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Sammandrag 

Med hänvisning till diskrimineringslagens skärpning beslutade SF bio, i syfte att förbättra 

tillgänglighet för alla, att alla svenska filmer ska kunna ses med svenska undertexter för 

hörselskadade. Detta möttes med kritik från flera håll. Undersökningen har två syften. Det 

första syftet är att utreda om det finns fog för kritik som gör gällande att undertexter ”stör” 

och förstör filmupplevelsen. Det andra syftet är att undersöka professionella undertextares syn 

på initiativet och sin verksamhet. Materialet utgörs av fyra svenska filmer och dess under-

texter för hörselskadade. Undertexterna har analyserats i avsikt att lyfta fram vilka strategier 

som används och därmed undersöka om det är något i själva undertexterna som skulle kunna 

utgöra ett problem för filmupplevelsen. Därtill har två professionella undertextare intervjuats. 

Resultatet visar att undertextningen i sig inte ger skäl till att irriteras av undertexterna, och en 

viktig faktor för att undvika irritation är att kvaliteten på undertexterna är hög vilket säker-

ställs genom att anlita professionella undertextare. Kritiken kommer från den hörande publi-

ken, och därmed är tillgänglighetsaspekten mycket viktigare än att undertexterna ”stör”.  

Nyckelord: undertextning, svenska, hörselskadade, undertextare, bio, attityder  
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1. Inledning 

”Film är bäst på bio” heter det i SF bios slogan och vi svenskar går gärna på bio. Trots att den 

digitala utvecklingen har gjort att film numer finns tillgängligt på flera sätt, menar man i en 

regeringsproposition från 2012 att biografen fortsätter att vara den bästa visningsformen för 

film. I Sverige är filmpolitik just nu ett högaktuellt ämne – i maj 2015 offentliggjordes att det 

s.k. filmavtalet sägs upp fr.o.m. 2017 (se avsnitt 1.3). På senare tid har även frågan kring 

undertextning för hörselskadade blivit mer och mer aktuell – både internationellt och 

nationellt (Neves 2007:89). Att ämnet engagerar visas av att många har åsikter om huruvida 

undertextning verkligen återger en films budskap, eller om den kanske rentav förstör film-

upplevelsen, något vissa filmproducenter anser (se exempelvis DN 5/12-2014: ”Krav på 

textad biofilm får hård kritik”). 

En studie från 2012 (Fors 2012) visar att det generellt finns negativa attityder till 

undertextning bland svenska tittare, och en genomläsning på internet av kommentarer till SF 

bios offentliggörande tyder också på att undertexter inte är särskilt uppskattade. Ändå är 

undertexter en av de textgenrer vi i Skandinavien läser mest, jämfört med till exempel 

tidningstext (Pedersen 2011:1). 

I en proposition, ”Bättre villkor för svensk film”, från 2012 lägger regeringen fram olika 

förslag som ska främja svensk filmindustri. Där framhäver man att den svenska biopubliken 

är väldigt blandad med människor med olika bakgrund som kön, etnisk tillhörighet, trosupp-

fattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Prop. 2012/13:22). Den 1 januari 2015 

skärptes diskrimineringslagen gällande ”bristande tillgänglighet”. SF Bio (Svenska film-

institutet Bio) har med hänvisning till den nya skärpningen beslutat att från och med den 19 

december 2014 ska alla svenska filmer undertextas på svenska (”Svensk film med text”, 

www.sf.se). Det offentliggjordes dock i maj 2015 att en ny proposition för en ny filmpolitik 

kommer att läggas fram i slutet av 2015 (Bah-Kuhnke 2015). Men med tanke på den starka 

politiska förankringen som avtalet har är det kanske inte så sannolikt att det ur 

tillgänglighetssynpunkt skulle försämras (Löfvendahl 2015:34).  

Mot denna bakgrund kan det vara motiverat att fundera över hur filmupplevelsen egent-

ligen påverkas av undertextningen, om den gör det alls. Föreliggande undersökning utreder 

om det finns något fog för den vad det verkar negativa inställningen till initiativet. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är tvådelat, dels att undersöka om undertextningar från svenska till svenska 

(undertextning för hörselskadade) utgör något problem för upplevelsen av en film och om det 

finns fog för att hysa negativa attityder till undertextning, dels att undersöka professionella 

undertextares syn på initiativet och sin verksamhet. 

I undertexter får naturligtvis inte allt som rollfigurerna säger plats och det finns olika 

strategier för att hantera detta faktum. Enligt tidigare studier är det strykningarna som kan 

orsaka innehållsliga luckor, men förutom strykningar förekommer även andra strategier 

(Sahlin 2001). Frågeställningarna som gäller det första syftet är således: Vilka strategier 
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används för att undertexta? Går något förlorat och i så fall vad? Vad innebär detta i sin tur för 

upplevelsen av filmen?  

Det andra syftet att undersöka hur professionella undertextare resonerar kring sin 

verksamhet (undertextning från svenska till svenska) för att få ytterligare ett perspektiv på 

filmmaterialet och som en förklaringsbasis till varför undertexterna ser ut som de gör. Vad 

grundar sig de val de gör i undertextningsarbetet på? Vad anser de om initiativet som SF Bio 

tagit och tillgänglighet i stort? 

1.2 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning kring undertextning. 

Här inkluderas också en definition av de begrepp som används i uppsatsen. Material och 

metod presenteras i avsnitt 3. Avsnitt 4 redovisar resultatet. Avsnittet är uppdelat i intervjuer 

och filmmaterial. Diskussion och förslag till vidare forskning återfinns i avsnitt 5. 

1.3 Bakgrund 

I Sverige är intresset för att gå på bio stort. Av det totala antalet biobesök under åren 2007–

2012 var 20 % svenska filmer (Prop. 2012/13:22, s. 15–19). År 2012 infördes i det s.k. film-

avtalet, i syfte att främja tillgänglighet, ett nytt krav som innebär att för att en film ska få s.k. 

produktionsstöd ska den kunna ses med svensk undertext (2013 års filmavtal). Med tanke på 

den blandande publiken är det viktigt att främja tillgänglighet för alla, och dessutom är det 

inte bara hörselskadade personer som har nytta av undertexterna, utan även andra som kan ha 

svårt att höra dialogen menar bl.a. informationschefen på SF Bio (HRF, webbnyheter 4/12 

2014: ”Textad svensk film kallas ’katastrof’ av upprörda filmmakare”).  

Sedan 1963 finns det ett filmavtal mellan svenska staten och företrädare för film-

branschen
1
. Samma år grundades även Filminstitutet i syfte att hantera de ekonomiska stöd 

som det fick ansvaret att dela ut (Prop. 2012/13:22 s. 8). År 1971 började staten i enlighet 

med filmavtalets ändamål att ge direkta bidrag i form av s.k. produktionsstöd till svensk film. 

Syftet med filmavtalet är alltså att på olika sätt ge ekonomiskt stöd till svensk film. Ansvaret 

för att dela ut stödet har Stiftelsen Svenska filminstitutet som består av avtalsparterna (se 

fotnot) (a.a.). Filmavtalet har under åren förnyats ett flertal gånger. I 2013 års filmavtal in-

fördes ett krav på undertextning på svenska för att få produktionsstöd. Det offentliggjordes 

dock i maj 2015 i en debattartikel i Dagens Nyheter att filmavtalet sägs upp när det går ut 31 

december 2016 med motiveringen dels att avtalet varit kritiserat, dels att det inte tar hänsyn 

till digitaliseringen och de nya krav den medför för branschen (Bah-Kuhnke 2015). Vad det 

får för konsekvenser för kravet på tillgänglighet i detalj är svårt att säga, men det framhävs 

att: ”Det nya systemet för filmstöd innebär ett tydligare fokus på kvalitet, förnyelse och 

tillgänglighet” (Bah-Kuhnke 2015).  

  

                                                 
1
 Föreningen Sveriges Filmproducenter u.p.a., Sveriges Biografägare-förbund, Sveriges Filmuthyrareförening 

u.p.a., Folkets Husföreningarnas Riksorganisation och Riksföreningen Våra Gårdar 
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Motiveringen till att överhuvudtaget ge stöd är att den svenska filmbranschen har svårt att 

överleva och utvecklas utan offentliga medel (Prop. 2012/13:22 s. 12). Att svensk film går 

med förlust poängteras även i debattartikeln i DN, och därför innebär den nya filmpolitiken i 

praktiken att ”staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken”. Syftet med det nya 

avtalet är att ”säkerställa långsiktighet och nytänkande i svensk film” (Bah-Kuhnke 2015). 

Från den 1 januari 2015 skärptes också diskrimineringslagen genom paragraf 4 punkt 3 

som rör ”bristande tillgänglighet”. Lagen säger numer: 

3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 

sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav 

på tillgänglighet i lag och  annan författning, och med hänsyn till  

 

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren   

och den enskilde, samt 

– andra omständigheter av betydelse,  

(Diskrimineringslagen, Svensk författningssamling 2008:567) 

Med hänvisning till diskrimineringslagen har SF Bio alltså beslutat att alla svenska filmer ska 

kunna ses med undertexter på svenska (”Svensk film med text”, www.sf.se). I propositionen 

är det dock inget krav att det ska gälla samtliga biografvisningar, till skillnad från i Norge där 

man har bestämt att samtliga biografvisningar av norska filmer ska kunna ses med undertexter 

på norska (Prop. 2012/13:22 s. 31). Hur det blir i praktiken återstår att se. 

Beslutet att undertexta svensk film fick blandade reaktioner från såväl producenter som 

biobesökare. Vid en genomläsning av kommentarer till nyheten (som var en TT-text som dist-

ribuerats på olika nyhetssajter) förekom positiva reaktioner och då främst från personer som 

uppgav sig ha behov av undertextning på svenska. Majoriteten av kommentarerna uttryckte 

dock irritation över att ”bli tvingade” att läsa undertexter eftersom det stör uppmärksamheten 

på filmen och filmupplevelsen i sig.  

Mot bakgrund av detta koncentrerar sig föreliggande undersökning på hur undertextning 

går till och vad som eventuellt försvinner av innehåll eftersom man i tidigare forskning menar 

att ”man på ett helt annat sätt [måste] utgå från att det verkligen är något innehåll som förs-

vinner. Om man intresserar sig för vad den icke-hörande undertextläsaren eventuellt missar av 

TV-programmen är det därför denna kategori som torde vara den mest givande att undersöka” 

(Sahlin 2001:632). Den diskrepans som den hörande tittaren irriterar sig på mellan undertext 

och tal, och det den icke-hörande eventuellt missar i filmen, torde således överensstämma. 

För att få ytterligare ett perspektiv på undertextning intervjuas även undertextare på SVT 

i och med att SVT har som mål är att undertexta 100 % av alla förproducerade program. År 

2014 undertextades 55 % av de direktsända programmen, med målet att öka andelen direkt-

textade program med 5 % varje år i syfte att främja tillgänglighet för alla (Westergård 2014). 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden. Det första avsnittet 2.1 behandlar 

tidigare forskning och det följande avsnittet 2.2 definierar undertextning och de begrepp som 

används i denna uppsats. 

2.1 Tidigare forskning 

Undertextning inom ett och samma språk är inte ett område som har rönt stort forsknings-

intresse. Den tidigare forskningen är därmed begränsad när det gäller intralingval under-

textning på svenska, dvs. undertextning från svenska till svenska. Den engelska benämningen 

audiovisual translation innefattar ofta såväl inter- som intralingval undertextning, dubbning, 

syntolkning och s.k. voice-over, vilket innebär att en röst talar på mottagarpublikens språk 

samtidigt som rösterna på originalspråket hörs (ex Gambier 2008). Gambier menar att 

forskningsområdet audiovisual translation i förhållande till andra discipliner (som semio-

tiken, mediestudier etc.) än inte är helt etablerat (2008:16). Enligt Gambier vill vissa studera 

undertextning i förhållande till filmstudier, diskursstudier eller pragmatik, medan andra vill 

fokusera på olika former av audiovisual translation (a.a.). På senare tid har mycket skrivits 

om den praktiska tillämpningen, vilket har lett till att man kan se undertextningen som en ny 

”genre” inom forskningen (a.a.). Gambier menar att man i tidigare forskning inte har sett 

positivt på undertextning, utan snarare som ”ett nödvändigt ont” som alltid är sämre än 

originalet (a.a.). Denna inställning håller dock på att förändras. Men undertextningens förhåll-

ande till översättning är en fortsatt omdiskuterad fråga (a.a.). 

I en undersökning om undertextning menar Gottlieb (1994) att den viktiga skillnaden 

mellan översättning och undertextning är att översättning sker inom samma medium, från 

skrift till skrift, medan undertextning byter medium, från tal till skrift. Saken kompliceras 

ytterligare i och med att talet inte endast är talat språk som sådant, utan talet förekommer i ett 

polysemiotiskt medium, till skillnad från en översättning mellan skrift till skrift där budskapet 

som ska förmedlas ingår i samma monosemiotiska medium. Gottlieb definierar begreppen 

enligt följande: ”En polysemiotisk tekst kommunikerer via flere samtidige audiovisuelle 

udtrykskanaler, hvor en monosemiotisk kun udtrykker sig via én kanal. Polysemiotiske tekster 

er fx film og tegneserier, hvor fx radioforedrag og romaner er monosemiotiske” (1994:44). 

Han menar även att varje medium har sina begränsningar och olika krav, men att: ”Den bedste 

bogoversættere er ikke nødvendigvis den bedste tekster, men begge ved, at den bedste 

oversættelse kun opnås på mediets præmisser. Kender man dem, kommer kvaliteten af 

oversættelsen an på oversætteren, ikke på mediet” (a.a. 45).  

Gottlieb menar att man inte kan översätta ifrån ett medium till ett annat (”En roman kan 

for eksempel ikke ’oversættes’ til en film”), men att undertextning är översättning inom 

samma medium: ”Man kan nemlig utmærket øversætte fra én form til en anden, bare 

konteksten holdes konstant. Og konteksten, den originale lyd-og billedside, er jo netop 

konstant i tekstede film og tvprogrammer. Teksteren tilføjer et element til det originale værk; 

han redigerer ikke i det” (1994:53). 
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Vad gäller intralingval undertextning inom svenska har Ingrid Sahlin skrivit en 

avhandling om textade svenska tv-program som heter ”Tal och undertexter i svenska tv-

program. Probleminventering och förslag till analysmodell” (Sahlin 2001). Syftet är dels att 

utreda förutsättningarna för intralingval undertextning i Sverige och dels att ”konstruera en 

modell för språkligt inriktade jämförelser av tal och undertexter i textade svenska TV-

program” (Sahlin 2001:8).  

Sahlin undersöker slumpmässigt utvalda tv-program som hon spelat in och som samman-

taget utgör 60 timmars sändningstid (Sahlin 2001:280). Programmen är av tre typer: nyhets-

program, pjäser och föredrag (a.a. 281). Sahlin diskuterar sedan undertextning ur både ett 

översättningsteoretiskt och ett grammatiskt-teoretiskt perspektiv för att på så vis komma fram 

till ett antal analyskategorier som utgör det hon sedan sätter upp som ”Operationsmodellen”. 

Syftet med modellen var att ”analysmodellen skulle bli så generellt tillämpbar att den kunde 

användas vid alla typer av enspråkig undertextning, och inte bara lämpa sig för beskrivning av 

textningsstrategierna i de redan undersökta programmen”(a.a. 278). Hon menar slutligen att 

hon ”försökt förklara varför de enspråkiga undertexterna ser ut som de gör i förhållande till 

sin muntliga förlaga och givit förslag på analysmodeller för jämförelse av uttryck och innehåll 

i de båda textversionerna” (a.a. 704).  

För denna uppsats är det även relevant att behandla forskning om attityder till under-

textning. Av detta finns det inte heller mycket som rör just intralingval undertextning, men 

däremot finns forskning rörande interlingval undertextning. En undersökning från 2013 

behandlar attityder till undertexter hos svenska tv- och filmtittare (Fors 2013). Undertexterna i 

fråga är från engelska till svenska och alla informanter har svenska som modersmål. Fors 

frågar sig hur attityderna kring kvaliteten på svensk undertextning och dubbning på engelsk-

språkiga filmer och tv-serier ser ut.  

Fors har därför frågat 39 informanter om deras tv-vanor och hur de tittar på engelsk-

språkig tv och film; dvs. om de tittar med eller utan undertexter och varför de gör det ena eller 

det andra. Bland svaren som ges finns argument som att översättningen ofta är dålig. Fors 

resultat visar att majoriteten av informanterna var negativt inställda till svenska undertexter 

och ansåg att de svenska undertexterna enligt deras bedömning inte stämde med originalet 

(2013:13). Fors menar slutligen att det hos den svenska publiken finns ett stort missnöje med 

svenska undertexter och att förtroendet för svenska undertexter är oroande lågt (2013:18). 

Men oavsett attityder kan undertextning vara till nytta också för andra än hörselskadade. 

Studier och projekt världen över har visat att såväl inlärare av andraspråk som barn som lär 

sig läsa, genom undertexter, översättningar och intralingvala undertextningar kan ta till sig 

språket och läsa bättre (Díaz Cintas 2008:6). Det har till och med visat sig att icke läs-och 

skrivkunniga har kunnat motiveras till att läsa genom att man skapat en läsvänlig miljö där 

undertextning, via populärkulturen, ingår naturligt i vardagen (a.a.). 

2.2 Teori 

Först presenteras i detta avsnitt en definition av undertextning i avsnitt 2.2.1 och sedan de 

begrepp som används i uppsatsen i avsnitt 2.2.1. 
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2.2.1 Vad är undertextning? 

I vardagen ser och läser vi ofta undertexter. Då tänker vi kanske främst på de rader med text 

som står längst ner i bild när vi ser en film eller ett tv-program. Enligt Pedersen är undertexter 

mer komplexa än så, bland annat behöver undertexten inte vara placerad längst ner i bild, utan 

denna placering är kulturbunden (2011:8). Här i Sverige är dock undertexten oftast placerad 

längst ner, om den inte är uppflyttad för att inte skymma någon information i bilden (som till 

exempel namnskyltar). Enligt Pedersen visar undertexten inte heller enbart dialoger utan 

återger all verbal information som tittaren hör och ser – ofta återger undertexten även skriftlig 

information som gatuskyltar, rubriker eller brev (2011:9).  

Därmed är undertextning mer komplicerat än vad man generellt kanske tänker sig. 

Gottlieb har satt upp följande definition (fetstilt i originalet) (Gottlieb i Pedersen 2011:9): 

A) Prepared communication 
B) using written language 
C) acting as an additive 
D) and synchronous semiotic channel, 
E) and as part of a transient 
F) and polysemiotic text.  

Poängen med denna definition är att den inte rör översättning specifikt och den gör därmed 

ingen skillnad mellan intralingval undertextning och interlingval undertextning, dvs. under-

textning mellan olika språk eller inom ett och samma språk (Pedersen 2011:9). De markerade 

orden utgör de drag som särskiljer undertextning från översättning, vilket är den motsättning 

som diskuteras inom undertextningsforskning.  

Den första aspekten, A, syftar till att särskilja undertextning från simultantolkning, även 

om det även finns live-undertextning, vilket innebär att man undertextar i realtid (Pedersen 

2011:9). Skillnaden består alltså i att undertexter görs innan de infogas i tv-programmet eller 

filmen. Aspekt B sätter undertextning i kontrast till dubbning eller voice-over där under-

textning endast använder skriften som medium. Med aspekt C åsyftas att undertextning 

dessutom lägger till en ”semiotisk kanal”, medan dubbning och traditionell översättning 

opererar inom samma semiotiska kanal, dvs. undertextning sker från tal till skrift, medan 

dubbning är från tal till tal och traditionell översättning sker från skrift till skrift. Dessutom 

gör det faktum att mottagaren kan höra källtexten samtidigt som hen kan läsa måltexten att 

undertextning löper en extra risk att bli kritiserad och bedömd (Pedersen 2011:9). Text är i 

detta sammanhang ”any message containing verbal material” i enlighet med Gottlieb 

(2001:27). Aspekt D syftar på den vanligt förekommande uppfattningen att undertexten bör 

dyka upp i bild samtidigt som den motsvarande repliken uttalas och försvinna när repliken är 

slut, även om det inte alltid är så och undertexten ofta ligger kvar efter replikens slut, vilket 

beror på aspekter som rör läshastighet och läsbarhet. Även Aspekt E rör det faktum att 

undertexten snabbt försvinner, vilket är en avgörande skillnad mot traditionell översättning 

där läsaren kan gå tillbaka i texten för att läsa om något hen inte förstått. Enligt Pedersen är 

detta anledningen till att undertexter måste vara semantiskt och syntaktiskt självbärande 

enheter (2011:9). Aspekt F åsyftar att undertexter är en polysemiotisk text (Pedersen 2011:9). 

Det syftar på att undertexterna förekommer i ett medium som består av både text, ljud och 

bild, till skillnad från traditionell översättning som består av ett enda medium: skriven text. 
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När det gäller undertexter för hörselskadade eller döva finns det förutom dessa aspekter 

andra kriterier som måste tas i beaktande. Enligt Neves krävs det mycket mer av under-

textning för hörselskadade och döva än undertextning för hörande (2007:94). Neves menar 

även att mottagarna av undertexter för hörselskadade och döva är en mycket heterogen grupp 

med väldigt olika bakgrund vad gäller kultur, utbildning och lingvistisk bakgrund, vilka där-

med har olika behov – döva har annorlunda behov än hörselskadade (a.a.). Trots det är det 

enligt Neves värt att försöka skapa undertexter som passar majoriteten av mottagarna (a.a.). 

”[…] to make subtitles readable and enjoyable, conveying all the important information 

normally available through acoustic signs”, är enligt Neves det viktigaste (a.a.).  

Neves sätter upp ett antal kriterier som en undertext bör uppfylla för att vara läsbar 

(Neves 2007:95). Undertexter kan innebära förenklingar och reduceringar, men även att man 

kan behöva göra förtydliganden och lägga till element (Neves 2007:95). Sammanfattningsvis 

menar Neves att det viktigaste är att man tar bort det som är redundant och lägger till sådant 

som är relevant (2007:95). Här är det viktigt att tänka på att det som kanske är redundant för 

en hörande, kanske inte är det för en som inte hör. Därmed måste man vid undertextningen 

avgöra vad som uttrycks visuellt eller inte (Neves 2007:95).  

2.2.2 Begrepp 

Jag använder mig i analysen främst av begrepp från Sahlin (2001). Undertextning från 

svenska till svenska kallar jag i enlighet med Sahlin intralingval undertextning (Sahlin 

2001:1). Sahlin väljer dock att använda enspråkiga undertexter i första hand, men menar sam-

tidigt att detta är ”oegentligt” eftersom man med det kan anta att det bara förekommer ett enda 

språk i undertexterna, vilket ofta inte är fallet (2001:1). Hon menar även att just bestämningen 

intralingval till undertext också är problematiskt eftersom själva aktiviteten undertextning kan 

betecknas som intralingval, dvs. den ”bestå[r] i en överföring från en uttrycksform till en 

annan inom ett och samma språk […], men knappast själva undertexterna, resultatet av aktivi-

teten”. Sahlin menar alltså att en undertext inte kan vara intralingval, men själva arbets-

processen är det. Jag har valt att använda begreppet intralingval undertextning eftersom jag 

menar, liksom Sahlin, att enspråkig undertextning blir missvisande på grund av att det 

förekommer andra språk. Intralingval markerar mer att undertextningen sker inom ett språk. 

Jag använder dock för tydlighets skull även intralingval som bestämning till undertext.  

Med intralingval undertextning menar jag alltså undertextning från svenskt tal till svensk 

undertext för hörselskadade. En avgörande skillnad mellan intralingval undertextning och 

interlingval undertextning (som är undertextning som involverar översättning från ett språk 

till ett annat), är att intralingval undertextning även innebär att tittaren får läsa s.k. ljudkom-

mentarer till scenerna i filmen (Sahlin 2001:678). Om det utanför bild hörs ett pistolskott kan 

det stå: ”pistolskott” eller ”någon skjuter” (Sahlin 2001:678). Sådana ljudkommentarer före-

kommer inte i interlingval undertextning där tittaren förmodas höra det som inte syns i bild. 

Undertextning består av rader. En undertext kan bestå av en rad eller två och kallas då 

enradare eller tvåradare. Talet är indelat i textblock eller block. Ett block består av en rad 

eller två rader. Liggtid är den tid ett block syns i bildrutan och således den tid tittaren har på 

sig att läsa. Blocken klipps sedan in i filmen, de tidkodas. Tidkodning innebär att man 
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bestämmer vid vilken tidpunkt i filmen ett block ska dyka upp i bild och när det ska försvinna. 

Bild eller bilden är det man ser visuellt i filmen, dvs. sker något utanför bild kan man som 

tittare inte se det som händer, men det kanske hörs.  

Med tittare menar jag den person som tittar på filmen eller tv-programmet och som 

därmed är mottagaren av undertexten. En undertextare är den person som producerar under-

text. På tv finns det öppen och dold textning. Den öppna textningen är översättningarna, och 

den dolda är undertextning från svenska till svenska. Att den är dold innebär att tittaren får 

välja om hen vill se undertexterna eller inte genom att välja undertextning via text-tv, till 

skillnad från översättningarna som alltid syns (”Textning på svenska”, www.svt.se). 

3. Material och metod 

I detta avsnitt presenteras först material och därefter metod för föreliggande undersökning. 

Materialet består dels av filmer där undertexterna analyserats och dels av en intervju med 

professionella undertextare på SVT. Metoden består i att analysera vilka operationer som 

genomförts i materialet och då i synnerhet strykningar, men också tillägg, typografisk komp-

ensation och sådant som kan kallas som övriga operationer som då inkluderar sådant som för 

tittaren är en uppenbar skillnad mellan tal och undertext. 

För att få en uppfattning om vilket angreppssätt som skulle vara lämpligt har metoden 

förutom att analysera filmmaterialet även inneburit att läsa kommentarer på internet till 

nyheten att SF Bio ska undertexta alla svenska filmer. Kommentarerna varierade i mängd men 

gav ungefär samma bild, nämligen att initiativet var dåligt. Men vissa kommentarer tydde 

även på att tanken om tillgänglighet för alla hade vissa sympatisörer. Någon enstaka tyckte att 

undertextning som fenomen inte borde förekomma överhuvudtaget. Därför fann jag det 

motiverat att undersöka om just filmer som visats på bio blir påverkade av undertextningen. 

Syftet med att intervjua professionella undertextare är att låta dem utgöra en bakgrund till 

filmmaterialet att luta resultaten mot. Deras åsikter och synpunkter på sin verksamhet hjälper 

till att nyansera bilden av undertextningsverksamheten som sådan. Informationen från dem 

kan hjälpa till att förklara vissa av resultaten och ge en nyanserad förklaring till varför vissa 

undertextningsfenomen ser ut som de gör.  

3.1 Material 

Först presenteras filmerna som använts för undersökningen i avsnitt 3.1.1, varefter intervjun 

presenteras i avsnitt 3.1.2 eftersom denna syftar till att nyansera bilden av materialet. 

3.1.1 Filmerna 

Materialet består av fyra filmer: Jalla! Jalla! (2000), Så som i himmelen (2004), Wallander – 

Sorgfågeln (2013) och Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (2014). I 
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fortsättningen kommer dessa att refereras till som Jalla! Jalla!, Så som i himmelen, Wallander 

och Hundraåringen. Undertexterna i varje film har gjorts av olika personer. 

Dessa filmer är utvalda med utifrån att de alla uppvisar olika speciella fenomen som 

eventuellt kan vara komplicerade att återge i undertextning, vilket i sådana fall skulle 

underbygga argument mot undertextning. I Jalla! Jalla! är det intressant att undersöka hur 

multietniskt språkbruk förmedlas. Så som i himmelen handlar om en specifik svensk kultur-

miljö där bland annat sång, dialektala inslag kan förekomma och även kulturspecifika före-

teelser, vilket Jämterud i sitt seminarium hävdar är intressant (2015). Wallander – Sorgfågeln 

ingår i serien om poliskommissarie Wallander som är en framgångsrik svensk filmserie som 

haft stor publik, vilket gör den intressant att undersöka. Hundraåringen som klev ut genom 

fönstret och försvann är en väldigt speciell film innehållsmässigt i och med att den utspelar 

sig på olika platser både i tid och rum, vilket gör den intressant att undersöka. Filmerna är alla 

köpta dvd:er. Det är skillnad på dvd:er och film som visas i biosalongen. Undertexterna på bio 

skiljer sig från en dvd:s eftersom bioduken är mycket större än en tv-skärm. En film som visas 

på bio kan därmed innehålla fler tecken. För min undersökning har jag valt dvd:er eftersom 

det skulle vara svårt att genomföra en noggrann undersökning under en biografvisning.  

Jag har tittat på filmerna med undertextinställningen ”svenska för hörselskadade”. 

Materialet består av 15 minuter från varje film, vilket blir totalt en timmes material. Kravet 

för dessa 15 minturar var att de skulle innehålla mycket dialog och inte innehålla någon dia-

log på annat språk än svenska (gäller främst Hundraåringen). I och med att varje sekvens ska 

innehålla mycket dialog består inte alla sekvenser av 15 minuter i en följd, utan i stället av 

sekvenser från olika ställen i filmen som varit relevanta. 

Varje sekvens har alltså valts utifrån aspekten att den ska innehålla något fenomen som 

till exempel multietniskt språkbruk eller sång. Jag har börjat räkna vid minuten där en roll-

figur börjar tala och sedan tagit slutet på den scen som slutar efter 15 minuter, eller vid 

utvalda sekvenser slutet på scenen. Tanken med att använda en hel scen är att jag då får en hel 

avslutad dialog att analysera, snarare än utsagor utan kontext.  

Filmmaterialet markeras på vedertaget hänvisningssätt för undertextning (h:min:sek in i 

filmen) (Pedersen 2008). Således består materialet av följande: Jalla! Jalla!: från 12:55 till 

20:06, från 21:18 till 24:38 och 28:18 till 33:07,  Så som i himmelen: från 13:13 till 28:30, 

Wallander: 00:23 till 15:38 och Hundraåringen: 00:48 till 09:12 och 53:56 till 01:00:34. I 

Jalla! Jalla! grundar sig materialet på sekvenser som har ett utmärkande drag av något slag, 

till exempel innehåller första sekvensen en dialog med multietniskt språkbruk, den andra 

sekvensen talare av svenska som modersmål och den tredje både och. I Så som i himmelen 

valdes sekvensen ut på grund av att den innehåller intressanta inslag såsom dialekt, sång och 

bibelläsning. Sekvensen i Wallander är inledningen på filmen vilket beror på att dialogen 

tunnas ut längre in i filmen och 15 minuter då inte innehåller lika mycket tal som de övriga 

filmerna. I Hundraåringen valdes sekvenserna ut för att de inte innehöll någon dialog på ett 

främmande språk, och dessutom ville jag ha med berättarrösten eftersom det är speciellt för 

just denna film i jämförelse med de andra. 
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Tabell 1 Materialurval 

Film Från Till Totalt 

Jalla! Jalla! 00:12:55 

00:21:18 

00:28:18 

00:20:06 

00:24:38 

00:33:07 

7 min 11 sek 

3 min 20 sek 

4 min 49 sek 

15 min 20 sek 

Så som i himmelen 00:13:13 00:28:30 15 min 17 sek 

Wallander 00:00:23 00:15:38 15 min 15 sek 

Hundraåringen 00:00:48 

00:53:56 

00:09:12 

01:00:34 

8 min 24 sek  

6 min 38 sek 

15 min 2 sek 

 Summa:  
1 tim 0 min  

35 sek 

3.1.2 Intervjun 

Den andra delen av undersökningen består av en intervju med professionella undertextare på 

SVT. Jag ville prata med professionella undertextare eftersom de har en annan syn på kvalitet, 

jämfört med exempelvis personer som arbetar med det på sin fritid och lägger upp på internet. 

SVT har även samma publik som SF Bio, nämligen Sveriges befolkning, vilken är mycket 

varierande. Mottagargrupperna varierar såklart med typ av program och film, men generellt 

sett har båda en heterogen publik med olika intressen. SVT har dessutom tillsammans med 

andra aktörer utvecklat ”framgångsrika kvalitetsfilmer och tv-dramer”, och är dessutom en av 

de största finansiärerna av svensk film och drama i Sverige och har stort inflytande på 

filmavtalet, särskilt det kommande (Wilson 2015).  

Således intervjuade jag två undertextare som arbetar på SVT. De båda har lång erfarenhet 

av intralingval undertextning i form av både programtextning som sker i förväg och nyhets-

textning som sker i direktsändning. I det följande benämns de båda intervjupersonerna som 

”programtextarna”.  

3.2 Metod 

I följande avsnitt presenteras metoden – först avseende filmerna i avsnitt 3.2.1, där även 

principerna för transkription (avsnitt 3.2.1.1) och de analyskategorier som använts (avsnitt 

3.2.1.2) presenteras, och sedan avseende intervjun i avsnitt 3.2.2. 

3.2.1 Filmerna 

För att få en uppfattning om filmen och förstå själva historien har jag tittat igenom alla filmer 

i sin helhet. Därefter har jag tagit ut sekvenser enligt 2.1. Sekvenserna har jag tittat på både 

med ljud och utan ljud. Varje sekvens har sedan transkriberats. Vid transkriberingen har jag 
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transkriberat allt tal jag hört, inklusive tvekljud som eehh, för att i analysen sedan verkligen 

kunna se om och vilka skillnader det finns mellan det talade språket och undertexterna.  

Vad gäller analysmetoden utgår jag från Sahlins avhandling (2001). Jag har valt att inte 

följa hennes modell exakt eftersom Sahlins analysmodell innebär en noggrann analys av 

undertexterna ur i grammatiskt perspektiv, vilket inte är mitt syfte. Dessutom är mitt material 

relativt litet och det blir då mer relevant att undersöka de bredare kategorierna för att kunna 

generalisera. Ett mer detaljerat studium skulle ge mer av en fallstudie, vilket detta inte är.  

Den avgörande termen för analysen är operation eller textningsoperation som jag använ-

der i enlighet med Sahlins definition: ”Operation är […] den term jag valt för att beteckna 

justeringar på lexikal och syntaktisk nivå vid överföringen från tal till skrift” (2001:289). Det  

innebär alltså att om det är en ordagrann överenstämmelse mellan tal och undertexter är det 

ingen textningsoperation (Sahlin 2001:289–290). Exempelvis ur Jalla! Jalla!: Den var du inte 

med på  Den var du inte med på.  

Materialet har sedan gåtts igenom dialog för dialog, mening för mening och transkriberats 

och sedan parats ihop med motsvarande rad. Varje mening har i möjligaste mån matchats med 

en rad undertext. En mening räknas som ”[…] bestående antingen av fullständiga satser eller 

av satsfragment” (Sahlin 2001:676). Därefter har varje rad undertext granskats för att se vilka 

operationer som utförts.  

Jag har även ett kvantitativt perspektiv, vilket innebär att jag räknat hur frekvent en ope-

ration är i varje film. Frekvensen är angiven i absoluta tal, med undantag av strategin där 

ingen operation har genomförts, där jag räknat ut den relativa frekvensen (se avsnitt 4.1). 

Syftet med att kvantifiera operationerna är att tydliggöra skillnader i användandet av 

operationer mellan filmerna för att undersöka vad det säger om just den operationen i 

undertextningen. 

3.2.1.1 Transkription 

I mina transkriptioner har jag följt skriftspråkliga konventioner men försökt anpassa dem till 

talspråket och därmed uteslutit skiljetecken där det inte varit nödvändigt. Således har jag ställt 

upp och följt följande principer.  

Jag gör skillnad på ”nää” och när en person uttryckligen säger ”nej”. Likaså gör jag skill-

nad mellan ett instämmande ”aaa” och ett bestämt ”ja”. Tvekljud skrivs som ”ehh/ähh”. Jag 

har använt tre punkter för att markera tvekan, paus eller utdraget tal. Jag har även använt flera 

utropstecken i rad för att markera att en person skriker. Versaler markerar att en person be-

tonar ett ord, men utan att skrika. Om en person däremot bara använder ljud utan att uttala ett 

ord klart och tydligt markeras detta med [ ]. Eftersom ”att” och ”och” i talspråk låter likadant 

har jag transkriberat detta med ”å”. Om flera rollfigurer deltar i en dialog markeras respektive 

rollfigur med A, B eller C. Pilen används för att markera skiftet till undertext. Det som står 

före pilen är talet och det som står efter är undertexten sådan den ser ut i filmen. De ord som 

stryks i undertexten är genomstrukna så här. 

Transkriberingsnyckel 
 nää  = Vagt nekande 

nej = Bestämt nekande 
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aaa  = Vagt instämmande 
ja = Bestämt instämmande 

 eehh/ähh/ehhmm  = Tvekljud 
…  = Tvekan, paus, utdraget tal 
!!!  = Skrik 
VERSALER = Betonat ord 
[ ]  = Ljud som tur i samtal 
å = Att/och 

A/B/C   = Rollfigurer 

  = Indikerar skiftet från talet till undertexten 

struket ord = Det ord som är struket i undertexten 

3.2.1.2 Kategorier 

I det följande presenteras de analyskategorier som fanns i materialet. För det första måste man 

definiera vilken information som undersöks: Information eller informativa signaler är ”allt 

vad som syns och hörs i TV” (Sahlin 2001:139). Kärninformation är det huvudsakliga bud-

skapet i en utsaga.  

Med detta i åtanke har följande kategorier, från Sahlin (2001), använts. Många har 

hämtats från den övergripande kategori Sahlin kallar attitydgivande enheter, vilket åsyftar 

sådana signaler som visar talarens inställning till utsagan eller hur talaren känner sig. Det kan 

påpekas att det, trots uppsatta principer för kategorisering, vid gränsfall alltid finns ett visst 

mått av subjektivitet som får avgöra till vilken kategori en operation ska räknas (vilket även 

Sahlin påpekar) (2001:313). 

Replikstrykningar innebär att hela repliker stryks (Sahlin 2001:330). ”Ytligt sett lämnar 

replikstrykningar inga spår efter sig, utan undertextaren har bara tagit bort vissa enheter ur 

texten utan att behöva göra några andra ingrepp i de kvarstående enheterna” (Sahlin 

2001:331). Detta kan påverka genom att: ”Vad som i talversionen intar en viss position i sam-

talsstrukturen, och därmed utgör en viss tur i replikskiftet, kommer i undertexten att framstå 

som en helt annan tur eller som ett led i en annan tur” (Sahlin 2001:331). Exempelvis i Så 

som i himmelen när huvudpersonen ställer en fråga som en rollfigur svarar på genom ett ”jo” 

på inandning, vilket fungerar som en tur i samtalet, och en annan rollfigur fortsätter turen:  

A: förstår ni vad jag säger nu?  

(B: [jo på inandning])  

C: Fattar du Tjock-Holmfrid?  

(B:[jo på inandning]) 
   

-Förstår ni vad jag säger nu?  

-Fattar du, Tjock-Holmfrid? 

Om en hel sats/bisats stryks kallas även detta i min undersökning replikstrykning. En enhet 

kategoriseras endast som textkonstruerande enhet om det knyter an till föregående replik/sats 

– detta trots att det inte är en hel replik utan en del av en replik som stryks. Men eftersom det 

är en replik som försvinner utan att man behöver göra andra ingrepp kategoriseras även detta 

som replikstrykning. Exempelvis ur Hundraåringen: Det får vi väl se hur det blir  Det får vi 

väl se.  
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Upprepning innebär att ett ord som upprepas stryks i undertexten. Exempelvis ur 

Hundraåringen: Brorsan, brorsan!!!  Brorsan! 

Textstrukturerande enheter är sådana som används för att markera samband eller på annat 

sätt bygga upp texten inom ett yttrande eller en yttrandesekvens, och även sådana som 

anknyter en persons yttrande till en föregående talares (Sahlin 2001:647). Textstrukturerande 

enheter kan då vara exempelvis: men, eftersom, utan, därför.  De är ofta konjunktioner och 

konjunktionella adverb (a.a.). (Vilket kallas konjunktionella satsadverbial enligt SAG § 30–

49, exempelvis dessutom, däremot, alltså).  Ett exempel ur Så som i himmelen är: men som 

sagt 24 växlar måste du ha  24 växlar måste du ha.  

Även om inte Sahlin klassificerar strykningar av hjälpverb som strykningar (2001:648), 

så väljer jag att göra det och placera dem i kategorin textstrukturerande enheter. Sahlin tar 

upp hjälpverbsstrykningar under denna rubrik, men har valt att klassificera hjälpverbsstryk-

ningar som ”Omstruktureringar” (a.a.). Eftersom jag har valt att främst undersöka strykningar, 

har jag valt att klassificera just utelämnande av hjälpverb som textstrukturerande enheter 

(eftersom de bygger upp uttalande inom en yttrandesekvens.) Exempelvis i Så som i 

himmelen: vi har en kör här i byn som brukar samlas  Vi har en kör här i byn som samlas. 

Metaspråkliga kommentarer är en underrubrik till attitydgivande enheter. Dessa kom-

mentarer uttrycker ”reservationer endast till valet av språkligt uttryck” eller ”anger en reser-

vation, en modifiering eller någon annan form av kommentar som hänför sig till själva inne-

hållet i utsagan”(Sahlin 2001: 653). Som sådana kommentarer räknas exempelvis: ”vad man 

kunde kalla”, ”om vi ska kalla det för”, ”så att säga” (a.a. 659).  Exempelvis ur Jalla! Jalla!: 

Men jag svär den kostar minst 4 000  Men den kostar minst 4 000.  

Mottagarframhävande som en attitydgivande enhet är ”alla slags hänvändelser till 

mottagaren” (Sahlin 2001:653). Det kan vara tilltalsord eller imperativer eller: ”Uttrycks-

enheter som kan sägas vädja om ett instämmande från mottagarens sida eller en bekräftelse på 

att denne hänger med” (a.a.). Exempelvis ur Wallander: Men Linda du kan väl ringa  Men 

du kan väl ringa. 

Sahlin skiljer på avsiktligt sänd och oavsiktligt sänd information (eller signaler) 

(2001:140). Impressiva signaler är oavsiktligt förmedlade signaler (Sahlin 2001:140). Impres-

siva signaler har underkategorier som skiljer på sådana signaler som ger identifikation – 

upplysningar om vem talaren är (regional eller social grupptillhörighet, yrke, kön, status o. 

dyl.) och sådana signaler som ger indikation: dvs. upplysningar om mer tillfälliga egenskaper 

hos talaren (sinnesstämning, tillfälliga attityder etc.) (a.a.).  

Som impressiva signaler som tyder på identifikation räknas alltså: ”Alla uttalsegenheter, 

speciella ordformer eller andra språkliga drag som ger upplysning om talarens kön, ålder, 

regionala eller sociala härkomst eller annan grupptillhörighet – eller om annat som kan hjälpa 

till att identifiera talare”(Sahlin 2001: 143). Till exempel i Jalla! Jalla! där rollfiguren i fråga 

upprepar du vet på ett sådant sätt att det blir till ett identifierande drag: det spelar ingen roll du 

vet  Det spelar ingen roll. 

Som impressiva signaler som tyder på indikation räknas: ”alla tveksamhetspauser, felsäg-

ningar, nervöst betingade upprepningar och liknande som kan avslöja talarens sinnesstämning 

eller andra tillfälliga fysiska eller psykiska tillstånd hos honom” (Sahlin 2001:143). Till 
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exempel i Wallander där den inledande tveksamhetspausen tyder på osäkerhet hos talaren: 

eeehhmm… får jag fråga?  Får jag fråga…  

Strykning av tilläggsinformation innebär att: ”När Tilläggsinformation stryks skulle alltså 

den innehållsliga grundstommen i yttrandet bestå; själva de företeelser eller händelser som 

omtalas finns så att säga kvar i texten och det skulle endast vara vissa preciseringar, modi-

fieringar eller reservationer som har utelämnats i framställningen” (Sahlin 2001:669).  

Strykning av tilläggsinformation innebär då att det i undertexten strukits preciseringar av 

olika typ. Preciseringarna gäller avseende på tid, rum, sätt, mängd eller beskaffenhet, 

exempelvis: jätte, på gården, i mörkret. Det kan röra sig om preciseringar som främst har en 

rent förstärkande eller framhävande funktion och kan räknas som attitydgivande enheter 

exempelvis: fullkomligt, alls, hela, alla. Andra preciseringar är sådana som innebär en modi-

fiering av utsagan genom att ”de inskränker eller uttrycker reservationer till utsagan eller 

någon del av den”, exempelvis: i princip, ännu i alla fall. Dessa liknar metaspråkliga 

kommentarer och för generaliserbarhets skull kategoriserar jag dem som sådana. Exempel ur 

Så som i himmelen där preciseringen har strukits: Här uppe behöver du en sån här cykel  Du 

behöver en sån här cykel.  

Utöver strykningar är tillägg något som är karaktäristiskt för just intralingval under-

textning (Sahlin 2001:338). Det finns två slags tillägg: ”Inom texten” och ”utom texten” 

(a.a.). Utom texten är då skyltar, ”dvs. den för enspråkig textning specifika typen av skriftlig 

verbal information som textaren kan inflika i bildrutan utanför den egentliga undertexten och 

som har till uppgift att i viss mån kompensera icke-hörande TV-tittare för bortfallet av 

sådana, för programförståelsen, viktiga, akustiska signaler som är av icke-verbal och 

situationell art (musik, telefonsignaler etc.)” (a.a.).  Ett exempel är en skylt ur Wallander när 

Wallanders hund skäller utanför bild: Jussi skäller 

Den andra sorten är ”endast sådana tillägg som görs inom själva undertexten (på själva 

”textremsan”) och det rör sig främst om sådana som består i en utvidgning av det rent verbala 

uttrycket” (Sahlin 2001:338). En viktig skillnad mellan tillägg och strykningar är att stryk-

ningar kan omfatta hela satser eller repliker, medan tillägg oftast bara innebär att undertext-

aren lägger till något enstaka ord. Tanken med undertextning att komprimera information – 

inte utöka den. Till exempel ur Jalla! Jalla!: Bra! Där har vi  Bra! Där har vi det.  

Det förekommer även andra strategier i undertextningarna. Därför använder jag mig även 

av kategorin typografisk kompensation. Denna ”avser markeringar såsom versaler, fetstil etc., 

men också vanliga skiljetecken (främst då utropstecken och tre punkter) och andra skriv-

tecken (t.ex. citationstecken). De kan användas ”(1) för att ge en uppfattning om något proso-

diskt i talet; (2) för att ersätta något som ’försvunnit’ vid en icke ordagrann textning” (Sahlin 

2001:694). Exempelvis ur Så som i himmelen: Jag kom bara hit för att lyssna… 

Kategorin övrigt innehåller sådant som inte kan klassificeras in under de andra 

kategorierna, men är intressant att kommentera. Det gäller exempelvis syntaktiska 

förändringar som i Jalla! Jalla!: varför du vill inte  Varför vill du inte? 
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3.2.2 Intervjun 

Intervjun skedde med två programtextare på SVT:s undertextningsavdelning som båda har 

lång erfarenhet av intralingval undertextning. Den tog 45 minuter och båda deltog samtidigt. 

Jag spelade med deras godkännande in hela samtalet. För intervjun användes i förväg 

förberedda frågor som ställdes och sedan diskuterades. Materialet transkriberades sedan för 

att samla resultatet från intervjun även i textform.  

4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet. Resultatet från filmmaterialet redovisas i avsnitt 4.1 och i 

4.2  presenteras intervjun. Avsnittet avrundas i 4.3. 

4.1 Filmmaterial 

Först presenteras de fall där ingen operation har genomförts, därefter de olika typerna av 

strykningar som förekommer i materialet och slutligen redovisas operationerna tillägg, typo-

grafisk kompensation och de operationer som klassificeras under kategorin övrigt (avsnitt 

4.1.1–4.1.12). Varje operation redovisas med hjälp av exempel och därefter kvantitativt i form 

av tabeller. I varje exempel ur materialet som presenteras i det följande visas just den opera-

tion som exemplet är till för att illustrera. Det innebär inte att det inte förekommer andra 

operationer i exemplet, men det är bara just det fenomen som exemplet är utvalt att illustrera 

som utmärks (transkriberingsprinciper se avsnitt 3.2.1.1). Det kan till exempel se ut så här ur 

Jalla! Jalla! där utsagan i talet delats upp i ett block bestående av en tvåradare: 

asså mina föräldrar dom… speciellt farmor och farsan så här dom säger jämt så här 

du ska gifta dig,  du ska gifta dig  
  

Mina föräldrar, speciellt farmor och  

farsan säger jämt: "Du ska gifta dig."  

Denna utsaga har analyserats enligt följande: Impressiv signal indikation (asså) 

tilläggsinformation (dom) metaspråklig kommentar (så här) upprepning (du ska gifta dig) 

typografisk kompensation ("") (se avsnitt 3.2.1) 

4.1.1 Ingen operation 

Materialet från varje film består av sekvenser som är 15 minuter långa (se avsnitt 3.1.1), men 

varje sekvens består inte av samma antal rader undertext. Det finns rader där ingen operation 

har utförts och talet är således ordagrant undertextat – utan vare sig tillägg eller strykningar. 

Den högsta andelen ordagrant undertextade rader har Så som i himmelen och den lägsta 

andelen har Jalla! Jalla! Den resterande andelen består således av sådana rader där någon 

operation genomförts. Av tabell 2 framgår att Så som i himmelen är den film som har minst 
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antal operationer och därmed ligger närmast dialogen så som den talas. I det följande redo-

visas hur ofta varje operation förekommer i varje film. En del av de skillnader som före-

kommer kan tolkas som ett resultat av att materialet blir olika stort i filmerna, dvs. varje film 

innehåller varierande antal rader. 

Tabell 2 Raderna i filmerna 

Film Antal rader 
totalt 

Antal ordagrant 
undertextade 

rader 

Procent ordagrant 
undertextade rader 

Antal rader 
med operation 

Hundraåringen 271 118 44 % 153 
Jalla! Jalla! 296 105 36 % 191 
Så som i himmelen 200 115 58 % 85 
Wallander 255 112 44 % 143 

Skillnaden i strykningarna i filmerna kan bero på genren: Handlingen i Wallander utvecklas 

långsamt och därmed kan man i högre grad undertexta ordagrant vad som sägs. Paralleller kan 

dras till den problematik som programtextarna tar upp, vilken har att göra med på vilket sätt 

och hur snabbt olika individer pratar. Det påverkar i sin tur hur mycket information som 

stryks och på grund av detta kan visst tal undertextas ordagrant och annat inte. Så som i 

himmelen är i stor utsträckning ordagrant undertextad, och i de fall där det sker en operation, 

involverar det ofta flera operationer och inte bara en, vilket kanske kan bero på att det 

rollfigurerna väl säger är viktigt (jfr avsnitt 4.1.3). Även Sahlin menar att genrer spelar roll för 

vilken typ av operationer som blir aktuella i undertextningen (2001:638–639).  

Enligt Sahlin är det skillnad på manusbundet tal och icke-manusbundet tal, men att det 

för en tittare kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt är inövat från ett manus och vad som 

är fritt tal eftersom vid exempelvis pjäser, och i uppsatsens fall film, vill rollfigurerna gestalta 

ett spontant tal, även om det i grunden är manusbundet (2001:197–200). För undertextning 

blir skillnaden att undertexterna vid icke-manusbundet tal blir friare från talet än vid manus-

bundet tal. I mitt material framstår Wallander som mer manusbunden, vilket skulle kunna för-

klaras av den förhållandevis låga graden av förekomster av operationer, än exempelvis Jalla! 

Jalla! som har högre grad operationer. Jalla! Jalla! är en mer talspråklig film, där handlingen 

och känslan av filmen förmedlas genom en ungdomskultur och dess språkbruk, medan en 

deckare som Wallander bärs framåt av andra polysemiotiska element som musik och 

bildväxlingar eftersom dessa skapar spänningsmoment i filmen, vilket är dess karaktäristiska.  

Det är även viktigt att ha i åtanke att undertexterna utformas i enlighet med riktlinjer om 

sådana finns, och utifrån undertextarens uppfattning av filmen. Det är undertextaren som 

anpassar undertexterna till bildväxlingarna och filmens rytm (se avsnitt 4.1).   

4.1.2 Strykning av repliker 

En replikstrykning innebär att en hel replik strukits och alltså inte inkluderats i undertexten. 

Det innebär i en del fall att turordningen och efterföljande turordning i samtalet ändras, vilket 

kan leda till att den förväntade svarsrepliken inte undertextas, eller att en talare replikerar en 

talare som inte undertextats, men där dennes replik har ansetts innehålla viktig information för 
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tittaren. I (1) pratar tre rollfigurer i Hundraåringen, varav en, rollfigur B, huvudsakligen har 

ordet och tilltalar rollfigur A, när rollfigur C bryter in för att hälsa på rollfigur A.  

(1) A: jaha va fan är ni på rymmen eller va?  
 B: ja asså de de är ingen fara de här  (C: hej) jag jag fattar att det 

 A: Jaha där kommer en liten gubbe till  

 B: att det känns konstigt att vi kommer hit här men asså (C: hej)  

 vi körde vilse lite grann å  

 (C: Allan) skulle va jättetacksamma om om det gick å ordna 

 A: Hej på dig.  Gunilla 

 C: aa trevligt 
   
 -Jaha. Vad fan, är ni på rymmen? 

 -Jag fattar att det känns konstigt.  

  

 -Jaha, där kommer en liten gubbe till.  

 -Vi körde vilse lite grann, och…  

  

 …vi skulle vara tacksamma om det går.  

  

 -Hej! Gunilla.  

 -Trevligt.  

Sekvensen har delats upp i fyra textblock, där alla C:s turer utom den sista har uteslutits ur 

undertexterna, men B svarar ändå på C, vilket har undertextats. I kombination med bildväx-

lingar utgör replikstrykningarna dock inget problem eftersom bilden visar vem det är som 

talar och hur rollfigurerna interagerar fysiskt (skakar hand) med varandra.  

Det kan också handla om förekomster av replikstrykning då en hel sats eller bisats 

strukits ur dialogen. Det påverkar inte turordningen på samma sätt som om man helt stryker 

en talare, se (1), eftersom talaren i fråga fortfarande yttrar sig samtidigt som hen är i bild och 

på så sätt kan tittaren följa kontexten.  

(2) I nuläget så förutsätter vi att  kidnappningen har med Paolos verksamhet att  göra 

(Wallander) 

   
 Kidnappningen bör ha 

 med Paolos verksamhet att göra. 

(3) Lägg av vad är det med dig har det hänt nåt? (Jalla! Jalla!) 
   
 Lägg av! Har det hänt nåt? 

(4) Varför har du inte sagt nåt till  mig?  Det är faktiskt jag som leder den här kören  

(Så som i himmelen ) 
   
 Det är jag som leder kören. 

Hur man avgör vem som ska tas bort i ett samtal, eller i en replikväxling med många deltagare 

är en avvägning. Tabell 3 visar att Så som i himmelen är den film som skiljer sig från de andra 

med lägst antal strykningar av repliker. Skillnaden mellan de andra är inte markant. Det kan 

tyda på att undertextaren av Så som i himmelen inte ansett sig behöva stryka hela repliker, 

vilket kan bero dels på att rytmen i filmen är ganska långsam och dels på att rollfigurerna talar 

långsamt vilket gör det lättare att i undertexten följa talet.  
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Tabell 3 Antal förekomster av replikstrykning 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 63 
Jalla! Jalla! 191 74 
Så som i himmelen 85 28 
Wallander 143 52 

4.1.3 Strykning av upprepningar 

Strykningar av upprepningar innebär att ord eller enheter som upprepas i talet stryks i under-

texten, men kärninformationen behålls, men nu utan onödiga upprepningar. I vissa fall kom-

penseras en struken upprepning med typografiska tecken som i (9) där tre punkter används för 

att understryka rollfigurens, i det här fallet, ledsnad. Detta gör att för tittaren blir undertexten 

klar och tydlig, och den typografiska kompensationen (se vidare i avsnitt 4.2.10) kan hjälpa 

till att förmedla budskapet till den icke-hörande tittaren. 

(5) jag är asså jag är singel. Jag är är ledig (Hundraåringen) 
   

 Jag är singel. Jag är ledig.  

(6) snälla Arne lugn lugn..  lugna ner dej nu (Så som i himmelen ) 
   
 Arne, lugna ner dig nu. 

(7) Lisa du måste vänta. LISA LISA LISA (Jalla! Jalla!) 

   
 Lisa, du måste vänta! Lisa! Lisa!  

(8) det var en stor stor bil (Wallander) 
   
 Det var en stor bil.  

(9) nej nej nej nej (Hundraåringen) 

   
 Nej, nej, nej… 

När det gäller strykningar av upprepningar skiljer sig antalet i varje film åt. Tabell 4 visar att 

det förekommer flest strykningar i Jalla! Jalla! och minst antal strykningar i Så som i 

himmelen. Eftersom upprepningarna består av småord, och eftersom sådana småord är ett tal-

språkligt snarare än skriftspråkligt fenomen och Jalla! Jalla! karaktäriseras av detta, blir det 

så att upprepningarna stryks. Även Hundraåringen har fler förekomster av strykningar. Just 

upprepningar är karaktäristiskt för Hundraåringen då huvudpersonen är en gammal person, 

och åldern gestaltas genom att huvudpersonen med flit upprepar sig hela tiden, vilket inte 

återges i undertexten. Det går dock inget innehållsmässigt förlorat i och med att kärninforma-

tionen återges i undertexten, men utan upprepningar, vilket i själva verket kan göra under-

texten mer klar och tydlig än de talade utsagorna. Men däremot kan en viss känsla som en 

rollfigur förmedlar kanske försvinna i och med att personlighetsdrag inte kan speglas på 

samma sätt i undertexten. 
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Tabell 4 Antal förekomster av strykningar av upprepningar 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 19 
Jalla! Jalla! 191 30 
Så som i himmelen 85 6 
Wallander 143 9 

4.1.4 Strykning av textstrukturerande enhet 

Strykning av textstrukturerande enheter innebär att enheter som binder samman utsagorna 

inom och mellan meningar stryks. Som enheter räknas inte bara isolerade konjunktioner som i 

(10), utan också enheter som består av flera ord (11). Strykningarna av subjunktioner och 

konjunktioner gör ingen skillnad för förståelsen av innehållet, men däremot kan strykningar 

av modala hjälpverb ändra nyansen i en utsaga (som i 12).  

(10) men men var har du hittat henne nånstans? (Hundraåringen) 
   

 Var har du hittat henne? 

(11) det var en som var på restaurangen som gilla' pappas mat å som hade en affär 

(Wallander) 
   
 En på restaurangen gillade pappas mat 

 och hade en affär. 

(12) Vi har en kör här i byn som brukar samlas varje torsdag i församlingshemmet (Så 

som i himmelen) 
   

 Vi har en kör här i byn som samlas 

 varje torsdag i församlingshemmet.  

Det faktum att man stryker textstrukturerande enheter som exempelvis subjunktioner kan 

förklaras av att undertexterna kan vara sammanhängande även utan dessa eftersom informa-

tionen är uppdelad i självständiga och sammanhängande block, vilket kan förklara att det i 

hög grad är just subjunktioner som stryks. Eftersom blocken är självständiga eller binds sam-

man med typografiska tecken (- och …) går förståelsen av utsagorna inte förlorad i och med 

strykningen av textstrukturerande enheter som subjunktioner och konjunktioner.  

Tabell 5 visar att denna operation är en vanlig strategi och skillnaderna mellan filmerna 

är inte särskilt stora. Jämfört med operationen strykning av impressiva signaler, är denna 

vanligare (se avsnitt 4.2.7). Det kan bero på att konjunktioner och subjunktioner är vanligt 

förekommande i såväl tal som skrift, oberoende av genre, och därmed finns det att ta av, 

jämfört med impressiva signaler som förekommer i olika grad beroende på genre och kontext 

(se avsnitt 4.2.7).  

Tabell 5 Antal förekomster av strykningar av textstrukturerande enheter 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 46 
Jalla! Jalla! 191 51 
Så som i himmelen 85 28 
Wallander 143 54 
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4.1.5 Strykning av metaspråkliga kommentarer 

Vid strykningar av metaspråkliga kommentarer står kärninformationen kvar i undertexten, 

men den metaspråkliga kommentaren har tagits bort. De kommentarer som förekommer är 

bl.a. jag menar, vad jag vet, kan väl inte säga. Det innebär att förståelsen av kontexten inte 

går förlorad, men nyanser som visar på talarens inställning till utsagan försvinner. Det kan ge 

en icke-hörande tittare en annan upplevelse av en rollfigur än en hörande tittare eftersom en 

hörande kan ta till sig dessa nyanser. En utsaga kan utan de metaspråkliga kommentarerna 

framstå som ett säkrare faktum (13) än en utsaga som specificeras genom metaspråkliga kom-

mentarer, eller också kan talarens attityd till utsagan gå förlorad (14) – men kärninforma-

tionen kvarstår.  

(13) aaa har haft svårt å tämja min vetgirighet kan man säga (Hundraåringen) 
   
 Jag har haft svårt 

 att tämja min vetgirighet.  

(14) jag kan lika gärna flytta tillbaka till Stockholm (Wallander) 
   
 Jag kan flytta ti llbaka till Stockholm. 

Frekvensen av operationen för strykning av metaspråkliga kommentarer visas i tabell 6. 

Operationen är ungefär lika frekvent i alla filmer, förutom Hundraåringen. Snarare än att roll-

figurerna i Hundraåringen skulle vara speciellt garderande i sitt tal, kanske det är mer utmär-

kande att Wallander har många förekomster av strykningar av metaspråkliga kommentarer, då 

det tyder på att rollfigurerna där ramar in sitt innehåll i garderingar, snarare än i något annat, 

som exempelvis impressiva signaler som ger indikation (eftersom det i Wallander i stort i 

jämförelse inte förekommer många operationer, se avsnitt 4.2.1).   

Tabell 6 Antal förekomster av strykning av metaspråkliga kommentarer 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 33 
Jalla! Jalla! 191 18 
Så som i himmelen 85 15 
Wallander 143 18 

4.1.6 Strykning av mottagarframhävande enhet 

Strykningar av mottagarframhävande enheter ser ut på olika vis, men exempelvis stryks 

imperativer och namn på den som tilltalas. Det kan göra att den extra tydligheten försvinner, 

men eftersom bilden visar vilka som deltar i ett samtal kan tittaren ändå förstå vem som till-

talas. I de fall detta inte är tydligt kan det tydliggöras genom tillägg där det står vem som talar 

och tilltalas (se 4.2.9).  

 
(15) Ricky lyssna nu. Lyss.. Lyssna. Skit i den där jävla bruden (Hundraåringen) 

   
 Ricky, skit i den där jävla bruden! 

(16) Asså Paul ska vi inte vänta lite med lägenheten?  (Jalla! Jalla!) 
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 Ska vi inte vänta med lägenheten?  

(17) Hörru pojk. Ska inte va snål mot dej själv. (Så som i himmelen) 
   
 Var inte snål mot dig själv!  

I tabell 7 är antalet förekomster av strykningar av mottagarframhävande enheter varierande. 

Wallander har få förekomster jämfört med Jalla! Jalla! som har flest förekomster. Det är inte 

så att det i undertexterna i Wallander inte förekommer några mottagarframhävanden, utan det 

finns få mottagarframhävande enheter i stort och därför kan dessa i större utsträckning inklu-

deras i undertexterna. Om det däremot finns många i talet och kan man därmed stryka fler 

mottagarframhävande enheter och ändå behålla stilen i talet i undertexten – som i Jalla! Jalla! 

Även programtextarna menar att hälften ska bort, och det är småorden som stryks och man 

behåller kärninformationen. 

Tabell 7 Antal förekomster av strykning av mottagarframhävande enhet 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 16 
Jalla! Jalla! 191 33 
Så som i himmelen 85 17 
Wallander 143 5 

4.1.7 Strykning av impressiva signaler 

Det förekommer olika typer av impressiva signaler – indikativa och identifierande. Först 

redovisas de indikativa signalerna, därefter de identifierande. De indikativa är sådana signaler 

som visar hur talaren känner sig. Vissa signaler indikerar tvekan och osäkerhet hos talaren. 

Dessa signaler kan bestå av ljud som eehh, öhh, ehhmm eller ofta utfyllnadsordet asså (alltså).  

(18) eehh jo jag har ehh.. (Hundraåringen) 
   
 Jo, jag har…  

(19) Nej men det är… asså jag vet inte (Jalla! Jalla!) 
   
 Nej, men det är…jag vet inte.  

De indikativa signalerna kan också indikera irritation eller ilska: 

(20) jag vet inte vad det är för jävla fel på mig (Hundraåringen) 
   
 Jag vet inte vad det är för fel på mig.  

(21) jajaja ta det lugnt ta det lugnt (Jalla! Jalla!) 
   
 Ta det lugnt. 

De indikativa signalerna indikerar även oro: 

(22) Herregud vad har du gjort Roro? (Jalla! Jalla!) 
   
 Vad har du gjort, Roro? 
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Av tabell 8 framgår det att det förekommer flest strykningar av impressiva signaler med 

indikation i Jalla! Jalla! och minst i Wallander. Detta faktum kan bero på samma skäl som att 

det är minst operationer i Wallander, nämligen att Wallander ligger närmare ett manusbundet 

tal som inte innehåller talspråkliga drag som indikerar rollfigurernas sinnesstämning.  

Tabell 8 Antal förekomster av strykning av impressiva signaler, indikation 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 22 
Jalla! Jalla! 191 34 
Så som i himmelen 85 15 
Wallander 143 9 

Vad gäller strykningar av identifierande signaler är de sådana som ger information om 

talarens ursprung, exempelvis socioekonomiskt eller kulturellt ursprung. Detta kan vara 

syntaktiska drag (23). Identifierande signaler är även sådana yttringar som en talare upprepar i 

sådan grad att det blir ett utmärkande drag för just den talaren. Detta förekommer i Jalla! 

Jalla! där talaren använder uttrycket ”du vet” i var och varannan mening. Det är dock en svår 

gränsdragning när upprepningar ska räknas som identifierande signaler eller när de ska räknas 

till kategorin strykningar av upprepningar (avsnitt 4.2.3). Men rollfiguren i Jalla! Jalla! 

använder detta uttryck på ett sådant tydligt karaktäristiskt sätt att det räknas som en 

identifierande signal.  

Att stryka dessa signaler kan göra att en rollfigur mister en dimension i sin personlighet, 

men i och med att man i Jalla! Jalla! behåller andra drag får den icke-hörande tittaren ändå 

möjlighet att skapa sig en uppfattning om rollfigurens personlighet, men rent innehållsmässigt 

försvinner ingenting och tittaren kan fortfarande följa handlingen. 

(23) 20 fy fan går inte det är 20. den här kan få 20. den fåglar. Den den kan få 20 

kronor 
   
 20, fy fan! Den här får du för 20! 

 Fåglar…den kan du få för 20 kronor.  

(24) hursomhelst han ville vi skulle ta några bilder du vet till modellen (Jalla! Jalla!) 
   
 Han ville ha bilder till modellen.  

(25) ja å sen jag snackade med Jamil han ska göra tårtan du vet du vet skitgrym  tio 

våningar minst kommer den va (Jalla! Jalla!) 
   
 Ja, och jag snackade med Jamil.  

 Han gör tårtan, tio våningar minst!  

I tabell 9 kan man se att impressiva signaler som indikerar identifikation endast förekommer i 

Jalla! Jalla! Det kan tolkas som att det är sådana drag som karaktäriserar en rollfigur som inte 

undertextas, småorden som tas ofta bort eftersom de inte tillför innehållet något. De identi-

fierande signalerna som förekommer i materialet visar i det här fallet på en talare som inte har 

svenska som modersmål.   
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Tabell 9 Antal förekomster av strykning av impressiva signaler, identifikation 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 0 
Jalla! Jalla! 191 7 
Så som i himmelen 85 0 
Wallander 143 0 

4.1.8 Strykning av tilläggsinformation 

Tilläggsinformation är sådana enheter som specificerar utsagan på något sätt. I exempelvis 

(27) ser man att mamman står längre bort i bild och detta behövs därmed inte skrivas ut 

explicit. I vissa fall som i (26) kan man däremot mena att viss väsentlig information förs-

vinner, men eftersom denna information är till för att just specificera utsagan mer noggrant, 

går inte kärninformationen förlorad. För handlingen i stort har inte specificeringen någon 

betydelse, alltså har undertextaren valt att styrka denna information. Varje strykning måste 

alltid ses i sitt sammanhang i resten av filmen, som handling (26) och de visuella kompo-

nenterna (27) och (28). 

(26) hans namn fanns med i ett tillslag i Helsingborg för fyra år sen kunde ju aldrig 

bevisa nåt (Wallander) 

   
 Hans namn dök upp i ett tillslag,  

 men vi hade inga bevis. 

(27) A: Var är mamma? (Jalla! Jalla!) 

 B: Ja, det är väl hon som står å matar gässen där uppe 
   
 -Var är mamma? 

 -Det är väl hon som matar gässen? 

(28) Jaså de e han konstnärsjäveln (Så som i himmelen ) 

  

 Jaså, det är konstnärsjäveln. 

Det förekommer även tillägg som specificerar en talares attityd till utsagan. Genom att stryka 

dessa tillägg kan en rollfigur framstå som mindre nyanserad och säker på sin sak, men 

kärninformationen kvarstår (jfr avsnitt 4.2.5). 

(29) det är faktiskt jag som leder kören (Så som i himmelen ) 

   
 Det är jag som leder kören.  

(30) de ä ju för fan underbart! (Hundraåringen) 
   
 Det är för fan underbart! 

(31) Han ska ju bara lyssna. Vi måste ju ändå träna (Så som i himmelen) 

   
 Han ska bara lyssna. 

 Vi måste ändå träna. 

I tabell 10 kan man utläsa att det inte är några större skillnader mellan filmerna i antal 

förekomster av strykning av tilläggsinformation. Hundraåringen har flest förekomster av 

strykningar av tilläggsinformation. Då tilläggsinformation är sådan som specificerar utsagan, 
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kan dessa ord (ofta adverb) strykas eftersom de inte tillför någon ny information till utsagan 

utöver kärninformationen – filmen förmedlar genom bilden information som inte behöver 

skrivas ut explicit, utan tittaren får denna information genom filmen.  

Tabell 10 Antal förekomster av strykning av tilläggsinformation 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 44 
Jalla! Jalla! 191 25 
Så som i himmelen 85 23 
Wallander 143 23 

4.1.9 Tillägg 

Tillägg görs både inom och utom texten. Först redovisas tillägg inom texten och därefter 

tillägg utom texten. Tillägg inom texten är ord som läggs till i undertexten och tillägg utom 

texten är sådan information som läggs till utanför, exempelvis skyltar. 

Tillägg inom texten är ord eller enheter som läggs till yttrandet. Det kan vara enstaka ord 

eller en hel sats. I det följande markeras tillägget med fetstil. De tillägg som förekommer 

syftar till att göra utsagan till en komplett sats, vilket är viktigt i undertexten. Enligt exempel-

vis Pedersen (se avsnitt 2.2.1) ska undertexter vara semantiskt och syntaktiskt självbärande, 

och för det krävs det att raderna är fullständiga satser, eller binds ihop med efterföljande block 

för att på så sätt bilda en fullständig mening genom textstrukturerande enheter (jfr avsnitt 

4.2.4). Därmed blir undertexten också läsbar. 

(32) Bra där har vi (Jalla! Jalla!) 
   

 Bra! Där har vi det. 

(33) Paolo Salino inne tre månader för innehav (Wallander) 
   
 Paolo Salino satt inne 

 tre månader för innehav.  

(34) Bara tog honom (Wallander) 
   
 De bara tog honom!  

(35) jävla rävjävel fan få käka käka för sista gången (Hundraåringen) 
   
 Jävla rävjävel.  

 Nu ska du  fan få käka för sista gången!  

Tillägg inom text kan också handla om att kompensera för när en talare inte säger något, utan 

bara mumlar eller låter som svar, och då specificeras dessa ljud i undertextningen. Att komp-

ensera för när en talare bara gör ett ljud blir naturligt när det handlar om att undertexta för 

icke-hörande eftersom de då inte kan höra att personen i fråga inte kan höra att rollfiguren gör 

ett ljud ifrån sig och därmed måste detta skrivas ut explicit.  

(36) [obestämbart mummel] (Hundraåringen) 
   

 Va? 

(37) [höpp höpp höpp höpp] (Hundraåringen) 
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 Stopp! 

I tabell 11 kan man se att Så som i himmelen inte har ett enda tillägg inom texten. Detta 

faktum stödjer uppfattningen att Så som i himmelen i hög grad verkar ha undertextats orda-

grant, vilket i sin tur kan bero på att filmen har ett långsamt tempo. Vid långsamt tal får det 

nämligen plats mer av talet i ett textblock, än vid snabbt tal. Det förekommer överlag inte 

många tillägg, vilket kan bero på att undertextning handlar om att reducera och redigera 

information – inte att lägga till information (om det inte är nödvändigt). Flest antal tillägg 

inom texten har Hundraåringen, vilket kan bero på att huvudpersonen ofta pratar i ofull-

ständiga meningar som behöver göras fullständiga i undertexten för att de ska vara läsbara. 

Tabell 11 Antal förekomster av tillägg inom texten 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 18 
Jalla! Jalla! 191 6 
Så som i himmelen 85 0 
Wallander 143 13 

Vad gäller tilläggen utom text, dvs. skyltarna, är de olika utformade. I Jalla! Jalla! är de 

utformade med versaler och inom parentes, medan de i Wallander är skrivna i högerkanten 

utan särskild typografisk utformning. Märk skillnaden i hur man markerar samma fenomen. I 

vissa fall används endast ett substantiv, medan i andra en hel sats. Wallander besjälar 

dessutom skyltarna genom att specificera med namn vem det är som utför handlingen som 

inte syns i bild. Skillnaderna i hur man rent typografiskt markerar tilläggen utom text, dvs. 

med versaler eller inte, gör ingen direkt skillnad för funktionen, men möjligtvis kan gemener 

smälta in i bilden bättre än versaler. Dessutom gör det faktum att skyltarna anger namn att 

upplevelsen blir mer personlig, dock måste man som tittare hålla reda på vem som är vem, 

vilket kanske inte alltid är helt tydligt med tanke på att det förekommer strykningar av 

mottagarframhävande enheter (se avsnitt 4.2.6).  

(38) (MOBILEN RINGER) (Jalla! Jalla!) 

(39) Mobiltelefon (Så som i himmelen ) 

(40) Jussi skäller (Wallander) 

(41) Hundskall (Så som i himmelen ) 

(42) Lenas sång (Så som i himmelen ) 

(43) (DJUP SUCK) (Jalla! Jalla!) 

(44) (DUSCH) (Jalla! Jalla!) 

(45) Malins röst hörs dovt (Wallander) 

(46) Bilen låses upp (Wallander) 

(47) Det knackar på dörren (Wallander) 

I Jalla! Jalla! förekommer det även versaler i undertexten som specificerar vem det är som 

talar. Det är en strategi som inte förekommer i de andra filmerna och hjälper tittaren att ytter-

ligare förstå sammanhanget i filmen, där de polysemiotiska effekterna inte är tillräckliga för 

att skapa ett sammanhang för den icke-hörande tittaren. I Jalla! Jalla! används denna strategi 
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om det inte syns någon talare överhuvudtaget i bild, vilket gör att man måste skriva explicit 

vem det är som säger något utanför bilden.  

(48) FARSAN: Grattis, grattis, grattis!  

(49) MÅNS: Roro…  

Tillägg utom texten, det vill säga skyltar i bilden som beskriver sådant om endast hörs och då 

inte heller syns visuellt i bilden. I tabell 12 kan man se att det i Hundraåringen inte före-

kommer en enda skylt, medan Jalla! Jalla! innehåller 13, Wallander åtta stycken och Så som i 

himmelen fyra.  

Infogningen av skyltarna beror på hur filmen är klippt. Ju mer som händer utanför bild 

desto fler skyltar kan behövas infogas. I Wallander händer det saker utanför bild på grund av 

att det är en deckare där filmupplevelsen byggs upp av spänningsmoment som kan bestå i att 

tittaren faktiskt inte ska veta vem som säger något, eller vad som sker utanför bild, men för en 

icke-hörande måste detta ändå tydliggöras. Hundraåringen däremot är mer rakt berättad vilket 

innebär att tittaren ser allt som händer, vilket kan motivera noll-förekomsten av skyltar. Det 

finns dock episoder där man kan tycka att det skulle ha varit motiverat med en skylt, som till 

exempel vid en scen där en elefant trumpetar i bakgrunden vilket inte undertextas, men roll-

figurerna kommenterar det vilket resulterar i att undertexten, för en som inte hör elefanten, ter 

sig något lösryckt ur sitt sammanhang. Att Jalla! Jalla! har många skyltar beror kanske mer 

på undertextarens personliga bedömning av behovet av skyltar. 

Tabell 12 Antal förekomster av tillägg utom text 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 0 
Jalla! Jalla! 191 13 
Så som i himmelen 85 4 
Wallander 143 8 

4.1.10 Typografisk kompensation  

Det som försvinner av impressiva signaler kompenseras ibland med typografiska lösningar: 

citattecken, kursiv stil och versaler utropstecken tre punkter. Det som upprepas kompenseras 

också typografiskt genom exempelvis tre punkter eller utropstecken. Den typografiska komp-

ensationen syftar till att en icke-hörande tittare ska kunna tolka filmen på samma vis som en 

hörande tittare, dvs. man markerar exempelvis emfas, tvekan och avbrytande genom typo-

grafiska tecken.  

Tre punkter används för att markera tvekan, om talaren talar sluddrigt eller inte avslutar 

en mening, men det kan också användas i de fall allt som talaren säger inte får plats på raden 

eller för att kompensera för en upprepning (se exempel 9 i avsnitt 4.2.3). De används också 

för att markera att någon blir avbruten. Det yttrande som blir avbrutet kompletteras då med tre 

punkter:  

(50) A: Å förra året så hade Malmöpolisen uppsikt över honom  (Wallander) 

 B: (avbryter) Förra året så förföljde ni oss dag å natt 
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 -Förra året hade Malmöpolisen…  

 -Ni förföljde oss dag och natt.  

I Hundraåringen fungerar kursiv stil som markör för berättarrösten:  

(51) Den första som tjöt över mig var mor  (Hundraåringen) 
   
 Den första som tjöt över mig var  mor. 

Kursiv stil används även för att markera att talaren befinner sig på annan plats än talaren i 

bild, till exempel vid ett telefonsamtal. Det används också, men endast i Jalla! Jalla! för att 

markera språk som inte är svenska (52), och även för att uttrycka emfas när talaren verkligen 

betonar ett ord (53). 

(52) Är du fit for fight? (Jalla! Jalla!) 
   
 Är du fit for fight? 

(53) Jag ÄR hemma när du kommer (Så som i himmelen ) 
   
 Jag är hemma när du kommer. 

Utropstecken används främst för att markera hur talaren yttrar sig, exempelvis om hen skriker 

eller gråter eller för att uttrycka en uppmaning. Det används också för att understryka emfas 

(54). Utropstecken används även ibland för att kompensera för strykning av replik eller av en 

upprepning som rollfiguren gör för att hen är upprörd (55). 

(54) Nää nu driver du med mig nu får du ge dig  (Hundraåringen) 
   
 Nu driver du med mig! 

(55) Nej, nej, nej, nej, nej  (Hundraåringen) 
   
 Nej, nej, nej! 

Citattecken används för att markera att ett yttrande inte är en direkt uppmaning till samtals-

partnern utan istället en markering att talaren förställer rösten eller pratar i tredje person, eller 

också för att markera ett citat. I Så som i himmelen används även citattecken för att markera 

språk som inte är svenska, till skillnad från Jalla! Jalla! där kursiv används (se exempel 52). 

(56) Jeg er ikke helt sikker, sa normannen, men jeg tror de er han i kista  (Så som i 

 himmelen)  
   
 "Jeg er ikke sikker", sa normannen,  

 "men jeg tror det er han i kista." 

(57) Moms Måns samma (Jalla! Jalla!) 
   
 ”Moms, Måns” - samma.  

(58) Hela tiden du säger jag vill inte jag vill inte  (Jalla! Jalla!) 
   
 Du säger jämt: ”Jag vill inte.”  

I särskilda fall kombineras två olika typer av grafisk kompensation för att markera två olika 

typer av information. I Så som i himmelen markeras att en rollfigur sjunger både med kursiv 
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stil och med ett tillägg utom text som talar om att någon sjunger, se exempel (42) i avsnitt 

4.1.9. I (56) handlar det om att en kvinna skriker utanför bild, där det kursiva markerar att 

något sker utanför bild, och utropstecken det faktum att hon skriker.  

(59) Nej nej!!! (Så som i himmelen ) 

   
 Nej! Nej! 

Sammantaget fungerar den typografiska kompensationen för den icke-hörande som just 

kompensation för de element i filmen som en hörande uppfattar genom tonfall, instämmande 

mummel och genom att man hör skillnad på vem som talar genom varje persons unika röst. 

Den typografiska kompensationen fyller därför en viktig funktion när det gäller att ge en icke-

hörande tittare samma upplevelse av filmen som en hörande tittare.  

I tabell 13 kan man se att det är vanligt att använda sig av operationen typografisk kom-

pensation. Flest förekomster finns i Hundraåringen, vilket kanske kan bero på att under-

textaren, i högre grad än de andra, tyckt att det varit viktigt att indikera sådan information (jfr 

avsnitt 4.2.9). Varje undertextare har ett eget ansvar att utforma sina undertexter så som hen 

önskar, vilket gör att såväl användning av typografisk kompensation som tillägg utom text 

kan vara avhängig undertextaren (jfr avsnitt 4.1.3). 

Tabell 13 Antal förekomster av typografisk kompensation 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 110 
Jalla! Jalla! 191 76 
Så som i himmelen 85 48 
Wallander 143 29 

4.1.11 Övrigt 

I kategorin övrigt ingår sådana operationer som inte kan kategoriseras inom de andra opera-

tionskategorierna. I de flesta fall är detta en syntaktisk förändring som innebär att man skrivit 

om hela meningen (60), men det kan även handlar om lexikala utbyten (61) eller modala 

utbyten (62). Man förkortar långa satser till kortare uttryck (63) i syfte att behålla kärninfor-

mationen inom de begränsningar mediet har (läsbarhet, teckenmängd, liggtid). I (60) har den 

syntaktiska förändringen även inneburit att ordföljden korrigerats, men det medför då att det 

multietniska språkdraget försvinner. 

(60) hela tiden du säger jag vill inte jag vill inte (Jalla! Jalla!) 
   
 Du säger jämt: "Nej, jag vill inte."  

(61) de är en å en annan som har skrikit på mig i mina dar  ja de är allt från stinsar till 

 diktatorer. (Hundraåringen) 
   
 Det är många som har skrikit på mig,  

 allt från stinsar till diktatorer. 

(62) de var ett skitförslag å det kommer styrelsen fatta ( Wallander) 

   
 Det var ett skitförslag 
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 och det lär styrelsen fatta.  

(63) Att jag alltid ska träffa såna jävla idioter. Jag dras till dom där (Hundraåringen) 
   
 Jag dras till såna där idioter! 

Ibland handlar det om att göra om en fråga till ett påstående (64), vilket man kan göra för att 

undvika att tittaren förväntar sig ett svar, vilket sparar en textrad. Det gör att man kan förkorta 

och ta bort repliker i undertexten och därmed göra en effektiv redigering. I (65) har den talade 

meningen förkortats ned på all specificerande information och uttrycker bara kärninfor-

mationen. Likaså har man i (66) valt att förkorta två satser med ett uttryck (varken…eller), 

vilket sparar tid och tecken, men behåller kärninformationen.  

(64) Den blir helt slak? Har du kollat upp det?  (Jalla! Jalla!) 

   
 Så den är slak. Har du kollat det?  

(65) ja det här är naturl igtvis en fråga för kyrkorådet å det tar alltid sin tid  (Så som i 

 himmelen) 
   
 Kyrkorådet avgör, och det tar tid.  

(66) Om om du inte vill gifta dig och jag inte vill gifta mig varför ska vi säga till dom 

 att vi ska gifta oss? (Jalla! Jalla!) 
   
 Om varken du eller jag vill, varför 

 ska vi då säga att vi gifter oss? 

I vissa fall byts en nominalfras ut mot ett anaforiskt pronomen (67) (här: ”mammas brud-

klänning” mot ”den”). Det görs för att undvika upprepning av ”mammas brudklänning” som 

redan nämnts flera gånger i ett tidigare replikskifte. Undertextaren sparar då in tecken, men 

tittaren förstår fortfarande att det är brudklänningen rollfigurerna pratar om. Undertexten blir 

kort och koncis i och med att endast kärninformationen uttrycks.  

(67) A: Jag vill inte ha mammas brudklänning. Den är så ful. (Jalla! Jalla!) 

 B: Den är inte ful. Du är jättesöt i mammas brudklänning  
   
 -Jag vill inte ha den, den är så ful.  

 -Nej, du är jättesöt i den.  

I tabell 14 kan man se att det bara finns en enda förekomst som kan kategoriseras som övrigt i 

Så som i himmelen. Det handlar om exempel (65) där undertextaren förkortat en lång mening i 

talet till en förkortad sats som får plats på en rad för att kärninformation i dialogen som de två 

rollfigurerna för ska kunna förmedlas som just en dialog i undertexten. 

Tabell 14 Antal förekomster av övrigt 

Film Antal rader med operation Antal förekomster 
Hundraåringen 153 11 
Jalla! Jalla! 191 26 
Så som i himmelen 85 1 
Wallander 143 23 
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4.1.12 Sammanfattande jämförelse mellan filmerna 

I detta avsnitt jämförs filmerna sinsemellan avseende de olika operationerna. Resultatet visar 

att de operationer som förekommer alla fyller en funktion och att vissa operationer förekom-

mer i högre frekvens än andra. Det kan bero på att den företeelse (t.ex. upprepningar) som 

operationen betecknar kanske är vanlig i talspråk eller i en viss genre, och därmed finns det 

mer man kan stryka. Den vanligaste strategin i materialet är att inte genomföra någon 

operation – undertexterna är alltså i stor utsträckning ordagrant undertextade. De andra opera-

tionerna kan vara betingade av de olika genrer som filmerna tillhör. En snabb och talspråklig 

film som Jalla! Jalla! kräver fler operationer än en långsam film som Så som i himmelen i 

och med att det finns mer att undertexta (utan att lägga någon som helst värdering i ”långsam” 

och ”snabb”). 

Skillnaderna i kategorin ”Ingen operation” (avsnitt 4.1.1) visar att trots att det uttagna 

materialet är lika långt innehåller filmerna inte lika många rader undertext, och varje rad inne-

håller inte heller lika många operationer. Att de 15 minuterna därmed innehåller olika mycket 

konkret material kan bero på att genren skiljer sig åt mellan filmerna och att filmerna i sig 

skiljer sig mycket åt. Wallander som är en deckare bygger sin filmupplevelse på spänning och 

dramaturgiska effekter som inte alltid uttrycks just genom talet, vilket är det som genererar 

undertextrader. I Jalla! Jalla! däremot har dialogen en mer framträdande roll och det multi-

etniska språkbruket är en väsentlig del av filmens identitet. 

När det gäller operationen ”Strykning av repliker” (avsnitt 4.1.2) uppvisar den inga större 

skillnader mellan filmerna. Replikstrykningarna som förekommer påverkar i de flesta fall inte 

turordningen i ett samtal på ett sådant sätt att tittaren inte kan följa med i handlingen. Någon 

gång ibland kan vissa replikskiften te sig osammanhängande om man bara läser undertexterna 

utan den polysemiotiska kontexten. Bild, ljud och undertexterna samspelar vilket gör att den 

information som eventuellt går förlorad i ett replikskifte förmedlas genom andra element som 

exempelvis rollfigurernas kroppsspråk och interaktion.  

”Strykningar av upprepningar” utmärks (avsnitt 4.1.3) av Jalla! Jalla! och Hundra-

åringen som uppvisar flest förekomster, vilket kan bero på att båda filmerna innehåller roll-

figurer som till sin personlighet är nervösa av sig och därför upprepar sig. I Hundraåringen 

markeras huvudpersonens ålder genom att han upprepar sig, vilket stryks i undertexterna.   

När det gäller ”Strykning av textstrukturerande enheter” (avsnitt 4.1.4) är det ingen film 

som särskiljer sig särskilt från de andra. Det kan bero på att de textstrukturerande enheterna 

ofta är subjunktioner och konjunktioner, något som är vanligt i såväl tal som skrift. Att de 

stryks i undertexten kan bero på att textblocken måste vara självständiga enheter som ska 

kunna läsas fristående och därmed behöver man inte binda samman textblocken med var-

andra. I talspråk däremot kan man tala i långa meningar utan att ”sätta punkt”, vilket gör att 

man i undertexterna måste sätta punkt någonstans. Därmed kan man i undertexterna stryka 

subjunktioner och konjunktioner som i talspråket kan binda ihop långa resonemang, men som 

i skrift inte blir läsbara och sammanhängande.  

”Strykningar av metaspråkliga kommentarer” (avsnitt 4.1.5) uppvisar ungefär lika antal 

förekomster i alla filmer. Metaspråkliga kommentarer använder en person för att gardera sig 

mot det som hen just uttryckt. Det är i materialet vanligt förekommande i talet och därmed är 

detta ett fenomen man kan stryka i undertexterna, även om man då skulle kunna hävda att 
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vissa nyanser i utsagorna går förlorade när undertexterna inte speglar talarens inställning och 

förhållningssätt till det som hen precis har sagt.  

Inom operationen ”Strykning av mottagarframhävande enheter” (avsnitt 4.1.6) särskiljer 

sig Wallander genom att den bara har fem förekomster av strykningar, medan Jalla! Jalla! 

har 33. Det kan betyda att mottagarframhävande enheter överhuvudtaget i Wallander inte är 

vanligt förekommande, och därmed finns det heller ingenting att stryka, eller att de få som 

förekommer faktiskt har inkluderats i undertexterna – till skillnad från Jalla! Jalla! där språk-

bruket är ett annat. Eftersom jag inte undersökt hela filmen är det svårt att uttala sig om hur 

vanligt det är att rollfigurerna framhäver varandra, men det kan vara så att filmen utifrån sin 

genre, spänning skapas genom scenerna snarare än dialogen, förlitar sig på att tittaren följer 

handlingen visuellt.  

Kategorin med operationen impressiva signaler skiljer sig åt vad gäller signaler som ger 

indikation och signaler som ger identifikation (avsnitt 4.1.7). Vad gäller impressiva signaler 

som ger indikation är detta en relativt vanligt förekommande strategi, vilket kan bero på att 

det är svårt att i skrift återge hur någon genom sitt tal uttrycker hur hen känner sig. Däremot 

är det bara Jalla! Jalla! som har impressiva signaler som ger identifikation, vilket beror på att 

det är den film som tydligast innehåller drag som kan indikera en persons bakgrund. I det här 

fallet handlar det om en multietnisk kulturell bakgrund som gestaltas genom rollfigurernas 

språkbruk, vilket karaktäriseras genom omvänd ordföljd och ordval, något som inte speglas i 

undertexterna. Eftersom de andra filmerna i princip består av talare av svenska som moders-

mål är detta inte något som i undertexterna behöver tas i beaktande. 

”Strykningar av tilläggsinformation” är också en vanlig strategi (avsnitt 4.1.8) och före-

kommer i liknande utsträckning i alla filmer. Det kan ha att göra med att tittaren förväntas 

följa handlingen visuellt – det som syns i bild behöver inte skrivas ut explicit i undertexterna. 

Tillägg både inom texten och utom texten skiljer sig åt (avsnitt 4.1.9). Så som i himmelen 

har inte ett enda tillägg, medan Hundraåringen har 18. Det kan bero på att rollfigurerna i Så 

som i himmelen har ett mer manusbundet tal än Hundraåringen och därmed behöver inte 

undertexterna kompletteras för att de ska vara fullständiga satser, medan antalet tillägg inom 

texten i Hundraåringen delvis beror på att huvudpersonen inte talar i fullständiga satser som 

då måste kompletteras för att bli läsbara. 

Vad gäller tillägg utom text, dvs. skyltar, är det tydligt att respektive undertextare har 

tänkt olika. Jalla! Jalla! har flest, medan Hundraåringen inte har en enda. Undertextaren i 

Jalla! Jalla! har förmodligen ansett sig behöva komplettera filmen med skyltar i större utst-

räckning än Hundraåringen. Vad som behöver kompletteras eller inte, är upp till under-

textaren själv (och eventuella riktlinjer från uppdragsgivaren), vilket gör att användandet av 

skyltar blir högst individuellt från undertextare till undertextare. Det är viktigt att komma 

ihåg, som Gottlieb menar, att undertextaren inte redigerar i filmen, utan endast lägger till ett 

element (se avsnitt 2.1). 

Att använda sig av operationen typografisk kompensation är också vanligt men Hundra-

åringen utmärker sig genom att ha flest förekomster (avsnitt 4.1.10). Hundraåringen använ-

der sig alltså av typografisk kompensation snarare än skyltar för att förmedla filmens känsla 

(eftersom typografisk kompensation men främst tillägg utom text syftar till att kompensera 

sådant som inte en icke-hörande kan ta till sig).  
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I kategorin ”Övrigt” skiljer sig filmerna inte åt (avsnitt 4.1.11), förutom Så som i him-

melen som bara har en förekomst. Det handlar om att reducera långa meningar till kortare och 

i Jalla! Jalla! om att korrigera ordföljden. Handlingen i Så som i himmelen går långsamt och 

har bara talare med svenska som modersmål, vilket gör att förändringar i syntax och ordval 

inte är nödvändiga. 

Sammanfattningsvis skiljer sig inte filmerna åt i frekvens vad gäller val av strategi om 

man har i åtanke att varje film innehåller olika antal rader med operationer. Varje film upp-

visar alla strategier, förutom impressiva signaler som ger identifikation, där Jalla! Jalla! sär-

skiljer sig särskilt genom att vara den enda där detta förekommer. Likaså gäller det Hundra-

åringen som inte har ett enda tillägg utom text (skylt) och Så som i himmelen har inte ett enda 

tillägg inom text.  

Sammantaget kan man utifrån resultatet dra slutsatsen att undertexterna i sig inte gene-

rerar några problem som skulle ge anledning att irritera sig på undertexterna – man redigerar 

egentligen inte i filmen, utan lägger bara till ett element. Att inte ha en operation överhuvud-

taget är den vanligaste strategin, vilket innebär att filmerna i huvudsak är ordagrant under-

textade. Den icke-hörande tittaren ges därmed möjlighet till att följa handlingen i samma 

utsträckning som den hörande tittaren. Det går alltså ingenting innehållsmässigt förlorat i un-

dertexterna och således innebär det att det inte är någon skillnad mellan talet och undertexten, 

vilket är vad en hörande tittare lägger märke till och irriteras av. Däremot kan vissa nyanser 

blekna, men denna eventuella förlust torde för en icke-hörande tittare inte göra någon skillnad 

eftersom hen inte kan göra den jämförelsen.  

4.2 Intervju med undertextare 

I detta avsnitt presenteras intervjun med undertextarna på SVT. Först presenteras den del av 

intervjun som rör verksamheten undertextning och då just SVT, därefter den del där 

diskussionen rör aspekterna tillgänglighet, attityder och vad jag har valt att kalla yrkesstolthet, 

vilket rör aspekter kring kvalitet på undertextning. Till sist presenteras undertextningens mer 

konkreta sida i relation till översättning. 

4.2.1 Verksamheten 

De båda programtextarna har lång arbetserfarenhet av intralingval undertextning och har 

arbetat på SVT i flera år. Vad gäller särskilda riktlinjer har programtextarna på SVT inte 

några specifika sådana, förutom ett litet häfte med grundläggande information om exempelvis 

hur länge ett block ska ligga i bild. De tidkodar allting själva, vilket innebär att de klipper 

materialet i textblock, och bestämmer när det ska in i bild och hur länge varje textblock ska 

ligga i bild. Enligt programtextarna arbetar de efter en slags grundregel där ”hälften ska bort”. 

Det innebär att hälften av antalet förekommande ord i talet ska redigeras bort i under-

texten, men de menar även att de samtidigt är väldigt fria ”att göra vad vi vill, så länge ligg-

tiderna är bra”. Ett helt textblock med två rader ska ligga i bild i 6 sekunder. Graden av infor-

mation som redigeras bort beror därmed på hur talet är – talar en person väldigt sakta kan man 
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ofta texta exakt vad talaren säger, medan om en person talar väldigt snabbt, krävs det mer 

redigering för att kärninformationen ska få plats inom ett textblock på 6 sekunder.  

Vissa personer är därmed svårare än andra att texta, beroende på hur informationstungt 

personens yttrande är och hur snabbt personen talar. Ju mer informationstungt och snabbt talet 

är, desto mer måste strykas och redigeras ned och därmed är det både mer tidskrävande och 

mer kompetenskrävande. Det är där kompentensen ligger. En programtextare säger att: ”Det 

talar vi mycket om – redundans. Det här med omtag och alla småorden som ska bort. Det 

handlar ju mer om att plocka bort saker än att skriva om, skulle jag säga.” Enligt program-

textarna ligger det svåra i sådana fall där det inte finns småord att skala bort, utan allt 

personen säger är ungefär lika viktigt. Då handlar det om att ersätta med synonymer och att 

”ta bort resonemang som mynnar ut i ingenting” (Intervjun).  

En programtextare menar även att: ”Generellt så blir ju inte de stora svårigheterna när det 

är en person som snackar fort, utan när det är flera människor som debatterar och avbryter 

varandra”, och får medhåll från den andra programtextaren: ”Om det till exempel är tre 

stycken på 4 sekunder. Det går ju inte. Då måste ju någon bort”. Undertexter går ut på att 

korta ned informationen till kärninformationen, men det gäller att hålla sig till huvudprincipen 

som är att ”texten ska följa talet” (Intervjun). Om talet är sådant att det krävs att man ”stuvar 

om i mitten, så är det bra om man känner igen första och sista ordet – att det är samma i talet 

och texten” (Intervjun). Skälet till detta är att det då är lättare för mottagaren att följa med. 

Men som en programtextare uttrycker det: ”Jag skulle hellre ta bort en hel mening än att byta 

bort ett ’inte’ mot ett ’ej’. Det ska fortfarande kännas som en talad text, liksom, eller som talat 

språk” (Intervjun).  

De negativa attityder till undertextning som förekommer tar sig uttryck i att det kommer 

in klagomål från allmänheten till SVT: ”Folk har så mycket åsikter om att det är så dåligt. 

’Det är så fult.’ Vissa tycker att man borde kunna välja bort undertextningen för ’den stör så 

mycket’”. Programtextarna anser dock att det är svårt att veta vad som beror på att under-

textningen faktiskt är dålig och vad som beror på digitalboxarna man har hemma (Intervjun). 

Ofta ligger ett block inte kvar längre än någon sekund. ”Det känns ju lite surt, att man har 

suttit och verkligen trixat med det här och dragit ut på tiderna och försökt… Skarven ska ligga 

i bildväxlingen och så vet man att det kommer bli fel hemma hos folk ändå” (Intervjun). 

Programtextarna menar att en liten tröst är att alla undertextningar på SVT-play ändå ska se ut 

som de ska: ”Allt ska väl vara perfekt där vi la det” (Intervjun). Det finns således problem 

som programtextarna inte kan göra något åt. ”Vägen till det digitala är inte alltid självklar”. 

Det handlar alltså om att göra undertextarna och undertexterna rättvisa. Undertextarna 

lägger ner mycket tid och arbete som måste synas i de digitala medierna. Kan inte de digitala 

enheterna då visa undertexterna så som de är tänkta, framstår de som dåliga och då kan det ju 

tänkas att attityderna blir negativa.  

4.2.2 Tillgänglighet, attityder och yrkesstolthet 

I relation till tillgänglighet är undertextning generellt en engagerande och just nu mycket 

aktuell fråga som genererar såväl positiva som negativa attityder (se avsnitt 1). Program-

textarna menar att den svensk-svenska undertextningen har blivit mer synlig de senare åren. 
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En anledning tror de kan vara SVT-play, där användaren kan få undertexten genom att trycka 

på en knapp och välja om hen vill ha undertextning eller inte: ”Och det är väl ett kortare steg 

än att gå in på 199 på text-tv…” (Intervjun).   

Generellt sett anser programtextarna att det är bra att det blir mer undertextning på bio, 

men att problemet ligger i kvaliteten. Det är den dåliga kvaliteten som ger tittare negativa 

attityder, vilket märks i kommentarer på internet (se avsnitt 3.2). Det handlar alltså om att ge 

undertextningen högre prioritet och därmed mer ekonomiskt stöd, vilket skulle ge bättre 

undertexter, vilket i sin tur skulle leda till mindre irritation.  

En programtextare menar att problemet med undertextning på bio uppstår om man skulle 

använda dvd-undertexterna på bio eftersom dessa ofta inte har någon högre kvalitet. Bioun-

dertexter skiljer sig nämligen från dvd-undertexter i det att vid undertexter på bio kan ett 

textblock innehålla fler tecken och därmed mer information (om än marginellt) eftersom bio-

duken är större än en tv-skärm. Därför kan man inte använda dvd-undertexter rakt av på bio. 

Problemet, menar en programtextare, består då i att det ofta finns många versioner av en dvd-

undertext och det är få filmproducenter som satsar på svenskundertextningen, vilket ger 

dåliga undertexter: ”Och lägger man ut det [dvd-texterna] som biotexter för alla. Det är klart 

att det kommer ge mycket irritation” (på grund av den dåliga kvaliteten). Den andra program-

textaren håller med och menar att: ”Det drar ner hela genren, och för en stor filmproduktion 

på flera miljoner borde en kostnad för undertextning på några tusen inte vara något man 

sparar in på. Det är ju jättemärkligt!” (Intervjun). Även om branschen går back så ”är det ju en 

tillgänglighetsfråga” (Intervjun). 

Dessutom är det inte bara hörselskadade som behöver svensk undertextning, utan 

personer som inte har svenska som modersmål till exempel är också betjänta av undertext-

ningen (Intervjun). Detta faktum styrks även av forskning som menar att även exempelvis 

inlärare av språk har nytta av undertexter (se avsnitt 2.1).  

Vad gäller attityder till undertextning menar programtextarna att det uppstår en skillnad i 

hur undertextarna uppfattas, vilket kan ge upphov till olika attityder. Medan programtextarna 

som jobbar med undertextning själva, vet och tycker att ett textblock ska ligga inne i 6 

sekunder på grund av lästiden, så uppfattar tittaren det bara som att ”cliffhangern” förstörs om 

man hinner läsa den innan man hör den eftersom den ligger i bild längre än repliken varar 

(Intervjun). De förstår ändå problematiken då det är svårt att låta bli att läsa undertexten om 

den finns. Men de påpekar båda bestämt att: ”Det är ju en tillgänglighetsfråga. Det är 

viktigare. Alla ska med!”.  

Programtextarna menar att en anledning till de negativa attityderna kan vara att det är en 

fråga om vana. Är folk vana vid att titta på film utan undertexter hemma, blir det kanske 

störande om man tittar på film på bio med undertexter eftersom man då inte är van vid hur 

sådana saker som ”cliffhanger” hanteras i undertexterna (Intervjun). 

Poängen är att det är skillnad på att undertexta som amatör och att arbeta med under-

textning professionellt som yrke i och med att arbetsförhållandena ser så olika ut, vilket 

påverkar kvaliteten på undertexterna – för en god kvalitet kräver mer arbete. Det handlar 

bland annat om att professionella undertextare har tid och råd att göra extra efterforskningar 

för att undvika exempelvis allvarliga missförstånd, vilket i slutändan ger ett bättre resultat: 

”Då blir man så himla nöjd att man lagt den där extra kvarten” (Intervjun). De kallar efter-
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forskningen för ett ”detektivjobb” och menar samtidigt att detta är bland det roligaste med 

arbetet och att ”vi har den lyxen”.  

Problematiken ligger i, menar den ena programtextaren, att: ”Det stora dilemmat med text 

på alla filmer, det är väl att skulle vi göra en bra text till en film så skulle inte den störa någon 

tror jag”, eftersom: ”En bra undertext, den ska inte märkas överhuvudtaget” (Intervjun). En 

bra undertext följer filmen så bra att tittaren inte lägger märke till den – den blir en naturlig 

del av filmen eller tv-programmet.  

Något som diskuteras i bl.a. Remael (2007) är om det ska finns krav på utbildningar i 

specifikt undertextning. SVT har, eller har haft, krav på två terminers studier i svenska för 

programtextare (Intervjun). Såvitt de intervjuade programtextarnas vet finns det ingen utbild-

ning i undertextning. Det finns däremot en folkhögskoleutbildning för att bli nyhetstextare, 

vilken mer är en kurs i att lära sig skriva snabbt på ett speciellt tangentbord. Där används 

nämligen ett tangentbord som bygger på stavelser för att man ska kunna skriva snabbare. 

Programtextarna menar att det ”inte nödvändigtvis” behövs en utbildning, utan menar att de 

kan lära upp nya internt. De tänker att en sådan utbildning förmodligen skulle vara ganska 

kort, men anser samtidigt att en utbildning ändå skulle kunna vara ett sätt att höja statusen på 

yrket: ”Det är faktiskt ingenting vem som helst kan göra […], utan det är ett speciellt tänk.” 

4.2.3 Undertextning och översättning 

Liksom man inom olika teorier diskuterar undertextningens förhållande till översättning (se 

avsnitt 2.1), finns det även skillnader i praktiken mellan intralingvala undertextare och inter-

lingvala undertextare (undertextare som översätter). Översättningar undertextas alltid öppet, 

dvs. utan att man aktivt behöver välja att använda undertexten (Rönnlid 2013), vilket innebär 

att det är dessa som får motta mest reaktioner (och då ofta negativa) från tittare, även om 

programtextarna menar att den dolda textningen blivit mer uppmärksammad på sistone (se 

avsnitt 4.1.1). Pedersen (2011) menar att detta är något som skiljer översättning från under-

textning – just det faktum att mottagaren har både käll- och måltext framför sig och kan göra 

egna bedömningar gör att undertextning löper större risk att bli kritiserad än en översättning 

där mottagaren endast har måltexten att förhålla sig till (se avsnitt 2.2.1).  

På SVT skiljer sig översättarnas arbetssätt åt från programtextarnas (och nyhetstextarnas). 

En skillnad mellan översättarna och programtextarna är att programtextarna inte får hoppa 

över slutpunkten, vilket skulle kunna vara en lösning i brist på utrymme på raden eller om 

man har för många tecken. Detta tillvägagångssätt var något som tillämpades för ungefär 15–

20 år sedan (Intervjun). Enligt programtextarna förekommer det fortfarande på nyheterna att 

man inte sätter ut slutpunkten, men det är något ingen av dem skulle göra ”under några som 

helst omständigheter”. Den ena menar att de i egenskap av undertextare vet att man gjort så i 

ett syfte, men det vet inte tittaren, vilket gör att tittaren bara tycker det ser ”fel” ut. Den andra 

menar att det är ett sätt att inte ta sig själv på allvar i sin yrkesroll: ”Översättaren skulle aldrig 

i sitt liv skippa punkten, utan då får dom skriva om på något sätt. Jag tycker samma gäller för 

oss” (Intervjun). Det handlar om yrkeskompetens: ”Det är ju redigera vi kan. Hoppa över en 

punkt kan vem som helst. Men vi är faktiskt… Vi är ju bäst på att formulera oss. Det tycker 

jag nog” (Intervjun).  
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Sammanfattningsvis står kompetens och yrkesstolthet i centrum. Vare sig man arbetar 

som översättare där mottagaren endast har måltexten framför sig, eller om man arbetar som 

undertextare där mottagaren har både och, krävs det skicklighet för att bemästra båda hant-

verken. Det kan jämföras med det Gottlieb menar (se avsnitt 2.1); båda hantverken ställer sina 

krav på sin utövare, och för att få ett bra resultat krävs det att man kan hantera de krav som 

ställs inom det medium man arbetar. 

4.3  Strategier vid undertextning 

I detta avsnitt avrundas resultatet i syfte att förena filmmaterial, intervju och teori. Resultatet 

som filmmaterialet ger tyder på att filmerna i stor utsträckning har undertextats ordagrant i 

och med att den vanligast förekommande strategin är att inte genomföra någon operation (se 

avsnitt 4.1.12). Från intervjun med programtextarna på SVT (se avsnitt 4.2) framträder tre 

drag hos undertextningen på SVT: verksamheten i sig, aspekter som tillgänglighet, attityder 

och yrkesstolthet, och undertextning i kontrast till översättning i undertextning. 

Att undertexta är ett hantverk, vilket såväl Gottlieb (se avsnitt 2.1) som programtextarna 

anser. För att kunna avgöra vilken information som är viktigast att förmedla krävs skicklighet. 

Det är den redigeringen och avvägningen som gör undertextarnas kompetens till vad den är: 

”Vi är ju bäst på att formulera oss” (Intervjun). Förutom en god förståelse för vad som är 

viktigt finns det vissa regler att följa som att ”hälften ska bort”. Den grundar sig i att en 

undertext inte kan återge allt som sägs i talet, men ”det ska fortfarande kännas som en talad 

text, liksom, eller som talat språk” (Intervjun). 

Särskilt viktigt att redigera ner utsagorna till kärninformationen är det i Jalla! Jalla! där 

det förekommer dels att rollfigurerna pratar i munnen på varandra och avbryter, och de har 

dessutom ett multietniskt språkbruk som måste speglas i undertexterna för att det ska kännas 

som ”talat språk”. I Jalla! Jalla! karaktäriseras det multietniska språkbruket bl.a. av ordfölj-

den, som korrigeras i undertexten. Det kan då göra att tittaren får intryck av att yttrandet 

kommer från någon som har svenska som modersmål, vilket rollfiguren i själva verket inte 

har. Jalla! Jalla! är också den film som har flest operationer (se avsnitt 4.1.1), vilket kan bero 

på att det är en film med snabb rytm och många snabba dialoger som ska undertextas. Under-

textaren måste alltså identifiera kärninformationen så att tittaren kan följa handlingen. 

Programtextarna menar att när ett tal består av många småord och stakningar är det inte 

svårt att undertexta detta, utan det är när de talade utsagorna innehåller mycket väsentlig 

information som undertextningen blir svår. I mitt material syns detta faktum genom att det 

främst är upprepningar och repliker som stryks – man måste ta bort ”resonemang som mynnar 

ut i ingenting” (Intervjun). Även textstrukturerande enheter stryks i stor utsträckning, vilket 

beror på att textblocken måste vara semantiskt och syntaktiskt självständiga, vilket även 

Pedersen menar (avsnitt 2.1).  

Enligt programtextarna är grundregeln att ”hälften ska bort” och samtidigt ska ”texten 

låta som tal”, vilket blir en balansgång. Det visas i materialet av att impressiva signaler stryks 

i linje med principen där programtextarna menar att småorden ska bort, men i och med att de 

impressiva signalerna tas bort kan man mena att en dimension i rollfigurerna försvinner. Det 

är också i de mest talspråkliga filmerna som det sker flest strykningar av upprepningar, vilket 
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förmodligen beror på att det förekommer flest upprepningar överhuvudtaget där och därmed 

kan man också stryka fler.  

Resultatet visar att de speciella fenomen som motiverade urvalet av filmerna (avsnitt 

3.1.1) hanterades genom olika strategier. En sång i Så som i himmelen markerades med både 

ett tillägg utom text (exempel 42 i avsnitt 4.1.9) och kursiv stil, medan språkbruket i Jalla! 

Jalla! korrigerades till att följa skriftspråkliga konventioner. När det gäller de olika tids- och 

rymdperspektiven i Hundraåringen var inte detta något som behövdes ta någon hänsyn till i 

undertexterna i och med att tittaren följer handlingen visuellt. Däremot markerades berättar-

rösten i Hundraåringen genom typografisk kompensation i form av kursiv stil. Kursiv stil 

används även för att markera annat språk än svenska i Jalla! Jalla!, medan i Så som i 

himmelen markeras däremot annat språk än svenska inte alls. 

Men trots det tycks många av operationerna bero på genre, vilket kan relateras till vad 

programtextarna menar med att olika personer är olika svåra undertexta beroende på hur de 

pratar. Både Wallander och Så som i himmelen har långsam handling där mycket av upp-

levelsen av filmerna bygger på de dramaturgiska effekterna som innebär långsamma bildväx-

lingar och effektfulla scener där dialogen inte tar lika stor plats i scenen som i Jalla! Jalla! 

eller Hundraåringen som båda innehåller mer dialog. Det innebär, vilket man kan se i tabell 2 

(se avsnitt 4.1.1), att ju långsammare en film utspelar sig med långsam dialog, desto närmare 

det ordagranna talet kan undertexten ligga. Men det kan också innebära att det rollfigurerna 

säger innehåller mycket kärninformation, vilket innebär att när undertextaren väl behöver 

redigera ner en utsaga, kan det bli svårt att avgöra vad som är viktigt (ex Så som i himmelen 

avsnitt 4.1.1). En princip att följa är enligt programtextarna att man ska känna igen första och 

sista ordet från talet i undertexten. 

Förutom strykningar förekommer det även tillägg inom och utom text. Tilläggen inom 

text är ofta motiverade genom skriftspråkliga konventioner eftersom undertexterna ska gå att 

läsa. Här syns tydligt problematiken med övergången från tal till skrift. I talspråk pratar man 

ofta inte alltid i fullständiga meningar, men för att en undertext ska vara läsbar måste den 

bestå av en fullständig sats. Tilläggen är på så vis en hjälp för tittaren att skapa ett tydligt 

sammanhang. Tilläggen utom text, dvs. skyltarna, är ett naturligt inslag i undertextning för 

hörselskadade och det är även dessa som folk i allmänhet känner till, och därmed utgör de en 

del i grunden till de attityder som förekommer mot undertextning, vilket även program-

textarna vittnar om: ”’Jahaa! Det är ni som gör skyltarna!’”. Precis som Neves (se avsnitt 

2.2.1) poängterar behöver det som är redundant för en hörande inte vara det för en icke-

hörande. Genom att visa tydligt vad som indikeras genom annat än endast det som sägs, dvs. 

hur något sägs, kan en icke-hörande ges möjlighet till samma upplevelse av filmen.  

Att just undertexter utsätts för kritik är något som delvis beror på dess inneboende 

karaktär enligt Gottlieb (se avsnitt 2.2.1). Det faktum att tittaren kan höra och läsa käll- och 

måltext samtidigt gör att undertexter löper större risk att bli kritiserade eftersom tittaren då 

kan göra en egen bedömning av undertextarens arbete. Det är något som även Fors har sett i 

sin undersökning där attityderna uttrycks genom att i det här fallet ”översättningarna är 

dåliga” (se avsnitt 2.1). Tittaren gör alltså en egen snabb bedömning utifrån sig själv, utan att 

ha någon kompetens att göra det. Även programtextarna menar att det uppstår en skillnad i 

hur undertexterna uppfattas eftersom de vet tanken bakom en undertext och varför den ser ut 
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som den gör, men det gör inte gemene man som bara tycker att undertexterna stör (se avsnitt 

4.2.1 och Gottlieb i 2.2.1). Därför menar programtextarna att om man ska göra svenska intra-

lingvala undertexter på bio krävs det att professionella undertextare anlitas eftersom en bra 

undertext följer filmen så bra att tittaren inte lägger märke till den: ”Skulle vi göra en bra text 

till en film så skulle inte den störa någon tror jag” (se avsnitt 4.2.1).  

Förutom att den hörande tittaren kan höra och läsa käll- och måltext, vilket hen kan störa 

sig på, menar Neves (se avsnitt 2.2.1) att en svårighet med undertexter för hörselskadade är att 

hörselskadade och döva inte är en homogen grupp, utan de har väldigt olika behov. Neves 

menar då att det ändå är viktigt att försöka göra undertexter som passar majoriteten (se avsnitt 

2.2.1). Det kan jämföras med vad programtextarna menar när de säger att om man skulle pro-

blematisera SVT:s hundraprocentsmål, skulle det innebära att man var tvungen att fråga sig: 

”Vem bestämmer vad som är viktigt? Vad är viktigast för vem? Vem är viktigast?  Jamen vi 

kan inte hålla på så. Nu är det hundra procent och då är det allt”. Där är det viktiga både att 

skapa undertexter som passar en bred publik och att möta den smala publikens efterfrågan. 

Sammanfattningsvis menar jag att en viktig poäng är att det är undertextarna själva som 

bestämmer över undertexterna i en film. Det kan de göra i enlighet med riktlinjer om det finns 

några sådana, men annars är det upp till undertextaren själv att se till att undertexten är så bra 

gjord att den inte märks och blir en del av filmupplevelsen. Men till syvende och sist är det 

ändå upp till undertextaren hur hen skapar sin undertext i förhållande till filmen. Därmed 

krävs det faktiskt professionella yrkesundertextare som kan skapa en bra undertext. Att 

undertexta är ett hantverk och det tar tid att lära sig att skapa en så bra undertext att den inte 

märks. Därutöver krävs det att de digitala medel som ska förmedla undertexterna fungerar på 

så sätt att de kan göra undertexterna och undertextarna rättvisa.  

 

5. Diskussion 

I föreliggande uppsats har jag sökt besvara mitt syfte som är att utreda om undertexter 

påverkar upplevelsen av en film och i sådana fall hur. Finns det fog för att störa sig på 

undertexterna? Utifrån min undersökning blir det enkla svaret: nej. 

Undertexterna i mitt material syftar till att ge hörselskadade personer samma möjlighet att 

ta till sig och uppleva filmerna på samma sätt som hörande personer. Det gäller att hålla i 

åtanke att de som menar att de kommer att störa sig på undertexter på svenska på bio faktiskt 

är den hörande publiken – inte de hörselskadade. SF Bio har tagit initiativet med tanke på de 

hörselskadade, och vad har då den hörande majoriteten för rätt att klaga? Även om det 

bevisligen är svårt att låta bli att läsa undertexterna om de väl finns, vilket till och med under-

textare själv menar, vad säger att detta störningsmoment ska begränsa andras möjlighet att få 

en god filmupplevelse?  

Självklart finns det svårigheter med undertexter, som att man kan hävda att personlighets-

drag hos en rollfigur försvinner eller som i Jalla! Jalla! där den multietniska dimensionen 

försvinner, eller i alla fall bleknar, i undertexterna. Det innehållsmässiga bortfallet är dock 

litet, vilket gör att tittaren med stöd i bilden kan följa filmens handling. 
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Dessutom vad gäller strykningar, tror jag personligen att det bara skulle vara irriterande 

att läsa en text som består av upprepningar som egentligen inte fyller någon funktion. Det är 

då viktigt att komma ihåg att det återigen handlar om att överföra tal till skrift – upprepningar 

kan vara en del i hur en person talar, som i Hundraåringen där en rollfigurs stakningar och 

upprepningar blir en del av hans karaktär. Det kan ju hävdas att utan dessa kan en nyans av 

rollfiguren gå förlorad, men jag tror inte att stakningar i tal och upprepningar av enstaka ord i 

skrift upplevs på samma sätt, varför det inte skulle vara någon mening med att undertexta 

dessa. 

 Jag själv är hörande så även om jag har tittat på filmerna både med och utan ljud är det 

svårt för mig att avgöra om filmupplevelsen verkligen blir densamma, i och med att jag inte 

fullt ut kan föreställa mig filmen helt utan ljud. För en icke-hörande spelar dock kanske denna 

skillnad inte någon roll eftersom hen eventuellt inte har upplevt den skillnaden själv. Det är 

såklart skillnad på att vara döv och att ha nedsatt hörsel (vilket även Neves framhäver) och 

filmen upplevs då förmodligen olika beroende på hur mycket man faktiskt hör. Men jag håller 

med Neves om att trots detta så måste man sträva efter att faktiskt göra så bra undertexter som 

möjligt för en majoritet av publiken. Den svenska biopubliken är varierad och därmed 

behöver man göra något slags anpassning till den breda massan för att locka så mycket publik 

som möjligt. Poängen är att de problem som förekommer med undertexterna och som påpekas 

och används som motargument till initiativet – de är alla utifrån den hörandes perspektiv.  

Man kan då diskutera vems behov som faktiskt är viktigast. Det är viktigt ur ett jämställd-

hetsperspektiv att ge alla lika möjligheter att ta till sig kultur så som film, vilket även påpekas 

i såväl propositioner som filmavtal. Jag tror också, precis som programtextarna, att det är en 

vanesak. Blir fler och fler svenska filmer undertextade kommer publiken förmodligen att 

vänja sig vid dem och störningsmomentet blir då mindre.  

För att störningsmomentet då ska bli så litet så möjligt tror jag att det krävs att branschen 

inser att undertextning inte är något vem som helst kan göra, utan något som det måste satsas 

på för att få en god kvalitet. För enligt föreliggande undersökning, utifrån en hörandes pers-

pektiv, är det inte undertexterna i sig som utgör störningsmomentet, utan kanske snarare det 

faktum att de överhuvudtaget finns. Därför tycker jag att det är viktigt att undertexterna görs 

av professionella undertextare i och med att en bra undertext inte märks. 

5.1 Vidare forskning 

Mot bakgrund av föreliggande undersökning som motiverats av det initiativ SF Bio tog hösten 

2014 att undertexta svenska filmer på bio och med tanke på att filmavtalet kommer att förnyas 

årsskiftet 2016 kan det vara motiverat att när väl det nya filmavtalet införts och varit i bruk en 

tid, undersöka dess konsekvenser för undertextningen – det förutsatt att kravet på svensk un-

dertextning kvarstår. Satsas det mer på kvalitet från branschens sida? Hur kan man säkerställa 

god kvalitet på undertexterna? Det kan också vara motiverat att undersöka om och i sådana 

fall hur attityderna till svensk undertextning förändras efter att fler och fler svenska filmer 

undertextats med svensk undertext på bio, om man får förutsätta att SF Bio infriar sitt löfte 

om mer svensk undertext på bio.  
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