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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete utgår ifrån psykologiska och medievetenskapliga teorier för att 
underbygga en studie bestående av ett praktiskt projektarbete och en vetenskaplig 
undersökning. Arbetet inspireras av berättarmöjligheterna och -begränsningarna i 
seriemediets kombination av text och stillbild. Verktyget i fokus är betoning i samtal, och 
frågeställningen gäller huruvida samma effekt som typografiskt betonad text kan förmedlas 
med ”stillbilds-läppsynkning” i lågupplösta bilder. Mediet som avses är inte seriemediet, 
utan en gren av tv-spelsmediet som bär på liknande begränsningar, nämligen ekonomiskt 
och tekniskt utmanade portabla spel. I utvärderingen av frågeställningen skapades en 
lågupplöst text- och bildsekvens avsedd att framhäva betoningar medelst karaktärers 
munformer, varpå en enkätundersökning användes för att avgöra hur väl betoningarna 
framgick. Resultatet av undersökningen tydde på att betoningsmetoden inte kan ersätta 
typografisk betoning, men att den till viss del kan förstärka uttrycksfullhet. Framtida 
utforskningar av principen uppmuntras, samt ytterligare kartläggningar och spridningar av 
kunskapen om bakomliggande principer för kroppsspråk överlag. 
 
Nyckelord: [läppsynkning, betoning, lågupplöst, serier, spel]  
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1 Introduktion 

I sammanhang som rör kreativt berättande talas ofta om karaktär. Man talar om ”platta” 

karaktärer som dåliga och icke trovärdiga, och om ”runda” karaktärer som realistiska och 

något bra. Hur en rund, trovärdig karaktär förmedlas beror förstås på mediet, det 

transportmedel som används för att berättelsen ska nå mottagaren. För som människor har 

vi ett begränsat antal sinnen till vårt förfogande, varav främst två som vi har lärt oss att ta 

emot en berättelse med; synen och hörseln.  

Att kunna förmedla ljud låter ett medium rymma karaktärer vars egna ord når mottagaren 

direkt. Vad som ingår i en replik och icke desto mindre hur den levereras säger mycket om 

vem talaren är; om han är platt eller rund, om han gör berättelsen sämre eller bättre. Det är 

ur denna synvinkel, den underhållande och berättande, som frågan om betoningar angrips i 

arbetet, och problemet med hur de kan kommuniceras i ljudmässigt begränsade, visuella 

medier, såsom seriemediet och grenar av tv- och dataspelsmediet. 

Seriemediets fusion av text och stillbild ligger till grund för arbetet och genomsyrar stora 

delar av den teoretiska bakgrundsbeskrivningen. Framställningen driver en distinktion 

mellan typografisk och illustrerad betoning, där syftet ligger i att undersöka den senares 

möjlighet att ersätta den förra genom att fokusera på läppsynkning och läppavläsning. En 

presentation av teorier om visuell taluppfattning följs av ett avsnitt om typografisk betoning, 

hur den traditionellt uppnås och anledningar till att utveckla dess illustrerade alternativ. 

Därvid berörs tv-spelsmediet, vad lågupplösta typsnitt betyder för typografisk betoning samt 

hur en sammanslagning av text och stillbilder i sekvens har använts i tv- och dataspel. 

Den teoretiska bakgrunden om betoning och visuell gestaltning ansamlas i 

problemformuleringen. Där indikeras delarnas gemensamma beröringspunkter vilket 

tydliggör syftet med arbetet. Studien motiveras på konstnärliga, ekonomiska och tekniska 

grunder, med det övergripande syftet att undersöka validiteten av en outforskad 

arbetsmetod. Detta problematiseras därefter i frågeställningen, vilken presenterar det 

problem som arbetets praktiska studie, en enkätundersökning rörande betoning genom 

lågupplösta pixelillustrationer, syftar till att besvara. Metoden för bemötandet av 

frågeställningen, undersökningens urval samt dess förfarande presenteras i slutet av 

avsnittet. 

Bildmaterialet som är arbetets praktiskt producerade beståndsdel består av 31 stycken bilder 

med dimensionerna 256*192 pixlar. Bilderna utgör en dialogsekvens mellan tre fiktiva 

karaktärer, där varje bild visar en karaktär samt dennes replik. För varje replik avbildas 

karaktären i fråga med en munposition, ett så kallat visem, som korresponderar med och 

avser betona ett ord i repliken. De använda visemen står i ungefärlig proportion till den 

totala uppsättningen av svenska visem. Två olika kategoriseringar av visemuppsättningen 

beaktades för att utjämna visemanvändningen i sekvensen i helhet, såväl som på 

karaktärsnivå. Sekvensen framställdes genom att individuella pixlar placerades ut för hand, 

snarare än att bilderna målades/tecknades i vanlig mening. Formspråket i sekvensen 

anpassades på praktiska och teoretiska grunder till att vara tydligt samt relevant för syftet 

och frågeställningen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Seriemediet 

Denna rapport berör delvis det som i engelskan benämns ”comics” och kommer att som 

svenskt begrepp använda ”seriemediet”. Detta står i kontrast till alternativa översättningar 

såsom ”serier”, ”serietidningar”, ”serieböcker”, ”seriestrippar” eller för den delen ”komiker” 

som alla är för mångtydiga, för begränsade eller helt feltolkade och missvisande i detta 

sammanhang. I enstaka fall kommer emellertid den generella termen ”serier” att användas 

för att tala om räknebara instanser. 

2.1.1 Seriedefinitionen enligt Scott McCloud 

I sin bok Understanding Comics använder sig Scott McCloud (1994, s. 9) av 

seriemediedefinitionen: “Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, 

intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer”. 

McCloud utgår från Eisners (2008) enklare formulering “sequential art”, som han menar 

fungerar i de flesta fall. Han benämner seriemediet som ett språk och beskriver dess 

vokabulär som det som ryms mellan de tre vertiserna verklighet (”reality”), språk 

(”language”, d.v.s. verbalt språk/text) och bildytan (”the picture plane”). Han bygger vidare 

den språkliga analogin genom att som seriespråkets grammatik utse det han kallar ”closure”, 

enkelt uttryckt den betydelsemässiga beståndsdelen som han menar att läsaren bidrar med 

när denne går från ruta till ruta (McCloud, 1994). När läsarens blick rör sig över sidans yta, 

rör den sig också genom tid, vilket McCloud pekar på som seriemediets kärna (McCloud, 

2000). 

2.2 Läppsynkning och läppavläsning 

Läppsynkning innebär traditionellt någon process där läppars rörelser synkroniseras till 

inspelat tal på ett ljudspår. Denna rapport kommer att använda begreppet på ett liknande 

sätt såsom det används inom animation, det vill säga att skapa visuella representationer av 

mun- och läppositioner. Termen läppavläsning används här med den vardagliga betydelsen 

att uppfatta tal genom synintryck av talarens läppar. 

2.2.1 Fonem och visem 

För att kunna tala om läppsynkning på ett vetenskapligt eller hantverksmässigt effektivt sätt 

är definitioner av termerna fonem respektive visem användbara. Ett fonem kan definieras 

som ”[the] smallest unit of speech distinguishing one word (or word element) from another” 

(Britannica online encyclopedia, 2013b, artikelförfattarens understrykning). I Svenska 

akademiens ordboks definition av fonem ingår ”i en bet.: enskilt språkljud” och ”Det minsta 

fonemet är det enskilda (språk)ljudet, t. ex. s. k, r, i.” (Svenska akademien, 2010b). Fonem är 

alltså ofta enskilda bokstäver, men kan även beteckna bokstavskombinationer som skapar 

ett distinkt ljud, exempelvis /ŋ/ som står för ng-ljudet i svenskan och andra språk. 

Termen visem myntades av Cletus G. Fisher (1968, s. 800) som beskriver att: ”The phrase 

visual phoneme has been shortened to viseme, and will be used to refer to any individual and 

contrastive visually perceived unit”. Fisher (1968) undersökte i en experimentell studie vilka 

konsonanter som tenderade att förväxlas när de läppavlästes, utifrån vilket grupper av 

visuella fonem, visem, kunde skapas. Det är lätt att se att uppfattningen av visem och antalet 

http://www.britannica.com.libraryproxy.his.se/EBchecked/topic/559032/speech
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grupper som kan identifieras i hög grad beror på graden av noggrannhet i avläsningen, 

talarens artikulering, med mera. 

Öhman (1998) uppmärksammar ett antal studier som gör ansatser till en indelning av 

svenska visem. Sammantaget visar studierna att det går att identifiera allt från fem till 

tretton visem i svenskan, beroende på hur detaljerat de betraktas. Tabell 1 visar dessa 

indelningar. Att notera är att rundade vokaler betecknar de vokaler som ”uttalas med 

framskjutna eller rundade läppar” (Nationalencyklopedin, 2013c), bilabiala konsonanter 

bildas ”genom att läpparna åstadkommer en avspärrning (t.ex. i svenskans b, m, p)” 

(Nationalencyklopedin, 2013a) och labiodentala konsonanter är ”språkljud som bildas med 

underläppen mot övre tandraden” (Nationalencyklopedin, 2013b), såsom v och f. 

Tabell 1 ”Svenska visem enligt Amcoff (1970), Mártony (1970) och Mártony et al. (1970).” 

(efter Öhman, 1998, s. 68) 

 Konsonanter Långa vokaler Korta vokaler 

 

 

Amcoff 

Mycket 

artikulerat 

p, b, m 

f, v 

r 

n, t, d 

s, ɧ, j, ç 

l, k, g 

h 

 

i:, e:. ɛ: 

ɑ: 

ø:, y: 

o:, u:, ʉ: 

 

 

Rundade 

Icke rundade 

 

 

Mártony 

Mycket 

artikulerat 

p, b, m 

f, v 

l, r 

n, t, d 

s, ɧ, j, ç 

k, g 

h 

 

 

i, e, ɛ 

a 

y, o, u, ʉ, ø 

 

Mártony et al. 

Normalt 

artikulerat 

Bilabiala 

Labiodentala 

Icke labiala 

Rundade 

Icke rundade 

2.2.2 McGurk-effekten 

Att betrakta en talande persons läppar och utifrån det härleda vad som sägs ses i allmänhet 

som en inlärd färdighet, eller snarare, som McGurk och MacDonald (1976, s. 746) uttrycker 

det: ”speech perception is normally regarded as a purely auditory process”. McGurk-effekten 

har kommit att bli benämningen på ett fenomen som upptäcktes av McGurk och MacDonald 

(1976) i en studie i hur visuella intryck påverkar taluppfattning. De lät 102 personer se och 

lyssna på en videoinspelning där en kvinna uttalade stavelserna ba, ga, pa och ka. Men ljud 

och bild var omdubbat, så att röst-läppar-kombinationerna som i själva verket spelades upp 

var ba/ga, ga/ba, pa/ka och ka/pa. Testpersoner fick även lyssna på ljudspåret för sig, samt 

se på den odubbade videoinspelingen. 

I samtliga fall tillfrågades testpersonerna vad de hörde, varpå den klara majoriteten i fallen 

med ensamt ljud och omodifierad film svarade korrekt. Men i fallet med pa-röst och ka-

läppar, och i än högre grad ba-röst med ga-läppar, svarade en majoritet av de tillfrågade (för 

18-40-åringar 81 och 98 %) att de hörde en stavelse med en helt annan konsonant; ba/ga 
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uppfattades som da och pa/ka som ta. Således indikerade studien en påverkan från synens 

modalitet på även ”otränade” personers uppfattning av tal i en omfattning som tidigare varit 

okänd (McGurk & MacDonald, 1976). 

2.2.3 Framväxten av läppsynknings- och betoningsmetoder i klassisk 2d-
animation 

Thomas och Johnston (1995) berättar att i Disneys och den tvådimensionella animationens 

barndom var läppsynkning ett mindre problem. Inte sällan bestod karaktärernas repliker av 

enkla utrop, varpå man helt enkelt öppnade munnen. Men med längre repliker kom ett 

behov av att variera och accentuera hur orden levererades; av att betona. Disneys animatörer 

experimenterade med huvudrörelser och pekande händer som en slags genvägar för 

betoning, men resultatet blev ofta överspelat och distraherande. Ibland rättfärdigade man 

det yviga skådespeleriet genom att karaktärerna sjöng eller talade på vers (Thomas & 

Johnston, 1995). 

Thomas och Johnston (1995) pekar på hur ett nytt sätt att medvetet sätta sig in i 

karaktärernas tankar och känslor var revolutionen som behövdes för att göra Snövit till en 

succé. Gällande munrörelserna råddes animatörerna att försöka visa varje distinkt position 

tillräckligt länge för att tittaren skulle hinna registrera att den sett en stavelse/ord. Thomas 

& Johnston menar att varje enskild munposition var ämnad att framhäva karaktär, medan 

övergångarna mellan positionerna tenderades att viktas mot endera extrem, det vill säga 

användningen av 50/50-mellanpositioner begränsades. Detta står i samklang med Williams 

(2009, s. 307) som förespråkar att: ”we should pop into our vowels—(no inbetweens)” 

(Williams understrykning). 

2.3 Typografisk betoning  

Typografi definieras av Per S. Ridderstad (2013) som ”dels en kommunikationsprocess som 

använder tryckning som medium, dels själva den grafiska presentationen av text och bild i 

en trycksak”. Det senare kan typografi påverka ”främst [genom] val av typsnitt, teckenstorlek 

(grad), radlängd (satsbredd) och radavstånd (kägel), ornament samt färg och papper” 

(Ridderstad, 2013). Att formgivningsprocessen numera görs digitalt negerar alltså inte att 

typografi i dess strikta bemärkelse avser en process med trycksaker som slutmål. Detta 

arbete lägger ingen vikt på den fysiska manifesteringen i en trycksak, utan fokuserar främst 

på själva bokstävernas utformning. 

Idag ses ofta fetstil, understrykning och kursivering som modifieringar som kan appliceras 

på alla typer av bokstäver, vilket inte alltid har varit fallet. Kursiv stil är ursprungligen ett 

eget typsnitt från tidigt 1500-tal som historiskt har varit ett av de tre viktigaste typsnitten i 

västerländskt tryck, tillsammans med Roman/rak stil och gotisk stil/black letter (Britannica 

online encyclopedia, 2013a). Användningen av kursiv stil vid den tiden grundade sig på att 

det kunde spara plats samt att det var estetiskt tilltalande genom att efterlikna en ledig 

skrivstil (Britannica online encyclopedia, 2013a). Idag används kursiv stil sällan löpande i 

längre texter, utan har underordnats den raka stilen och jämförs funktionsmässigt istället 

med exempelvis fetstil och understrykning. 

2.3.1 Ljud och typografi i seriemediet 

Seriemediet litar till synen för att förmedla information. Detta betyder att även allt (förment) 

ljud som ska kommuniceras till läsaren måste så göras genom att ta någon grafisk form. Det 
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effektivaste sättet att explicit påvisa ett ljud i seriemediet är sannolikt med bokstäver (även 

om det kan förmedlas på andra sätt, såsom indirekt genom minnesassociation, se exempelvis 

McCloud, 2006, s. 164). Scott McCloud (2006) pekar på friheten som serieskapare har när 

de utformar grafiska representationer för ljudeffekter, samtidigt som han uppmärksammar 

fyra faktorer hos ljud och hur de kan modifieras: Hög ljudstyrka uttrycks vanligen med 

teckenstorlek, fetstil, snedställning och uttropstecken. Timbre, eller klangfärg, kan ibland 

utläsas exempelvis ur bokstävernas linjekvalité. Bokstäver kan formas för att associeras till 

objektet som skapat ljudet och slutligen kan olika effekter uppnås genom att på ett abstrakt 

designmässigt sätt få bokstäverna och bildinnehållet att samspela. Vilka av dessa metoder 

som används i ljudeffekter och talad text är givetvis en stilistisk fråga, och McCloud (2006) 

pekar på att flera serieskapare på senare år (från 2006 räknat) har föredragit en mer lågmäld 

behandling av bokstäverna med mindre typografisk betoning och/eller med texten skriven 

med gemener istället för versaler. 

2.3.2 Pixeltypsnitt på Nintendo DS 

För att betona ord med typografiska metoder som fetstil, kursiv stil, teckenstorlek eller 

liknande behövs ett visst utrymme för bokstäverna att ändra form inom. I en handtextad 

serie kan full kontroll behållas över hur bokstäverna utformas och samverkar, och digitala 

ordbehandlare kan erbjuda mängder av möjligheter. Men när text ska visas på en skärm med 

mycket låg upplösning, uppstår tydliga begränsningar för hur den kan utformas. Den 

portabla spelkonsolen Nintendo DS och dess efterföljare Nintendo DS Lite, Nintendo DSi 

och Nintendo DSi XL har skärmupplösningen 256*192 pixlar (enheterna har alla två 

skärmar, med samma upplösning på båda) (Wikipedia, 2013). Nintendos i skrivande stund 

senaste portabla konsoler, Nintendo 3DS och Nintendo 3DS XL, har en övre skärm med 

upplösningen 400*240 pixlar och en nedre med upplösningen 320*240 pixlar (Wikipedia, 

2013). På ett liknande sätt går det att se att många mobiltelefoner har liknande 

begränsningar, såväl gällande skärmupplösning som fysisk skärmstorlek. 

Ett urval av spel till Nintendo DS visar i figur 1 till 3 på hur begränsade typsnitten som 

används är när det gäller formmässig modifiering (notera att skärmdumparna inte är 

egenproducerade då Nintendo DS är en portabel spelkonsol). Figur 1 visar två 

teckenstorlekar som med bibehållet bokstavsmellanrum (1 pixel) är svåra att visa i kursiv 

eller fetstil; förflyttningar eller tillägg av enstaka pixlar skulle få bokstäverna att smälta ihop. 

Problemet blir än tydligare vid betraktande av spel som använder ett mer visuellt komplext 

skriftspråk, exempelvis japanskans olika alfabet (se figur 2). Två betoningsmetoder som dock 

kan ses i vissa Nintendo DS-spel är byte av bokstavsfärg samt användning av versaler (se 

figur 3). 
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Figur 1 I Castlevania: Dawn of sorrow (Konami, 2005) separeras inte 
bokstäverna med mer än en pixel. 

 

Figur 2 I den japanska versionen av Dragon quest vi: Realms of revelation 
(ArtePiazza, 2010) ställer i synnerhet de komplexa kanji-tecknen till vänster i bild 

höga krav på läsbarheten. 

 

Figur 3 I The world ends with you (Square Enix & Jupiter, 2008) betonas 
nyckelord med röd färg. Versaler används här som en slags informativ betoning för 

att visa att ordet betecknar ett knappkommando, snarare än att det betonas med 
extra hög ljudstyrka, vilket är en vanligare betydelse i dialog. Dessutom används en 
svag kastskugga som dock hade fått bokstäverna att smälta samman om den skulle 

användas som fetstil och hade samma färg som texten. 

2.4 Utvecklingskostnader och bildspel i tv- och dataspel 

Det finns tecken på att tv- och dataspel blir allt dyrare att utveckla. Exempelvis hänvisar 

Mike Sharkey (2010) på gamespy.com till siffror på att utvecklingskostnaderna för spel till 
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förra (snart förr-förra) generationens spelkonsoler av Microsoft och Sony, Xbox respektive 

Playstation 2, var i genomsnitt mellan tre och fem miljoner dollar. I kontrast till detta ställs 

2010 års utvecklingskostnader för spel till Xbox 360 och Playstation 3, vilka beräknas till i 

genomsnitt mellan 15 och 30 miljoner dollar. Bobby Kotick, vd för Activision Blizzard, är ett 

exempel på någon som varit i branschen i över tjugo år och som säger sig ha bevittnat ökade 

utvecklingskostnader för varje ny konsolgeneration (Cifaldi, 2013). 

Många spel har animerade mellansekvenser som syftar till att driva berättelsen framåt. Men 

för spelutvecklare med lägre budget kan kostnaderna för till exempel detaljerad animering 

och inhyrning av röstskådespelare växa sig orimligt stora. Vissa spel bemöter problemet 

genom att använda bildspel med statiska eller sparsamt animerade bilder som sina 

mellansekvenser. Introduktionen i Trine (Frozenbyte, 2009) använder en inspelad 

berättarröst, men den visuella sekvensen består i stort av panorerande stillbilder. 

Slutsekvenserna i Street fighter III 3rd strike: Fight for the future (Capcom, 1999) är också 

enkla, och består av stillbilder och text till ljudet av en loopande musikslinga. En äldre 

tillämpning av metoden, som troligen gjordes lika mycket av tekniska som ekonomiska 

begränsningar, kan ses i mellansekvenserna i Ninja gaiden (Tecmo, 1988). Se Appendix A 

för skärmdumpar från respektive spel. 
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3 Problemformulering 

3.1 Syfte 

Sättet en person uttrycker sig på säger mycket om vem den är och vad den vill. Detta syftar 

inte bara på vilka ord personen yttrar, utan alltså även hur de yttras med avseende på 

exempelvis tempo, frasering/synkopering och betoning. Definitionen för ”betona” som är 

relevant i detta sammanhang är främst: ”[att] uttala (ett ljud l. en stafvelse l. ett ord l. en 

sats) med (ett i förh. till angränsande ljud osv. starkare) exspiratoriskt tryck” (Svenska 

akademien, 2010a), det vill säga att uttala något med högre ljudstyrka. Arbetet syftar till att 

undersöka möjligheten att förmedla samtalsbetoningar med lågupplösta pixelbilder med 

tillhörande obetonad text. 

 3.1.1 Att rättfärdiga ljudlös, illustrerad betoning med uniform text i 
lågupplösta spel 

Att använda serieliknande bildspel samt att inte ha inspelat tal är ett ekonomiskt alternativ 

för animerade mellanskevenser i många typer av spel. Att använda stillbilder i 

dialogsekvenser (till skillnad från animerade läppsynkade karaktärer) är dessutom ett 

återkommande drag i många lågupplösta rollspel med relativt frekventa dialoger, såsom de 

nämnda exemplen Castlevania: Dawn of sorrow och The world ends with you. Även i de 

fallen kan dock stillbilderna vara ett ekonomiskt val, på bekostnad av karaktäriseringen. 

Seriemediet har länge kännetecknats av att göra det mesta av sina ord grafiskt. Flera av dess 

genrer har använt högljudda och frekventa typografiska betoningar, men exempelvis 

independent-boomen (i huvudsak i Nordamerika) på 80-talet bidrog till ett brett 

ifrågasättande av många av mediets form- och innehållsmässiga konventioner (Wolk, 2007). 

Det går således att se en konstnärlig anledning för serieskapare och spelutvecklare som 

använder seriemediets metoder att avstå typografisk betoning. Men de portabla spel som har 

behandlats ovan är som sagt även bundna vid restriktiva typsnitt som följd av skärmarnas 

låga upplösning. Fetstil, kursivering och manipulering av teckenstorleken är exempel på 

behandlingar som blir problematiska i det småskaliga formatet. Exempel har givits på 

användning av färg för att betona ord, vilket emellertid kan vara en osäker metod att lita till 

med tanke på somliga spelares färgblindhet. Ett verktyg som dessa spel ändock har kvar för 

att betona typografiskt är versaler, vilka kan sägas fungera, men, som Bergström (2009) 

påpekar, tjänar i regel inte läsbarheten om de används frikostigt. Det kan tilläggas att vissa 

spel använder en slags halvtypografisk betoning som genom hastigheten med vilken orden 

dyker upp kan kontrollera den upplevda fraseringen. Tekniken används i exempelvis Animal 

crossing: Wild world (Nintendo EAD Group No. 2, 2005) tillsammans med en typ av 

nonsensljud för rösterna. Effekten av metoden är alltså inte främst enkel ljudstyrkebetoning 

varför den inte behandlas vidare i detta arbete. 

För att bemöta dessa eftergifter på samtalsbetoning och karaktärisering skulle alltså mer 

kunna göras med stillbilderna i bildspel i dialog- och mellansekvenser. Utan att höja 

kostnaderna avsevärt skulle de kunna bli marginellt fler, men framför allt anamma en mer 

medveten tillämpning av illustrerad läppsynkad betoning, såsom den alltså även bör kunna 

användas i seriemediet. 
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3.1.2 Statisk läppavläsnings giltighet 

McGurk-effekten tyder på att synen har större inverkan på taluppfattning än vad man från 

början trodde. Men effekten påvisades baserat på material som spelades upp i realtid och 

med ljudets inverkan; finns det någon anledning att tro att gemene man kan uppfatta 

statiska visem som ord, stavelser eller fonem? Animatörer som arbetar med läppsynkning 

råds ofta till att göra rörelserna rappa och utan för många eller för jämnt utspridda 

mellanposer. Detta kan ses som ett tecken på att det är själva visemen som bidrar med 

merparten av det vi får ut av läppavläsning. Med andra ord verkar det inte nödvändigtvis 

vara sömlösa övergångar från en munposition till en annan som får oss att uppfatta tal, utan 

snarare de enskilda munpositionerna i sig. 

3.1.3 Mot en berättigad studie 

Givet stillbilders begränsning att visa just en bild åt gången följer en rimlig hypotes: Ett 

gestaltat visem med tillhörande fonem uppfattas som betonande en eller flera stavelser i den 

gällande repliken. Annorlunda uttryckt kommer bilden oundvikligen att tillföra något till 

uppfattningen om replikens levererande. Studium av ljudlös, stillbildsläppsynkad 

samtalsbetoning motiveras sammanfattningsvis på följande sätt: 

1. Kreatörer av alla slag förtjänar vadhelst nya medel de kan förses att skapa 

med, likaväl som deras sympatisörer och beundrare förtjänar att ta del av 

resultatet. Konstnärliga preferenser och motivationer kan vara lika 

mångtaliga som oförklarliga och om de tillfredställs kan de stimulera och 

berika fälten de verkar inom. 

2. I en tid då utvecklingskostnaderna för tv- och dataspel bildar en uppåtgående 

trend har spelutvecklare anledning att överväga ekonomiska besparingar på 

olika håll i processen. Ett sådant område är mellan- eller dialogsekvenser där 

seriemediets metoder utgör ett alternativ. Om möjligheten kan styrkas att 

inom dessa ramar fortfarande kunna framhäva karaktärsfulla betoningar, så 

minskas den estetiska uppoffringen. 

3. Spel som utvecklas till plattformar med låg skärmupplösning har svårt rent 

tekniskt att samtalsbetona typografiskt. De har dessutom ofta sämre 

ekonomiska möjligheter att betona audiellt eller med ren animation, och 

gynnas därför av en utveckling av illustrerade betoningsmetoder. 

3.2 Frågeställning 

Från syftesförklaringen utvinns således arbetets frågeställning: 

"Är det möjligt att med ’stillbilds-läppsynkning’ i en bild av upplösningen 256*192 pixlar 

uppnå samma av läsaren upplevda betonande av ord/stavelser i en utskriven replik som 

traditionellt uppnås med typografiska medel?" 

3.3 Metodbeskrivning 

3.3.1 Bemötande av frågeställning 

Inom medievetenskapen har olika metodologiska traditioner etablerat sig, vilka kan utgöra 

en värdefull utgångs- eller referenspunkt i bestämmandet av en undersökningsmetod 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Ytterst bör valet av forskningsmetod 
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emellertid helst inte informeras av stående traditioner, konventioner eller fördomar, utan av 

den specifika frågeställningen tillsammans med en gedigen förståelse för och erfarenhet av 

möjliga metoder (Østbye m.fl., 2003). Det sistnämnda är ett svårt mål att uppnå och arbetets 

undersökningsmetod bestämdes snarare utifrån egna hypoteser i ljuset av (andras) tidigare 

forskning. 

En av de metodologiska traditionerna säger att närhelst människor står i fokus för en 

undersökning, så kan såväl kvalitativa intervjuer (djupare intervjuer) som frågeformulär 

vara giltiga metoder (Østbye m.fl., 2003). Detta arbetes frågeställning befattar sig helt och 

hållet med mänskliga upplevelser, och ett frågeformulär användes för att utvärdera den, men 

fastän den frågar om ett antal samband existerar, så formuleras ingen ambition att förklara 

varför de gör det. I denna bemärkelse kan frågeställningen sägas peka mot en så kallad 

deskriptiv forskningsdesign, d.v.s. sambanden och hypoteserna som avses testas är 

förhållandevis väl definierade, och undersökningen blir i stort en fråga om ”antingen/eller” 

(Østbye m.fl., 2003). Men om än frågeställningen kan ses som en ja/nej-fråga, låg intresset 

egentligen inte i att nå något av svaren, utan en uppskattning eller tendens till ett sådant, 

eller snarare flera uppskattningar från olika perspektiv, vilka kreatörer skulle kunna tillämpa 

i sitt arbete eller akademiker utgå ifrån i vidare forskning. 

Det deskriptiva perspektivet förtäljer dock inte hela sanningen om vad som krävdes för att 

frågeställningen skulle kunna prövas på ett giltigt sätt. Även om inte frågeställningen explicit 

frågar efter orsakssamband (den innehåller inga ”varför”), så innehåller den inbäddade 

hypoteser om sådana. Utvärderingen med hjälp av frågeformuläret krävde således en kausal 

medvetenhet. Exempelvis gjordes en ansats att ”blindtesta” vilka inneboende betoningar 

replikerna som presenterades i frågeformuläret hade, utan typografisk eller illustrerad 

betoning. Detta innebar att en version av enkäten hade bilder, medan en var en 

kontrollversion utan bilder, vilket tydliggjorde just bildmaterialets effekt på hur de svarande 

uppfattade replikerna (se vidare diskussion under 3.3.3). 

3.3.2 Population och urval 

Frågeställningen nämner endast ”läsaren” som tänkbar population, vilket ju låter som alla 

läskunniga människor. Men arbetet syftar egentligen till att belysa ämnesområdet inom en 

lokal kulturell sfär, med relevans till arbetets kommersiella/verklighetsanknutna syfte, och 

populationen definieras således som ”spelintresserade/spelande svenskar”. I realiteten var 

dock målgruppen som definierades för urvalet ”spelintresserade/spelande, 

högskolestuderande svenskar”. 

Att undersökningen skulle inrikta sig på just studenter har dels att göra med att de beräknas 

ingå i en åldersgrupp där folk sannolikt spelar/är spelintresserade, dels har det en praktisk 

förklaring. Studenter ansågs utgöra en diskret grupp som lätt kunde nås genom lärosätena 

som de läser vid, risken för övertäckning (exempelvis genom insamlande av svarsdata från 

äldre, icke spelande personer) skulle alltså minskas samtidigt som processen att nå 

enheterna blev tydlig och okomplicerad. Urvalsprocessen var inte slumpmässig, utan 

beräknades utifrån ett antal hypoteser. Den första av dessa sade att folk i allmänhet studerar 

vad de är intresserade av, medan den andra sade att intresseområden tenderar att vara mer 

utspridda än tydligt avgränsade. Alltså var spelutbildningar en given kanal, men även 

utbildningar inom snarlika ämnesområden, såsom konst/design och data/it. En tredje 

hypotes sade att genom att inkludera de ”spelrelaterade” utbildningarna nåddes även en 
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jämnare spridning av spelare, där de mest spelintresserade personerna antogs komma från 

spelutbildningar, och en mer måttligt spelintresserad grupp från övriga utbildningar. 

Eftersom inga data angående utbildning eller lärosäte samlades in i undersökningen var det 

inte möjligt att avgöra exakt vilka utbildningar som svaren kom från. Sannolikt kom 

huvuddelen av svaren från studenter i kandidatprogrammet i design vid Högskolan för 

design och konsthantverk, studerande vid programmet för interaktiva digitala medier vid 

Linnéuniversitetet, spelprogrammeringsstudenter vid Blekinge tekniska högskola, 

studerande vid yrkeshögskolan The game assembly och studerande vid yrkeshögskolan 

Playgroundsquad. Att enkäten fanns i två versioner, och att samma enheter inte skulle 

besvara båda enkäterna, innebar att de olika länkarna fördelades så jämnt som möjligt 

mellan de tillfrågade utbildningarna. 

3.3.3 Webbenkät och undersökningsförfarande 

På grundval av den mänskliga upplevelsen som huvudintresse och frågeställningens 

förhållandevis kvantifierbara karaktär grundade sig undersökningen på ett frågeformulär, 

vars genererade data skulle gå att på ett naturligt sätt sammanställa statistiskt och 

diagrammatiskt. Frågeformuläret kretsade huvudsakligen kring en fråga, vilken skulle mäta 

variabeln ”en uppfattad betoning” genom indikatorn ”kryssrutan bredvid ett ord är ikryssad 

eller inte”. Huvudfrågan i enkäten löd således: ”Vilket/vilka ord uppfattar du som 

betonade?”. En hjälptext informerade om att ett betonat ord skulle tolkas som samma 

ljudstyrkeeffekt som brukar uppnås med ett fetstilt eller kursiverat ord. Den ena 

enkätversionen innehöll 26 utskrivna repliker utan typografisk betoning, medan den andra 

versionen presenterade replikerna integrerade i pixelillustrationer med upplösningen 

256*192 pixlar. Efter varje replik/bild listades alla dess ord med en kryssruta för varje, vilka 

kunde markeras i valfritt antal, samt två rutor med alternativen ”inget ord är betonat” 

respektive ”osäker/ingen åsikt”, som båda endast kunde markeras som ensamt alternativ. 

Tvådelningen av enkäten grundade sig på att repliker kan besitta ”inneboende betoningar”. 

Om endast ordvalen i sig ger en replik tydliga betoningar så är det möjligt att det skulle vara 

detta, inte illustrationen, som fick respondenten att markera rätt ord. Replikerna i sig 

utgjorde med andra ord en svårkontrollerad troligen påverkande variabel. Således agerade 

ena halvan av urvalet som ”kontrollgrupp” genom att bara utifrån texten uppmanas att 

markera det intuitivt uppfattade betoningsmönstret. Resultatet jämfördes sedan med 

resultatet från den andra urvalsgruppen, som fick replikerna presenterade för sig 

tillsammans med illustrationer, vilket gav dem möjlighet att härleda betoningarna därur. 

Här betonas ”möjlighet”, eftersom det inte gavs någon uttalad instruktion i den illustrerade 

enkäten om att härleda svaret från just bilderna, endast att markera ens ”uppfattning” av 

betoningarna. Genom att ha två skilda urvalsgrupper, istället för att låta hela urvalet först 

besvara de ej illustrerade replikerna och sedan de illustrerade, undveks förhoppningsvis 

oönskade felkällor. En sådan hade kunnat vara att respondenter i omtolkandet av samma 

textmaterial skulle känna sig tvingade att svara annorlunda eller svara det som de tror att 

forskaren vill höra; vad Østbye m.fl. (2003) benämner som en intervjuareffekt (i detta fall 

med frånvarande intervjuare). Om båda delar placerades i följd i samma enkät skulle 

effekten av den inledande kontrolldelen även kunna fördärvas om respondenter läste den 

andra delen först. 

I en ansats att täcka begreppet ”läppsynkning” i frågeställningen på ett relativt allomfattande 

vis innehöll enkäterna i betoningsdelen en förhållandevis jämn spridning av svenska 
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visem/fonem. Således utgjorde svårbetonade visem/fonem, såsom olika konsonantljud, en 

betydande del av facitsekvensen. Som utgångspunkt för svenska visem användes Màrtonys 

artikulerade indelning med tio visem, samt till viss del den normalartikulerade indelningen 

av Màrtony m.fl. (se tabell 1). Formgivningsbesluten som togs för att med bildsekvensen 

approximera en dialogsekvens i ett hypotetiskt Nintendo DS-spel redovisas i avsnitt fyra.  
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4 Projektbeskrivning 

Artefakten som skapades för att i arbetets undersökning assistera i besvarandet av 

frågeställningen består av en sekvens bilder med infogad text, alla med upplösingen 256*192 

pixlar. Varje bild innehåller på samma position en textruta med en replik, medan talaren 

visas med munnen avbildad att motsvara ett bestämt visem från repliken. Producerandet av 

bildmaterialet var tekniskt okomplicerat men delvis icke-linjärt. 

4.1 Upplägg och validitet utifrån frågeställningen 

I frågeställningen fastslogs att typen av bilder som skulle undersökas skulle mäta 256*192 

pixlar, detta för att ha en relevans och verklighetskoppling till spelindustrin genom den 

nutida portabla spelkonsolen Nintendo DS som har nämnda skärmupplösning. Även om det 

inte är explicit uttalat i frågeställningen rör den alltså främst en hypotetisk applikation av 

betoningsmetoden i en digitala spel-kontext. Således gjordes vissa överväganden i ansats att 

tillämpa tekniken på ett sätt som är formmässigt rimligt i ett spel till Nintendo DS. Den 

huvudsakliga anledningen till detta är att storleken av grafiska element avbildade i en sådan 

låg upplösning har stor inverkan på tydlighet och läsbarhet, det vill säga att detaljer när de 

blir tillräckligt små inte ser ut som annat än just pixlar sida vid sida. Eftersom repliktexten 

skulle visas i bilderna, inte separat, behövde alltså typsnittet vara tillräckligt stort för att vara 

läsbart, men tillräckligt litet för att lämna utrymme åt bildelementen. Ett okomplicerat sätt 

att göra en uppskattning av de lämpliga storleksförhållandena var således att utgå från ett 

existerande spelexempel, och Castlevania: Dawn of sorrow (se figur 1) användes som 

layoutmässig utgångspunkt. I dialogsekvenser i spelet tar en textruta upp mer än två 

femtedelar av skärmen, medan den talande karaktärens porträtt avbildas ungefär från 

axlarna uppåt och täcker i sin tur ungefär två femtedelar av den resterande skärmytan. I 

textrutan är repliken skriven med ett skarpt pixeltypsnitt, med talarens namn längst upp i 

mindre storlek. Som ungefärlig motsvarighet till typsnittet som används i textrutorna i 

Castlevania: Dawn of sorrow användes i arbetets bildmaterial Microsofts typsnitt ”Small 

fonts” som är väl anpassat för att vara läsbart i små storlekar (namnen och replikerna skrevs 

i Adobe Photoshop med storlekarna 9 respektive 13 bildpunkter). 

4.1.1 Visemfördelning 

När bildsekvensen började produceras användes i huvudsak tydliga visem, som var enkla att 

tänka sig som betonade, såsom olika vokaler. Vid ett tillfälle togs dock beslutet att det var 

nödvändigt att täcka generaliteten i begreppet ”läppsynkning” på ett mer systematiskt vis. 

Detta innebar att varje visem i Mártonys artikulerade indelning (se tabell 1) skulle användas 

två gånger, samt att varje karaktär åtminstone skulle använda ett av varje visem enligt 

Mártony m.fl:s normalartikulerade indelning (se tabell 1). Det senare kravet fastslogs i syfte 

att delvis begränsa/kontrollera karaktärsdesignens inflytande på uppfattningen av 

betoningarna. I tabell 2 kan ses hur de använda visemen är fördelade över 31 bilder med de 

tre karaktärerna. Som synes är fördelningen trots uppdateringen av målsättningen inte 

proportionerlig på alla håll. En tanke fanns om att inte använda alla visem exakt lika många 

gånger per karaktär, då detta skulle göra enkäten förutsägbar. Det antogs att möjligen skulle 

respondenter upptäcka mönstret och vilja ”lägga klart pusslet” i enkätbesvarandet. Men en 

medvetenhet vidhölls även om att bildmaterialet inte skulle vara alltför omfattande, då detta 

kunde göra enkäten för lång, både i fråga om databehandling och liknande samt gällande 

bortfall genom otåliga respondenter. Detta ledde till en slutlig reducering av sekvensen inför 
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utskickandet av enkäterna, och i minskningen från 31 till 26 bilder prioriterades återigen 

proportionalitet framför oförutsägbarhet (se tabell 2). 

Tabell 2 Förteckning över frekvenserna med vilka varje visem används av de tre 

karaktärerna i bildsekvensen. 

 

Karaktär 

Konsonanter Vokaler 

Totalt 
  

Bi-

labiala 

Labio-

dentala 
Icke labiala 

Icke 

rundade 
Rundade 

  p, b, m f, v 
l, 

r 

n, 

t, 

d 

s,ɧ, 

j, ç 

k, 

g 
h i, 

e, ɛ 
a 

y, o, u, ʉ, 

ø 

 p
ro

d
u

cera
d

e 

”Henke” 1 1 1 1 2 1 0 4 2 2 15 

31 

 

I e
n

k
ä

t 

”Fanny” 2 1 1 0 0 1 0 2 1 1 9 

26 
”Biff” 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 7 

 
”Henke” 

i enkät 
1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 

10  

 

Den ungefärliga proportionaliteten av de använda visemen i relation till den totala 

uppsättningen (svenska) visem gjorde det nödvändigt att gestalta även mer ovanligen 

betonade fonem. Arbetet använder en förenklad definition av ”betoning” som fokuserar på 

ljudstyrka. Av ställningstagandet följer att fonem som använder stämbanden i uttalet, 

speciellt alla vokaler, lättare betonas än andra språkljud. Detta motsvarar säkerligen hur vi 

till vardags ser på betonandet av enskilda ord eller stavelser; det är vokalerna som skiftar i 

ljudstyrka. Att betona konsonantljud, i synnerhet de som inte kan tonas eller ihållas, såsom b 

eller g, ter sig däremot långt mindre intuitivt. Under producerandet av arbetets bildmaterial 

tycktes betoning av dessa fonem ge ett onaturligt tal, eller misslyckas genom att efterföljande 

vokal istället upplevdes som det betonade språkljudet. Beslutet att ha med så många 

konsonantvisem i sekvensen togs för att stärka den definitionsmässiga validiteten, vilket 

vägdes mot en praktisk relevans: Det kategoriska användandet av alla visem speglar 

sannolikt inte en realistisk estetisk/kommersiell tillämpning av stillbildsläppsynkning. 

4.1.2 Undersökningskontroll kontra realism; minspel och kroppsspråks 
inverkan  

En slags konflikt mellan undersökningsvaliditet och realism uppstod även rörande 

inblandandet av ansiktsuttryck och kroppsspråk i bildsekvensen. Det är motiverat att lyfta 

fram argumentet att frågeställningen avser mäta endast läppsynknings effekt på 

uppfattandet av betoningar, och att denna process alltså borde isoleras och alla andra 

möjligen styrande variabler utraderas i största möjliga mån. Det är givet att minspel och 

kroppsspråk står för en stor del av den mänskliga kommunikationen, och att exempelvis 

känslosamma miner kan tänkas kopplas till ord med motsvarande känslomässiga betydelse, 

och på så vis uppnå en betoning. Vidare utgör övrigt kroppsspråk en omfattande vetenskap 

där olika gester, inte minst med händerna, kan ha otaliga betydelser och alltså uppfattas som 

sammanhörande med vissa ord i en replik. I det skapade bildmaterialet agerar karaktärerna 
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på ett förhållandevis uttrycksfullt sätt, men endast läppsynkning användes medvetet för att 

framhäva betoningar. På ett liknande sätt kan tilläggas att vissa tänkbart betonande effekter 

i repliktexter även gjordes omedvetet, dock inte genom nämnd rent typografisk betoning. 

Dessa upptäcktes först efter själva undersökningen, ett exempel är trippel-ä i ”Häääj”. Men 

det kroppsspråk och minspel som användes, liksom att sekvensen överhuvudtaget var 

sammanhängande, motiveras ändå delvis med att bilderna skulle vara mer engagerande att 

producera och framförallt betrakta (vilket marginellt skulle begränsa individbortfall i 

enkäten). Men framförallt motiveras förfarandet med att en total isolering av 

läppsynkningsprocessen, vilket hade resulterat i ungefär en serie bilder som avbildar en stor 

mun, hade givit ett slags överkontrollerat ”labbresultat” som inte realistiskt motsvarar en 

trolig användning av tekniken i ett verkligt spel, vilket var det implicita intresset i 

frågeställningen. 

4.2 Formspråkliga överväganden 

Som tidigare nämnt figurerar tre olika karaktärer i bildsekvensen (benämnda Henke 

Hästsvans, Fanny Flört och Biff Buse, härefter endast enligt förnamn), delvis för att begränsa 

eventuella systematiska fel som kunde uppstå med färre karaktärer. Det går att se att en viss 

karaktärsdesign kan leda till att vissa visem blir lättare att framhäva än andra, exempelvis 

kanske en karaktär med kraftigt överbett lättare kommunicerar labiodentala konsonanter (f 

och v), medan en karaktär med smal bred mun kan tänkas vara som gjord för icke rundade 

vokaler som e och i. Således är de tre karaktärerna designade att vara relativt visuellt 

distinkta i en ansats att upptäcka och kontrollera eventuella snedviktningar i deras 

visemkommunikation. Återigen finns givetvis en viss underhållningsfaktor i att karaktärerna 

skapades till att se ut som de gör: Henke har en normal till sömnig uppsyn, Fanny ger ett 

hyperaktivt och neurotiskt till psykotiskt intryck och Biffs små ögon och mun är inkilade 

mellan hans desto mer framträdande ögonbryn, näsa och haka. 

Det går att ifrågasätta varför just den kvinnliga karaktären verkar vara 

förståndshandikappad, och så vidare. Samtidigt framhålls argumentet att en genusmässig 

obalans automatiskt uppnås med tre karaktärer, vilket gör olika genusmässiga tolkningar 

och feltolkningar oundvikliga. En fjärde (kvinnlig) karaktär skapades inte, på grund av 

tidsbrist, och två karaktärer bedömdes som för få för att kontrollera effekten av 

karaktärsdesign på visemkommunikation. Att karaktärerna alla kan anses vara stereotyper 

kan ha gjort att de var mer olika än de behövde vara; att designen inverkade alltför mycket 

på betoningskommunikationen. Denna fråga betänktes dessvärre inte nämnvärt under själva 

skapandeprocessen. Figur 4 visar de tre karaktärerna sida vid sida. 

 

Figur 4 Från vänster till höger: Henke, Fanny och Biff. 
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I skapandet av bilderna till sekvensen eftersträvades en stilistisk konsekvens för att begränsa 

teckningsstilen som påverkande fluktuerande variabel. En uppenbar beståndsdel i bildernas 

stilmässiga behandling är att de använder sig av en begränsad gråskala, närmare bestämt 

svart och vitt samt tre gråa valörer med de uniforma RGB-värdena 61, 128 och 191 

(motsvarande 25, 50 och 75 % vitt). Detta beslut togs som en planeringsmässig livlina för att 

undvika tidskrävande färgläggning. Itererande av bilderna genom att lägga till ytterligare 

färger och liknande hölls till en början som en möjlighet, men förkastades senare som en 

enbart kosmetisk förändring, vars tidsresurs var bättre investerad i att framställa fler 

kompletterande bilder i svartvitt. Att gråskalan skulle vara stegad och begränsad till fem 

färgvärden samt bilderna illustreras pixel för pixel istället för att ”målas” kan dock anses ha 

varit relativt arbiträra beslut. De togs emellertid för att efterlikna och testa just den typen av 

palettbegränsad illustration på pixelnivå som ofta ses och/eller krävs i lågupplösta spel. Den 

begränsade visuella tydligheten i låga upplösningar är trots allt en central punkt i 

frågeställningen. 

Utöver dessa tydlighetsmässiga överväganden på färg- och pixelnivå, togs även beslut på en 

högre stil-, karaktärs- och uttrycksmässig nivå. Även om flera valörer av grått har använts i 

skapandet av bildsekvensen, så har inget naturalistiskt uttryck eftersträvats. Karaktärerna är 

avbildade med en viss grad av stilisering; de är i stort sett svartvita linjeteckningar. De gråa 

valörernas huvudsakliga uppgift är att kantutjämna och kontrollera linjerna i förhållande till 

intilliggande valörfält, såväl som att naturligtvis särskilja de grafiska elementen från 

varandra. Mellan ett fåtal bildelement har valörgradienter eftersträvats genom användning 

av rastermönster av två i valörskalan intilliggande valörer (se exempelvis Biffs polisonger). 

Nyckelelementen i bilderna (såsom ögon, näsa och mun) har dock målsättningsvis hållits 

enkla och tydliga, vilket ofta innebar en begränsning av antalet valörer snarare än en 

maximering. Figur 5 ämnar visa hur minimering av rastergradienter och ”skulptering av 

former” med maximalt antal valörer över hela bilden gör att tydligheten istället är avhängig 

det grafiska arrangemanget av en implicit svartvit linjeteckning. Användningen av den valda 

linjetecknade stilen motiveras med vana, att ett mer konsekvent och reliabelt resultat skulle 

uppnås om utmaningar i den rena teckningsuppgiften kunde begränsas så mycket som 

möjligt. Men detta stilistiska ställningstagande informerades även av vetenskapliga teorier 

om linjeteckningars effektiva kommunikativa kvalité. 

 

Figur 5 Till vänster visas ett av bildsekvensens porträtt av Henke med fem 
valörer, till höger samma porträtt förenklat till en binär bild för att genom likheten 

mellan dem visa på den ”rena” linjeteckningen som grundstomme i bildspråket. 

4.2.1 Linjeteckning och visuell abstraktion enligt John M. Kennedy och Scott 
McCloud 

Alltsedan grottmålningarnas tid verkar människan ha observerat ytor och gränser i den 

fysiska verkligheten och översatt dem till linjer på en platt yta; Kennedy (1974) ser 
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konturteckningen som ett bevis på att människor besitter en slags intuitiv, ej visuellt 

betingad förståelse av och koppling mellan linje och form. Kennedy (1974, 2009) har i flera 

studier funnit stöd för att även människor som varit blinda sedan födseln eller mycket ung 

ålder med känsel kan ”läsa” och finna mening i linjeteckningar. I dessa studier var 

teckningarna gjorda på plastark där linjerna, som representerade fysiska former och 

volymer, var upphöjda som i relief. Försökspersonerna kunde korrekt identifiera inte bara 

flera representationer av silhuetter av platta objekt, vilka man trodde skulle vara lättare att 

uppfatta på just en platt yta, utan även flera avbildningar med överlappande linjer, linjer 

innanför formerna och inslag av perspektiv. Exempel på den senare typen av bilder kan ses i 

figur 6. Kennedys forskning pekar mot att människans förståelse av linjer som gränser för 

fysisk form och massa ligger så djupt rotad i människan att den inte ens är beroende av 

synens modalitet. 

 

Figur 6 Fyra av de linjeteckningar som delvis identifierades korrekt av blinda 
försökspersoner i en av Kennedys undersökningar, beskrivna som: ”Figures 

containing overlap or projective distortions ("projections"), drawn as raised lines on 
plastic sheets” (Kennedy, 1974, s. 153). 

I skapandet av en linjeteckning sker ofta någon form av abstrahering eller simplifiering av 

det som avbildas; verkligheten består inte av linjer och mentala bilder är sällan heller 

kristallklara. I sin modell för visuella mediers ”vokabulär” utgår McCloud (1994) från ett 

realismkontinuum med extremerna ”reality” och ”language”. Utmed skalan går att placera 

olika typer av ikoner, vilka McCloud (1994, s. 27) ser som ”any image used to represent a 

person, place, thing or idea”, vilket betonar att såväl bilder som ord är kommunikativa 

verktyg (McClouds fetstil). Han framhåller att realistiska bilder ämnar kommunicera ett 

budskap genom efterlikning, medan ord gör det med semantik och kan ha en absolut 

betydelse. Anledningen till att läsaren godtar visuellt abstraherade karaktärer, menar 

McCloud, är att dessa kan vara lättare att identifiera sig med än visuellt detaljerade 

karaktärer; deras ospecifika utseende lämnar dörren öppen för alla typer av läsare att se sig 

själva i dem. Dessutom bidrar renodlingen i abstraheringsprocessen med en typ av fokus 

som stärker kommunikationen. I figur 7 och 8 visas två av McClouds serierutor som 

illustrerar dessa anledningar till att abstrahera teckningen. Graden av visuell realism 

påverkar också ”closure”, vilket McCloud håller som kärnan i läsupplevelsen: Eftersom 

läsaren redan har eller också lätt skapar mentala koncept för förenklade karaktärer så 



 18 

behöver de inte granskas i detalj för varje ruta, således flyter läsningen mjukare än om 

bilderna är realistiska och därför kräver mer visuell inspektion (McCloud, 1994). 

 

Figur 7 McCloud exemplifierar abstraheringen av en bild och motiverar det 
med argumentet förstärkning genom förenkling (McCloud, 1994, s. 30). Detta hålls 

som den huvudsakliga anledningen till en inte helt naturalistisk stil för bilderna i 
detta arbete.  

 

Figur 8 På nästföljande sida påpekas även principen identifikation genom 
universalitet (McCloud, 1994, s. 31). 

Bilderna i sekvensen i detta arbete presenteras inte sida vid sida i traditionell serieform, och 

om de applicerades i ett spel på Nintendo DS-plattformen skulle de troligen visas efter 

varandra, avskilda med en knapptryckning. Således är McClouds closure, åtminstone som 

det relaterar till serietidningssidan, mindre relevant i sammanhanget. Men teorin om 

stiliserade teckningars förkortade kognitiva processeringstid som McCloud lutar sig mot, 
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samt att Kennedy har nått liknande slutsatser om förståelsen av linjeteckningar som en 

hårdvirad krets i våra hjärnor pekar ändå mot att linjeteckningsstilen i arbetets bildsekvens 

likväl kan tjäna som en genväg till effektiv visuell kommunikation. 

4.3 Praktisk arbetsgång 

Som beskrivit ovan var arbetet med bildmaterialet en relativt linjär process i bemärkelsen att 

varje bild inte genomgick mer än en eller ett par versioner, men att målbilden för det totala 

resultatet uppdaterades ett fåtal gånger. Rent hantverksmässigt finns föga att säga om den 

okomplicerade bildskapandeprocessen. Repliker bestämdes utifrån de fastslagna nödvändiga 

visemen, avsedd betoning noterades för varje bild, och slutligen skapades själva bilden med 

visemet framhävt efter bästa förmåga. Ingen enskild referensresurs användes för visemen, 

de utformades mestadels genom att forma visemet själv och känna samt se efter hur 

munpositionen såg ut. Williams (2009) och Thomas och Jonstons (1995) böcker kan dock 

nämnas som kompletterande hjälpmedel. Det enda som inte har illustrerats ”pixel för pixel” i 

bilderna är texten, som är skriven med det nämnda typsnittet ”Small Fonts”. Figur 9 visar en 

av bilderna i sin helhet. Den använda illustrerade enkäten finns sammanställd i Appendix B. 

Sekvensens betoningsfacit med utvecklingskommentarer finns sammanställt i Appendix C. 

 

Figur 9 Denna bild i sekvensen visar Henkes svar efter att Fanny har ”gjort 
entré”. Visemet avser gestalta en betoning av ordet ”du”, närmare bestämt vokalen. 

Bilden skulle i enkätundersökningen visa sig relativt tvetydig, då ungefär samma typ 
av rundade vokal som i ”du” även återfinns i ”Öh—” och ”gör”, vilket hade 

försummats i formgivningen. (En extra skuggeffekt används här för att tydliggöra 
bildens dimensioner, vilka annars döljs då den vita bakgrunden blöder ut i 

dokumentet).  
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5 Analys 

5.1 Resultatpresentation & analys 

Den centrala delen av svarsdatan gäller hur respondenterna uppfattade de 26 replikerna 

med avseende på betoningar. Som sammanhang för svaren är det dock först relevant att 

uppmärksamma urvalets generella sammansättning. 

5.1.1 Urvalsresultat 

De fyra variabler som användes för att beskriva själva urvalsenheterna räckte för att på det 

stora taget se en korrelation med den tänkta unga målgruppen som intresserar sig för 

lågupplösta spel (åtminstone majoriteten). Tyngdpunkten av respondentskaran var i den 

tidiga tjugoårsåldern, och majoriteten var män. Figur 10 visar det totala urvalet med 

avseende på kön och ålder, medan figur 11 visar respondenternas självuppskattade vana vid 

seriemediet och figur 12 deras tycke för lågupplösta tv- och dataspel. Dessa data presenteras 

i detta avsnitt, men diskuteras vidare i avsnitt 6.2.5. 

 

Figur 10 Ovan ses den köns- och åldersmässiga fördelningen av hela urvalet. Y-
axeln avser antal personer och färgkodningen synliggör majoriteten av 

respondenterna som 20 till 23 år gamla. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Män Kvinnor

Totalt urval - kön & ålder 

över 35

32-35

28-31

24-27

20-23

under 20



 21 

 

Figur 11 Diagrammet visar att respondenternas självuppskattade vana vid 
seriemediet är god och till synes relativt proportionerlig mellan könen. 

Proportionerna verkade även vara lika mellan åldrarna, vilket dock inte synliggörs i 
detta diagram. 

 

Figur 12 En majoritet av respondenterna anser sig tycka om många lågupplösta 
tv- eller dataspel. Majoriteten är dock svag, den gäller exempelvis inte då den 
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dominerande åldersgruppen, 20-23-åringar, isoleras. Detta uppfattades som något 
anmärkningsvärt och behandlas vidare i 6.2.5. 

 

5.1.2 Utgångspunkt för analys 

Svarsdatan från de 26 replikfrågorna sammanställdes i sin grundform som 26 diagram som 

visar frekvensen/procentandelen med vilken varje svarsalternativ i varje replik markerades. 

Ett exempel på ett av diagrammen kan ses i figur 13. 

 

Figur 13 Ett exempel på svarsfördelningen på en replikfråga. Staplarna avser de 
olika enkäterna och de färgkodade stapelsektionerna visar andelarna för 

svarsalternativen, vilka listas till höger, tyvärr i omvänd ordning. De skära 
sektionernas vita kontur betyder att det korresponderande ordet ”nånting?” är 

replikens facitbetoning. 

Den rosa bakgrunden i figur 13 avser att karaktären Fanny talar. Återigen kan detta ses som 

en stereotypiskt sätt att kommunicera genus, men färgen bedömdes vara den bästa för att 

effektivt kommunicera den redan ganska stereotypiskt flickiga karaktären. Färgkodningen 

handlade endast om att kunna få en bättre överblick över alla diagram, och färgernas 

koppling till karaktärerna prioriterades framför politisk korrekthet (Henkes diagram var 

gråa, medan Biffs var sandbruna).  

I det följande återkommer termerna ”flerbetonad” och ”singelbetonad” frekvent. De avser 

huruvida ett svar på en replikfråga innehåller flera markeringar (uppfattade betoningar) 

bland svarsalternativen, eller endast en markering (ett av replikens ord eller ett av 

alternativen ”inget ord är betonat” och ”osäker/ingen åsikt”). Dessa två typer av svar antogs 

ha olika karaktär, till stor del eftersom de inte kan jämföras med facit, som bara har 

singelbetoningar, på samma sätt. Således gjordes två separata statistiska sammanställningar 

av svarsdatan, en med fler- och singelbetonade svar (grundsammanställningen), samt en 
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sammanställning där de flerbetonade svaren räknades bort och endast de singelbetonade 

återstod. 

Diagrammet i figur 13 är från grundsammanställningen, där alltså antalet markeringar 

räknades oberoende av antalet respondentsvar. Exempelvis likställs effekterna av en 

respondent som har markerat tre uppfattade betoningar på en replik med att tre 

respondenter har markerat en betoning vardera. Ursprungligen var tanken att 

respondenterna inte skulle markera något om inget uppfattades som betonat. Men för att i 

dessa fall undvika förvirring huruvida respondenten var osäker, uppriktigt tyckte att inget 

var betonat eller bara var likgiltig/lat så lades ”inget ord är betonat” och ”osäker/ingen åsikt” 

till som svarsalternativ för varje fråga. På så vis kunde den tekniska funktionen att göra 

frågorna obligatoriska (kräva minst en ikryssad ruta) användas utan att de möjliga 

budskapen av ett annars blankt svar gick förlorade. Inledningen av enkäten uppmanade 

respondenterna att inte markera något ord ur repliken om de markerade ”inget ord är 

betonat” eller ”osäker/ingen åsikt”. Men trots detta besvarades totalt sju frågor med ett 

markerat ord tillsammans med ”inget ord är betonat”, eller ”inget ord är betonat” 

tillsammans med ”osäker/ingen åsikt” (vilket förvisso inte explicit förbjöds, men är en logisk 

motsägelse). Dessa svar kunde inte tolkas och räknades därför bort som ogiltiga. 

5.1.3 Homogenitetsvärde 

En relevans i analysen var tänkt att uppnås genom att beakta eventuella mönster av 

samstämmighet i svaren i första hand, och därefter hur dessa relaterade i huvudsak till facit. 

I motsats till att utgå från facit och räkna antalet markeringar av facitorden, så ansågs det 

mer givande att leta efter eventuella mönster överhuvudtaget först. Om mönstren visade på 

att bilderna ökade andelen markeringar av facitorden skulle hypotesen hamna närmare en 

validering, men innan dess skulle det i så fall helst ha uteslutits att inget annat mönster var 

mer dominerade och intressant. Detta sågs som viktigt, trots att frågeställningen i strikt 

mening inte är en fråga om vilken effekt tekniken har, utan om den har önskad effekt. De 

enskilda diagrammen för replikfrågorna gav en föraning om hur enade eller splittrade svaren 

var, men för en översiktlig komparativ bild av svarsdata från alla replikfrågor skapades ett 

enkelt mått på homogenitet som kunde beräknas per fråga. Naturligt var att utgå från det 

vanligast markerade svarsalternativet på varje fråga, samt att antalet ord per fråga behövde 

beaktas, då en andels betydelse varierar med antalet andelar. Svarshomogeniteten för en 

given fråga definierades således som <antalet markeringar för det mest markerade 

alternativet / det totala antalet markeringar * antalet svarsalternativ>. Måttet är inte perfekt, 

exempelvis genom att det endast ser till det ”vinnande” alternativet, men antogs ha tillräcklig 

substans för att användas i en jämförande analys. I figur 14 ses grundsammanställningen av 

homogenitetsvärdet för svaren på replikfrågorna i den illustrerade enkäten. 
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Figur 14 Diagrammet jämför frågesvarens homogenitetsvärden. Värdena saknar 
relevans var för sig; huvudintresset ligger i förhållandena mellan staplarna. En 

tendens upptäcktes till att det mest markerade alternativet ofta var ”inget ord är 
betonat”  eller facitordet. Parentesen efter varje repliknummer kodas som: 

([karaktär],[vokal- eller konsonantvisem enligt facit]:[visemtillhörighet enligt facit 
och utifrån Mártony et al:s normalartikulerade indelning (se tabell 1)]). Se tabell 3 

för bokstävernas betydelser. 

Tabell 3 Nedan förklaras förkortningarna som används i figur 14. 

F = Fanny V = Vokal r = rundad vokal 
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  ö = övrig konsonant (icke labial) 

 

Vid första anblick ses inget direkt mönster av en ”metahomogenitet” i figur 14. Det går som 

första iakttagelse troligen att säga att en del repliker hade en svagare kommunikation (låt 

säga de med ett värde omkring eller under 2), medan andra kommunicerade mer effektivt. 

Vad som inte framgår grafiskt i figur 14, men som nämns ovan och som är av stor vikt, är att 

de vanligast markerade alternativen (de som används i beräkningen av 

homogenitetsvärdena) oftast var facitordet eller alternativet ”inget ord är betonat”. Således 

löper ovanstående jämförelse risk att vara missvisande i isolation, då homogeniteten kan 

vara hög av helt motsatta anledningar, antingen effektiv kommunikation eller ineffektiv 

kommunikation. Det ska tilläggas att om avsikten i någon av replikerna/bilderna hade varit 

att kommunicera att ”inget ord är betonat”, så skulle en stor andel markeringar av det 

alternativet tyda på effektiv kommunikation. Detta var dock aldrig fallet, och som tumregel 

ses därför andelen markeringar av ”inget ord är betonat” på en given fråga stå i ungefärlig 

proportion till hur ineffektivt betoningar kommunicerades.  

5.1.4 Globala homogenitetsjämförelser 

Ovanstående framställning presenterar en fundamental mångtydighet i vad som kan läsas ut 

av samstämmigheten i svaren. Det sågs som nödvändigt att göra jämförelser på ett antal 

olika nivåer i datan gjordes efter att homogenitetsmåttet hade fastställts. En av dessa var 

mellan den nämnda grundsammanställningen och den endast singelbetonade 

sammanställningen av svaren, vilket ämnas visas i figur 15. 

 

Figur 15 Figuren visar silhuetterna av fyra homogenitetsdiagram och jämför 
dem parvis, var enkät för sig, för att visa på skillnaden som de flerbetonade svaren 
bidrog med. Staplarna är här stående, men varje stapel korresponderar fortfarande 

med en replik/fråga. Stapelsilhuetterna är halvtransparenta för att synliggöra 
mellanskillnaderna mellan svarssammanställningarna. I båda fallen är 

homogeniteten överlag högre eller oförändrad för samtliga frågor då endast 
singelbetonade svar beaktas, vilket ses av de enbart röda samt enbart ljusblåa 

mellanskillnaderna. 

Det är på ett sätt naturligt att homogeniteten med avseende på det mest markerade ordet 

minskar när flera ord markeras. Men markeringarna i de singelbetonade svaren hade kunnat 

motsvara proportionerna i den totala svarsdatan. Istället verkade de flerbetonade svaren 
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vara något av en rökridå som till viss del dolde essensen av betoningsuppfattningen. Viktigt 

att påpeka är att svarsalternativen ”inget ord är betonat” och ”osäker/ingen åsikt” hade en 

slags särställning i detta sätta att mäta homogeniteten, eftersom de endast kunde markeras 

som singelsvar. När de flerbetonade svaren räknades bort kvarstod därför alltid alla ”inget 

ord är betonat”-svar och ”osäker/ingen åsikt”-svar, och tog alltså upp en större andel 

markeringar. Detta exemplifierar hur ett högre homogenitetsvärde i sig inte nödvändigtvis 

betyder att repliken/bilden i fråga förmedlade betoning bättre. För att se om bilderna i den 

ena enkäten gjorde respondenterna mer samstämmiga eller inte gjordes en liknande 

övergripande homogenitetsjämförelse, synlig i figur 16. 

 

Figur 16 Denna figur ämnar visa på den generella skillnaden i homogenitet 
mellan de två enkäterna. Mönstret tolkas som att variansen i homogenitet från fråga 
till fråga är större i den illustrerade enkäten. Detta utläses av de högre topparna och 

djupare dalarna i de röda och mörkblåa silhuetterna, jämfört med de något mer 
plana gröna och ljusblåa silhuetterna. 

Den ökade skillnaden i homogenitet från fråga till fråga som den illustrerade enkäten tycktes 

skapa är svårtolkad vid första anblick. På vissa repliker verkar bilderna ha förvirrat och 

splittrat svaren, medan andra repliker genom bilderna verkar ha fått ett mer entydigt 

budskap, om det så var att inget verkligen kändes betonat, eller att i synnerhet ett ord 

tveklöst kändes betonat. Diagrammen i figur 15 och 16 kan visa på storskaliga trender i 

svarsdatan, men gör det på en relativt hög abstraktionsnivå, utan att synliggöra möjlig orsak 

och verkan. För att förklara variationerna i svarsdatan kan det därför vara nödvändigt att på 

repliknivå försöka identifiera styrande variabler som får olika grupper av repliker att uppvisa 

liknande resultatdata, såsom homogenitet. 

5.1.5 Orsaksteorier för svarsmönster 

Att alla markeringar först sammanställdes oberoende av antal svar motiverades ungefär med 

att man inte kan tvinga någon att uppfatta endast en betoning per replik, att ”uppfattade 

betoningar” är det som ska räknas, och olika människor kan få olika många ”uppfattningar”. 

Men när de singelbetonade svaren ändå isolerades i en separat sammanställning blottlagdes 

fenomen såsom att vissa fraser verkade ha uppfattats betonade som enheter, som om de 

hade en gemensam kryssruta. Ett exempel är frasen ”lugn och fin!”, där alla eller några av 

orden ofta markerades tillsammans. De individuella svarsraderna ses bara i själva rådatan, 

men principen kan visualiseras genom att överlappa grunddiagrammet för frågan med det 

singelbetonade diagrammet (se figur 17). 
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Figur 17 Grunddiagrammet och det enbart singelbetonade diagrammet för 
replik 17 har här överlappats för att visa skillnaderna när alla flerbetonade svar 
räknas bort. Observera att skalan är nominell, inte procentuell, och att antalet 

markeringar var färre för den ej illustrerade enkäten. De underliggande heltäckande 
färgerna avser grundsammanställningen, och de överlappande ljusare linjerna de 

endast singelbetonade svaren. Staplarna för ”lugn”, ”och” och ”fin!” förvinner nästan 
helt när svaren endast räknades om de var singelbetonade. 

Effekten som exemplifieras i figur 17, att segment av repliker ofta markerades som enheter, 

kan tyda på att bilderna i de fallen hade ett mindre specifikt betoningsbudskap, och repliken 

istället hade en inneboende betoning. Mycket riktigt visar figuren också att ”lugn och fin!”-

staplarna är relativt höga i grundsammanställningen även för den ej illustrerade enkäten. 

I många fall där bilderna verkade splittra svaren och sänka homogeniteten, såsom i fråga 3, 

6, 9, och 17, berodde det på att det vanligaste svaret i den ej illustrerade enkäten var ”inget 

ord är betonat”, medan markeringar av ord från repliken var fler i den illustrerade enkäten, 

även om deras andelar var för sig inte var avsevärda. Men även de repliker där 

homogeniteten var större i den illustrerade enkäten uppvisade ett liknande mönster; i fråga 

5, 10, 12, 15, 16 och 21 var andelen markeringar av ”inget ord är betonat” och/eller 

”osäker/ingen åsikt” mindre medan ord från repliken fick fler markeringar och facitordet i 

regel utökade sin ”ledning” som mest markerade. Dessa mönster tyder på att bilderna 

överlag bidrog till att respondenterna lättare uppfattade någon betoning, och ofta förstärkte 

facitordets kommunikation. I två repliker, 14 och 23, var däremot andelen markeringar av 

”inget ord är betonat” större i den illustrerade enkäten än den ej illustrerade. Vid inspektion 

av bilderna tros detta främst bero på att visemen, ett n och ett p, var särskilt otydliga och 

svåra att läppsynka, och bidrog således mest med förvirring. I ett n-visem, som i replik 14, 

pressas främre delen av tungan upp mot tandvallen. Munnen måste alltså vara tillräckligt 

stängd för att tungan ska ”nå” samt visemet se naturligt ut, men tillräckligt öppen för att 

tungan ska synas. Detta var ett svårt att uppnå med Biff, vars näsa skymmer en del av den 

redan lilla munnen. Dessutom förstärktes otydligheten troligen av den låga upplösningen. 
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För replik 9, 11 och 18 gällde i grundsammanställningen att respondenterna inte tyckte att 

något var betonat i den ej illustrerade enkäten, men var relativt ense om att facitordet var 

betonad i den illustrerade enkäten. Detta kan tänkas bero på att just de bilderna var särskilt 

överdrivna uttrycksmässigt. Replik nio använder också en rundad vokal, liksom replik 2 och 

21. Dessa är troligen visuellt tydliga; i den illustrerade enkäten hade replik 2 en större andel 

markeringar på facitordet och i replik 21 var facitordets ledning större än i den ej illustrerade 

enkäten. 

Ett annat mönster som talade för bildmaterialets positiva kommunikativa effekt var att 

grundsammanställningen och den endast singelbetonade sammanställningen av datan 

tillsammans innehöll 19 tillfällen då ”inget ord är betonat” var mest homogent markerat i 

den illustrerade enkäten, men 29 motsvarande tillfällen i den ej illustrerade. Omvänt var 

också homogenitetsvinnande facitord fler i den illustrerade enkäten än den ej illustrerade; 

22 mot 14. Detta tyder återigen på att bilderna, även om de inte alltid producerade ett 

överflöd av facitsvar, kan ha bidragit med ett extra tillflöde av fantasi eller inlevelse i 

respondenterna vilket kan ha minskat markering av ”inget ord är betonat”. För just brist på 

eller förstörd information, snarare än existerande men otydlig information, kan ses som 

problemet med bilderna som fick få markeringar på själva orden, eftersom ” inget ord är 

betonat” var ett långt vanligare svar än ”osäker/ingen åsikt”. 

I flera fall finns ”dold” data som pekar på bildernas positiva effekt. Exempelvis i replik 16, 

som löd ”Har du nåt problem med det, Henke?”, stod ”problem” och facitordet ”Henke” för 

den markanta majoriteten av markeringarna. Visemet i bilden är tänkt att förmedla ett h, 

men liknar också vokalvisemet för e. ”Problem”, följt av ”Henke”, fick således flest 

markeringar i den illustrerade enkäten, vilket inte var fallet i den ej illustrerade. Liknande 

mönster kan ses i replik 2 (”Öh—vad gör du här?”), där facitordet ”du” samt ”Öh—” var de 

mest markerade i grundsammanställningen av den illustrerade enkäten. Eftersom ö och u 

båda är rundade vokaler talar detta för bildens kommunikation, trots låg homogenitet. Men 

båda ord var även likvärdigt markerade i den ej illustrerade enkäten, pekande mot en 

betydande inneboende betoning i repliken. Ändock är denna fokusering på visemgrupper ett 

alternativt sätt att förhålla sig till facit, och användes som sekundär analysmodell. 

5.1.6 Analys utifrån facitvisem-grupper 

I skapandet av bildsekvensen gjordes itereringar av replikerna för att göra dem mindre 

tvetydiga med avseende på facit. Om facitvisemet exempelvis var ett a begränsades antalet 

a:n i repliken för att göra utvärderingen enklare huruvida facitordet kommunicerades eller 

inte. Men en del tvetydiga repliker kvarstod, varför en kompletterande analys sågs som 

nödvändig. Att avläsa de högsta homogenitetsvärdena och därefter utpeka de där facitordet 

var vinnande som lyckade, kan vara giltigt, men belyser som sagt endast datan på en 

våglängd. Att istället räkna markeringarna av alla ord som innehåller samma visem som det 

som avsågs i bilden kan anses mer rättvist än att se om facitordet ”vann” eller inte. I en ny 

typ av mått användes Mártonys mer artikulerade indelning med tio olika visemgrupper (se 

tabell 1) för att jämföra de två enkäterna utifrån om korrekt visemtyp hade markerats. Alla 

markeringar av ord som innehöll det facitbetonade visemet räknades som ”rätt”, medan 

resten var ”fel”. Andelen ”rätta” markeringar beräknades och dividerades med andelen 

alternativ som innehöll facitvisemet (för att höja poängen ju mer unikt och 

sannolikhetsmässigt svårgissat facitvisemet var). Måttet kallas här facitvisemshomogenitet, 

men värdena kan alltså inte jämföras direkt med de tidigare nämnda homogenitetsvärdena. 

Figur 18 visar en sammanställning av grunddatan från de två enkäterna med hjälp av måttet. 
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Figur 18 Homogeniteten med avseende på facitvisemet, oavsett i vilket ord det 
förekommer, jämför datan på ett annat sätt än det nämnda homogenitetsmåttet. 

Detta mått är mer ”generöst”, eftersom alla ord innehållande samma visemtyp som 
facitordet räknas som ”rätt”. Men för att det inte skulle bli alltför generöst används 

här den mer artikulerade visemgrupperingen (se tabell 1); sistatermerna i varje 
parentes skiljer sig från de i figur 14. 

Diagrammet visar att den illustrerade enkäten i genomsnitt hade högre 

”facitvisemshomogenitet” än den ej illustrerade (circa 19 % högre). Enligt måttet var det 

alltså vanligare i den illustrerade enkäten än i den ej illustrerade att respondenterna 

markeringade ord med ”rätt” visem. Den relevanta informationen från diagrammet är 

egentligen inte värdepikarna vid replik 10, 11, 12 och 24, utan relationerna mellan den blåa 

och röda stapeln på varje fråga, alltså skillnaden som bilderna kan tänkas ha bidragit med. 

Ur det perspektivet utmärker sig replik 3, 11 och 18 med ungefär dubbelt så höga värden för 

den illustrerade enkäten. Medan teorier om replik 11 och 18 har nämnts ovan, framstod inte 

replik 3 som särskilt positiv ur bildkommunikations-synpunkt, främst för att facitordet inte 
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var det mest markerade. Men här framstår bildeeffekten som mer effektiv, då formeln ser till 

den relativa framgången av facitvisemet. Facitordet var inte det mest betonade, men var 

ensamt om att innehålla facitvisemet, så dess markeringar blev mer ”värda” enligt formeln. 

Bildens relativa framgång kan återigen ha att göra med att visemet överdrevs 

uttrycksmässigt, att ett tydligt a-visem användes eller att den inneboende betoningen var låg 

(”Ville se hur du har det!”). Den sistnämnda faktorn ses som betydande, eftersom många inte 

tyckte att något betonades utifrån den ej illustrerade enkäten. Det kan nämnas att en negativ 

bildeffekt återigen ses i replik 14, här något tydligare än i den vanliga 

homogenitetssammanställningen; replikens bild verkade mest utgöra en distraktion. 

Detta något annorlunda perspektiv på datan tycks alltså visa på snarlika tendeser som 

jämförelserna av de mest markerade alternativen, det vill säga att bilderna generellt verkar 

hjälpa betoningen av rätt ord, eller åtminstone ljud, till viss del. Överlag verkar dock den 

inneboende betoningen av replikerna vara en starkt påverkande faktor. Hur datan värderas 

beror också till stor del på själva formeln, och på hur representativ den valda 

visemkategoriseringen anses vara. Det kan ändå påpekas som högst lämpligt att räkna som 

”rätt” de markeringar av ord innehållande språkljud inom just samma visemgrupp som 

facitvisemet. Cletus G. Fishers definition av visembegreppet bygger ju just på att lika 

munformer blandas ihop, att visemen är färre och mindre specifika än fonemen. 

5.2 Utvärdering 

Arbetets frågeställning ställde upp problemet huruvida lågupplösta, läppsynkade stillbilder 

kan förmedla verbal betoning. Resultatet av den utförda enkätundersökningen innehåller 

tänkvärda tendenser, vilka dessvärre är av suboptimal tydlighet, till stor del som följd av ett 

storleksmässigt otillräckligt urval (66 svar). Replikernas fria, berättande kvalité gjorde 

datasammanställningen och analysen utmanande. De medförde ett element av realism, men 

krävde till stor del analys på repliknivå, med ett slags holistiskt förhållningsätt till varje 

replik och bild. Ett atomistiskt perspektiv på alla variabler som kunde spela in på varför 

svarsdatan kom att se ut som den gjorde krävdes dock för någon typ av sammanställning, 

men många av mönstren var alltför finkorniga. Hur exempelvis karaktärsdesign påverkade 

betoningsuppfattningen gick inte att urskilja nämnvärt, troligen både för att karaktärerna 

var för lika för att skillnader skulle uppstå (alla hade exempelvis mänskliga anletsdrag), och 

för att antalet repliker per karaktär var för litet. 

Det är till och med svårt att uttala sig om vokal- kontra konsonantvisems giltighet i 

stillbildsläppsynkning, då inga tydliga mönster uppstod. Det går att påstå att detta har att 

göra med att båda faktiskt fungerar i liknande utsträckning, men det bör i första hand 

framhållas att andra faktorer, såsom replikernas sammansättning, överskuggade vokal-

konsonant-frågans inverkan samt att antalet avsedda konsonantvisem i sekvensen var 17 och 

antalet vokalvisem 9. Dessa proportioner korresponderar ganska väl med olika 

kategoriseringar av visem samt med alfabetet i sig, vilket skulle motsvara en helhetsbild av 

begreppet ”läppsynkning”. Men uppdelningen är inte idealisk för att utreda hur användbara 

vokalvisem är jämfört med konsonantvisem, vilket hade gynnats mer av ett 50/50-

förhållande. Således kvarstår tanken om vokalers giltighet framför konsonanter i 

läppsynkning med stillbilder trots allt fortfarande som en hypotes. 

Centralt för undersökningen var bildernas inverkan på svaren kontra påverkan från andra 

håll. Hypotesen om att en bild med nödvändighet skulle förmedla en betoning (som trots allt 
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är implicit i idén om en facitrad med enskilda ord, även om hypotesen i 

problemformuleringen löd: ”Ett gestaltat visem med tillhörande fonem uppfattas som 

betonande en eller flera stavelser i den gällande repliken”) tycktes falsifieras, eftersom 

många respondenter av den illustrerade enkäten valde att markera flera ord per replikfråga. 

Men det är värt att upprepa att respondenterna för den illustrerade enkäten inte 

uppmanades att titta på just bilderna för att få en uppfattning om betoningarna, och alltså 

kan ha gått lika mycket på magkänsla som den andra urvalsgruppen (dock hade den 

illustrerade enkäten titeln ”Lågupplöst illustrerad samtalsbetoning”, vilket kan ha varit en 

vink om hur man skulle bemöta den). Att inte berätta för respondenterna varifrån de ska 

hämta sina intryck är ännu ett exempel på en slags nödvändig realism som gjorde det svårare 

att isolera och mäta just det som avsågs mätas. Men bilderna verkade trots allt bidra till att 

respondenterna i många fall uppfattade någon betoning, snarare än ingen. Betoningen  

verkade också något oftare, nästan med en femtedel enligt den sekundära analysen, var just 

den avsedda eller en liknande betoning än om ingen bild fanns att tillgå. Analysen som såg 

till visemgrupper mer än homogenitet med avseende på facitorden gav få ytterligare insikter, 

men utgjorde en slags triangulering, eftersom samma data sedd ur det något annorlunda 

perspektivet verkade uppvisa samma mönster.  Naturligtvis är det dock omöjligt att veta i 

vilken mån skillnaderna mellan enkätsvaren hade att göra med att de kom från olika 

urvalsgrupper av olika sammansättning. 

Huvudbudskapet av undersökningen är att läppsynkning, åtminstone lågupplöst och i 

stillbildsform, inte verkar kunna ersätta typografisk betoning med hjälp av till exempel fetstil 

eller kursivering. Hur bilder uppfattas är alltför individuellt för att kunna verka med samma 

förutsägbarhet som femhundraåriga typografiska konventioner. Däremot verkar expressiva 

bilder av talarna i en dialog kunna tillföra något mer med avseende på hur repliken uttalas 

än vad som förmedlas genom text; det verkar ge läsaren ”mer att arbeta med” 

inlevelsemässigt. Och om bild och replik kan harmoniera genom att ha ett tydligt visem, men 

troligen även minspel och kroppspråk, samt ej för många ord och satser, och så vidare, så 

kan avsedda betoningar förmedlas. Men stillbildsbetoning borde troligen ses som ett 

komplement till andra, mer tillförlitliga betoningsmetoder, snarare än användas ensamt. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

För att besvara frågan huruvida stillbilder i låg upplösning kan använda läppsynkning för att 

förmedla betoningar i dialogtext, med samma effekt som typografisk betoning, så skapades 

en bild- och dialogsekvens. Sekvensen bestod av 31 bilder med tillhörande repliker, och 

skildrade ett samtal mellan tre fiktiva karaktärer. Samtliga bilder hade pixelupplösningen 

256*192 för att relatera till den portabla spelkonsolen Nintendo DS. Varje bild innehöll på 

samma position en textruta i vilken ett typsnitt utformat för läsbarhet i små storlekar 

användes för att skriva ut respektive replik, utan typografisk betoning. Resten av bildytan 

designerades åt ett handpixlat porträtt av aktuell talare. I varje porträtt gavs karaktären i 

fråga en specifik munform, ett visem, i avseende att matcha ett specifikt språkljud, ett 

fonem, i repliken. För att undersöka begreppet ”läppsynkning” rättvist eftersträvades en 

jämn användning av alla existerande visem, munformerna som valdes informerades alltså 

inte av vad som förväntades kommuniceras enklast. 

För att utvärdera frågeställningen användes det producerade text- och bildmaterialet i en 

enkätundersökning. Respondenter i undersökningen visades bildsekvensen, här reducerad 

till 26 bilder, i en webbenkät och uppmanades att markera de ord de uppfattade som 

betonade, som vore de skrivna i fetstil. För att kontrollera just bildmaterialets effekt på 

betoningsuppfattningen, utgick en parallell enkät till andra halvan av urvalet. Denna version 

var en kopia av den första, men innehöll inga bilder, bara repliker. Svaren från denna enkät 

beräknades isolera de intuitivt uppfattade ”inneboende” betoningarna i replikerna. Urvalet 

bestod av 66 studenter från svenska spelrelaterade utbildningar, mellan vilka de två 

enkäterna fördelades. 

Ett försök gjordes att mäta homogeniteten i hur respondenterna hade svarat, vilken 

varierade relativt kraftigt från fråga till fråga. Den illustrerade enkäten hade en större 

variationsbredd med avseende på homogenitetsnivån över de 26 frågorna än den ej 

illustrerade enkäten. Dessutom stod det avsett ”rätta” alternativet, facitordet, oftare för den 

största andelen markeringar per fråga i den illustrerade enkäten än den ej illustrerade, 

medan det omvända förhållandet gällde för svarsalternativet ”inget ord är betonat”. 

Eftersom respondenterna hade möjligheten att markera flera ord per replik gjordes en 

separat sammanställning av svarsdatan där endast de svar där ett alternativ hade markerats 

ingick. Avsikten var att undersöka om de flerbetonade svaren hade någon oväntad effekt, i 

huvudsak på homogeniteten, och en relativt uniformt högre homogenitet kunde ses i svaren i 

sammanställningen där en markering betydde ett svar. Ett generellt mönster i svarsdatan 

verkade vara att antingen facitordet eller alternativet ”inget ord är betonat” stod för den 

största andelen svar på en given fråga. Slutligen gjordes en sekundär analys där hänsyn togs 

till antalet markerade ord som innehöll samma visem/fonem som bilden i fråga avsåg. 

Analysen visade att sannolikheten att rätt visem/fonem förmedlades var cirka 19% större för 

urvalet som såg bilderna än för de som inte gjorde det. 

Inga säkra grunder kunde således utrönas för att svara antingen ja eller nej på 

frågeställningen. Undersökningens resultat tolkas som att läppsynkad stillbildsbetoning i låg 

upplösning med största sannolikhet inte kan fullgott ersätta typografisk betoning såsom 

fetstil; svaren var för splittrade för att effekten av bilderna skulle kunna anses förutsägbar. 

Däremot verkar den försiktiga hypotesen om att ”bilden oundvikligen [kommer] att tillföra 
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något till uppfattningen om replikens levererande” så gott som verifierad. Läppsynkning, när 

det används på ett naturligt sätt och med naturliga fraser, verkar kunna stärka den 

expressivitet som till viss del kan finnas inneboende i en replik, och ses således som ett 

kompletterande snarare än ersättande verktyg för betoning. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Studiens reliabilitet - urval och datainsamling 

Angående studiens reliabilitet bör till att börja med något sägas om undertecknads egen 

påverkan. Då resultatet av undersökningen är högst avhängigt materialet som producerades, 

kan reproducerbarheten anses vara låg. Men om forskarrollen främst definieras i termer av 

spridare av enkät är reproducerbarheten högre, samtidigt som den åter sänks om t.ex. 

manuell datasammanställning inräknas. 

Insamlingen av data hade sitt ursprung i själva urvalsprocessen. Antalet utbildningar som 

kontaktades var till en början otillräckligt, varför det skedde i två omgångar. Trots detta 

uppnåddes inte målsättningen av 100 respondenter; 38 svar på den illustrerade enkäten 

samt 30 på den ej illustrerade kom in, varav ett från varje räknades bort då de hade 

uniforma ”inget ord är betonat”-svarsrader, vilket tolkades som alltför likgiltigt för att räknas 

som giltiga svar. 100 svar var förvisso ett förhållandevis arbiträrt mål, även om det hade varit 

bättre än 66. Att utskicken skedde två gånger betydde att medvetna övervägningar gjordes 

för att jämna ut fördelningen av de båda enkäterna över olika tekniska respektive 

konstnärliga utbildningar. Detta gjordes utifrån hypotesen att enheterna skulle svara lite 

annorlunda beroende på vad de studerade, vilket antogs höra samman med hur de tänkte. 

Att urvalet inte var slumpmässigt i något led betyder att det sannolikt inte representerade 

gruppen ”spelande/spelintresserade svenska studenter” med särskilt hög precision. 

Exempelvis kunde en längre lista med alla utbildningar som ansågs matcha målgruppen ha 

sammanställts, varifrån hälften hade lottats till vardera urvalsgrupp. Om enkäten sedan 

hade skickats ut i en omgång, så hade troligen ett mer representativt urval nåtts, samt på en 

kortare tid. 

Att ”studenter” i realiteten ingick i populationen kan ses som missvisande, då målgruppens 

egenskap som studerande är av mindre vikt. Avgränsningen gjordes för att nå en relevant 

ung målgrupp på ett reliabelt sätt, och ambitionen av en kontrollerad urvalsmetod är den 

främsta anledningen till att enkäterna inte skickades ut/publicerades på olika internetforum. 

Ett relaterat argument var att det skulle vara större chans att personer svarade på något de 

fick i sin e-brevlåda, än att de skulle följa just denna av alla andra länkar på exempelvis ett 

internetcommunity, vilket bestämde var satsningen gjordes i urvalsbemötandet. 

Webbenkäten som undersökningsform medförde ett antal felkällor, den främsta möjligen ett 

stort individbortfall. Østbye m.fl. (2003) uppskattar individbortfallet för brevenkäter till 

vanligen minst 50 %, och en förhoppning var att en webbenkät skulle vara mindre 

ansträngande och alltså ge ett mindre bortfall än detta, vilket dock inte verkade ske. Enkäter 

bär även på nackdelen att respondenterna inte kan fråga efter förtydliganden om något 

skulle vara oklart. En begränsad pilottestning av enkäten gjordes innan det verkliga utskicket 

i syfte att begränsa felkällor som just missvisande språklig formulering av frågorna, fel antal 

alternativ/grader på skalor, eller förutsägbarhet genom den relativt kategoriska 

visem/fonem-spridningen. Inga större problem upptäcktes angående dessa möjliga 
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mätfelkällor, men testningen ledde till att antalet replikfrågor minskades från 31 till 26 i de 

slutliga enkäterna, återigen motiverat av ett befarat bortfall. 

Angående själva reliabiliteten hos det närmsta undersökningen kommer mätinstrument, så 

antas att den är hög för respondenternas persondatorer, Googles formulärtjänst som 

användes och internet. De potentiella fall då ett enkätsvar inte kom fram har så gott som 

axiomatiskt inte varit möjliga att upptäcka. Inget annat alternativ har funnits än att utgå 

ifrån att den svarsdata som kom in kom från rätt avsändare. Enkäterna utgick till en diskret 

målgrupp, med uppmaning om att inte sprida dem vidare, eller svara flera gånger per 

respondent. Även om sabotage i någon form är osannolikt, så är det inte bortom allt rimligt 

tvivel, och en grundläggande tillit till gemene mans välvillighet och ärlighet har varit 

nödvändig. Relaterat till detta är förstås frågan om frågeformulär som undersökningsform i 

första taget, speciellt om de berör självuppskattande av upplevelser och instinktiva eller 

intuitiva intryck. Bara genom att läsa om en mening kan det kan vara lätt att tolka/höra den 

på ett annat sätt. I vilken utsträckning folk faktiskt är medvetna om sina perceptiva och 

kognitiva processer, och hur mycket exempelvis intervjuareffekten spelar in är omöjligt att 

veta, åtminstone utan någon direkt kontakt med respondenterna. 

6.2.2 Studiens reliabilitet - databearbetning och utvärdering 

Utgångsläget för sammanställningen och bearbetningen av svarsdatan tycktes lovande; 

svaren tillsammans med tidpunkterna inrapporterades automatiskt i ett kalkylblad 

omedelbart efter besvarande. Däremot ledde en ringa teknisk kompetens i bearbetning av 

liknande datamängder till en fortsatt behandling av datan som till stor del var manuell. Den 

mänskliga faktorn betraktas här som en betydande felkälla, samtidigt som tidsåtgången blev 

stor. 

Hur datan sammanställdes var kopplat till hur den skulle analyseras, vilket presenterade fler 

möjliga felkällor. Ursprungligen planerades en utvärderingsmetod som var poängbaserad 

med avseende på facit. Metoden omvärderades dock efter pilottestningen som ett relativt 

snävt och arbiträrt sätt att utvärdera datan på, och ingen bra formel stod att finna som gav 

en rättvis representation av svarspoängen. Snarare än överensstämmelse med facit ansågs 

homogenitet i svarsdatan vara en bättre utgångspunkt för utvärdering. Detta kunde i sin tur 

relateras till ursprungligt facit, samt till hur exempelvis visemgrupper och karaktärer 

inverkade på resultatet. Metoden antogs främja urskiljandet av nyanseringar i huruvida 

metoden var mer giltig i under vissa omständigheter än andra. Men efter att analysmetoden 

uppdaterades, förlorade den även ett visst fokus. Utmaningen med att utarbeta en 

analysmodell för effektiv korsjämförelse av alla variabler som förväntades inverka på 

svarsdatan blev snabbt tydlig. Således var det svårt att spåra orsaksamband på ett träffsäkert 

sätt; vad som ursprungligen hade sett ut att i stort sett bli en enkel mätning av en variabel 

(”antal markerade facitord”), en univariat analys, utvecklades till en relativt komplicerad typ 

av multivariat analys, och flera nyckelinsikter kan ha undgått upptäckning. Om detta skifte i 

förhållningssätt till utvärderingen av frågeställningen hade skett eller kunnat förväntas 

tidigare kunde en mer gedigen utvärderingsmodell ha utarbetats, resulterande i en högre 

reliabilitet och precision. 

Försöket att göra en parallell analys, där replikalternativ kodades som ”rätt” eller ”fel” 

beroende på om de innehöll facitvisemet eller ett liknande visem, var en god tanke, men 

utvecklades/fullföljdes inte tillräckligt för att bidra med många nya insikter. Att måttets 

värden inte gick att direkt jämföra med homogenitetsvärdena var en nackdel, eftersom just 
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skillnaderna hade varit av intresse med en ny typ av jämförelse. Samtidigt mäter de inte 

samma typ av data; homogeniteten var bara ett sammstämmighetsmått, utan direkta 

budskap om bra eller dålig bildkommunikation, medan facitvisemshomogeniteten mätte just 

hur vanliga de ”rätta” svaren var. Det sistnämnda måttet sade inte särskilt mycket om olika 

visemgruppers effektivitet, eftersom kategoriseringen som användes var mer specifik, och 

alltså blev underlaget per visemgrupp för litet för slutsatsdragning/generalisering. Men 

återigen hade måttet saknat relevans om den mindre specifika visemkategoriseringen hade 

använts, eftersom för många alternativ då hade räknats som ”rätt”. Att dataanalysen 

sammanfattningsvis inte utmynnade i ett handfast resultat lade alltså grunden för en mer 

hermeneutisk än deduktiv slutsats. 

6.2.3 Perspektiv på frågeställningens premiss 

Om felkällorna beskrivna ovan hade upptäckt och åtgärdats skulle möjligen en slutsats ha 

kunnat nås som harmonierade mer med eller hade mer substans med avseende på arbetets 

syfte; att av konstnärliga, ekonomiska och tekniska anledningar undersöka lågupplöst 

illustrerad samtalsbetoning som ett giltigt arbetsverktyg. Men premisserna för 

frågeställningen kan ändå tänkas ha varit problematiska på ett grundläggande plan. Att 

gemene man ska kunna avläsa statiska visem är ett djärvt påstående. Det beror förvisso på 

hur snävt visemen kategoriseras, men Fishers visemdefinition utgår ändå just från att 

synintrycken av snarlika fonem flyter samman; att se tal är mindre precist än att höra det. 

McGurk-effekten pekade mot att de flesta människor är beroende av en koppling mellan vad 

de hör en person säga och rörelserna de ser personens mun utföra när de deltar i ett samtal. 

Men detta gör inte alla till fläckfria läppavläsare. I studien gjordes experiment där 

testpersonerna utsattes för ljud och bild, samt bara ljud, men inget sades om isolerade 

synintryck, vilket var intresset för detta arbete. Dessutom använde experimentet något som 

kan argumenteras måste ingå i definitionerna av läppavläsning och läppsynkning, nämligen 

tiden. 

Skillnaden i läsbarhet mellan ett helt statiskt visem, och att skymta det i kontexten av 

bråkdelen av en sekund före och efter, kan vara mycket stor. Även om Disneys och andra 

animatörer framhåller att det är extrempositionerna i läppsynkning som är viktigast för 

kommunikationen, inte övergångsbilderna mellan dem, så betyder inte det att 

extrembilderna är det enda som behövs för läsbar läppsynkning. Somliga visem, som låt säga 

ett väl artikulerat f, kan anses relativt visuellt unika, och förmedlar ett ljud även i 

stillbildsform. Men många är mycket föränderliga eller otydliga och kan lätt misstas för 

stumma miner (ett i skulle kunna vara ett leende, eller ett u en tillgjort fundersam min) eller 

gå helt obemärkta förbi om de ses i stillbild (såsom b, m, och p, eller alla ljud som bara 

kräver minimal öppning av munnen, och där läpparna kan vara helt uttryckslösa, som i ett 

oartikulerat s). Och återigen, i animation har ju bildrutorna ljudspåret att relateras till. 

Således kan trots allt ljud och ett linjärt tidsflöde ses som hela anledningen till varför 

animatörer läppsynkar, men inte serietecknare. 

Tidens relation till bild och text i seriemediets är en av områdets omdiskuterade frågor. Hur 

löses eller tolkas exempelvis motsättningen i att serierutor förefaller gestalta ögonblick, 

medan replikerna i samma rutor uppenbarligen måste ha en tidsmässig varaktighet? Scott 

McCloud (1993) har som auktoritet på området på olika sätt exemplifierat att läsarens 

upplevelse av tid i serier är komplicerat, men håller fast vid att seriemediets essens 

fortfarande grundar sig på principen att yta=tid (McCloud, 2000). Påståendet har kritiserats 

av exempelvis Neil Cohn (2010), som menar att det jämför två helt olika sfärer, det vill säga 
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bildytan i verkligheten med tiden i berättelsen, vilket är missvisande. Dessutom förutsätter 

det att serierutor representerar faktiska ögonblick, vilket inte är kompatibelt med 

berättartekniska grepp såsom att visa samma karaktär i flera kroppsställningar över samma 

bakgrund (av Cohn kallat ”polymorphism”). Men hur man än vänder och vrider på det, hur 

invecklat eller enkelt tiden än definieras i seriemediet, så använder det ändå stillbilder, vilket 

gör det ogästvänligt för åtminstone effektiv läppsynkning. 

En av arbetets motiveringar bakom att utforska just stillbilder och inte animation för 

betoning var ekonomisk. Sett till antalet bilder måste det ses som långt mindre 

resurskrävande att framställa stillbilder av betonade nyckelvisem i en dialogsekvens än att 

animera hela sekvensen för uppspelning i exempelvis 24 bildrutor per sekund. Men om 

läppsynkning alltså per definition kräver åtminstone en känsla för före-efter, så måste 

kanske viss animation eftersträvas. Det går att tänka sig mini-animationer med kanske tre 

bilder där ett visem läppsynkas, och som spelas upprepande så länge som samma replik visas 

på skärmen. Frågan är hur naturligt det skulle upplevas och hur mycket ekonomi-

argumentet skulle invalideras, om inte resurserna som skulle krävas för en mängd 

småanimationer för olika visem vore bättre investerade i röstskådespeleri. 

Gällande syftesbeskrivningens tekniska argument att lågupplösta spel har svårigheter att 

betona effektivt typografiskt, och att de därför gynnas av ett alternativ, så har det en viss 

sanningshalt. Men arbetets undersökning samt sunt förnuft tyder ändå på att låg upplösning 

medför liknande svårigheter i att förmedla ett tydligt visem. Dessutom tyder allt på att 

skärmupplösningarna i även bärbara spelenheter, telefoner och liknande inte alls är låga 

längre, eller åtminstone länge till (exempelvis Nintendo DS efterföljare Nintendo 3DS har 

cirka 76 % högre upplösning sett totalt till båda skärmar). Lösningar för lågupplösta miljöer 

förlorar således sin relevans eftersom miljöerna försvinner, sånär som på i den möjligtvis 

överlevande retrospelkulturen. 

6.2.4 Ämnesområdet ur ett professionellt och allmännyttigt perspektiv 

Tanken på tydlig läppsynkning i stillbilder som något ovanligt, men inte helt otänkbart, var 

vad som födde idén till arbetet. Men just läppsynkning och betoning är bara aspekter av det 

generella intresseområdet, nämligen karaktärisering och visuell gestaltning. Serieskapare 

använder ofta typografin för att betona ord och få läsaren att ”höra” hur replikerna låter. 

Men de, och andra visuella berättare, har många fler verktyg tillgängliga för att karaktärisera 

och gestalta överlag. Inte minst kroppsspråk och dess underkategori ansiktsuttryck är 

områden som står för en stor del av den mänskliga kommunikationen. Alltmedan detta 

faktum tycks allmänt känt, så är den verkligt djupa kunskapen om dessa områden, alltför 

outspridd och till viss del outforskad i relation till hur många som skulle ha nytta av den. 

Zoolog och socialbiolog Desmond Morris (2002) har formulerat en taxonomi som 

kategoriserar och strukturerar mänskligt kroppsspråk. Hans arbete visar hur djupt det går 

att gräva i kunskapen om människans medvetet och omedvetet utsända och mottagna 

signaler. Morris (2002, s. 21) definierar gester just som: ”any action that sends a visual 

signal to an onlooker”. Han gör en distinktion mellan gesters primära och sekundära 

funktioner: Den primära är en gests uppenbara budskap/funktion, men signalen som mottas 

är ofta den sekundära och ofrivilliga. En nysning har exempelvis den primära funktionen att 

rensa luftvägarna, men sänder en sekundär outtalad varningssignal åt alla som inte vill 

smittas. Att förstå alla lager från medveten till omedveten kommunikation i kroppsspråk 
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nyttjar visuella kreatörer, men kan gagna vem som helst som vill öka sin empati och sociala 

förståelse. 

En liknande nytta kan sägas kunna dras av en djupare kännedom om ansiktsuttryck. Ekman 

och Friesen (2003) menar att kroppsspråk främst visar hur människor hanterar sina 

känslor, medan känslorna i sig främst visas genom ansiktet. Att minspel är en hörnsten i 

känslomässig karaktärisering är uppenbart. Men Ekman & Friesen (2003) beskriver även att 

vissa ansiktsdelar verkar användas särskilt ofta för just betoning, något de kallar 

”conversational punctuation”. I synnerhet ögonbryn används vanligen på olika sätt, men 

även att spärra upp ögonen eller rynka på näsan är observerbara beteenden. De som söker 

detaljerad kunskap om varje tänkbar rörelse i ansiktet, såsom animatörer eller 

behavioristiska psykologer och forskare, kan utbilda sig i Facial action coding system 

(FACS); Ekman och Friesens rigorösa förteckning och metod för att mäta och beskriva en 

stor mängd ansiktsuttryck- och beteenden genom deras ursprung i kombinatoriska 

muskelkontraktioner (Hager, 2003). 

6.2.5 Forskningsetik och sociokulturella aspekter 

I akademiska strävanden som nyttjar någon form av utomstående deltagande fordras en 

etisk medvetenhet i de mänskliga interaktionerna. Arbetets undersökning innehöll inga 

direkta interaktioner med urvalsenheterna; den betydande kontaktytan mellan forskare och 

respondent utgjordes av enkäterna som skickades ut. I början av båda versioner av enkäten 

gavs kortfattad etisk information i enlighet med följande punkter från Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, betonade av Østbye m.fl. (2003): 

Informationskravet krävde att respondenterna av enkäterna informeras om vad 

undersökningen handlade om, samtyckeskravet gjorde deltagandet frivilligt, 

konfidentialitetskravet innebar att respondenternas identiteter skulle hållas konfidentiella 

(vilket uppnåddes indirekt genom att inte samla in dem), slutligen påpekades enligt 

nyttjandekravet att datan exklusivt skulle användas i forskningssyfte. 

Att samla in personinformation i enkäterna hade ställt högre krav på konifidentialitet och 

rimligen ökat individbortfallet. Dessutom var inte variabler såsom personnamn intressanta 

för själva frågeställningen. Däremot hade någon form av identifikation för varje respondent 

kunnat användas för att kontrollera att ingen hade besvarat en enkät två gånger, eller 

besvarat båda enkäterna och så vidare. Detta vilar förstås på antagandet att 

namnuppgifterna i sin tur uppgavs korrekt, vilket på ett sätt tar en tillbaka till 

grundproblemet med avsaknad av direktkontakt med urvalsenheterna. 

Det konstateras som föga förvånande att en klar majoritet av ett urval bestående av personer 

studerande vid tv- och dataspelsrelaterade utbildningar skulle bestå av män. Närmast 

förvånande var att se att så mycket som 27 % (18 personer) av respondenterna var kvinnor, 

då denna andel i klasser med spelutvecklingsstudenter ofta verkar vara lägre. Tyvärr 

besvarade endast 4 av respondentskarans kvinnor den ej illustrerade enkäten, vilken till 66 

% besvarades av 20-23-åriga män. Det faktum att urvalsgruppen för den ej illustrerade 

enkäten var långt mindre heterogen än den andra urvalsgruppen var olyckligt, men 

samtidigt är det givet den låga kvantiteten respondenter svårt att uttala sig om hur stor 

inverkan detta hade på resultatet. 

Då dataanalysen huvudsakligen skedde på frågenivå, snarare än individnivå, har inga 

slutsatser dragits om enskilda individer eller ”individtypers” svarsmönster. Men en annan 
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relativt anmärkningsvärd observation angående respondentskaran i sin helhet var att så 

många som 41 % av enheterna inte höll med speciellt mycket eller inte höll med alls om att 

de tyckte om många lågupplösta spel. Kanske pekar denna information tillsammans med 

den förvånande mängden kvinnliga respondenter mot att urvalet på ett sätt var misslyckat 

genom att inte motsvara den avsedda spelintresserade populationen. 

Samtidigt kan samma uppgifter tolkas som att de som intresserar sig för, spelar och vill 

arbeta med spel går mot att bli en mer genusmässigt jämställd grupp. Dessutom kan 

uppgifterna vittna om en skiftande population i bemärkelsen att åldersgenerationen 

spelintresserade som nu läser vid landets spelutvecklings- och spelrelaterade utbildningar 

inte har samma affektion för lågupplösta spel som något äldre spelare, eftersom dessa spel i 

första hand troligen inte associeras med bärbara spel, utan äldre spel. Totalt 70 % av 

respondenterna var 23 år gamla eller yngre, och är alltså födda 1990 eller senare. Det kan 

således argumenteras att de växte upp med och fattade tycke för främst den första vågen 3d-

spel, startad av spelkonsoler som Nintendo 64 och Playstation i mitten av nittiotalet, snarare 

än föregående spelkonsoler med spel i ren pixelgrafik. Även om underlaget för beräkningar 

av urvalet i åldrarna 24 och uppåt är litet, så svarar 20 % av dem att de inte har något 

avsevärt eller alls något intresse av lågupplösta spel, medan samma andel för resten av 

urvalet uppgick till hälften. I takt med den tekniska utvecklingen även på fronten för 

portabla spel kan alltså upphörandet av användbarheten och intresset för pixelgrafik ses som 

en enkel tidsfråga. 

6.3 Framtida arbete 

I egenskap av att vara ett examensarbete har det som beskrivits i denna rapport utförts med 

resurs- och främst tidsmässiga begränsningar. Kompromisser och eftergifter har därför 

gjorts på vissa håll för att i första hand uppnå de akademiska och tidsmässiga kraven, med 

nyttovärdet eller intresset av arbetet som andra prioritet. Om dock processens avbrytning 

skulle uppskjutas ytterligare ett antal månader hade vissa justeringar kunnat göras. 

Grundläggande bemötanden av frågeställningen och liknande hade med nödvändighet 

kvarstått, då arbetet redan skulle ha varit halvt avslutat. De huvudsakliga åtgärderna vid en 

förlängning av studien hade troligen varit en suspendering av dataanalys och slutsatser, följt 

av en tredje och omfattande emission av enkäterna. Urvalsutökningen skulle målsättningsvis 

vara omfattande nog för att kunna stödja ett visst mått av generalisering i en omutvärdering 

av svarsdatan. Den nya analysen skulle dessutom basera sig på en mer systematisk modell 

som underlättade såväl bearbetning och översikt av, som slutsatsdragning ur, svarsdatan. 

Om arbetet sätts in i ett än längre tidsperspektiv och i sitt stora sammanhang, så öppnas 

möjligheterna upp för att göra mer holistisk och relevant forskning. Naturligtvis kan och bör 

läppsynkning i stillbild prövas som ett uttrycksfullt medel i mängden för exempelvis 

serietecknare. Åtminstone skulle budskapet om den generella avsaknaden av uttrycksfulla 

ansiktsuttryck och visem i serier med fördel spridas, för att potentiellt på sikt skapa en högre 

standard av karaktärisering, vilket borde tjäna till att minska bilden av mediet som 

”fulkultur” överlag. Men det nämnda underliggande intresset för detta arbete pekar mot att 

forskning kan bedrivas samt allmän experimentation och utforskning utövas inom många 

fler områden relaterade till läran om människokroppen. Hur kunskaper om mekaniken och 

psykologin av kroppsspråk kan användas i gestaltning och karaktärisering i 

underhållningssyfte, samt i en lång rad professionella sammanhang (läkare, psykologer, 
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poliser, utvecklare av olika typer av igenkänningsteknik etcetera), är goda anledningar till att 

bredda och fördjupa forskningen om kroppsspråk och dess angränsande ämnesområden. 

Gällande just gestaltning i exempelvis spel- och 3d-animationsmedierna finns något att säga 

om kroppspråk som en till viss del bortsprungen eller outnyttjad disciplin. Allt snabbare och 

mer omfattande databeräkningar har möjliggjort en stadig ökning i den visuella realism som 

ofta eftersträvas i spel och film. Vetenskapen om optik appliceras framgångsrikt i modeller 

som beräknar övertygande ljus och skuggor, och antalet polygoner som kan realtidsrenderas 

håller på att nå en punkt då geometrisk detaljrikedom knappast kan ses som det största eller 

ens ett existerande hinder för visuell realism. Dessa områden bygger på logiska lagar och 

begränsningar, och kan i teorin därför pressas till perfektion genom ren beräkningsstyrka. 

Men en nyckelspelare i ”the uncanny valley” (effekten av att nästan realistiska mänskliga 

representationer får oss att rygga medan vi godtar de andra nivåerna av realism på vardera 

sidan av ”dalen”) är just rörelse, kroppsspråk och beteende. Här beror inte begränsningarna 

i övertygelse på att en beräkningsgräns inte har uppnåtts, utan på att en grundläggande 

förståelse för principerna är outspridd och/eller outforskad. Motion capture-teknik har blivit 

en konvention för att överföra realistiska kroppsrörelser till en digital miljö, men i ett 

avseende innebär den bara att problemet med en kraftfull förståelse för kroppsspråk 

förskjuts från animatörer till skådespelare. Tekniken är här för att stanna, men sannolikt 

kunde en fördjupad förståelse för dess bakomliggande principer bättre rusta alla led i 

produktionen att utnyttja den till fullo. 
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Appendix A -  Skärmdumpar 

 

I denna del av inledningen till Trine är krigaren separerad från bakgrunden och båda 

panorerar med olika hastigheter, i övrigt är bilden en icke animerad digital målning. 

 



 II 

Det mest animerade elementet i slutsekvenserna i Street fighter III 3rd strike: fight for the 

future (det finns en för varje spelbar karaktär) kan sägas vara texten som rullar fram. Bilden 

är från karaktären Makotos slutsekvens. 

 

Ninja gaiden var 1988 tidigt ute med användandet av förhållandevis filmiska 

mellansekvenser. 

  



 III 

Appendix B -  Illustrerad enkät 

Nedan ses den illustrerade enkäten som användes i undersökningen. Den verkliga enkäten 

var en lång, vertikal webbsida, men här är den uppdelad i skärmdumpar. Sekvensen avläses 

som kolumner, uppifrån och ner före vänster till höger (frågorna var tyvärr onumrerade i 

enkäten). Den ej illustrerade enkäten saknade bilder och hade rubriken ”Samtalsbetoning”. 
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  Replik 1 & 2 



 V 

  Replik 3, 4, 5, 6 & 7 
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Replik 8, 9, 10 & 11 
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Replik 12, 13, 14, 15 & 16 
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Replik 17, 18, 19 & 20 
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Replik 21, 22, 23 & 24 



 X 
 

Replik 25 & 26 
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Appendix C -  Betoningsfacit 

Tabellen nedan visar vilka ord och specifika språkljud som avsågs vara läppsynkade i 

bilderna, samt diverse kommentarer angående hur replikerna/bilderna upplevdes i 

skapandeprocessen. Talen inom parentes avser den ursprungliga uppsättningen. 

Replik

/Bild 

Ströks 

i enkät 

Avsedd  

betoning 
Övriga kommentarer 

(1) X “Hallå” (å)  

(2) X “se” (e)  

(3) X “fonts” (o) Det avsedda amerikansk-engelska uttalet ger en icke 

rundad vokal (som ett svenskt a) snarare än en rundad. 

(4) X “DS” (e) Förkortningen är tänkt att uttalas [de: es] med vokalen i 

[de:] betonad. 

1 (5)  “Häääj” 

(äää) 

Vokalen är tänkt att verkligen uttalas som ett långt ä, 

inte ett kort e. 

2 (6)  “du” (u)  

3 (7)  “har” (a)  

4 (8)  “bra” (a)  

5 (9)  “nånting” (i)  

6 (10)  “bokstäver” 

(ä) 

Visemet var här svårt att särskilja från e:t i samma ord, 

men ordets naturliga betoning ligger ju på ä:et. 

7 (11)  “Mmm” 

(mmm) 

 

8 (12)  “klart” (l)  

9 (13)  “bio” (o) Egentligen är det onaturligt att o:et ska betonas, och det 

betonas egentligen här mer med musikalisk modulation 

än med ljudstyrka, då tonen är tänkt att gå upp i slutet 

av frågan. Detta insågs först då visemet redan hade 

kvoterats in som rundad vokal och bilden färdigställts. 

(14) X ”menar” (e)  

10 (15)  ”Fattar” (f) Att tänka sig en betoning av f:et här leder kanske 

snarare till att ljudet sträcks ut, än att det får hög 

ljudstyrka, och dessutom att den efterföljande första 

vokalen betonas. 

11 (16)  ”okej” (j) Ordet sägs två gånger i följd, och det är upprepningen 

som är tänkt att betonas. 

12 (17)  ”räkan” (ä) Det var här svårt att göra visemets långa ä distinkt från 

det korta e-ljudet i ”Bäst” (det första ordet är också en 

möjlig ”inneboende” betoning i repliken). 

13 (18)  ”tack” (ck) K-ljudet var speciellt svårgestaltat; bilden kan lätt 
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misstas för att karaktären bara ler stumt. 

14 (19)  ”syrran” (n) Denna bild var också en utmaning: kommunikationen 

av n:et hänger på att läsaren ser karaktärens höjda 

tunga innanför den lilla munöppningen. 

15 (20)  ”syrran” (s) Denna bild upplevdes relativt framgångsrik, trots att 

den visar ett konsonantvisem. 

16 (21)  ”Henke” (h) Här uppstod återigen svårigheter med ett 

konsonantvisem. Ett h kan uttalas med i stort sett vilken 

synlig munform som helst, och visemet här riskerar i 

synnerhet att misstas för något av replikens flera e:n. 

17 (22)  ”fin” (n) Repliken innehåller ett annat n-ljud, i slutet av ”lugn”, 

men den betoningen antas mer svåruppfattad. 

18 (23)  ”snäll” (ll) Fannys karaktärsdesign gjorde det något mer naturligt 

att öppna munnen lite mer för att bättre visa 

artikuleringar med tungan. 

19 (24)  ”idag” (g) G, i likhet med k, upplevdes mycket svårgestaltat. 

20 (25)  ”Mhm” (m) Det är i stort sett omöjligt att utläsa med säkerhet, men 

här avses det andra m:et. 

21 (26)  ”mysigt” (y) Visemet upplevdes som ett av de tydligare i sekvensen. 

22 (27)  ”träff” (ff) Återigen, det var relativt enkelt att gestalta ett f, men 

desto svårare att tänka sig det som betonat. 

23 (28)  ”japp” (pp) Ännu en utmanande bild. Här finns ingen efterföljande 

vokal som ”plockar upp” betoningen, utan bilden är 

tänkt att visa ett speciellt sammanbitet uttryck, såsom i 

laddandet/ uttalandet av ett mycket ”hårt” p. 

24 (29)  ”romantiskt” 

(m) 

Återigen upplevdes här kombinationen av tidsmässig 

istället för ljudstyrkemässig betoning i kombination 

med betoning av den efterföljande vokalen. 

25 (30)  ”liv” (v) Slående nog var det svårt att komma på en fras med en 

tänkbar betoning av ”liv” som passade in i 

sammanhanget (givetvis fanns en envishet av att 

använda just det ordet). Ett v finns i ”vad”, men ”liv” 

kan tänkas få ett visst eftertryck av att vara sista ordet. 

26 (31)  ”Hhh” (hhh) Repliken innehåller många h, men de inledande är 

tänkta att betonas som en högljudd/väsande/kvävd 

inledning på ett skratt, vilket ses som mycket svårt att 

utröna endast genom bilden. 

 


