av 3D karaktärer utvecklats, och att deras deformation vid animering blivit 

mycket mer realistisk. Däribland har ansiktsanimationer fått en högre detaljnivå, vilket ökar 

kvalitén av förmedlandet av teckenspråksanimation (Adamo-Villani & Hayward 2011, ss. 

259-261). 

2.1.2 Teckenspråks representation i digital media 

Teckenspråk i digital medier är inte enbart kopplat till signing avatars utan förekommer i 

olika former. En vanlig form är som teckenspråkstolkar på television där de översätter vad 

som sägs. På internet finns även ”Svenskt teckenspråkslexikon” (Stockholms universitet 

2008), som är en digital ”ordbok” för teckenspråk och kan användas för att förstå enkla 

tecken av det svenska teckenspråket, härefter förkortat som SSL. Som ett enskilt läromedel 

är dock ordboksformen problematisk eftersom att framförandet är mer komplext än att 

teckna enskilda, enkla ord. 

Teckenspråk förekommer också i spel. Främst i form av serious games men också i spel vars 

främsta syfte är att underhålla. I spelet Moss (2018) kan spelaren kommunicera med en 

spelkaraktär via teckenspråk (Fahey 2017). Spelkaraktären Quill är i viss utsträckning en 

signing avatar (se figur 2) som kommunicerar med hjälp av kroppsspråk och ASL. Målet är 

att kommunicera med Quill för att ta sig igenom spelvärlden. Karaktären Quill passar dock 

inte riktigt in i definitionen som signing avatar eftersom att denna har ett begränsat 

vokabulär. Förekomsten av en karaktär i spel som tecknar ASL har däremot fått många 
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positiva reaktioner och visats vara intressant för döva, hörselnedsatta samt hörande. Genom 

detta exempel kan man se att det finn ett positivt gensvar av att inkludera sådana avatarer i 

spel. 

 

Figur 2 Skärmdump av karaktären Quill ifrån spelet Moss (2018) som kommunicerar via 

amerikanskt teckenspråk. 

Representationen av döva i digital media har under senare år uppmärksammats oftare. 

Ellcessor nämner i boken “Restricted Access” (2016) ett exempel på när döva gick i protest 

mot den amerikanska regeringen via media plattformen Twitter för att upplysa om 

problemen med att döva inte var helt inkluderande eller representerade inom  digitala media 

som är producerat för amerikansk television och serier för streaming. Detta väcker fler 

frågor om hur döva känner sig representerade i dagens spelmarknad. Det finns en uppenbar 

brist på spel som innehåller teckenspråk och som inte är serious games. I en förstudie till 

denna, tillfrågades sju döva personer om sin uppfattning kring representation av döva, 

hörselnedsatta och teckenspråk i digital media, digitala spel och spelmarknaden idag. Svaren 

visade på en trend i uppfattningen om att det råder en bristande representation i digital 

media, samt att majoriteten av respondenterna inte hade spelat ett spel med teckenspråk i 

ens för lärande syfte. Enbart en respondent hade spelat ett spel med teckenspråk när hen var 

ung. Resultatet pekar på att tillgång till spel med teckenspråk är mycket begränsad. 

Majoriteten av respondenterna var positiva till att införa teckenspråk i fler spel. En 

respondent gav dock en mer negativ syn på detta - “Jag tror att om folk vågar implementera 

teckenspråk i spelen så kommer folk tycka att det inte är något märkvärdigt med 

teckenspråk utan att det är en annan språkkultur helt enkelt som är lika jämställt som 

talspråk.” vilken kan antyda på en viss oro att implementera teckenspråk i spel. Detta 

antyddes också av Liliedahls studie (Liliedahl 2017 s.40). Ett exempel på detta var att äldre 

respondenter kopplade teckenspråkspel till ett lärande syfte, “.... Mina barn skulle säkert 

spela spel om det gjordes. Kändes lite barnsligt”. De antydde att spelifierande samt grafiska 

element i Liliedahls artefakt upplevdes som barnsliga, vilket kan hänga ihop med att de äldre 

informanterna främst kopplade teckenspråk i spel till ett lärande syfte. 
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2.2 Teckenspråk och spel 

Teckenspråk i spel förekommer främst i Serious Games, vars syfte är att lära spelaren något. 

Underhållningselement används dock för att öka deltagarnas engagemang, vilket ökar en 

lyckad inlärning. Spelen är varierade i sin utformning, vilket innebär att spelen har olika sätt 

att tackla användningen av teckenspråk inom digital spelmiljöer. Genom att studera deras 

utformning kan man få en förståelse för hur teckenspråk i digital media och spel kan 

användas.  

Inlärningseffekten av teckenspråk i spel har studerats i ”Using educational games for sign 

language learning – A SignWriting learning game: Case study” (Bouzid, Jemni, Khenissi & 

Essalmi 2016). Studien undersökte olika serious games inriktade på utlärning av 

teckenspråk. I spelet Copy cat (2016) är målet att hjälpa en singing avatar utformad som en 

katt att hitta sina kattungar. Spelaren kommunicerar till katten med teckenspråk för att 

hjälpa denne att hitta sina ungar. Spelaren använder speciellt framtagna handkontroller som 

analyserar spelarens handgester och för över dem till spelet. Det direkta interaktionssättet 

bidrar till att spelet upplevs som roligt och ökar engagemanget för målgruppen som utgörs 

av barn och unga med hörselnedsättningar (Bouzid, Jemni, Khenissi, & Essalmi. 2016 s.131). 

Mer realistiskt gestaltade singing avatars i spel beskrivs i Bouzids m.fl (2016) egna 

pilotstudie. Spelet kallas MemoSign och har en mänsklig signing avatar (se figur 4). Spelet 

är ett minnesspel som går ut på att få en bild samt motsvarande teckenspråkstecken. Studien 

undersökte det möjliga engagemanget samt mottagandet med att använda teckenspråket i en 

spelmiljö. Resultatet visade att testpersonerna var positiva till spelet, att den skapade en 

känsla av engagemang och inlärning av teckenspråkstecken ökades. Dock konstaterades att 

resultatet inte kunde ge en definitiv slutsats eftersom att pilotstudien var för småskalig. 

Avataren som användes till spelet gestaltade en mänsklig karaktär i realistisk utformning 

och animationen var skapad med hjälp av keyframe animation. 

 

Figur 4 Skärmdump av spelet MemoSign 

  

I studien nämns andra spel som VirtualSign (2014), vilket fokuserar på att lära ut 

portugisiskt teckenspråk för personer som redan har kunskap inom språket. Spelets mål är 

att spelaren ska hitta teckenspråksgester inom spelvärlden som presenteras via ett 
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förstapersonsperspektiv. Spelaren, likt till Copy cat (2016), använder sig av speciellt 

framtagna handkontroller för att förmedla teckenspråksgester in i spelet. Samtidigt som 

handgesterna analyseras används också en Microsoft Kinect (2013) för att analysera 

spelarens övergripande rörelser och handdirektion. Med hjälp av Microsoft Kinect får spelet 

en tydligare förståelse för handtecknet eftersom händernas rörelse i rymden även analyseras. 

Det nämns dock i texten att många teckenspråksspel samt hårdvara som används till dessa 

inte är tillgängliga för allmänheten (Bouzid, Jemni, Khenissi, & Essalmi. 2016, s.132). De 

nämnda spelen har enbart använts i forskning och inte blivit tillgängliga via exempelvis 

internet för allmänheten. Den enda nuvarande tillgängliga hårdvaran på marknaden är 

Microsoft Kinect, men denna teknologi räcker inte för att kunna förmedla teckenspråk till ett 

spel på grund av sin upplösningsbegränsning. 

 

Figur 5 skärmdump som visar hur VirtualSigner läser av spelaren via en Kinect 

Moss (2018), som tidigare nämnts i representations avsnittet, är ett av de få spel med 

teckenspråk som är tillgängligt på vanliga spelplattformar. Eftersom spelet är framtaget för 

att vara kommersiell underhållning har utvecklarna fokuserat mer på spelmekanikens roll 

för att skapa engagemang samt att vara tillgänglig för konsumenter. Teckenspråket i spelet 

fungerar också som ett komplement snarare än att vara den primära 

kommunikationsformen. Tilltaget har välkomnats av spelmarknaden och har överlag 

resulterat i mycket positiv återkoppling från spelare. Detta visar att teckenspråk i 

underhållningsspel är gångbart och har potential att nå fler personer än via de exempel som 

nämndes av Bouzid m fl. (2016). Moss (2018) förutsätter däremot extra hårdvara som kan 

innebära en begränsning i tillgänglighet för spelare. Hårdvaran som behövs för Moss består 

av Virtual Reality headset och Virtual Reality-kontroller. Givet att Virtual Reality håller på 

att bli mer vanligt ökar dock ständigt tillgängligheten för ett upplägg som i Moss. 
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Figur 6 Skärmdump av spelet Moss (2018), som visar perspektivet av spelaren till 

spelvärlden ifrån användningen av ett vr headset 

 

2.2.1 Perspektiv inom teckenspråksspel 

En faktor som påverkar spelmekaniken, immersionen och teckenspråkets gestaltning är 

spelperspektivet. Spelperspektivet kan beskrivas som spelarens förhållningssätt till avataren 

och spelmiljön. Spelares koppling till avatarer i spel beskrivs av Gazzard i “The Avatar and 

The Player - Understanding the Relationship Beyond the Screen” (2009). Gazzard beskriver 

fyra olika faktorer som påverkar spelarens koppling till en avatar. 

“1. Locus – it’s place in its world and how that is communicated to the user/player. 

2. Agency - the ability to effect an action in its world. 

3. Empathy – how much the player/user relates to and/or cares about what they are 

affecting in the world. 

4. Player Character – who am I within the world? What can I do? What do I 

represent?” 

                                                                                                   (Gazzard 2009, s.191) 

Enligt Gazzard är agency den mest drivande komponenten till kopplingen mellan 

spelaren och dess avatar. Agency formas efter hur en spelare kan använda sin avatar i 

spelvärlden. Samtliga fyra komponenter kopplas till två termer som Gazzard nämner; 

avatarial display - hur en avatar eller karaktär förmedlas på datorskärmen via 

spelarens aktioner, samt avatarial pressence - Hur karaktären förmedlas via dess 

utforming och representation. Avatarial pressence kan kopplas till hur spelare ser sin 

avatar i spelvärlden och Gazzard beskriver att det finns perspektiv i fyra olika grader av 

spelnärvaro, eller kallade altered positions. Dessa beskrivs som följande: 
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 “1st Altered Position - no or limited avatarial display e.g. on screen cursor only 

2nd Altered position - partial avatarial display e.g. arm, equipment, hand, etc 

3rd Altered position - Full avatarial display. View of avatar is linked to camera 

movement. 

4th Altered Position -  Full avatarial Display. Player/user has an omniscopic view of 

the virtual world. Avatar is not linked to camera movement. Avatars can exist 

singularly or in teams.” 

                                                                                                    (Gazzard 2009, s.192) 

 

Enligt Gazzards resonemang har spelperspektiv en stark inverkan på hur spelet uppfattas. 

Detta verkar bekräftas av en studie kring spelperspektiv och dess påverkan i serious games - 

“The Effect of Camera Perspective and Session Duration on Training Decision Making in a 

Serious Video Game” (Veinott, Perleman, Polander, Leonard, Berry, Catrambone, Whitaker, 

Eby, Mayell, Teodorescu, Hammack & Lemaster 2013). Författarna undersökte hur 

användningen av perspektiv kan påverka spelarens inlärningsförmåga och uppfattning på 

vad som visas. Veinott et.al. menar att vissa perspektiv till spelarens avatar kan vara positivt 

eller negativt påverkande i hur uppfattning samt inlärning är till spelen. Det visades att 

inlevelsen till spelet i studien ökades via förstapersonsperspektiv samt 

tredjepersonsperspektiv där det visades att tredjepersonsperspektiv hade en högre grad av 

inlevelse än förstapersonsperspektiv. Skillnaden mellan de olika perspektiven var inte för 

stora, och därmed inte kunde ge en klar skillnad mellan dem. Effekten kan ha påverkats av 

att spelaren inte kunde se ytan runtom sin karaktär på grund utav att spelaren inte har ett 

perspektiv som visar helheten med spelarens avatar och omgivning. Liknande effekt kunde 

ses i Liliedahls studie, i fall där spelperspektivet inte visade tecken rakt framifrån upplevdes 

vissa tecken som otydliga (Liliedahl 2017, s.44). Detta visar på att spelperspektivet är en 

viktig faktor för teckenspråk i spel, och att det finns skäl för vidare undersökning inom 

området. 

2.3 Svenskt teckenspråk (SSL) 

Teckenspråk är inte internationellt sammankopplat. Precis som med talade språk finns det 

stora skillnader mellan länder. De flesta länder har ett unikt alfabet med tillhörande 

handrörelser. Givet studiens omfattning kommer denna begränsas till Svenskt teckenspråk 

(SSL). Nämnvärt är dock att det mest internationella teckenspråket är Amerikanskt 

teckenspråk (ASL). Anledningen till att denna studie fokuserar på SSL är att fokusgruppen 

som kommer att delta i studien främst använder SSL. Precis som för andra teckenspråk har 

svenskt teckenspråk egna dialekter och uttryck som inte är helt överförbara till andra språk. 

Bergman och Ahlgren (2006, ss.20-47) beskriver hur det svenska teckenspråket används och 

att det är uppbyggt av olika komponenter. Dessa komponenter kan delas upp i två 

huvudgrupper; manuella komponenter och icke-manuella komponenter. 
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2.3.1 Manuella komponenter 

Dessa komponenter kopplas till personens användande av händer, fingrar och armar. 

Komponenterna kan delas upp i tre manuella aspekter; den agerande handen (även kallad 

artikulator), handens rörelse, och vart händerna befinner sig när tecknen utförs (Berghman 

& Ahlgren 2006, s.21). Tecken kan ha enkel eller dubbel artikulator, vilket innebär att en 

hand eller båda händerna kan vara aktiva för att göra tecken (se figur 7). 

 

 

Figur 7 skärmdump  av användningen av en artikulator eller båda. 

Det nämns dock i deras text att tecken som utförs med båda händerna inte nödvändigtvis 

har två artikulatorer. Den ena handen kan agera som passiv och betona artikulationstället 

(Berghman & Ahlgren 2006, s.21) (se figur 8). 

 

 
Figur 8 Skärmdump på exempel på en passiv hand som betonar artikulations området. 

Samtidigt så har artikulations-områden, där artikulationerna utförs, ett bestämd neutralt 

läge vilket är området rakt framför tecknarens kropp när tecknarens armar är böjda i 

armbågarna. Artikulationsområdet utförs i den neutrala läget eller vid andra delar av 

kroppen.   

2.3.2  Icke-manuella komponenter 

Icke-manuella komponenter till teckenspråk kan beskrivas som kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och användning av munrörelser för att förstärka betydelsen av de ord som tecknas. Ett 

situations exempel kan vara att, om någon skall skälla ut en person, behövs det ett argt 

kroppsspråk och ansiktsuttryck för att det tydligt skall framgå att personen är arg. Eftersom 
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döva inte kan höra nyanser i rösten är kroppsspråket viktigt för att få fram känslan i det som 

tecknas. Munrörelser spelar en viktig roll i att förmedla kontexten.  

 

Figur 9 Skärmdump på exempel av orala komponenter med samma första segment 

Ett tecken kan ha fler betydelser beroende på hur de icke-manuella komponenterna 

används. Ett bra exempel på detta visas på hemsidan för Svenskt teckenspråk (2017) där 

några av dessa tillfällen demonstreras. Ett exempel är att orden “Brukar” och “Alltid” tecknas 

med samma artikulator men med olika munrörelser för att skilja på de olika orden (Se figur 

10) 

 

Figur 10 Skärmdump på exempel där samma rörelse kan användas för flera ord, Vänster 

“Brukar” höger “Alltid” 

I texten nämner Bergman och Ahlgren att det finns potentiella problem i samlandet av 

tecken och symboler i det svenska teckenspråket.  

“Sammantaget är idag ca 11 500 tecken dokumenterade i någon form. Hur stor del av 

det svenska teckenförrådet dessa utgör vet vi inte. Säkert är att många 

specialområden, såväl akademiska ämnen som mer vardagliga, inte är inventerade. 

Hur stor del av det mer centrala teckenförrådet som återstår att dokumentera är 

svårare att bedöma. Våra observationer tyder dock på att endast en liten del av detta 

dokumenterats, och att ett omfattande arbete med inventering och beskrivning 

återstår.”  

                                                                                              (Berghman & Ahlgren, 2006, s.17) 

 

När man animerar teckenspråk är det viktigt att lyckas med att återge de många kritiska 

delarna av tecknandet. Kan animatören inte SSL innebär språkbarriären en tydlig 
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begränsning i skapandet. Detta försvåras ytterligare av att språket inte är helt dokumenterat, 

eller har en samlad struktur för teckenbyggnad. Däremot förekommer det ofta tillfällen då 

animatörer behöver återge rörelsefenomen som de själva inte har en erfarenhet av. Vid 

sådana tillfällen samlas eller skapas referensmaterial för att agera som grund till rörelsen, 

denna process kallas i animationssammanhang för rotoscoping. Ett exempel på att skaffa 

material för rotoscoping är att skaffa aktörer som tecknar ett förbestämt budskap på SSL och 

som filmas från olika vinklar. 

Med denna information av det svenska teckenspråkets uppbyggnad, togs steg för att 

implementera teckenspråket till en digital nivå för studien. Användningen av  rotoscoping 

tekniken prioriterades då uppbyggnaden av kommunikationsförloppet var viktig att planeras 

och därmed via aktörer spela in material som presenterades för animatören för skapandet av 

artefakten till studien. Då det svenska teckenspråket har många olika komponenter som 

används när det ska utföras, var det av stor vikt att få dessa tydligt visade till materialet av 

rotoscopingen med användningen av fler vinklar för inspelningen av den deltagande aktören. 

Samtidigt så behövdes det tas steg med att få det planerade kommunikationsförloppet till 

artefakten att vara så simpel som möjligt med vad den ska förmedla, då detta minimerar 

kommunikationslängden och ger mer tid för animatören att förtydliga animationen av de 

som behöver visas. 
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3 Problemformulering  

Behovet av teckenspråk i digitala medier har på senare år blivit en mer uppmärksammad 

fråga. Forskning om tillämpning av teckenspråk inom spelutveckling är fortfarande i hög 

utsträckning outforskad. I den forskning som genomförts är temat ofta att bygga 

översättningssystem eller skapa serious games som lär ut teckenspråk. Detta innebär att den 

gemene spelutvecklaren inte har möjligheten att ta del av kunskap som skulle underlätta 

implementeringen av teckenspråk i spel bortom den nämnda serious games-sfären. Likaså 

är många serious games med teckenspråk inte tillgänglig för allmänheten då utvecklarna 

inte delar mjukvaran, eller att hårdvaran inte har en konsumenttillgänglig prisbild (Bouzid 

m fl. 2016). I en förstudie inom ramen för denna studie visade det sig att många tillfrågade 

döva inte hade spelat ett spel med teckenspråk eller kände till några sådana. Det fanns dock 

ett stort intresse för att se teckenspråk i spel. Många var redan spelintresserade och spelade 

spel men upplevde att det fanns tillfällen då man inte kunde uppleva spelen till fullo på 

grund av kommunikationsbarriären. 

Enligt Gazzard (2009) och Veinott m. fl. (2013) resonemang har spelperspektiv en inverkan 

på hur spelet uppfattas samt spelarens inlärningsförmåga. I Liliedahls studie (2017) visades 

att olika varianter av tredjepersonsperspektiv påverkade hur tydligt teckenspråket 

uppfattades och kunde läsas. Det förekom också en reflektion om att det var problematiskt 

att förstå teckenspråket om det inte förmedlades rakt framifrån. Detta visar på att 

spelperspektivet är en viktig faktor för teckenspråk i spel, och att det finns skäl för vidare 

undersökning inom området. Förstapersonsperspektivet är ett vanligt perspektiv i 

kommersiella spel, och resultatet kan användas för att hjälpa utvecklare hantera teckenspråk 

i det nämnda perspektivet. Givet behovet och att förstapersonsperspektivet inte var mer 

noggrant undersökt i någon av de tidigare studierna, fanns det utrymme för av bekräfta eller 

avfärda trenderna genom en egen studie. Studien undersökte därför frågeställningen:  

 Hur påverkas uppfattningen av teckenspråk av ett förstapersonsperspektiv i 

ett spelsammanhang? Och hur skiljer sig denna studies resultat i jämförelse 

med resultat från liknande studier som fokuserat på 

tredjepersonsperspektiv? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

3.1.1 Artefakten 

För att undersöka frågeställningen till denna studie skapades två versioner av ett scenario 

innehållandes en tecknad konversation. I version ett av artefakten visades hela 

händelseförloppet, en konversationen som var textad i likhet med spelet Skyrim (2011), (se 

figur 11). I version två visades inte de tecknade delarna med tillhörande textning, däremot 

hade övriga delar av händelseförloppet innehöll text för att efterlikna de spel som artefakten 

försökte simulera. På detta sätt kunde man se skillnad på hur teckenspråk uppfattades, 

eftersom man i de olika versionerna kunde undersöka om man förstår bättre eller sämre 

med eller utan textning till teckenspråket som ska visades i perspektivet. 
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Kameraperspektivet utgår ifrån en simulerad spelaravatar som har ett 

förstapersonsperspektiv. Händelseförloppet i scenariot var att den simulerade spelaravaten 

köper varor från en handelsman som befann sig vid ett marknadsstånd. Handelsmannens 

beteende var utformat för att upplevas som en NPC (Non-player character) man kan stöta på 

i den spelgenren artefakten efterliknade. Ett bra exempel på vad artefakten efterliknade, var 

spelet Skyrim (2011) (se figur 11). I Skyrim finns många möjligheter till att interagera med 

handelsmän och det har ett konversationsvalsgränssnitt som också inspirerade artefaktens 

utformning. Ett gränssnitt sätter in texten i en kontext, samtidigt som det visar möjliga 

konversationsval (se figur 11). Vidare använder sig Skyrim (2011) av 

förstapersonsperspektiv, något som är vanligt i RPG (Role Playing Game). 

 

  

  
Figur 11 Skärmdump på en konversation mellan spelare och npc i Skyrim (2011) 

  

Konversationsförloppet är som följande: Spelarens karaktär ser handelsmannens stånd och 

närmar sig denna. Spelaren hälsar till handelsmannen och får upp olika konversationsval 

som handelsmannen sedan svarar på (se figur 12). Ett gränssnitt skapases för att sätta in 

texten i en kontext i de olika versionerna men också för visa olika konversationsval spelaren 

kan välja mellan för att efterlikna ordvalen spelare kan göra i en spelmiljö till RPG spel som 

Skyrim (2011) (se figur 11). 
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Figur 12 Den planerade konversationsförloppet för artefakten, “*” markerar ett agerande i 

händelsen. 

  

Version två, animationen utan tydande gränssnitt för konversationen, kommer att utspelas 

på liknande sätt som version ett, med skillnaden att de tecknen inte textas när tecknen 

utförs. Samt kommer gränssnittet vara likadant i version ett och i version två. Gränssnittet 

med konversationsval visas upp till punkten då tecknen utförs under konversationförloppet, 

och döljs under tecknandet för att undvika förvirring. Kommunikationen mellan 

karaktärerna är enkel och kort. Detta är för att minimera rörelsekomplexiteten som kan 

uppkomma i förmedlandet av teckenspråket (Berghman & Ahlgren, 2006). Det är värt att 

notera att animerandet av teckenspråkets kvalité är baserat på animatören kunskapsnivå till 

animerandet av teckenspråk. Det var därför viktigt att animatören fick bra referensmaterial 

av teckenspråket till konversationen, detta gjordes för att motverka effekten av simplifierade 

rörelser och möjlig otydlighet till tecknerna.  

 

3.1.2 Utvärderingsmetod och val av urvalsgrupp 

För att samla in data till denna studie valdes en kvantitativ metod med internetenkät som 

bästa verktyget. Valet och utformningen av enkäten baserades på resonemang från Østbye, 

Knapskog, Helland och Larsen i Metodbok för mediavetenskap (2004), och Ejvegårds 

Vetenskaplig metod (2009). Frågorna i enkäten strukturerades som följande; hur de 

upplevde perspektivet och teckenspråksförekomsten, och hur de tyckte att teckenspråket 

lyckades framföras - om det var tydligt eller var det element som gjorde att det inte var 

tydligt att tyda. Enkäten blev uppbyggd med att ha en lagom mängd frågor runt de två 

versionerna av artefakten, för att inte vara för omfattande och att undvika möjligheten att 

mindre personer deltar i enkäten på grund av längd (Ejvegård, 2009 s.55). 

  

Enkäten planerades att ha en struktur som frågar deltagaren om hur hens upplevelse samt 

förståelse till teckenspråket i förstapersonsperspektivet upplevdes. Samt skapades  enkäten 

med att börja med frågor som samlade in demografisk data, exempelvis som deltagarnas kön 

och ålder. Det inkluderades en fråga som undersökte deltagarens spelvana, eftersom denna 

studie fokuserar på att analysera teckenspråkets användning i en spelmiljö. För att få en 

bättre uppdelning av deltagarna i enkäten, frågades de om hur de använder teckenspråk, om 

hen måste hantera teckenspråk på grund utav hörselnedsättning, dövhet eller för att kunna 
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kommunicera med personer med dövhet eller hörselnedsättning. För att öka trygghet hos 

deltagarna till studien informerades de om att all personlig data samt svar i enkäten var 

anonyma. Studien använde sig av fyrskaliga likertskalor i enkäten. Anledningen av att sätta 

skalan mellan ett till fyra var för att tvinga respondenterna att inte välja ett mittenval. Om 

respondenterna skulle välja mittenvalet som tre i en likertskala mellan ett till fem, då skulle 

det ge ingen användbar data (Bryman, 2011 s.157) 

  

I dessa skalor representerade valet av en etta att deltagaren inte höll med påståendet medan 

ett val av fyra stod för att deltagaren instämde helt. De negativa aspekter med att använda 

likterskalor är att respondenten inte kan potentiellt välja en mer inriktat skala till hur hen 

känner till frågan. Med detta menas att respondenten inte kan sätta egna ord  på sin egna 

upplevelse i fritext, men det skapar en lätthet för respondenten att snabbt göra val utan att 

tänka på formulering. Att använda en skala mellan ett till tio kan ge en större variation av 

data, men detta kan dock generera data som kan vara svårtydlig. En likertskala med liten 

skalvariation är underlättande för undersökningar med potentiell liten respondent nivå. 

Samtidigt kan det ge en mer detaljerad data att analysera till studier om det är en stor 

respondent nivå till studien. Med att inte låta respondenten att välja ett mittenalternativ kan 

vara negativt samtidigt då respondenten potentiellt inte har åsikt av vad som frågas och 

därmed svarar blint och datan blir onödig. Liliedahl reflekterade i sin studie, om att 

användningen av fyrskaliga likterskalor hade en möjlig negativ effekt med att många 

respondenter inte gav svar till tillvalsfrågor (Liliedahl 2017 s.41). Detta bortsågs dock på 

grund av tidigare nämnd problematik. Valet av en fyrskala till denna studie grundas på att 

försöka underlätta analysen av data för potentiell liten respondent nivå. Användningen av en 

kvalitativ metod kan motverka effekten av låg respons till tillvalsfrågor, då det kan samlas in 

mer detaljerad data via till exempel intervjuer. Dock med den tidsramen som denna studie 

har så är en kvalitativ metod inte applicerbar. 

  

Dessa likertskalor blir uppföljda av öppna frågor som uppmanar deltagaren att 

vidareutveckla sin gradering på skalfrågan innan. Detta gör att extra data kan samlas in på 

de möjliga faktorer som påverkar deltagarens gradering av frågorna som ställs, samt där 

deltagarna kan ge extra reflektion om användningen av teckenspråk till perspektivet, samt ge 

djupare insikt till deltagarnas resonemang. I enkäten kommer deltagarna att få resonera i en 

öppen fråga om hur och om de skulle tänka sig användningen av perspektivet till 

teckenspråk i spel, samt få resonera om vilken version av artefakten upplevdes hantera 

teckenspråket bäst. 

  

Urvalsgruppen för studien kommer att vara svenska teckenspråksanvändare, då denna 

studie framförallt är inriktad på att vidare undersöka svenska teckenspråkstalares upplevelse 

av användningen av teckenspråk inom spelmiljöer. Därför kommer den planerade 

internetenkäten att framförallt spridas via internetgrupper och forum för 

teckenspråksanvändare, som exempelvis Facebook-gruppen för SDUF (Sveriges dövas 

ungdoms förbund). Respondenterna till internetenkäten uppmuntrades för spridning av den, 

för att ha möjligheten att nå ut till flera grupper eller teckenspråksanvändare samt på andra 

plattformar eller sociala medier. 

  

Internetenkätens styrka är att den underlättar för att få svar, kontakt och data av den tänkta 

fokusgruppen; svenska teckenspråkstalare. Detta ger också möjligheten för respondenter 

att  bibehålla en anonymitet i sitt deltagande. Det har konstaterats att, om en kvalitativ 
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metod skulle appliceras till denna studie, skulle extra medel som bland annat 

teckenspråkstolk skulle behövas införskaffas. Dock skulle en kvalitativ metod till studien 

potentiellt få en klarare och mer detaljerad data än vad som kan samlas in via en kvantitativ 

metod. Med de möjligheterna samt den tidsramen som finns för arbetet, kommer en 

kvalitativ metod inte vara gynnsam. Genom att använda en internetenkät underlättar det 

visningen av artefakten till studien, då den kan enkelt implementeras till att visas via 

vidarbefodring via internetlänk eller i enkäten i sig. Animationsklippen planerades att laddas 

upp till Youtube (2018) som ska vara åtkomligt via internetenkäten. De brister med 

användningen av enkätundersökningar som tidigare nämnt, kan potentiellt inte ge samma 

djup till svar av deltagarna, då följdfrågor kan inte ställas samt att möjligt engagemang till 

följdfrågan som ställs på plats kan öka chansen till möjligt svar. Då intervjuer kan ge djup 

data till frågeställningen och potentiell mer tydlig, så finns bristen med intervjuer och 

kvalitativ metod att inte möjligen få svar på helbilden till synen av användningen av 

perspektivet, då enbart en liten del av teckenspråksanvändare intervjuas.  

  

För att få bra data i de två olika versionerna av animationerna kommer deltagarna att få se 

båda artefakterna och reflektera över dem. För att dela upp deltagarna på vilken av artefakt 

som ses först blev dem instruerade att börja titta på version ett eller två av artefakten beror 

på vilken månad de är födda i. De som instruerades att se artefakt version ett är de med 

födelsemånaderna (januari, mars, maj, juli, september & november) medans de som blev 

instruerade på att se version två först är de med födelsemånadera (februari, april, juni, 

augusti, oktober & december). Om alla deltagare till enkäten skulle se de två versionerna i 

samma följd, då skulle det ge mer intryck till deltagaren med den första versionen av 

artefakten de såg och då möjligen ge vinklad data. På grund av detta kommer deltagarna att 

bli uppdelade via deras födelsemånad för att motverka potentiell vinklad data till de olika 

versionerna. 

  

Internetenkäten skapades och utfördes via Google Formulär (Google Inc, 2018). Enkätens 

upplägg som valdes utefter det som har nämnts tidigare planerades att börja med att samla 

in demografisk data följt utav att dirigera deltagaren bero på födelsemånad till att börja se 

version ett eller två av artefakten. Detta är sedan följt med likertskalor för respondenten att 

reflektera över den versionen hen fick se först. Detta avrundas sedan med följdfrågor där 

respondenten kan delge sin upplevelse via fritext. Sedan blev respondenten dirigerad att se 

den andra versionen av artefakten som hen inte har sett och repetera liknande upplägg av 

frågor som de redan gjorde i en annan del av enkäten. Slutligen blev respondenterna 

dirigerade att få svara på frågor om deras reflektion till båda versionerna och vilket som 

upplevdes vara den bättre versionen på att förmedla teckenspråk samt vilken dom skulle 

föredra att se i spel (Se Appendix A 01, figur 13 & 14). 

 

En pilotstudie gjordes för artefakten och den valda metoden, undersökningen som utfördes 

fick nio deltagare som svarade på online enkäten och reflekterade över artefakterna. Dessa 

var alla män samt att alla var på något sätt hörselnedsatta eller döva. Samt så hade alla 

deltagare tidigare kunskap eller hantering av spel. Med resultaten ifrån den utförda 

pilotstudien så analyserades potentiella förändringar till enkäten till studien. Resultaten 

ifrån pilotstudien kan ses i Appendix B 02. En av dessa förändringar var en potentiell 

tilläggning av en avslutande fråga som uppmanar deltagaren att resonera om hur texten i sig 

var påverkande för upplevelsen av teckenspråket då det visades att gränssnittet var  styrande 

på förståelserna av teckenspråket och upplevelsen. Förändringarna som gjordes var inte för 
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omfattande till den originella iterationen av artefakt och enkät och därmed kunde resultatet 

av pilotstudien samt avslutande studien slås ihop. 



 18 

4 Genomförande  

För att besvara studiens frågeställning skapades en artefakt beståendes av två animerade 

sekvenser. Resonemanget och forskningen presenterad i bakgrundsdelen ligger till grund för 

utformningen av de animerade sekvenserna och finns beskriven i de kommande avsnitten. 

Genomförandeprocessen kan sammanfattas i att grunden skapades i Autodesk Maya (2016) 

där karaktärerna animerades och miljön byggdes upp och sedan renderades ut till två 

sekvenser. Därefter skapades extra grafiska komponenter via Clip Studio Paint Pro (Celsys, 

2001-2018) samt Adobe After Effects CS6 (2012). 

 

4.1 Process 

 

4.1.1 Avatarer och upplägg av komposition 

Arbetet började med att identifiera en passande, färdigriggad karaktär som kunde animeras i 

programvaran Autodesk, Inc. Maya (2016). Genom att välja en färdigskapad karaktär fanns 

det mer tid att lägga på utforma studiens huvudsakliga aspekt, teckenspråksförmedlingen 

och kameraperspektivet. Karaktärerna som Planerades att användas i artefakten var 

humanoida karaktärer som har en mer icke realistisk representation för att ge animationen 

mer frihet för att förmedla rörelserna som kan vara förenklade med karaktärsmodellen. 

Karaktärerna behöver dock ha välmodulerad händer samt ansikte till den graden att 

teckenspråk är förmedlingsbart (Hai-Jew, 2011 ss.251-254). Karaktärsmodellen som valdes 

till artefakten var karaktären Franklin (Artella, 2017), (se figur 15). Franklin har 

välutvecklade animationskontroller för händer samt ansikte. Denna kravbild 

överensstämmer med utformningsresonemanget Hai-Jew (2011 ss.251-254) presenterar i sin 

text. Franklin är också utformad enligt en stiliserad grafisk stil. Detta innebär att det finns 

större frihet för dynamik i animationsskapandet, att animera för att uppnå en realistisk stil 

innebär betydligt mer begränsad dynamik som ibland inte uppfattas passande i spelmediet. 
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Figur 15 - T-pose på Franklin 

I de animerade sekvenserna finns det två agerande karaktärer, den ena utgör den simulerade 

spelaravatarens armar och den andra är handelsmannen spelaren interagerar med. Franklin 

användes till att animera båda dessa, men givet förstapersonsperspektiv är det inte något 

som är uppenbart. Återanvändningen av Franklin är också ett sätt att spara utformningstid 

till viktigare delar av animationen. 

 

 
Figur 16 - Skärmdump av “spelarens” perspektiv med modellen 
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Givet perspektivet animerades spelaravatarens händer upplyft framför kameran, (se figur 

16), detta för att göra artikulatorerna visuella för åskådaren (Berghman & Ahlgren 2006, 

s.21). Handelsmannen syns i halvbild vilket möjliggör att tecknandet tydligt ses eftersom de 

manuella och icke manuella komponenterna av teckenspråks utförande, såsom munrörelse 

eller potentiella låga utförda artikulatorområden (Berghman & Ahlgren 2006, ss.21-26) som 

ligger innanför kameraperspektivet. Samtidigt kan potentiella skymningsproblem uppstå 

med att det utförda teckenspråket av spelarens avatar, blockerar handelsmannen med sitt 

tecknande i perspektivet. Dock planerades handelsmannen att enbart agera som att den 

lyssnar. Därmed potentiell förlust av förståelse av tecknande ifrån handelsmannens sida, 

kunde inte förekomma. I andra scenarion där kommunikationsförloppet är snabbare och 

potentiellt via flera individer, kan detta problem möjligt vara mer mer relevant. 

 

Grafiska komponenter skapades att ha liknande upplägg som i klassiska förstapersons RPG. 

För att inte det skulle vara för många grafiska komponenter som potentiellt täcker spelarens 

syn, så planerades upplägget av dessa samt det minimala antalet i kompositionen som 

krävdes för att få fram känslan av ett klassiskt RPG. Spel som var som inspiration som 

tidigare nämnda Skyrim (2011), samt så kom Bioshock (2007) att vara en inspiration till 

upplägget av grafiska komponenter som exempel hälsomätare. De nödvändiga grafiska 

komponenterna inkluderar en hälsomätare, kompass, markör för centrerad syn, valuta samt 

en alternative reactionary input som ger en känsla av att spelaren interagerar med 

spelvärlden (se figur 17). Denna är i form utav en “E” knapp som placerades bredvid 

gränssnittet för att ge intrycket att spelaren kan interagera med sin miljö i artefakten. 

Gränssnittet som representerar konversationsval  animerades med att en enkel markör som 

interagerar med den, detta gör att artefakten och scenariot kan inge en känsla av att det är 

ett spel som utspelar sig. Samtliga grafiska element och gränssnitt i artefakten skapas via 

Clip Studio Paint Pro (Celsys, 2001-2018), samt animerades och integrerades i filmklippet i 

Adobe After Effects CS6 (2012) efter att animationen av scenen renderades utifrån Autodesk 

Maya (2016).  

 

 
Figur 17 - Grafiska element som skapades till artefakten. 
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De grafiska element som skapades till artefakten kunde potentiellt ha blockerat tecknandet 

av konversation förloppen. Därför animerades dessa att bli osynliga då kommunikationen 

utfördes. Det gränssnitt som visas under konversationen placerades på en separerad yta 

ifrån de möjliga artikulationsområdena för att inte heller skymma tecknandet (se figur 18).  

 

 
Figur 18 - Skärmdump av artefakten som demonstrerar upplägget på gränsnitt då spelarens 

avatar samt NPC-karaktären kommunicerar. 

 

Konversationsvalen placerades också för att inte täcka handelsmannen, samt animerades att 

försvinna när konversationsvalet gjorts. För att efterlikna återkopplingsfunktioner i ett spel 

animerades gränssnittet med att blinka och lysa upp, för att simulera att en spelare 

interagerar med gränssnittet (se figur 19). 

 

 
Figur 19 - Skärmdump av artifakten där kommunikationsvalen presenteras. 

 

Franklins ansiktsrigg har många animationsmöjligheter som passar till att animera de 

ansiktsuttryck inom de icke-manuella komponenter som är en väsentlig del till att framföra 

teckenspråk som nämns av Bergman & Ahlgren (2006, s.26). Det visades dock att 

klippningsfel i karaktärens modell med dess uppvikta skjorta kunde förekomma under 

animerandet. På detta sätt kunde åskådaren möjligen bli distraherad. Det var också möjligt 
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att klippningsfelet som ofta kallas sugrörsdeformation kunde förekomma, se figur 20. Denna 

modell hade dock bra animationskontroller där dessa deformationer kunde neutraliseras 

med hjälp av användningen av förskjutningsfunktion. 

  

 

 
Figur 20 - exempel på sugrörs deformation som förekom på modellen  

 

Miljön i artefakten skapades för att efterlikna en spelmiljö, men samtidigt inte ta bort 

åskådarens fokus på konversationsförloppet. Därmed skapades en passande miljö för en 

handelsman i ett RPG-scenario som bestod av en handelsgata (se figur 21). En mer 

detaljerad miljö för denna artefakt skulle ta mer tid från animera teckenspråket så att detta 

blir korrekt och tydligt. De 3D-modeller som ansågs vara nödvändiga för att göra scenen 

trovärdig bestod av; en gata, hus, marknadsstånd samt ljuskällor för att belysa scenen. 

 

 
Figur 21 - Bild av miljö 
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Scenen var uppbyggd på att rikta spelaren mot marknadsståndet som handelsmannen står 

vid i kompositionen, detta gjorde med att lägga upp scenen som att spelaren går längst vägen 

mellan husen av handelsgatan. Samtidigt försöker NPC karaktären få kontakt med spelarens 

avatar via att vinka, på detta sätt drar kameran den fiktionella spelaren till marknadsståndet. 

 

Med resultat från den utförda pilotstudien visade förståelsen av de olika karaktärerna i 

artefakterna att ha en stor skillnad. En generell större förståelse visades till NPC karaktärer i 

scenariot med en majoritet av val av gradering fyra och fem för version 1 av artefakten med 

gränssnitt, medans en majoritet av val av gradering ett till två förekom på version två. Denna 

gradering bland deltagarna var motiverat av att det fanns text som hjälpte den allmänna 

förståelsen för konversation förloppet, medans den versionen utan gränssnitt fick generellt 

lägre gradering. Medans i förståelsen mellan de olika karaktärerna visade samtidigt en tydlig 

skillnad. Spelarens avatar visades vara mycket mer svårförståelig än NPC karaktärer i 

scenariot. Deltagarna resonerade med att det var mycket svårare att förstå spelarens avatar 

då det inte var ett traditionellt sätta att avläsa teckenspråk för dom, samtidigt som vissa 

aspekter som att avläsa ansikte och kropps rörande tecken inte kunde ses. Medans den andra 

karaktären i scenariot kunde förstås mycket lättare då dessa komponenter av teckenspråket 

var mer synligt. Dock så reflekterade vissa av deltagarna att animerandet av teckenspråket 

kunde ha förbättringar, då utförandet av vissa tecken kunde potentiellt förbättras. Vissa 

deltagare tyckte att vissa teckens tecknades eller utfördes fel och var inte helt tydliga. Samt 

att vissa reflekterade på att vissa ord som förekom i gränssnittet inte tecknas, detta kan tyda 

på att inte utförandet av teckenspråket observerades tillräckligt för att förstås eller att 

potentiella dialekt skillnader som kan förekomma i svenskt teckenspråk kan ha skapat 

missförstånd. 

 

4.1.2 Manus 

Eftersom att kommunikationen mellan karaktärerna är på teckenspråk, var det viktigt att ett 

manus samt referensmaterial för teckenspråket skapades och samlades in. Niklas Wanjura 

som är hörselnedsatt och reporter vid Sveriges Television AB, hjälpte till med att anpassa 

manuset så att konversationen är anpassad efter vardaglig grammatik. Alldagliga ord 

användes också till scenariot för att undvika risken av kommunikationsproblem. 

Interaktionen mellan spelaren och handelsmannen behövde också vara lättförståeligt, då ett 

mer invecklat scenario riskerar att inte förstås av teckenspråksanvändare i alla åldrar. Det 

planerade scenariot avbildar ett klassiskt RPG-scenario som innebär att handla av en 

handelsman. Manuset baseras på ett klassiskt “fråga-svara”-system där spelaren i scenariot 

ställer frågor till handelsmannen och denna svarar. I figur 12 kan man se det planerade 

scenariot samt ursprungliga manuset. Efter Wanjuras anpassning blev manuset följande: 

  

Spelare: “Hej, jag hungrig. Jag vill köpa mat”. 

  

Handelsman: “Ja, jag förstår. Jag har äpple”. 

 

Spelare: “Det funkar, hur mycket kostar”. 

 

Handelsman: “10 guld”. 
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Spelare: “Ok”. 

 

Spelare: ”Tack”. 

  

Eftersom att teckenspråk inte innehåller samma mängd av utfyllnadsord som skriven text, 

förkortades en del av meningarna till en mer kortfattad meningsbyggnad. Ett exempel enligt 

Wanjura är att i vardagskonversation tecknas sällan “är” eller “skulle”. Utöver att anpassa 

manuset spelade Wanjura också in referensvideor som låg till grund för animerandet av 

sekvenserna. Referensfilmerna spelades in så att Wanjura i ett klipp ses framifrån och i det 

andra klippet ses han från sidan. På detta sätt kunde alla väsentliga rörelser fångas upp och 

de detaljerade rörelser teckenspråk kan ha (Berghman & Ahlgren 2006). 

 

4.1.3 Animation av avatarer och kamera 

Animationerna till båda karaktärerna skapades med Jean Newlone och John Dalbys bok 

Laban for all (2004) om Labans ramverk över rörelser, samt Disneys animationsprinciper 

skrivna i Frank Thomas och Ollie Johnstons bok The Illusion of life - Disney animation 

(1995) i åtanke. 

  

Handelsmannen är den karaktär som syns mest i sekvenserna och är därför det objekt som 

fått mest animationsarbete. Handelsmannen animerades med att uttrycka ett intresse av att 

få kontakt med spelarens karaktär, då denne ville visa vad den hade att erbjuda vid sitt 

handelsstånd. På detta sätt animerades karaktären med att börja med en vinkande rörelse 

med en blandning av Labans rörelser slashing och floating, samt med Disneys princip 

follow-through. Spelaravaten reagerar på detta, och animerades med labans rörelse wring 

för att visa att denne såg handelsmannens vinkande rörelser. Därefter animerades 

handelsmannen med att reagera på spelaravatens ankomst till handelsståndet, med att le 

och att göra en välkomnande gest med en inverkan av glide rörelser över sina varor. 

Spelaravaten följer rörelsen och får syn på ett äpple. Sedan fokuserar kameran på 

handelsmannen och spelaravataren interagerar med den och startar konverastionsförloppet. 

 

4.1.4 Teckenspråksanimation 

Referensmaterialet beståendes av videoinspelningar med kameravinkel rakt framifrån samt i 

profil gav bra förutsättningar för att animera teckenspråket. Teckenspråket som animerades 

hade många influenser av snabba rörelser som dabbing, flicking samt gliding i händerna. 

Rörelserna kunde animeras utan större problem med den valda karaktärsriggen. Dock blev 

tempot av teckensrpåksanimation långsammare än i referensmaterialet. Detta var delvis 

orsakat av animatörens kunskap att animera teckenspråket samt tidsbrist för nyare 

itteration av animerandet av teckenspråket. Nackdel med detta är att teckenspråket som 

framförs i artefakten kan få en oklarhet att tyda av deltagarna pågrund utav kvaliteten och 

dess liknelse till det originella referensmaterialet. Genom att karaktären hade en välgjord 

ansiktsrigg, kunde de icke manuella komponenterna av teckenspråk animeras på ett effektivt 

sätt med rätt förmedling av känsla i kommunikationen för att sätta kontext. Användningen 

av satta blendshapes i ansiktsriggningen, som förekom i Liliedahls artefakt (2017 s.25), 

visade sig inte vara till en fördel för animerandet av dessa. Användningen av blendshapes 

kan vara positivt till större projekt där fler animationer för ansikten potentiellt behövs. Dock 
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så kan inte denna animationsmetod få samma detaljnivå som användandet av keyframed 

animation av separata animationskontroller. På grund av perspektivet kan inte icke 

manuella komponenter visas på spelaravataren, detta medför då en extra risk med att 

spelarens avatar är potentiellt svårare förstådd.  Extra metoder kunde möjligen förbättrat 

detta, exempelvis via potentiellt implementeringen av liknande grafiska element som visar 

karaktärens ansikte medan teckenspråket tecknas. Dock så implementerades inte detta i 

studien på grund av tidsbrist. Problem kunde förekomma med karaktärens tänder, som 

ibland hade en tendens att klippa igenom modellen. Detta kunde dock arbetas runt med att 

animera att munrörelserna  inte var för utsträckta eller överdrivna till modellen. 

 

Referensmaterialet agerade ut av teckenspråkskunniga och spelades in. För att få bra 

referensmaterial för animatören, för att optimera referensmaterialet så bads aktören med 

sitt tecknande att spelas in rakt framifrån samt från sidan för att ge bra vinklar för 

animatören att analysera till animerandet av tecknandet. Under arbetet med animationerna 

fick Wanjura möjlighet att ge återkoppling i syfte att förbättra återgivningen av tecknandet. 

Animationerna fick bra reception och kunde tydas väl. Däremot var inte spelarens avatars 

teckenspråk inte lika tydlig, då det var svårare att analysera sitt egna teckenspråk från ett 

förstapersonsperspektiv.  

 

Med resultatet av den utförda pilotstudien, kunde potentiell förbättring till animerandet av 

utförandet av teckenspråket kunde göras. Detta valdes dock att inte appliceras på grund av 

den tidsram som denna studie kunde ge. Samtidigt konstaterades det att en potentiell 

förbättring av presentationen av gränssnittet till artefakterna kunde göras, då bakgrunden 

som gränssnittet skulle visas framför kunde potentiell göra den mer svårläst. Detta gjorde att 

en lätt grå bakgrund till gränssnittet lades till för att göra det lättare för testpersonerna att 

läsa. 
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5 Utvärdering 

5.1 Resultatredovisning 

Resultaten av data till studien presenteras först med figurer som visar resultatet visualiserat 

som blir följt av stycken som går igenom exakta detaljer till vad figurerna presenterar. Först 

presenteras data av den första delen av enkäten vilket är bakgrundsdata till deltagarna och 

demografisk data. Sen så presenteras data kring huvudfrågorna om artefakterna till studien 

och avslutande frågor. Data av likertskalor presenteras innan de öppna frågorna som var 

associerade till dom. 

5.1.1 Data – Bakgrund 

 
Figur 22 - Deltagarnas könsfördelning 

 

I studien deltog totalt 22 respondenter, av dessa var 19 kvinnor och tre män. Målet var att få 

en jämnare fördelning mellan könen men det var svårt att påverka på grund av 

datainsamlingens form. Jämför man detta med pilotstudien så kan man få en lite mer 

jämnare fördelning. Då enkäterna och artefakterna som användes till pilotstudien var väldigt 

likt varandra kan man kombinera resultaten. Då kan man se en könsfördelning med 12 män 

och 19 kvinnor. 
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Figur 23 - Deltagarnas åldersfördelning 

 

Åldersfördelningen visar med en majoritet av äldre deltagare med totalt nio mellan 36 till 50 

år samt en deltagare som var 50 år eller äldre. Samt sex styckna inom åldersgruppen av 26 

till 35 år och tre inom 19 till 25 år. Två deltagare var inom åldersgruppen 13 till 18 år samt en 

deltagare under 12 år. Denna uppdelning är främst påverkad av spridningen av enkäten, 

vilket var främst via online grupper för teckenspråkstalare samt via delanden av enkäten. 

 

 
Figur 24 - Deltagares koppling till teckenspråk 

 

Deltagarnas koppling samt användning av teckenspråk visade en förväntad spridning. 

Majoriteten av deltagare använde teckenspråk på grund utav en form av hörselnedsättning. 

Figur 24 visar resultatet av detta, varav 14 deltagare hade en hörselnedsättning samt tre 

hade närstående som var hörselnedsatta och tre som använde teckenspråk av övriga skäl. 
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 Figur 25 - Deltagarnas erfarenhet till spel 

 

Figur 25 visar respondenternas svar på tidigare erfarenhet av spel på olika plattformar. En 

överväldigande majoritet hade tidigare erfarenhet av spel på dessa. Det var endast en kvinna 

inom åldersgruppen 36 till 50 år som inte hade erfarenhet. Datan är intressant eftersom det 

pekar på att en majoritet av de äldre deltagarna hade tidigare erfarenheter av spel på dessa 

olika plattformar, med totalt åtta som hade tidigare erfarenhet och en som inte hade det. 

Dock visar datan inte på exakt vilka typer av spel de spelar och om respondenterna är 

erfarna till ett RPG spel som artefakterna visar. 

 

5.1.2 Data - Delsektioner - videoklipp 01 & 02 

Resultatet på hur de två videoklippen uppfattades var för sig visade att respondenterna 

tyckte att version ett (med textad konversation) uppfattades som tydligare.  

 

 
 

Figur 26 Data - Tydligheten av framförandet av teckenspråk mellan version ett och två  

 

Figur 26 visar resultatet på graderingen av tydlighet av teckenspråket mellan version ett 

(med textad konversation) och två (utan textad konversation). Version ett visade att nio 

respondenter som valde gradering tre, samt fem som valde gradering fyra och åtta som valde 

gradering två. För version två visades en bredare spridning på graderandet hos 

respondenterna. Majoriteten med 11 informanter valde gradering två, fem valde gradering 

tre och fyra valde gradering fyra. Enbart en av respondenterna valde den lägsta graderingen 

av ett. 
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Figur 27 - Deltagarnas val mellan version 1 och 2 av artefakten 

 

Resultatet på vilket av klippen de föredrog visade också att respondenterna i hög 

utsträckning var mer positiva till version ett (med textad konversation). Av 21 svarande 

föredrog 16 deltagare version ett (med textad konversation) medan fem föredrog version två 

(utan textad konversation). Resultatet är intressant eftersom att version ett (med textad 

konversation) generellt uppfattades som tydligare. 

 

Vidareutvecklingar av sina graderingar och favorit val visade blandade åsikter. Dock svarade 

inte lika många informanter på de öppna frågorna, enbart sju informanter motiverade sin 

gradering på version ett (med textad konversation) och sex informanter om version två (utan 

textad konversation). De fria svaren kan ses i figur 28 samt figur 29. 

 

 
Figur 28 - Deltagarnas reflektioner om deras gradering av version ett 

 

I svaren gällande graderings-motiveringen av version ett med totalt sju svar (med textad 

konversation), finns det tydliga reflektioner på utförandet av att teckenspråket ses som till 

exempel ’’Tydligt och enkelt även för folk som inte kan tsp men vill lära sig’’, samt en tydlig 

reflektion till användandet av gränssnittet som var en hjälpande faktor i att förstå vad som 

tecknades som löd som följande ’’Om man inte förstår så kan man se texten.’’. Två 

reflekterade dock på att spelarens avatar var svårförståelig som till exempel ’’Det var svårt att 

se vad "first person"/den man spelade som, tecknade’’. 
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Figur 29 - Deltagarnas reflektioner om deras gradering av version två 

 

Version två upplevdes som mycket svårare att förstå, gentemot version ett där gränssnittet 

var till mycket hjälp. En deltagare reflekterade samt på svårigheterna av att förstå 

åskådarens avatars teckenspråk via perspektivet, deltagaren svarade som följande ’’Även här 

var det svårare att se vad ens avatar tecknade. Hade inte replik-alternativen visats hade det 

varit mycket svårare.’’. Vilket är intressant för att det visar en liknande svårighet igenom 

båda artefakterna. 

 

Liknande resonemang kunde ses i frågan där deltagarna fick möjlighet att reflektera på 

varför de valde ena versionen att vara bättre på att framföra teckenspråk än den andra. 

Dessa reflektioner kan ses i figur 30, där det var positiv skillnad med totalt 11 respondenter 

som reflekterade över frågan.  
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Figur 30 - Deltagarnas reflektion till deras val av vilken version som var bättre 

 

Liknande här så visades liknande positiva reflektioner till version ett som använde gränssnitt 

till att texta vad som tecknades med totalt åtta respondenter. Version två utan gränsssnitt 

som textar tecknandet fick en informatör. Här förekom reflektion på att gränssnittet i sig var 

möjligen en distraktion till själva framförandet av tecknandet då detta var ett tecken av 

distraktion av gränssnittet, ett exempel var som följande ’’Kan ha varit att jag började 

fokusera på själva texten i version 1 än på teckenspråket’’. Vilket är intressant för det 

indikerar att fokuset låg på gränssnittet och inte tecknandet. 

 

Frågorna som berörde om de två olika karaktärerna i scenariot kunde förstås i sitt tecknande 

var mycket intressanta, med totalt 18 informanter som reflekterade över spelarens avatar, 

samt 19 för NPC karaktären (Handelsmannen).  
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Figur 31 - Deltagarnas resonemang till avatarens tydlighet 

 

Datan som kan ses i figur 30 samt figur 31, visar på resonemang från deltagarna att den 

agerande avataren av spelaren i scenariot var mycket svårare att förstå än NPC-karaktären i 

scenariot med totalt åtta informatörer och 10 som kunde tyda. NPC-karaktären var mycket 

lättare att förstås men kunde ibland vara svårförståelig då vissa delar, som karaktärens mun, 

inte var helt tydlig eller som tidigare påpekningar att utförandet av tecken inte kändes rätt. 
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Figur 32 -Deltagarnas resonemang till NPC karaktärens tydlighet 

Men generellt så var det en mer positiv bild på att förstå NPC karaktären med totalt 17 

respondenter än den agerande spelar avataren med totalt 10 respondenter. Samtidigt så var 

dessa två frågor mest besvarade av deltagarna. 

5.1.3 Data - resultat 

I den avslutande delen av enkäten fick respondenterna svara på en obligatorisk fråga och två 

öppna. Den obligatoriska frågan frågade om hur viktigt teckenspråket ska vara så tydligt som 

möjligt, resultatet kan ses i figur 32. Medans de två öppna frågorna frågade respondenterna 

om deras generella syn på användandet av artefaktens kameraperspektiv med teckenspråk i 

spel samt om hur texten var påverkande till upplevelsen. De öppna frågorna fick många 

respondenter, där frågan om perspektiv, teckenspråk och spel fick 15 och den om 

påverkandet av gränssnitt fick  18. De fria svaren kan ses i figur 33 och figur 34. 
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Figur 33 Data - viktighet till att teckenspråk ska vara tydligt i spel 

 

Till frågan om tydlighet visades en stor majoritet med totalt 14 respondenter som tyckte att 

teckenspråket skulle vara så tydligt som möjligt och att det är en viktigt punkt med 14 

respondenter som tyckte att det var mycket viktigt och sex styckna som tyckte att det var 

viktigt men inte ytterst viktigt. Det som är intressant är att det var två som reflekterade på 

att det inte alls var viktigt, vilket är en intressant skillnad till majoriteten.  

 

 
Figur 34 - Deltagarnas resonemang till användingen av kameraperspektivet till spel med 

teckenspråk 

 

Med frågan om potentiella användandet av det givna kombinationen av kameraperspektiv 

och teckenspråk så visades en positiv intryck med totalt nio som stödde det positivt. Medans 
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det var sex styckna som inte var så stödjande till iden, generellt så ansåg många att det kan 

behövas förbättringar av att se mer av spelar avataren. Vilket är intressant då det kopplar till 

ytterligare kopplingar till att teckenspråket ska vara så tydligt som möjligt. 

 

 
Figur 35 - Deltagarnas resonemang till användningen av gränssnittet till artefakterna 

 

Med den sista frågan som frågade om just gränssnittets påverkning till upplevelsen av 

teckenspråket i perspektivet. Frågan fick totalt 18 respondenter som hade en mycket positiv 

syn på Gränssnittet. För vissa så var den avgörande för att de skulle förstå 

konversationsförloppet, medans för andra så var det en mycket bra stöd till att återkoppla till 

gränssnittet om inte tecknandet förstås samt så föredrogs text av vissa.  

 

5.2 Analys 

Utifrån den insamlade datan kan man se att version ett (med textad konversation) 

uppfattades som tydligast i att förmedla teckenspråk och favoriserades av respondenterna. 

I frisvarskommentarerna, om tydligheten i framförandet av teckenspråk samt förståelsen av 

karaktärerna i scenariot, bekräftades det att gränssnittet var en ledande faktor till att version 

ett (med textad konversation) upplevdes generellt bättre. 
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Däremot framkom att textningen var en viktigt faktor i att ens förstå teckenspråket. 

Utförandet av teckenspråket uppfattades inte ha varit rätt utfört eller otydligt av många 

respondenter. Något som adderar till komplexiteten är att det fanns en grupp av fem 

deltagare som favoriserade version två (utan textad konversation). Vilket skulle kunna 

innebära att de två uppläggen på egen hand ändå inte hade uppfattats som den bästa 

lösningen av samtliga respondenter. Det innebär kanske att användarna själva skall kunna få 

välja om tecknande konversationer textas eller inte. Men om något måste prioriteras utifrån 

studiens utfall bör det vara att texta tecknade konversationer för blidka fler användare. 

  

Vidare fanns det en tydlig åsikt hos respondenterna att tydlighet med framförandet av 

teckenspråk är av stor vikt. Detta kan dock vara självklart när det gäller till språk i 

allmänhet, då språk är menade att vara klara och tydliga för bästa kommunikation. Vilket 

gör denna frågas validitet ifrågasättbar. Samtidigt visar detta på att enbart att inkludera 

teckenspråk som koncept i ett spel inte är tillfredsställande för teckenspråksanvändare. Det 

framstår alltså som viktigt att när teckenspråk finns måste det vara tydligt för att uppfattas 

som positivt. 

  

Med att se dessa resultat i jämförelse till Liliedahls studie (2017) så kan man se vissa 

paralleller. Något som visades tydligt i hennes studie var att den vinkel av 

tredjepersonsperspektiv som visade mest och hade tydligast framförda teckenspråk var mest 

eftertraktad. Med detta så vidare stöds det med den återkoppling som förekom under 

pilotstudien till denna undersökning, där det fanns en majoritet som tyckte också att version 

ett av artefakten var den som var mest eftertraktad. 

 

Likadant så visade det sig att teckenspråket i Liliedahls studie kunde se utveckling, ändå att 

det hade ett tydligt framförande. Detta kan ha påverkats enligt henne av perspektivet eller 

låg kunskapsnivå. Vilket har observerats likadant i denna studie. Dock så är de perspektiv 

som används olika, som nämnt tidigare så har förstapersonsperspektivet kommit med vissa 

restriktioner av avatarial presence  och avatarial display med att inte kunna observera ens 

egna spelares avatar rakt framifrån (Gazzard 2009, s.192). Detta som visat i studien, har 

gjort att spelarens avatar har varit mycket svår tydlig och därmed så har det lätt att 

gränssnittet har varit mycket ledande.  

Med denna restriktion som förstapersonsperspektivet gav till spelarens avatar, skapades ett 

nytt sätt för deltagarna att läsa teckenspråk. Då deltagarna var tvungna att avläsa 

teckenspråket ifrån en ovanlig vinkel och ifrån ett perspektiv som gjorde att vissa delar av 

förmedlandet av teckenspråkets icke manuella komponenter så som ansiktsuttryck inte 

kunde visas (Berghman & Ahlgren 2006, s.26). 

5.3 Slutsatser 

Som en slutsats till arbetets frågeställning som löd som följande; 

 “Hur påverkas uppfattningen av teckenspråk av ett förstapersonsperspektiv i ett 

spelsammanhang? Och hur skiljer sig denna studies resultat i jämförelse med 

resultat från liknande studier som fokuserat på tredjepersonsperspektiv?” 
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Påverkas teckenspråkets framförande och uppfattning mycket av de restriktioner som 

förstapersonsperspektiv ger. Med att dra paralleller till tidigare arbete (Liliedahl 2017) är det 

tydligheten med framförandet av teckenspråk till störst prioritet för teckenspråksanvändare. 

Med förstapersonsperspektiv så finns det vissa problem med detta förmedlande av tydlighet. 

Eftersom att vissa av komponenterna till SSL är inte normalt synliga via 

förstapersonsperspektiv till spelarens egna avatar, så kan det skapas problem med avatarens 

kommunikation (Berghman & Ahlgren 2006, s.26). Vilket visades till både artefakt ett och 

två, med att spelarens avatar var svårtolkad då delvis respondenterna var inte vana med att 

avläsa teckenspråk ifrån en sådan vinkel och skapade en kognitiv dissonans med att avläsa 

tecknen ifrån en motsatt normal vinkel som de tecknas, samtidigt som vissa komponenter av 

teckenspråk inte kunde helt ses och tydas vilket gjorde tydandet mycket svårare och kan leda 

till missförståelse då tecken utförs på ett specifikt sätt i ett visst läge (Berghman & Ahlgren 

2006, s.21). Vilket visar en skillnad med användandet av förstapersonsperspektiv kontra 

tredjepersons. Mellan dessa två spelperspektiv, så kan en mer positiv och lättare 

implementation av digitalt teckenspråk ses. Då tredjepersonsperspektiv har en mer 

applicerad avatar display och avatar presence, kan risken med att inte lyckas förstå 

spelarens avatar potentiellt sänkas och motarbetas (Gazzard 2009, s.192). 

Förstapersonsperspektiv visades att fungera och upplevdes av många av att vara ett häftigt 

initiativ, men extra metoder och sätt för att öka tydligheten i dess format kan behövas att 

undersökas. 
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6 Avslutande Diskussion 

 

6.1.1 Sammanfattning 

 

Denna undersökning fokuserade på att undersöka hur teckenspråk upplevs inom ett 

förstapersons spelperspektiv med avsikt att kunna utveckla och undersöka möjliga 

implementationer av teckenspråk i speldesign idag. Frågeställningen skapades utifrån 

inspiration av tidigare studie av Kerstin Liliedahl (2017) som undersökte liknande frågor om 

användningen av teckenspråk i spelmiljöer. Frågeställningen som skapades ur 

litteraturstudien samt inspirations av tidigare arbete löd som följande;  

 

 “Hur påverkas uppfattningen av teckenspråk av ett förstapersonsperspektiv i ett 

spelsammanhang? Och hur skiljer sig denna studies resultat i jämförelse med 

resultat från liknande studier som fokuserat på tredjepersonsperspektiv?” 

Med de spel som inkluderar teckenspråk i sin speldesign, fokuserar majoriteten på att vara 

lärande och kopplade till att ha en mer lutande design mot serious games som inte 

nödvändigtvis är inriktat på att vara inriktad på nöje till spelaren. Dessa är inte lättillgänglig 

för teckenspråksanvändare på grund utav att teknologin endas kan användas i labbmiljöer. 

Brist på studier som berör ämnet om teckenspråkets användning till speldesign och koncept, 

lades som grund till denna studie att basera undersökningen på samt att vara som en grund 

till att undersöka vidareutveckling av inkludering av teckenspråk i digitala spelscenarion. 

Detta gjordes via att lägga upp ett liknande traditionellt spelscenario som gjordes i Liliedahls 

undersökning (2017) med skillnaden att scenariot enbart utspelas utifrån ett alternativt 

spelperspektiv vilket valdes att vara förstapersonsperspektiv. Specifikt då detta perspektiv 

inte undersöktes i den tidigare nämnda studien, samt att en annan interaktion skapades 

mellan karaktärerna i scenariot. För att lägga grund till den valda undersökningen, samlades 

litteratur om virtuellt teckenspråk och dess användning samt spelperspektiv och dess olika 

påverkningar på framförandet av karaktärer. Samt de grundläggande komponenter av det 

svenska teckenspråket, då dessa olika områden var relevanta till denna studie.  

Då användningen av signing avatars till undersökningen behövdes, samlades in litteratur 

inom användning, utveckling samt skapandet av dessa. Det konstaterades att en avatar med 

tillräckligt detaljerad och välgjord animations rig för ansikte och händer behövdes då det 

följde de optimala kraven för signing avatars Hai-Jew (2011 ss.251-254). Med de olika 

komponenter som det svenska teckenspråket eller förkortat SSL så insågs det tidigt i studien 

att ett planerat manus behövdes skapas för artefakten samt att inspelat referensmaterial 

behövs införskaffas. Med hjälp av en reporter från Sveriges television kunde välgjorda 

referensvideos av konversationsförloppet till scenariot skapas. 

En kvantitativ metod för studien valdes då en kvalitativ metod ansågs inte vara applicerbar 

med den tidsram och resurser som var presenterat vid starten av denna studie. 

Datainsamlingen gjordes via en online enkät. Målgruppen av studien som också enkäten 

samt artefakten var främst utvecklad för var svenska teckenspråkstalare. Detta valdes då 

kontakt med svenska teckenspråksanvändare var lättare med den plats studien hade. 
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Avslutande resultatet indikerade på att framförandet av teckenspråk i 

förstapersonsperspektiv är ett spännande och positivt initiativ men med vissa svårigheter. 

Då tydligheten av teckenspråket var av högsta prioritet hos deltagarna så förekom vissa 

svårigheter med att kunna tyda vissa karaktärer i perspektivet, i dett fall så var spelarens 

egna avatar som var svårast att förstå. Detta var på grund utav förstapersonsperspektivets 

gränser med den avatarial display (Gazzard 2009, s.192) som kan nås inom dess gränser. 

Samt i kontrast till den jämförande studien så visades samma syn på viktigheten med att 

teckenspråket ska vara så tydligt presenterat och förståeligt som möjligt i det givna 

perspektivet. 

Slutsatser kunde dras med att förstapersonsperspektiv är ett fungerande spelperspektiv för 

digitalt teckenspråk, men potentiellt inte den mest optimala spelperpektivet. Då i jämförelse 

med Liliedahls studie,uppkom inte alla samma problem med spelarens avatar framförande 

och tydlighet med teckenspråk. 

 

6.1.2 Diskussion 

 

Med att det visade sig vara en stor majoritet av hörselnedsatta som var redan engagerad 

inom spel i dagens spelmarknad,kan potentiellt spelföretag eller andra stora föreningar se 

över anledningen att utveckla vidare sätt att få teckenspråk mer inkluderande i 

spelmarknaden  idag. Eftersom att teckenspråksanvändare redan spelar med de spel som är 

tillgängliga. Dock så är det ett tydligt problem, då många känner att dom inte kan uppleva 

spel till fullo eftersom majoriteterna av spel inte tar hänsyn till att utveckla den potentiella 

inkludering som hörselnedsatta spelare kan behöva. Samtidigt så kan det diskuteras om 

validiteten med att deltagarna till denna studie faktiskt är engagerade till spel, då frågan inte 

specificerade att fråga om frekvensen av deras spelande samt om exakt vilka typer av spel de 

spelade. Då deltagarna enbart kan ha engagerat sig inom mobil-spel vilket inte är en normal 

spelplattform för användningen av förstapersonsperspektiv samt de klassiska RPG scenariot 

som denna studie undersöker. 

 

Med att arbetet är inriktat på att hantera funktionsvariationer, så blev det väldigt viktigt att 

skapa förståelse runt och om ämnet, för att minimalisera risken för potentiella stötande eller 

okänslig ordhantering då det är ett känsligt ämne. Det har varit målet att gå efter, dock så 

kan det ha missats ibland. 

 

Med resultatet av majoriteten av spelintresserade kvinnor som deltog i slutstudien, visar på 

att det finns en potentiell genus-brytande norm inom spelkretsar hos teckenspråkstalare. 

Detta visar på ett ökande potentionellt antal av spelintresserade hörselnedsatta. Dock så var 

majoriteten av deltagarna i åldersgrupperna 36-50 år vilket också bryter mot de normer att 

det är enbart yngre som är intresserade och engagerade av spel. Som nämnt tidigare så kan 

dock denna data inte helt användas då frågan om deltagarnas spelerfarenhet inte är korrekt 

ställd, då den är för bred och specificerar inte till mer kopplande spelscenarion samt 

användningen av spelperspektivet till denna studie.  
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Då teckenspråk inte har en enad internationell komponent och gemensamt använt 

teckenspråk, så finns det stora rum för utveckling att potentiellt skapa ett internationellt 

enat teckenspråk, lika så som engelska har blivit väldigt spritt via användningen av internet 

och den passiva inlärningen den har på spel som ungdomar spelar samt äldre. Så kanske ett 

initiativ för att skapa ett teckenspråk som potentiellt startas inom ett spel, och kan spridas 

vidare och starta en möjlig utveckling.  

 

Intresset till användningen av perspektivet och teckenspråk har dock påvisats och intresset 

av spel med teckenspråk har framkommit både i denna studie och tidigare gjorda studier 

inom samma ämne. Detta kan jag se ge viss uppmuntran till potentiella efterforskningar som 

kan utveckla ämnet mer.  Exempel på organisationer som kan ta intresse av detta är till 

exempel AbleGamers Foundation (2004) som är en organisation som arbetar med att 

samarbeta och dirigera företag för att utveckla spel med inkludering till spelare med 

funktionsvariationer. På detta sätt så kan sfären av potentiella inkluderande spel för 

funktionsvariationer öka i världen. 

 

Enkätens spridning gav inte en optimal variation av åldersgrupper samt så gav det inte heller 

en jämn könsfördelning. Detta var dock svårt att kontrollera då enkäten lades upp på 

onlinegrupper samt delades vidare fritt online. Med de deltagarantal samt könsfördelning 

som den tidigare pilotstudien hade så kan man analysera datan ifrån den studien till 

slutstudien, då enkäterna som användes till båda inte skiljdes mycket åt. Resultatets 

trovärdighet kan ses då med den ändå låga deltagar mängden av totalt 31 deltagare. Så 

kunde liknande resultat ses ifrån Liliedahls (2017) studie och denna. Därmed kan man se ett 

mönster av återkommande reflektion och resultat som lyfter fram trovärdighet i vissa 

resultat från denna studie. Dock så kan det behövas mer undersökningar mot samma fråga. 

Då enbart 31 deltagare tillfrågats räcker inte för att få en klar bild på potentiellt resterande 

av världens spelintresserade ser på perspektivet. 

 

Frisvarsfrågorna besvarades i bästa fall av hälften av respondenterna vilket gör det svårt att 

resonera kring i vilken utsträckning uppfattningarna är representativa för urvalsgruppen. 

Detta förvärrades av att var majoriteten av kommentarerna var korta. Det begränsade 

svarsomfånget som kan påverkats av enkätens utformning. Till exempel var kanske 

videoklippen för långa, processen med att genomföra enkäten var kanske förvirrande samt 

icke-linjär då om deltagaren var inom födelsemånaderna för att starta enkäten på att besvara 

version två först. Då frågorna om version två är placerade efter version etts frågor så kan det 

potentiellt ha varit förvirrande. 

 

Ändå med de steg som togs för att försöka göra teckenspråket så tydligt framfört gentemot 

referensmaterialet, så var det ändå svårtydligt att tolka teckenspråket hos båda karaktärerna 

i scenariot. Detta trots att Wanjuras reflektion om att teckenspråket var väl utfört i 

artefakterna. Resultatet kan därför ha påverkats av animatörens förmågor eller bero på 

begränsningar i spelperspektiv. Hade teckenspråksanimationerna varit mer korrekt 

avbildade och tydligare presenterade, kanske respondenterna hade resonerat annorlunda. 

 

Med det faktumet att artefakten till studien inte var ett faktiskt spel kan ha påverkat till hur 

respondenterna svarade till frågorna. Om deltagarna fick faktiskt spela ett spel som scenariot 

visade. Skulle potentiell ett mer varierat svar ges till graderingen av förståelsen av 
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karaktärerna och möjligen gett mer djupare svar till de öppna frågorna. Då deltagarna skulle 

få en annan upplevelse av scenariot i sig med att ha mer inlevelse till scenariot och sin 

karaktär. Potentiellt skulle också om det var ett faktiskt spel som deltagarna skulle delta i 

inom studien, kanske engagemanget skulle öka att delta studien. Samtidigt så kanske detta i 

sin tur skulle medföra att dedikationen och tiden att delta till studien också öka, vilket 

potentiellt också kan vara en negativ effekt. 

 

6.1.3 Framtida arbete 

En framtida optimering till studien och till forskningen kring användningen av olika 

spelperspektiv till teckenspråk, skulle vara att framföra undersökningen med en artefakt som 

deltagaren kan integrera med själva. Då att skapa ett riktigt spel som är satt i 

förstapersonsperspektiv eller andra. På detta sätt så får man en ännu mer verkligare 

simulering till de scenariot som denna studie har undersökt. Samtidigt så kan extra medel 

för att nå valda testgruppen ge mer tydligare data samt mer grund för forskningsfrågan. Med 

detta så kan ett potentiellt samarbete med mer organisationer samt grupper göras, 

exempelvis skolor eller fler online teckenspråks online grupper. Vidareutveckling av 

enkätfrågor samt användningen av en kvalitativ undersökning skulle kunna mer tydligare 

data till frågan om inkluderingen av teckenspråk till spel samt speldesign. Användningen av 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod skulle kunna appliceras då om studien 

skulle bli mer inkluderande på ett internationellt plan. Med användningen av online enkät 

för att nå ut till andra teckenspråk runtom i världen. Med då användningen med en artefakt 

som är anpassad för det specifika teckenspråket. På detta sätt så skulle forskningsfrågan med 

användningen av teckenspråk i olika spelperspektiv få en större bredd av data samt 

synvinklar från olika delar av världen. 

 

Ytterligare iterationer till animerandet av teckenspråket till artefakten samt utveckling på 

miljö, grafisk stil samt allmänna animationshanteringen kan förbättras och utvecklas 

gentemot denna studies artefakt. Implementationer av extra grafiska element eller andra 

metoder för att vidare undersöka de potentiella lösningarna för att få en bra förståelse för 

spelare avatarens alla teckenspråks komponenter.  

 

Då som tidigare nämnt, majoriteten av spel med teckenspråk är inte optimerade eller 

designade att användas utanför labbmiljöer. Skulle ett spel som är gjort för att undersöka 

denna frågeställning vara designad att ha möjligheten av användning  i normala hem eller 

mer vidare använda spelkonsoler, skulle potentiellt ge en större bredd att nå ut till fler 

teckenspråksanvändare och samtidigt potentiellt öka engagemang och intresse för att delta i 

studien i sig. 
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 01 Appendix A - 

 

 

Figur 1 - Skärmdump av tuniSigner Signing Avatar (SignWriting Symposium 2014). som 

gör tecknerna för ”Ordonner” 

 

 

Figur 2 - karaktären “Quill” ifrån spelet Moss (2018) som tecknar teckenspråk  



 II 

 

Figur 3 - Masahiro Mori's mall över den kusliga dalen. 

 

 

Figur 4 - Skärmdump av spelet MemoSign 

 

 

Figur 5 - skärmdump som visar hur VirtualSigner läser av spelaren via en Kinect 



 III 

 

 

Figur 6 - Skärmdump av spelet Moss (2018), som visar perspektivet av spelaren till 

spelvärlden ifrån användningen av ett vr headset 

 

 

Figur 7 - skärmdump  av användningen av en artikulator eller båda. 

 

 

Figur 8 - Skärmdump på exempel på en passiv hand som betonar artikulations området. 



 IV 

 

 

Figur 9 - Skärmdump på exempel av orala komponenter med samma första segment 

 

 
 

Figur 10 Skärmdump på exempel där samma rörelse kan användas för flera ord, Vänster 

“Brukar” höger “Alltid” 

 
Figur 11 - Skärmdump på en konversation mellan spelare och npc i Skyrim (2011) 

 



 V 

 
 

Figur 12 Den planerade konversationsförloppet för artefakten, * markerar en aktion i 

händelsen. 

 

 
Figur 13 - Skärmdump av enkätens demografiska frågor 
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Figur 14 - Skärmdump av enkätens frågor om de olika versionerna samt följdfrågor 
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Figur 15 - T-pose på Franklin 

 

 
Figur 16 - Skärmdump av “spelarens” perspektiv med modellen 
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Figur 17 - Grafiska element som skapades till artefakten. 

 

 
Figur 18 - Skärmdump av artefakten som demonstrerar upplägget på gränsnitt då spelarens 

avatar samt NPC-karaktären kommunicerar. 
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Figur 19 - Skärmdump av artifakten där kommunikationsvalen presenteras. 

 

 
Figur 20 - exempel på sugrörs deformation som förekom på modellen  
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Figur 21 - Bild av miljö 

 

 

 

 
 

Figur 22 - deltagarnas könsfördelning 
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Figur 23 - Deltagarnas åldersfördelning 

 

 
Figur 24 - Deltagares koppling till teckenspråk 

 

 
Figur 25 - Deltagares erfarenhet till spel 
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Figur 26 - Det bästa förmedlandet mellan version ett och två   

 

 
Figur 27 - Deltagarnas val mellan version 1 och 2 av artefakten 

 

 
Figur 28 - Deltagarnas reflektioner om deras gradering av version ett 
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Figur 29 - Deltagarnas reflektioner om deras gradering av version ett 

 

 
Figur 30 - Deltagarnas reflektion till deras val av vilken version som var bättre 
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Figur 31 - Deltagarnas resonemang till avatarens tydlighet 

 

 
Figur 32 -Deltagarnas resonemang till NPC karaktärens tydlighet 
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Figur 33 Data - viktighet till att teckenspråk ska vara tydligt i spel 

 

 
Figur 34 - Deltagarnas resonemang till användingen av kameraperspektivet till spel med 

teckenspråk 
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Figur 35 - Deltagarnas resonemang till användningen av gränssnittet till artefakterna 



 XVII 

 02 – Pilotstudie Data Appendix B - 

 

 

 
Figur 35  - Svar på pilotstudien, del 1 
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Figur 36  - Svar på pilotstudien, del 2 
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Figur 37  - Svar på pilotstudien, del 3 
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Figur 38  - Svar på pilotstudien, del 4 
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Figur 39  - Svar på pilotstudien, del 5 
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Figur 40 - Svar på pilotstudien, del 6 
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Figur 41  - Svar på pilotstudien, del 7 
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Figur 42  - Svar på pilotstudien, del 8 
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Figur 43  - Svar på pilotstudien, del 9 
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Figur 44  - Svar på pilotstudien, del 10 

 


