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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att utifrån olika kvalitetsnormer jämföra och analysera skillnader 
mellan professionella undertextares undertexter och amatörers undertexter. Dialogen från fyra 
filmer parades med motsvarande undertexter av professionella undertextare så väl som av 
amatörer, varpå skillnader registrerades, viktades samt analyserades. Resultaten visar att det 
föreligger signifikanta skillnader mellan undertexter av professionella undertextare och 
amatörer på ett flertal punkter, som till exempel struktur och semantik, reduktion och 
expansion, antal tecken, antal ord, exponeringstid samt antal undertextenheter. Genomgående 
så översätter amatörerna originaldialogen mer ord-för-ord än vad de professionella 
undertextarna gör, samtidigt som de professionella undertextarna stryker stora delar av 
dialogen, vilket innebär att tittare som använder amatörundertexter får betydligt mer text att 
läsa, vilket i sin tur innebär att mindre tid ägnas åt filmernas bildmässiga innehåll. 
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1 Inledning 
Som femåring tog min far med mig på mitt livs första söndagsmatiné, vilket om jag inte 
missminner mig var Tarzan – Djungelns Konung, vilken föll både mig och min äventyrslystne 
far i smaken. Sedan dess har jag via TV, VHS, DVD, biografer samt diverse digitala format, 
betat av en ansenlig mängd filmer, av vilka förvånansvärt många etsat sig fast i minnet. Det är 
däremot inte många undertexter som dröjt sig kvar i hjärnans vindlingar. Vare sig dessa har 
varit exemplariska översättningar, i den mån vi kan kalla undertextning för översättning, eller 
iögonfallande dåliga representationer av filmens dialog, så har de en tendens att falla i 
glömska. Trots detta finns det studier som betonar undertexternas betydelse för tittarnas 
förståelse och upplevelse av filmerna. I och med att Sverige är ett relativt litet 
filmproduktionsland, är det inte så underligt att de flesta filmer som erbjuds på marknaden är 
utländska, och allt som oftast engelskspråkiga. Detta medför givetvis att en bra översättning 
av dialogen är både önskvärd och nödvändig för att så många som möjligt av tittarna ska 
kunna förstå såväl dialog som filmens handling.  
 
Underrubriken på denna studie är kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och 
amatörer vilket kan få den kritiske läsaren att undra vad som menas med professionella och 
amatörer i detta fall. Dessa bägge termer kan tolkas på flera olika sätt utifrån vilket 
sammanhang de används i. I denna studie har dessa termer valts därför att de, på ett relativt 
väl sätt, ansetts representera de grundläggande betydelserna för yrkesutövande undertextare, 
vilka i denna studie representeras av DVD-undertextare, samt de människor som på 
hobbynivå ägnar sig åt amatörundertextning, utan att i de allra flesta fall få någon ekonomisk 
ersättning, och som i denna studie representeras av DivX-undertextare. 
 
Före 1980-talet var det mest professionella undertextare som ägnade sig åt att 
översätta/undertexta film, men i och med den växande spridningen av otextade versioner av 
filmer över Internet, med bland annat så kallade Peer-to-peer nätverk, så har även amatörer 
börjat intressera sig för undertextning av film. I dag finns otaliga Internet communities där 
amatörer kan lägga ut sina egenproducerade undertexter, vilka i sin tur kan laddas ner av vem 
som helst som har ett behov av just den undertexten (det vill säga har laddat hem en otextad 
film). I och med detta tämligen moderna, och tidigare vetenskapligt åsidosatta, fenomen är det 
intressant att närmre granska professionella undertextares, såväl som amatörers, 
tillvägagångssätt och arbetsmetoder. Syftet med denna studie är att, utifrån hypotesen om att 
professionella undertextares arbeten håller en högre kvalitet än amatörernas, jämföra och 
analysera de kvalitativa aspekterna av de bägges undertexter. Genom att jämföra hur 
professionella undertextare och amatörer använder sig av traditionella översättningsstrategier, 
så som strukturell och semantisk likhet samt reducerings- respektive expanderingsgrad, och 
mer undertextorienterade transferstrategier, vill jag utifrån litteraturen koppla samman dessa 
strategier med hänsyn till kvalitetsaspekten.  
 
På grund av denna studies tidsramar har vissa begränsningar ansetts vara nödvändiga 
beträffande analysmaterialet. För att studien inte skulle bli allt för omfattande valdes fyra 
filmer ut: Bad Taste, Crash, Lemony Snickets’s berättelse om syskonen Baudelaires 
olycksaliga liv samt the Matrix. Från varje film valdes i sin tur 100 stycken sammanhängande 
dialogfraser ut, vilka parades och jämfördes med motsvarande DVD- samt DivX-
undertextfraser. 
 
Uppsatsen är disponerad så att undertextning berörs mer allmänt inledningsvis i kapitel 2 med 
en historisk översikt från filmöversättningens barndom till idag, samt en genomgång av de 
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metoder och problem som professionella översättare förväntas ta hänsyn till för att uppfylla 
kravet på god översättning/undertextning. I kapitel 2 redogörs det också för de Internet-
communities där det är fritt fram för amatörer att lägga upp, diskutera och revidera 
undertexter till DivX-filmer. Kapitel 3 belyser den traditionella översättningsteorin, vilken av 
förklarliga skäl satt sin prägel även på undertextningsdomänen. Kapitel 3 följs av en metoddel 
(kapitel 4) och resultat (kapitel 5), för att till sist avslutas med en diskussion (kapitel 6). 
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2 Undertextning 
Översättning och undertextning av film har en 100-årig lång och gedigen tradition, vilket har 
bidragit till att metoder och översättningsstrategier med tiden kommit att bli både raffinerade 
och komplexa. Från att uteslutande ha praktiserats av högst specialiserade yrkesmänniskor 
utgörs i dag undertextningsdomänen av så väl kunniga yrkesmän som av film- och 
översättningsintresserade amatörer, där även de sistnämnda har påverkat och sannolikt även i 
framtiden kommer att påverka såväl film- och undertextningsindustrin som tittarnas 
upplevelse av undertexterna. 
 

2.1 Historik 
Filmtextningens historia sträcker sig ända tillbaka till filmindustrins begynnelse, där det allra 
första exemplet på textning kunde åses år 1903 i Edwin S. Porters stumfilmsversion av Onkel 
Toms stuga (Ivarsson 2004). Texterna var tryckta eller handskrivna beskrivningar, 
förklaringar och kommentarer på papper eller kartong, filmade och inlagda emellan olika 
filmsekvenser (Ivarsson & Carroll 1998). Detta sätt att pressentera text på, det vill säga att 
placera texten mellan två filmsekvenser, kallas idag för intertitles, vilket kan jämföras med 
dagens betydligt mer vanligt förekommande undertexter, eller sub-titles som de började kallas 
efter 1909 eftersom texten då presenterades under bilden på samma sätt som undertexter1 
användes, och fortfarande används, i till exempel tidningar och böcker (Ivarsson 2004). 
Historiskt sett har översättningsproblematiken aldrig varit lättare än under stumfilmens 
glansdagar, då de ursprungliga texterna (intertitles) helt enkelt klipptes bort och ersattes av 
nya översatta texter, vilka sedan filmades och ”klipptes” tillbaka in i originalfilmen.  
 
1909 tog M. N. Topp patent på vad han kallade för ”device for the rapid showing of titles for 
moving pictures other than those on the film strip” (Ivarsson 2004), vilket bestod av en 
sciopticon, en slags diabildsprojektor, som projicerade texterna under eller bredvid filmduken. 
Detta sätt att presentera undertexter på rönte aldrig några större framgångar, mycket tack vare 
den påfrestande arbetsbörda operatören utsattes för genom att försöka hålla reda på alla 
texterna samt projicera dem i rätt ögonblick. Beroende på operatörens koncentrationsnivå och 
reaktionsförmåga synkroniserades texterna mer eller mindre i tid (Carroll 2004). Trots denna 
tekniks uteblivna succé har det efter detta, och till och med på senare tid, experimenterats med 
olika former som bygger på liknande principer. Till exempel så har det gjorts försök med att 
byta ut stillbilds- eller diabildsformatet mot löpande film med enbart text, men fortfarande 
kvarstår risken för fel i synkroniseringen mellan textfilmen och spelfilmen, vilket medfört att 
även dessa metoder inte fått någon större genomslagskraft inom filmindustrin (Ivarsson & 
Carroll 1998).  
 
1927 introducerades ljudfilmen på biograferna2. Detta innebar att publiken då kunde höra 
skådespelarnas egna röster. I och med detta försvann behovet av intertitles, vilket sakta men 
säkert ledde till att dessa helt försvann, i förmån för de mer moderna teknikerna dubbning och 
undertexter. Detta ledde i sin tur till betydligt mer komplexa översättningsproblem än vad 
som tidigare varit fallet (Ivarsson 2004).  

                                                 
1 Undertexter i litterära sammanhang är de förklarande bildtexter som ofta påträffas under bilder i böcker och 
tidningar. 
2 Tidigare hade det förekommit stumfilmspianister, talare etc. men i och med ljudfilmen så erbjöds möjligheten 
att spela in skådespelarnas röster, vilka sedan kunde avlyssnas vid filmens uppspelning. 
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Det dröjde inte länge efter ljudfilmens intåg tills filmmakarna insåg att de kunde låta 
skådespelare dubba om filmerna till olika språk. Med hänsyn till originalskådespelarnas 
läpprörelser skrev man om och översatte manuset. Dubbningen spelades in och 
synkroniserades omsorgsfullt gentemot originalfilmen, vilket gav illusionen av att 
skådespelarna på bioduken talade det nya språket. Omkring 1929 hade de större amerikanska 
filmbolagen fullt utrustade studios i Europa med permanenta arbetslag, bestående av 
skådespelare specialiserade på översättning och dubbning till de större europeiska språken 
Dubbning kom framförallt att bli populärt bland de länder som hade starka nationalistiska 
strömningar, där det egna språket ofta försvarades aggressivt. I och med fascismens och 
nazismens uppgång i Spanien, Italien och Tyskland sanktionerades dubbning av film medan 
textning förbjöds eller begränsades. Dessa länder är, sammantaget med Frankrike, än idag 
starka fästen för dubbad film (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Dubbning var en mycket tidskrävande och kostsam översättningsteknik vilket medförde att 
producenter och distributörer snabbt insåg de ekonomiska fördelarna med att istället texta 
filmer. Till skillnad från tidigare placerades texterna in i bilden istället för emellan 
filmsekvenser, vilket hade varit fallet med intertitles. Således blev texterna de undertexter 
som vi är vana att se dem idag, och de relativt blyga kostnaderna för att producera undertexter 
har medfört att denna teknik blivit populär bland de mindre språken, så som till exempel i 
Sverige och Holland. Paradoxalt nog, kan tyckas, så tror man att det var i Frankrike den första 
filmen undertextades i januari 1929, genom att använda den tidigare nämnda 
projektionstekniken (Ivarsson & Carroll 1998). Filmen i fråga var den amerikanska The Jazz 
Singer från 1927, och var givetvis textad på franska (Ivarsson 2004). Senare samma år dök det 
också upp textade filmer i både Italien och Danmark, men även Sverige, Norge och Ungern 
var tidiga med att utveckla undertexter för film (Ivarsson & Carroll 1998).  
 

2.1.1 Tidiga tekniker och problem med textning 
Från allra första början delades textningsarbetet upp mellan tekniker och översättare, vilket är 
ett arbetssätt som fortfarande används i vissa länder. Teknikern, en så kallad spotter, som ofta 
inte förstod originalfilmspråket, hade som uppgift att märka ut var filmens alla yttranden 
började och slutade. Till sin hjälp hade teknikern en dialoglista3 där han/hon noterade de olika 
yttrandenas tider i form av måtten fot eller rutor4, frames, i numerisk ordning för att länka 
ihop dialoglistan med filmens ljudspår. Dessa tider omvandlades sedan till ett bestämt antal 
tecken som därefter användes för att bestämma undertextens längd (Ivarsson & Carroll 1998, 
s. 11). Efter att detta arbete noggrant genomförts var det översättarens tur att ta över. Med 
hjälp av dialoglistan med teknikerns noteringar översattes dialogerna, varpå undertexterna 
skrevs med hänsyn till att de tidigare nämnda bestämda antal tecken inte överskreds. Detta 
skedde ofta utan att översättaren ens hade sett filmen. När översättningen till slut var klar tog 
teknikern åter igen över arbetet med att skriva in texten på rätt ställen. Anledningen till att 
dessa arbetsprocesser separerades mellan teknikern och översättaren var att teknikerns arbete 
ansåg vara synnerligen för tekniskt komplicerat för översättaren. Att sedan antalet stavfel var 
förbluffande högt, var inte något som uppmärksammades i någon större utsträckning (Carroll 
2004). 
 

                                                 
3 Dialogue list eller spotting list på engelska. 
4 Än i dag används måttet frames, eller rutor, för att placera in undertexter på rätt plats i filmen. Rutor syftar på 
de filmrutor som utgör själva filmen, och tack vare dem kan undertexter placeras in mycket exakt. 
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Under de år som gått sedan undertexter först började användas har utvecklare experimenterat 
med ett antal olika tekniker för att projicera och synkronisera undertexter. Till en början så 
användes det gamla tillvägagångssättet från 1909 med att manuellt projicera diabilder med 
text på skärmen, eller genom att låta en extra filmprojektor spela upp en filmad text under 
eller vid sidan av spelfilmen. Strax därefter upptäcktes andra alternativa metoder för att infoga 
texten. 1930 tog norrmannen Leif Eriksen patent på att stämpla texter direkt på en positiv 
film. Eriksen blötte först upp filmen för att emulsionslagret skulle mjukna upp. Sedan 
tillverkades små boktrycksliknande plåtar för varje undertext, där varje bokstav inte var större 
än 0.8mm5. Plåtarna placerades sedan i en press och trycktes sedan en och en mot den 
uppblötta emulsionen på nederdelen av varje filmruta där dialog förekom. Plåtarnas utstående 
bokstäver tryckte den uppmjukade emulsionen åt sidan och skapade på så vis bokstavstryck 
på filmen. I och med att emulsionen trycktes åt sidan framträdde den tomma underliggande 
filmen, och när filmen sedan belystes och projicerades på filmduken framträdde vita 
bokstäver (Ivarsson & Carroll 1998). 1935 tog ungraren O. Turchányi patent på en metod där 
plåtarna hettades upp med så hög temperatur att emulsionen kunde smältas bort utan att först 
behöva blöta upp filmen. Bägge dessa metoder var dessvärre svåra att kontrollera och 
resulterade ofta i svaga och oskarpa bokstäver och tecken. Trots nackdelarna så har dessa 
metoder använts, och används än idag, av flera filmlaboratorier i Östeuropa, Asien och 
Sydamerika (Ivarsson 2004). 
 
1932 tog uppfinnaren R. Hruska från Ungern och norrmannen Oscar I. Ertnaes samtidigt 
patent på en förbättrad teknik för att trycka textplåtarna på filmen. Genom att lägga på ett tunt 
lager av vax eller paraffin på den sida av filmen som emulsionen fanns på, kunde man pressa 
de upphettade plåtarna mot filmen vilket resulterade i att vaxet eller paraffinlagret under 
bokstäverna smälte och sköts undan, samtidigt som emulsionslagret blottlades. Filmen 
doppades därefter i ett bad med blekmedel, som löste upp det blottlagda lagret av emulsion. 
Detta medförde att endast den genomskinliga nitrat- eller acetatfilmen blev kvar. Till sist 
tvättades blekmedelsvätskan och paraffinet bort. Med denna metod blev textens bokstäver 
klara och tydligt vita. Detta gjorde bokstäverna betydligt mer lättlästa, även om kanterna blev 
en aning ojämna på grund av paraffinets varierande konsistens samt variationer i blekmedlets 
effektivitet. Senare automatiserades denna metod så att plåtarnas automatiskt matades fram 
medan ett räkneverk räknade filmrutorna samt såg till att undertexterna visades och försvann 
vid rätt tid (Ivarsson & Carroll 1998, s. 13). Detta var den billigaste metoden när mindre än 
tio kopior av en film skulle textas (Ivarsson 2004). 
 
Vid samma tidpunkt började metoder för att kopiera fotograferade texter direkt på filmen att 
tas i bruk. Samtidigt som filmen kopierades ruta för ruta från filmnegativet till positiv film 
lade man på diabilder med undertexter så att de stämde överens med dialogen. På den positiva 
filmen blev bokstäverna således vita. Även denna process automatiserades till slut. Istället för 
att manuellt mata fram en diabild i taget användes korta filmrullar med varje undertext 
fotograferad endast en gång, och en blank filmrulle där det inte skulle förekomma någon text. 
De enskilda texterna kopierades sedan så många sekunder eller rutor som behövdes från den 
negativa filmen till den positiva. Textrullarna och de blanka filmrullarna matades fram per 
automatik med hjälp av ett räkneverk för att säkerställa att texterna hamnade på rätt plats. I 
och med detta och tidigare nämnda diabildsmetod så blev det möjligt att tona texten på 
färgfilmen. Problemet med denna metod var dessvärre att filmnegativen sällan fanns 
tillgängliga. Istället fotograferades hela filmen för att få fram ett så kallat inter-negativ, vilket 
medförde en försämring i skärpa samt att ljudspårens brusnivåer steg. Med tanke på att 

                                                 
5 Det lilla formatet användes på grund av att bokstäverna inte skulle bli för stora på bioduken. 
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metoderna användes under ljudfilmens början var dessa problem, och framförallt då 
ljudförsämringen, av förståeliga skäl inte önskvärda (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Strax därpå insåg man att det skulle gå betydligt snabbare att lägga alla undertexterna på en 
och samma filmrulle. Denna filmrulle hade samma längd som spelfilmen och undertextens in- 
och ut-läge synkroniserade gentemot spelfilmens dialog. Filmnegativet och textrullen 
kopierades sedan samtidigt, vilket gick avsevärt snabbare än vid kopiering ruta för 
ruta(Ivarsson & Carroll 1998). 
 
De metoder som idag används vid undertextning bygger vidare på flera av ovan nämnda 
metoder. Till exempel så har den fotokemiska och optiska processerna förändrats väldigt lite 
de senaste 60 åren och används fortfarande, om ändock i något modernare former. Dessvärre 
kräver dessa metoder fortfarande i stor utsträckning manuellt arbete, vilket bidrar till att 
arbetet med undertexter blir mycket tidskrävande (Ivarsson & Carroll 1998, s. 14-15). 
 
I slutet på 1980-talet började man, vid framställning av undertexternas bokstäver, använda sig 
av laser för att bränna bort emulsionen från filmen. Detta medförde att de tidigare använda 
textplåtarna kom att bli överflödiga. Tekniken utvecklades i Paris av Denis Auboyer samt av 
Titra-Film i Paris och Bryssel, och har använts framgångsrikt i kommersiellt syfte sedan 1988. 
Metoden använder sig av laser för att skriva in texten på ungefär samma sätt som en 
sättmaskin. Laserstrålen får emulsionen att förångas utan att skada acetatfilmen som finns 
under emulsionslagret. Denna teknik är mycket snabb och medför att en tvåradig undertext 
kan brännas in på mindre än en sekund (Ivarsson 2004). Att lasertexta en hel spelfilm tar 
ungefär 10 gånger längre tid än filmens speltid, men denna uppskattning är givetvis beroende 
av antal texter som ska infogas. Efter att undertexten är ”inbränd” matas nästa filmruta fram, 
och de partier som inte ska textsättas spolas snabbt förbi för att automatiskt stanna upp vid 
nästa textinsättningspunkt. I och med denna lasermetod blir texten riktigt skarp, och 
konturerna förstärks av en svag skuggning vilken uppstår på grund av hettan från laserstrålen 
som får kanterna att mörkna något. Denna effekt är en ofrivillig biprodukt av laserstrålens 
hetta, men samtidigt är det en önskvärd och välkommen bieffekt då den vid ljusa bakgrunder 
utan kontrast, till exempel vid snö och vita väggar, ökar läsbarheten. Lasertekniken innebär 
relativt höga investeringskostnader i och med att utrustningen är kostsam, men samtidigt så 
blir själva textningen billigare än vid till exempel de kemiska textningsprocesserna, dessutom 
behövs väldigt få operatörer, eftersom metoden i stor utsträckning är automatiserad (Ivarsson 
2004). 
 

2.1.2 Undertexter för TV, video och DVD 
Den 14 augusti 1938 sände det brittiska TV-bolaget BBC den första spelfilmen på TV. Filmen 
visades i Storbritannien och var den tyska originalversionen av Arthur Robinsons Der Student 
von Prag, och var undertextad på engelska (Ivarsson & Carroll 1998). Detta var startskottet 
för biofilmernas intåg på TV-skärmen. Dessvärre märkte man snart att undertexterna som 
tidigare var avsedda för biofilmer inte riktigt lämpade sig för TV-formatet. Plötsligt upplevdes 
texten som svårläst, vilket bland annat berodde på att undertexternas exponeringstider, vilka 
var avsedda för bioduken, upplevdes som för korta för att tittarna skulle hinna läsa dem, men 
även TV:ns betydligt mer begränsade kontrast, jämfört med bioduken, bidrog till att texten 
blev svårläst (Ivarsson 2004). Detta bidrog till att uppmärksamma behovet av nya metoder för 
att infoga undertexter i ”otextade” filmer och videokassetter för TV, samtidigt som 
undertexterna behövde anpassas till TV-skärmen (Ivarsson 1998).  
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Försök gjordes med tidigare nämnda optiska metod. Genom att använda en existerande 
separat textfilm som spelades upp simultant med spelfilmen kunde man elektroniskt mixa 
ihop de bägge till en sammanhängande och synkroniserad helhet, vilket gav illusionen av att 
undertexten låg ovanpå filmen. Detta medförde även att det gick att kontrollera bokstävernas 
vithet. Metoden används fortfarande i vissa delar av världen (Ivarsson 2004).  
 
Ungefär samtidigt, under 1940-talet, påbörjades arbetet med en ny metod som bestod av 
stillbilder av vanliga maskinskrivna pappersark. Negativen av stillbilderna på undertexterna 
placerades i en skanner som antingen matades fram manuellt av översättaren vid rätt tidpunkt, 
för att få undertexterna att synkronisera gentemot programmet, eller så sköttes detta per 
automatik med hjälp av utklippta märken på filmens kanter. Bilderna på undertexterna 
mixades sedan ihop med programbilderna och spelades in eller sändes. På de ställen där det 
inte krävdes någon text infogades ”blankrutor”, vilka då hamnade emellan bilderna på 
undertexterna (Ivarsson & Carroll 1998).  
  
Strax därpå förbättrades även denna teknik, bland annat i form av mer avancerade och mer 
estetiska typsnitt som till exempel kursiveringar och kerning6. Undertexterna kunde också 
skrivas på hålkort som sattes i en frammatningsmekanism, och som fotograferades på en 
filmrulle eller visades direkt (live) med en TV-kamera där bilden inverterades7. I och med att 
det inte längre behövdes fotografera undertexterna eller framkalla filmerna, var denna metod 
snabb och användes i huvudsak till nyhetssändningar. Dessvärre var 
frammatningsmekanismen inte speciellt pålitlig, utan ibland matade den på med flera kort, 
samtidigt som den emellanåt inte matade fram några kort överhuvudtaget (Ivarsson & Carroll 
1998). 
 
Under 1960-talet introducerades caption-generatorerna på marknaden. Dessa caption-
generatorer innebar en mängd olika fördelar i och med att det gick att infoga undertexter 
direkt i den bild som sändes ut. Generatorerna förde också med sig att det gick att få färg på 
de tidigare vita bokstäverna, samt att bokstäverna kunde skuggas och utsmyckas med ramar 
eller kanter. Caption-generatorerna var i huvudsak ämnade för olika former av rubriker och 
titlar8, och tillverkarna hade därför koncentrerat sig på att ge caption-generatorerna ett stort 
antal olika typsnitt snarare än att anpassa dem för storskalig och omfattande undertextning. 
Detta sammantaget med storleken, användbarheten och de primitiva 
ordbehanlingsfunktionerna gjorde dem opraktiska till att hantera undertexter, och till råga på 
allt var de dessutom mycket dyra. I och med att caption-generatorerna var så pass 
svåranvända kvarstod arbetsfördelningen mellan tekniker och översättare. Översättaren skötte 
översättningen samt formuleringarna. Teknikern däremot hanterade undertexternas 
insättningspunkter och såg till att orden verkligen hamnade på rätt ställe på skärmen (Carroll 
2004). 
 
På grund av caption-generatorenas tillkortakommanden utvecklades under 70-talet, på flera 
olika platser mer eller mindre samtidigt, metoder och tekniker för videotex- och Text-TV 
system . Text-TV systemen utvecklades i huvudsak för att förse tittarna med reklam och 
information, men tekniken kom även att bli betydelsefull för döva och människor med nedsatt 

                                                 
6 Kerning innebär att mellanrummen mellan bokstäverna justeras så att texten blir kompaktare och lättare att 
läsa. Alternativet är att alla bokstäver har exakt samma mellanrum till varandra vilket skapar stora mellanrum. 
7 Hålkortens undertexter inverterades så att svart blev vitt och vice versa.  
8 Caption är det engelska begrepp för de texter som exempelvis förekommer i dokumentärer när framträdande 
personer presenteras. I en närbild kan till exempel en persons titel och status framgå: Keith Smith, Head of 
Department. 
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hörsel (Carroll 2004). Text-TV systemen bestod av ett datoriserat ordbehandlingsprogram och 
ett speciellt översättningsprogram. Datorn genererar en dold signal som tillsammans med 
bilden skickas till mottagarens dekoder där en bokstavsgenerator omvandlar signalen till 
bokstäver, vilka presenteras på TV-skärmen när en specifik Text-TV-sida väljs (Ivarsson 
2004). 
 
I mitten av 70-talet började det dyka upp olika Text-TV system på marknaden i Europa. Den 
första allmänna Text-TV tjänsten var Ceefax9 som provstartade 1974 i Storbritannien av 
BBC, och som 1976 officiellt slog upp portarna för allmänheten (Ivarsson & Carroll 1998, s. 
24). Några undertexter sändes dock inte i början, utan det dröjde ända till 1978 då UK 
Independent Televisions teletext service Orakel började sända undertexter för hörselskadade 
på prov (Ivarsson & Carroll 1998). 

                                                

 
Text-TV tekniken spreds relativt snabbt över Europa under 80-talet. Däremot spreds inte 
konceptet med undertexter för hörselskadade lika snabbt. I England däremot satte allmänna 
och oberoende TV-stationer igång arbetslag med uppdrag att ta fram closed subtitles, eller 
valbara undertexter, som döva och människor med nedsatt hörsel kunde nå genom Text-TV 
och en dekoder (Carroll 2004).  
 
Storbritannien har allt sedan starten legat långt framme beträffande undertexter för 
hörselskadade. 1996 slogs det fast att inom 10 år från starten av digitala programtjänster 
skulle 50 % av alla markbundna sändningar i Storbritannien vara textade för hörselskadade. 
2001 höjdes denna andel ytterligare till 80 % , vilket medförde ett ännu större TV-utbud för 
de hörselskadade. Samtidigt ökade även efterfrågan på undertextningsföretag som behärskar 
hanteringen av undertexter (Carroll 2004). 
 
I mitten av 80-talet revolutionerade datorerna och de nya tidskoderna sättet att hantera 
undertexter runt om i Europa. Förändringarna drevs på av de nordiska länderna och det nya 
yrket undertextare var ett faktum. Undertextarnas arbetsstationer bestod nu av en PC med 
programvara avsedd för att översätta och texta program och filmer med, samt en 
inspelningsbar videospelare med jog shuttle10. Arbetsmaterialet utgjordes utav en VHS kopia 
av filmen och ett manus på källspråket. I och med detta behövdes det inte längre någon 
tekniker för att infoga texten i filmen, utan nu var tekniken så pass lättförståelig att till och 
med översättarna klarade av att sköta den på egen hand. Översättarna översatte inte enbart 
längre, utan placerade också in texterna på rätt ställen och såg till att de försvann från bilden 
utifrån de tidskoder som fanns på VHS-kassetterna. Dessa tidskoder var, och är fortfarande, 
utformade ungefär som en klocka i formatet: 10:34:25.02 (timmar: minuter: sekunder. 
filmruta) och tydligt placerad på filmens nedre del. Denna klocka tickar sig igenom hela 
filmen, och medför att översättarna kan placera in undertexterna mycket exakt (Ivarsson & 
Carroll 1998). 
 
I och med det lätthanterliga formatet kunde översättarna nu simulera undertexterna på 
skärmen och på så vis direkt se om texterna hamnat rätt samt att de fungerade ur ett språkligt 
perspektiv. Om så inte var fallet kunde undertexterna snabbt och enkelt redigeras. Filmerna 
kunde spelas upp samt spolas fram och tillbaka så mycket som behövdes för att säkerställa en 
hög kvalitet på undertextningen (Carroll 2004). Den färdiga undertexten korrekturlästes och 

 
9 Ceefax kommer av engelskans See Facts och ger en fingervisning om vad för innehåll som presenterades. 
10 Jog shuttle är ett hjul, av ungefär samma slag som idag återfinns hos mp3-spelare av I-pod slaget, för att i 
olika hastigheter mata fram och tillbaka filmens bildrutor. Ju mer man vrider på hjulet desto snabbare matas 
bildrutorna fram. 
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reviderades för att sedan sparas till en fil. Filen användes sedan för att infoga undertexten på 
elektronisk väg på en kopia av master tapen11. Idag används inte VHS-kassetter i så stor 
utsträckning, istället är det vanligare med att filmerna som ska översättas och textas ligger i 
elektroniskt format på en server från vilken översättarna kan ladda ner aktuell film till sina 
datorer, och där ifrån arbeta med undertexterna. De som idag arbetar med undertexter i 
centraleuropa är i huvudsak utexaminerade studenter med examen i undertextning och 
översättning av audiovisuella medier (Carroll 2004).  
 
På senare tid har DVD-formatet slaget sig in på marknaden, och övergripande så är det inte så 
mycket som skiljer hanteringen av undertexterna till DVD från metoderna att jobba med 
VHS. Fortfarande är den version översättaren jobbar med en VHS-kassett eller något 
motsvarande elektroniskt medium. Däremot när undertexterna är granskade och klara 
konverteras de till TIFF- eller bitmap-bilder12 som sparas på DVD-skivan. Den stora 
skillnaden ligger istället i DVD-skivans lagringskapacitet. En DVD kan idag lagra 
information och data upp till flera GigaByte13, och skapar i och med detta möjlighet att lagra 
undertexter och ljudspår på många olika språk på en och samma skiva. Idag innebär den 
ökade konkurrensen och piratkopieringen att vissa bolag använder undertexterna som ett 
konkurrensmedel, vilket medfört att det finns DVD-skivor som har undertexter på upp till 40 
olika språk. Målet är att erbjuda kunderna de bästa flerspråkiga undertexterna de kan få. I och 
med att varje enskild undertext är lagrad som en bild (TIFF eller Bitmap), så har varje bild en 
egen förbestämd tid för när de ska exponeras på skärmen, samt när den ska försvinna, det vill 
säga så kallade in och ut tider.  
 
Idag används i huvudsak datorer till att undertexta filmer, och den teknik och programvara 
som används är både tekniskt avancerad samt omfattande. Enligt Dahlberg14 används 
tidskodsläsare för att synka VHS-spelare mot datorer. Dessa tidskodsläsare består ofta av 
instickskort, till exempel PCI-kort, som monteras i datorerna och kopplas ihop med VHS-
spelarna. Ytterligare ett modernt verktyg som används för att underlätta undertextningsarbetet 
är de externa jog shuttles som kopplas till datorn via en usb-port eller liknande ingång, och 
används för att spola fram och tillbaka i filmen. Dessa jog shuttles brukar även vara försedda 
med en uppsättning knappar som kan programmeras till en rad olika funktioner, som till 
exempel start och stopp, spola fram och tillbaka, sätta in början och slut för tidkoderna etc. 
Beträffande programvara så finns det en uppsjö av olika varumärken som vänder sig till 
professionella undertextare. Olika undertextningsföretag använder olika programvara så att 
nämna någon branschstandard på detta område låter sig inte göras. Dessutom används olika 
programvara beroende på om digital eller analog15 media används. Exempel på programvaror 
är danska Titlevisions TV98 och TV2003. Där TV98 är anpassad för analoga medier och 
TV2003 för digitala filmer. I stora drag återfinns samma funktioner hos undertextprogrammen 
av de ledande varumärkena. Programmens gränssnitt är uppbyggda på liknande sätt oavsett 
varumärke, även om vissa mindre skillnader förekommer. Gränssnitten är strukturerade så att 
en del av skärmen är tillägnat ett fönster där filmen kan spelas upp, och där undertexterna kan 
förhandsgranskas, samt ett fönster där undertexterna kan skrivas in. Ofta används även ett 
tredje fönster där en sekvens av undertexter kan ses i kronologisk ordning. Detta fönster 

                                                 
11 Råkopia eller original version av filmen.  
12 TIFF och Bitmap är två vanliga digitala bildformat som stöds av marknadens flesta bildläsningsprogram. 
13 Idag finns det DVD-skivor med en lagringskapacitet med upp till 17 GB, men den vanligaste formatet är 
fortfarande 4.7 GB. 
14 Daniel Dahlberg Översättare på Bull’s-Eye Subtitling and Consulting, telefonsamtal den 26 januari 2007. 
15 Med analog media avses i detta fall VHS-filmer. 
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används för att få en översikt över vad undertexterna innehåller, vilket bland annat bidrar till 
en sekventiell textbaserad diskursöverblick. 

2.2 Definition av begreppet undertextning 
Leonardo Jordão Coelh skriver i artikeln Subtitling and Dubbing: Restrictions and Priorities 
att ”Subtitling can be defined as the process of providing synchronised captions for film and 
television dialogue” (2006, s. 2).  Denna definition inbegriper all form av undertextning för 
film och TV och särskiljer sålunda inte på vad Henrik Gottlieb benämner för interlingvala 
samt intralingvala undertexter. Interlingvala undertexter är det samma som mellanspråkliga 
undertexter, och är alltid en översättning från ett språk till ett annat. Intralingvala undertexter, 
vilka också benämns som inomspråkliga undertexter, innefattar däremot undertexter på 
samma språk som dialogen och har inte så mycket med mellanspråklig översättning att göra. 
Även om denna form av undertextning också är en form av översättning, från ett medium (tal) 
till ett annat (text)16 (Gottlieb 1994).  
 
Denna studie berör uteslutande mellanspråkliga undertexter, och de filmer som har 
analyserats har alla varit engelskspråkiga och undertextade på svenska. Så när begreppet 
undertextning i fortsättningen nämns syftar det, om inget annat anges, på mellanspråkliga 
undertexter. I de fall inomspråkliga undertexter åsyftas så benämns dessa för just 
mellanspråkliga undertexter. 
 
Enligt norrmannen Sylfest Lomheim så är Jordão Coelhs definition här ovan i och för sig 
övergripande korrekt men inte tillräckligt specificerad. Lomheim anser att en mer systematisk 
och fullödig definition av mellanspråklig undertextning även måste beskriva undertextning 
som ett lingvistiskt fenomen vilket omfattar tre grundläggande perspektiv: 
 

- Relationen mellan talat och skrivet språk.  
- Relationen mellan käll- och målspråk.  
- Relationen mellan fullständig och delvis översättning. 

(Lomheim 1999, s. 190) 
 
Lomheim menar att mellanspråklig undertextning innefattar mer än den traditionella synen på 
översättning. Till exempel berör subtitling inte enbart översättning från källspråk till 
målspråk, utan hänsyn tas även till att tal översätts till text, samt de begränsningar detta 
innebär.  
 
Ivarsson talar, till skillnad från Jordão Coelh, om en distinktion mellan subtitling och caption, 
och menar att dessa bägge begrepp ofta felaktigt används som synonymer. Istället särskiljer 
han på begreppen och menar att subtitling innefattar den text som representerar vad som sägs i 
en film eller ett program, oavsett om det är öppna undertexter eller valbara stängda 
undertexter avsedda för Text-TV, medan caption är de texter som satts in, av upphovsmannen 
till filmen eller programmet, i originalfilmen eller programmet för att visa namnet på den som 
talar vilket är vanligt förekommande i dokumentärer och intervjuer. Vidare anser Ivarsson att 
det också bör göras skillnad på vad han kallar för displays, det vill säga de texter som 
förekommer på butiksskyltar, vägskyltar, plakat, tidningsrubriker, brev, dataskärmar, o.s.v. 
och som är en del av/integrerade i filmen eller programmet (Ivarsson & Carroll 1998). 

                                                 
16 Gottlieb menar att det finns flera olika ”transmissionstyper” varav tal till text klassas som intersemiotisk eller 
diasemiotisk transmission, det vill säga att översättningen löper mellan två olika semiotiska system: tal och text 
(Gotlieb 1994).  
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2.3 Undertexter och olika format 
Som redan berörts så finns det olika former av undertexter, av vilka den mest övergripande 
indelning är av mellanspråkliga och inomspråkliga undertexter, eller som den danske 
undertextningsforskaren Henrik Gottlieb benämner dem: interlingvala samt intralingvala 
undertexter (Gottlieb 1994). Där de mellanspråkliga undertexterna översätter från ett språk till 
ett annat och som i huvudsak vänder sig till normalt hörande. Inomspråkliga undertexter, där 
undertexten är på samma språk som dialogen, vänder sig däremot i huvudsak till döva och 
tittare med nedsatt hörsel (de Linde & Kay 1999). För de mellanspråkliga undertexterna 
används de tidigare nämnda öppna undertexterna, vilka är en integrerad del av filmen eller 
programmet, och kan inte väljas bort av tittaren (om man bortser från DVD-filmernas valbara 
undertexter). Text-TVs stängda undertexter, som sänds via en binär kod och genereras med 
hjälp av dekoder och bokstavsgenerator, är däremot valbara och används ofta till 
inomspråkliga undertexter (Ivarsson & Carroll 1998).  
 
En vanligt förekommande villfarelse är att de öppna mellanspråkliga undertexterna är 
lämpliga för såväl normalt hörande som döva och hörselskadade. Så är dock inte fallet. Den 
hastighet med vilka de öppna mellanspråkliga undertexterna presenteras är ofta för hög för att 
många döva ska hinna läsa dem, samtidigt som enbar den språkliga delen, det vill säga 
dialogen, är översatt. En films eller ett programs ljudspår består inte enbart av språkliga 
yttranden, utan där i finns även icke-språklig information, så som ljud, och som i hög grad 
också bidrar till tittarens förståelse av vad som händer i filmen eller programmet. De öppna 
mellanspråkliga undertexterna inriktar sig enbart på vad som sägs och förlitar sig på filmens 
ljudspår för att all information ska nå fram till tittarna (de Linde & Kay 1999).  
 
För att förmedla så mycket som möjligt av den språkliga så väl som den icke-språkliga 
informationen, av filmens eller programmets ljudspår, även till döva och hörselskadade så 
krävs mer utvecklade undertexter än vad de öppna mellanspråkliga undertexterna erbjuder. 
Därför har det vid sidan av de öppna mellanspråkliga undertexterna utvecklats speciella 
undertexter för hörselskadade. Till exempel så kan det för hörselskadade vara omöjligt att 
förstå varför den unga kvinnan i filmen skriker hysteriskt, medan detta för de normalt hörande 
är fullkomligt begripligt eftersom de kan höra mördarens fotsteg i trappan. Liknande 
information måste presenteras på skärmen för att hörselskadade ska hänga med i filmen. I det 
här fallet skulle ”fotsteg i trappan” kunna presenteras på skärmen för att underlätta förståelsen 
hos de hörselskadade (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Förutom att innefatta information som normalt hörande tittare uppfattar via hörseln måste 
dessa undertexter även ta hänsyn till att det tydligt framgår vem som säger vad. Om man inte 
hör skådespelarnas röster så är det mycket svårt att avgöra vem som säger vad, speciellt när 
flera personer är i bild samtidigt eller när kameran inte är riktad mot den som talar. För att 
komma tillrätta med denna problematik tilldelas varje huvudkaraktär en specifik färg, 
samtidigt som vilken karaktär som har vilken färg deklareras i programguider eller på Text-
TVs informationssidor (Ivarsson & Carroll 1998).   
 

2.4 Vilka använder undertexter? 
Som tidigare nämnts finns det två övergripande huvudgrupper av undertexter: de 
mellanspråkliga undertexterna, som i huvudsak vänder sig till normalt hörande, samt de 
inomspråkliga undertexterna, som i huvudsak vänder sig till döva och tittare med nedsatt 

11 



hörselförmåga. Utöver dessa mellanspråkliga och inomspråkliga undertexters 
huvudmålgrupper finns det även en tredje stor grupp som också har nytta av undertexter, även 
om undertexterna inte är absolut nödvändiga för dem. Denna grupp består av tittare med 
minimala hörselproblem17, invandrare som försöker lära sig det nationella språket samt 
skolbarn18, vilka alla har hjälp av både den hörbara samt den textade informationen. 
Undertexter kan även vara användbara när det är svårt att höra vad som sägs, till exempel vid 
svårtolkade dialekter. Stängda undertexter används också i miljöer där volymen, på grund av 
olika skäl, måste vara avstängd eller där bullernivån är så pass hög att det inte går att höra vad 
som sägs (Ivarsson & Carroll 1998). 
 

2.5 Kvalitetssäkring 
Enligt Ivarsson och Caroll så är ledordet och det väsentligaste inom undertextning läslighet 
(Ivarsson & Carroll 1998). Är texten inte formulerad och utformad på bästa tänkbara sätt, det 
vill säga att texten har högsta möjliga läslighet, så kan det leda till att filmen eller 
programmets innehåll inte når fram till tittarna på det sätt som filmskaparen från början hade 
avsett. Enligt Ivarsson och Caroll så ställer Ingvar och Hallberg upp olika krav på vad texter i 
allmänhet bör uppfylla för att klassas som läslig. Det väsentligaste för att texter ska gå snabbt 
att läsa samt uppfattas rätt är att det valda typsnittet är tydligt, att bokstäver, tecken och ord är 
placerade med rätt mellanrum, att bredden på undertexten är funktionell och inte för lång, att 
mellanrummet mellan raderna är tillräckligt, att bindestreck endast används då det är 
nödvändigt, att språket flyter samt att innehållet är intressant för läsaren (Ingvar & Hallberg 
1989 se Ivarsson & Caroll 1998, s. 39). Dessa krav är egentligen avsedda för tryckta texter 
men Ivarsson och Caroll anser att de utgör en bra regelgrund även för undertexter. 
Undertexter är å andra sidan ämnade för ett helt annat medium, till exempel filmdukar, TV-
skärmar och liknande, vilket medför att översättare måste ta hänsyn till att typsnitten bör ha 
skarpa konturer samt att de under inga omständigheter får ”dance on the screen” (Ivarsson & 
Carroll 1998, s. 39). 
 
Kravet på läslighet har dessvärre olika tillämplighetsgrader utifrån vilket medium en specifik 
undertext är avsedd för. Till exempel så har TV-skärmar betydligt sämre upplösning än vad en 
bioduk har. Skärpan på undertexter är till och med ännu sämre på VHS, där tecknen framstår 
som tämligen ojämna. Paradoxalt nog har Text-TVs undertexter allra sämst kvalitet, och har 
därför också sämst läslighet. Anledningen till detta är att teckengeneratorn i en Text-TV 
inte alls kan jämföras med den skärpa och tydlighet som videoredigeringsutrustningar klarar 
av (Ivarsson & Carroll 1998). 
 

2.5.1 Typsnitt 
Oavsett medium så är det av betydelse för läsligheten att rätt typsnitt väljs. Enligt Ivarsson 
och Carroll råder det enighet i de flesta europeiska länder om att läsligheten förbättras genom 
att använda ett enkelt och rent sans serif-typsnitt19, till exempel Helvetica och Universe. 
Typsnitt med fötter, serifer, som exempelvis Times20 upplevs, på grund av den begränsade 

                                                 
17 Tittare med minimala hörselproblem använder ofta undertexter som ett stöd i enstaka fall då de inte uppfattat 
vad som sagts (Ivarsson & Carroll 1998). 
18 Både invandrare och skolbarn kan dra nytta av undertexter utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Till exempel kan 
undertexter bidra till ökade kunskaper om hur ord stavas (Ivarsson & Carroll 1998). 
19 San serif betyder, fritt översatt, ”utan klackar”, och syftar på de rena och enkla typsnitten (Encyclopædia 
Britannica Online 2006 ). 
20 Times är ett serif-teckensnitt och är det teckensnitt som används till brödtext i denna uppsats. 
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upplösningen, ofta som otydliga och suddiga på TV-skärmar, vilket givetvis försämrar 
läsligheten. Ett sans serif-typsnitt som Arial lämpar sig betydligt bättre på TV-skärmar 
eftersom det är ett enkelt och rent typsnitt, men det bästa resultatet uppnås genom att använda 
ett typsnitt speciellt utformat för film- och TV-skärmar, där hänsyn tagits till mediets 
begränsningar att reproducera finare detaljer (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Kursiverade typsnitt är ofta aningen tunnare än det stående typsnitt det är baserat på, vilket 
försämrar läsligheten på TV-skärmar. Enligt Ivarsson och Carroll är versaler 15 – 20 % 
svårare att läsa än gemener. Vidare menar Ivarsson och Carroll att det beror på att ögonen inte 
läser bokstav för bokstav utan ord för ord, eller fras för fras, där hur mycket av bokstäverna 
som är under respektive över baslinjen är av betydelse för läsbarheten. Dessutom tar versaler 
minst en tredjedel mer utrymme jämfört med gemener. Således bör versaler användas 
sparsamt samt på ett sätt som tittare redan är vana vid från tryckt text, till exempel i början av 
mening, i förkortningar, vid skrik och höga röster etc. (Ivarsson & Carroll 1998).    
 
Även om val av typsnitt påverkar läsligheten i stor utsträckning så har kanske storleken en 
ännu mer framträdande roll i detta sammanhang. Naturligtvis så gäller regeln ju större desto 
bättre, med läsbarhetsmått mätt (inom rimliga gränser), men samtidigt medför högre 
bokstäver att större del av bilden täcks av text. Moderna TV- och videoredigeringssystem för 
undertextning brukar använda 8% av bildskärmens totala höjd per textrad. Storleken på 
undertexter för film bestäms av filmformatet21, det vill säga vilken förhållande bildens höjd 
har till bredden (Ivarsson & Carroll 1998).  
 

2.5.2 Mellanrum (spacing) 
Hur många bokstäver som kan rymmas inom ett begränsat utrymme beror, som jag redan 
berört, bland annat på val av typsnitt samt vilka bokstäver som används. Breda versaler samt 
vida bokstäver så som M och W tar mer utrymme i anspråk än till exempel bokstaven i. 
Ivarsson och Carroll menar att det går att få plats med 20% fler bokstäver och tecken på en 
textrad om ett proportionellt typsnitt används istället för ett skrivmaskinsliknande22 typsnitt 
(monospaced subtitles). De skrivmaskinsliknande typsnitten använder samma avstånd mellan 
alla tecken, oavsett tecknens storlek och bredd, medan de proportionella typsnitten anpassar 
mellanrummen utifrån vilka bokstäver som används i texten. Eftersom det ofta är ont om 
utrymme vid undertextning är det proportionella typsnittet sålunda ett lämpligt val för 
undertexter (Ivarsson & Carroll 1998).  
 
Exempel på skrivmaskinstypsnitt: 
 
- Klart jag gjort! Var femte minut sen vi kom hem. 
 
Exempel på proportionellt typsnitt: 
 
- Klart jag gjort! Var femte minut sen vi kom hem. 
 
(Exemplet hämtat från filmen Crash 2004. Översättning: Marianne Marty) 
 

                                                 
21 Vanliga filmformat är widescreen, 1:1,33 och 1:1,66. 
22 På engelska monospace characters, det vill säga ett typsnitt där alla tecken har samma avstånd till varandra.  
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2.5.3 Läslighet och undertexter 
Inom filmens värld har undertexter, under lång tid, försetts med kanter och skuggningar, 
vilket har förbättrat läsligheten. I och med att undertexterna från början graverades in i 
filmernas emulsionslager, på kemisk väg eller med laser, så blev texten vit. Genom denna 
procedur skapades, mer eller mindre avsedda, kanter och skuggor som fick texten att 
framträda även om bakgrunden bestod av ljusa eller vita miljöer (till exempel snö). För TV 
har däremot den kemiska metoden inte visat sig vara så användbar. TV-skärmar har inte 
samma kapacitet att visa olika vita nyanser, vilket medför att vit undertext mot ljus bakgrund 
blir svår, om inte omöjlig, att urskilja. Enligt Ivarsson och Carroll är vita bokstäver mot mörk 
bakgrund inte heller så lyckat. De menar att den vita texten tenderar att bli suddig samtidigt 
som bokstäverna blir för tjocka samt för starkt lysande och framträdande (Ivarsson & Carroll 
1998). 
 
Även färgade undertexter anser Ivarsson och Carroll vara olämpliga för TV. På grund av TV-
skärmarnas tekniska begränsningar blir färgad text suddigare än vit, och därför också mer 
svårläst. Lösningen på detta problem är att förse undertexten med en ram eller kant, eller till 
och med en svart bakgrundsremsa, en så kallad black box (Ivarsson & Carroll 1998).  
 
Studier har visat att det är lättast att läsa text om den är försedd med mörk bakgrundsremsa, 
som till exempel ovan nämnda black box. Däremot behöver inte denna remsa vara svart, men 
ju mörkare remsan är desto lättare blir texten att läsa. I och med att 60 % av Europas 
befolkning har någon form av synnedsättning eller lässvårigheter så bör undertexterna vara 
utformade så att maximal läslighet uppnås. På grund av detta bör undertexter för TV, om inte 
en mer diskret undertext krävs, vara försedda med en black box för att säkerställa en hög 
läslighet. Enligt Ivarsson och Carroll anser Miles A. Tinker att svart text mot vit bakgrund har 
mycket högre läslighet än vit text mot svart bakgrund på grund av det större antalet 
fixeringspunkter som krävs för att läsa vit text mot svartbakgrund. Vissa studier pekar på att 
det mest läsbara video display alternativet är svart text mot vit bakgrund, och Ivarsson och 
Carroll menar därför att det vore intressant att se försök med undertexter med så kallad ”white 
box” (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Undertexter avsedda för Text-TV genereras av en, i TV:n inbyggd, teckengenererare som 
använder sig av tidigare nämnda platskrävande skrivmaskintypsnitt, eller monospace typsnitt, 
samtidigt som bokstäverna är relativt oskarpa och otydliga. Detta kan tyckas vara paradoxalt 
eftersom dessa undertexters huvudmålgrupp är de döva, vilka också ofta har lässvårigheter. I 
vissa länder kompenseras detta med valbara undertexter med dubbel storlek. Enligt Ivarsson 
och Carroll så kommer nästa generationers Text-TV möjliggöra bättre definierade undertexter 
och på så vis rätta till detta problem (Ivarsson & Carroll 1998). 
 

2.5.4 Placering och utformning av undertexter 
Nästan lika viktigt som val av typsnitt och bakgrund är placeringen av undertexter. Det vill 
säga var i bilden textraderna placeras samt hur texten fördelas över textraderna. Enligt 
Ivarsson och Carroll så bör undertexter för film vara centrerade eftersom de som sitter längst 
ut på högerkanten i biosalongen inte ska behöva vrida huvudet till vänster varje gång en ny 
textremsa dyker upp i biodukens bortre vänstra hörn. Detta gäller däremot inte för TV. 
Undertexter för TV kan, åtminstone i västvärlden, fixeras med vänsterjustering. Vidare anser 
Ivarsson och Carroll att det är bäst att placera undertexter i nederdelen av bilden, eftersom det 
är i den övre delen av bilden som den viktigaste bildinformationen finns, som till exempel 
människors ansikten (Ivarsson & Carroll 1998). I vissa specifika fall kan det däremot vara 
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berättigat att placera undertexten någon annanstans än i filmens undre del. Exempel på detta 
kan vara då viktig information presenteras i filmens undre del och då undertexten skulle 
skymma denna information. Vid sådana undantagsfall kan undertexten istället minimeras till 
en enkelradig textrad, flyttas till ena sidan eller i värsta fall placeras i bildens övre del för att 
på så vis hålla ”sikten fri” för filmens mest informationsbärande ytor. Enligt Ivarsson och 
Carroll är tittare vanemänniskor som avskyr att jaga efter undertexter över skärmen, så 
förfarandet att placera texten i filmens övre del bör endast användas i undantagsfall, när andra 
gångbara alternativ saknas. I de fall då det räcker att skjuta antingen den övre eller undre 
textraden åt höger, anses det vara mer estetiskt tilltalande att högerjustera de bägge 
textraderna samtidigt som man gör den övre raden så kort som möjligt för att största möjliga 
yta av bilden ska blottläggas. Ytterligare ett alternativ är att antingen fördröja undertextens in-
tid, det vill säga det ögonblick när undertexten dyker upp på skärmen, eller att förkorta 
undertextens exponeringstid så att bilden är helt fri från undertext för en kort stund (Ivarsson 
& Carroll 1998).  
 
Beträffande enkelradiga undertexter, det vill säga undertexter som enbart består av en rad, och 
huruvida de bör placeras på den övre eller undre raden, anser Ivarsson och Carroll att de 
rimligen bör placeras på den undre raden eftersom det lämnar större del av filmens övre del 
fri. Samtidigt höjer de ett varningens finger för att i onödan dela upp text i enradiga 
undertexter, förutom då det är nödvändigt på grund av klipp och scenbyten. Till exempel 
menar Ivarsson och Carroll att det underlättar för tittare att hänga med i dialogen om fråga 
och svar ryms inom samma undertext, jämfört med om texten delas upp i två stycken 
enkelradiga undertexter (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Ivarsson och Carroll tar även upp problematiken med meningar som löper över två eller fler 
undertexter, och hur man på bästa sätt markerar att en mening inte är avslutad utan fortsätter 
på nästa uppsättning av undertexter. Ivarsson och Carroll anser att det räcker med avsaknad av 
punkt samt att en gemen inleder påföljande undertext för att tittarna ska förstå att det är 
samma mening som löper över flera undertexter. Samtidigt nämner de att ett tänkbart 
alternativ är att använda bindestreck i slutet av den första undertexten samt i början av den 
andra. Eftersom utrymmesbrist är ett påfallande problem för TV- och filmöversättare, samt att 
avsaknaden av punkt och stor bokstav är en tillräcklig indikation för att tittarna ska förstå att 
meningen inte är avslutad, så är det sista alternativet ett lämpligt val (Ivarsson & Carroll 
1998). 
 
Hur många rader en undertext bör bestå av samt lämplig bredd på textraderna bestäms 
naturligtvis av textmängd, skärmens dimensioner samt vilket typsnitt och storlek som valts. I 
så gott som alla länder anses två textrader vara den övre gräns för hur många rader en bild kan 
innehålla innan för stor del av bilden skyms. Enligt Ivarsson och Carrol kan det likväl finnas 
skäl att frångå denna gräns. Till exempel finns det i de länder som har mer en ett språk behov 
av att undertexter på minst två språk presenteras samtidigt, vilket kan medföra att tre och till 
och med fyra textrader visas samtidigt. Även Text-TVs undertexter, avsedda för tittare med 
nedsatt hörsel, använder ofta en tredje rad för att beskriva ljud som är av betydelse för 
tittarnas förståelse av filmen eller programmet: ”fotsteg i trappan”, ”klocka slår tolv slag”, etc. 
Både för Biodukar och TV-skärmar brukar 40 tecken, inklusive mellanrum, vara en naturlig 
maxgräns. Med de widescreen-dukar som dagens biografer erbjuder skulle det vara möjligt att 
använda betydligt längre textrader, men i och med att de biobesökare som sitter på de främre 
raderna ska slippa få nackproblem har man valt att även här använda sig av 40 tecken per 
textrad (Ivarsson & Carroll 1998). 
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Ivarsson och Carroll menar, rörande TV och video, att om det går att få ner all relevant text i 
en enkelradig undertext så är detta alternativ bättre än att i onödan dela upp texten på två 
rader. På grund av det större formatet som biodukar erbjuder kan det däremot vara bättre att 
dela upp texten på två rader för att slippa allt för långa textrader. Men de slår samtidigt fast att 
tvåradiga undertexter endast bör användas när det inte finns några bättre alternativ, på grund 
av textmängd och begränsat tidsutrymme, eftersom ögonrörelser från slutet av den första 
raden till början av den andra kan innebära en ansträngning23 för ögonmusklerna (Ivarsson & 
Carroll 1998). Ivarsson och Carroll anser att den översta raden därför alltid bör vara så kort 
som möjligt vid vänsterjusterad text, för att på så vis minimera ögonrörelserna, under 
förutsättning att textmängd och meningsbyggnad tillåter detta. 
 
I artikeln The Writing on the Screen. Subtitling: A Case Study from Norwegian Broadcasting 
(NRK), Oslo1 (1999) berör Lomheim problematiken med att fördela undertexterna mellan den 
övre och undre raden, och anser att detta får konsekvenser för hur tittarna uppfattar filmen 
eller programmet. I de fall då det krävs en tvåradig undertext bör texten, om möjligt, fördelas 
så att den övre första raden är kortare än den undre. På så vis lämnas så stor yta som möjligt 
av bildens övre del fri. Enligt Lomheim är detta ett förfarande som både norsk television NRK 
och dansk television DR har använt sig av under en lägre tid medan SR (Sveriges Radio) 
däremot på senare tid övergått till denna metod. Enligt Lomheim tar det dessutom kortare tid 
för ögat att läsa undertexter med en kort första rad och en full andra rad jämfört med en full 
första rad och en kort andra rad. Om den första raden är kort behöver inte ögat röra sig över 
lika lång sträcka för att komma till början av andra raden än vad som varit fallet vid en full 
första rad. Detta menar Lomheim kan spela roll för tittarnas förståelse av längre textsjok i 
samband med den tidspress undertexter medför i och med att de bara exponeras under en 
begränsad tid. 
 
Det kan dock finnas undantagsskäl till att frångå denna regel. Enligt Lomheim finns det fall 
då undertextaren helt enkelt inte har något annat val än att låta första raden vara längre än den 
andra raden. Till exempel vid tvåradig dialog mellan två talare, där varje talare avsätts var sin 
rad: 
 
Är Joseph hemma? 
Nej. 
 
Eftersom dialogen är uppbyggd med en fråga och ett kort svar har undertextaren inget annat 
val, om texten ska vara så lättförståelig som möjligt, än att låta första raden bli längre än den 
andra. Detta exempel är relativt självförklarande och distinkt, men det finns andra mindre 
uppenbara fall där tvåradiga undertexter består av bara en talare och där fulla första rader med 
kortare andra rader likväl används. Enligt Lomheim så går lättförståelig meningsbyggnad och 
naturlig radbrytning före praxisen med kortare första rad. Det vill säga att textförståelse, 
syntaktisk sammanhang och följdriktighet är viktigare faktorer att ta hänsyn till än önskan om 
att den första raden ska vara så kort som möjlig (Lomheim 1999).  
 
Även Ivarsson och Carroll menar att undertexter i möjligaste mån bör undvika förvirring i 
form av osammanhängande sense blocks (Ivarsson & Carroll 1998), eller meningsblock, 
vilket följande hypotetiska undertext kan exemplifiera: 
 
He put the green shirt on 
                                                 
23 På grund av att ögonen hela tiden hoppar mellan undertext och bild förstår man kanske varför Ivarsson och 
Carroll vill eliminera onödiga ögonrörelser (Ivarsson & Carroll 1998).  
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the shelf while ignoring her advise. 
 
I och med att radbrytningen är satt efter ordet on så kan meningen tolkas på ett sätt som 
egentligen inte avses, det vill säga att någon har tagit på sig den gröna tröjan. Liknande fall 
menar Ivarsson och Carroll samt även Lomheim bidrar till att skapa förvirring hos tittarna. 
Istället är det då bättre att utforma undertexten på följande sätt: 
 
He put the green shirt on the shelf 
while ignoring her advise. 
 
På så vis bevaras det syntaktiska sammanhanget, även om den första raden då blir längre än 
den andra.  
 
Vidare beskriver Lomheim att det även kan finnas anledning att ignorera önskan om en 
kortare första rad om det resulterar i en otymplig meningsstruktur. I en studie på tre 
undertextade TV-program fann han att professionella översättare inte alltid följer en given 
mall för hur meningar bör fördelas på de två raderna. I vissa fall väljer undertextarna att ha en 
längre första rad för att till exempel inte den andra raden ska bli för lång och otymplig, samt 
att de emellanåt tar hänsyn till huvudsats och bisats när de disponerar ut texten på de två 
raderna. Samtidigt menar Lomheim att det också finns exempel på när undertextarna helt 
frångår dessa metoder, och då radbrytningarna kan komma mitt i en fras. Lomheim anser sig 
dock, utifrån studien, kunna se att regeln om bibehållen syntax endast ignoreras i de fall då 
det inte finns något annat val, det vill säga när bägge raderna är fyllda: 
 
Dette er eit lite kart. Det tek [Det här är en liten karta. Det kommer ta 
dagevis før dei kjem til Nouvion.  dagar för dem att ta sig hem till Nouvion] 
(Lomheim 1999, s. 196) 
 

2.5.5 Exponeringstider och läshastighet 
Alla som någon gång sett en textad film vet att det är praxis för översättarna att utelämna en 
ansenlig mängd av den faktiska dialogen. Enligt Ivarsson och Carroll så klarar mer än 90% av 
tittarna att läsa en tvåradig undertext på mindre än fyra sekunder om de läser texterna utan 
bilder i sin egen takt, och för de riktigt snabba läsarna tar det bara hälften så lång tid. Likväl 
rekommenderas en exponeringstid på 5-7 sekunder för tvåradiga undertexter. Detta 
sammantaget med att det mesta av dialogen inte är speciellt svår att förstå inbjuder till 
funderingar kring varför översättarna inte tar med hela dialogen i undertexterna. 
Uppenbarligen så har tittarna inte svårt att hinna med att läsa. Så vad beror det på? Svaret på 
frågan är ganska enkelt. Det är inte enbart texten tittarna vare sig vill eller bör koncentrera sig 
på. De flesta tittare vill med största sannolikhet även hinna med att se och förstå vad som 
händer bildmässigt, samtidigt som de registrerar ljudinformation även om de inte förstår det 
språk som talas. Dessutom tar det tid för ögat att förflytta sig mellan undertexten till bilden. 
Ivarsson och Carroll menar att det tar ögat en tredjedels sekund att hoppa mellan bilden och 
texten. Alla dessa kognitiva funktioner måste undertextaren ta hänsyn till när exponeringstid 
och undertexternas längd bestäms, vilket i praktiken innebär något längre exponeringstider. 
Enligt Ivarsson och Carroll visar flera tester med ett nyhetsprogram, som inkluderade ljud och 
bild, att det tog de flesta försökspersonerna från fyra och en halv till sex sekunder att läsa en 
tvåradig undertext. Samma tester visade också att ju mer ord som ingår i varje undertext desto 
mindre tid ägnas åt varje ord (Ivarsson & Carroll 1998). 
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Chris Pollard skriver i sin artikel The Art and Science of Subtitling: A close look  at how it’s 
done att enkelradiga undertexter bör ha exponeringstider mellan tre till fyra sekunder, medan 
dubbelradiga undertexter bör exponeras i fyra till sex sekunder. Anledningen till att 
exponeringstiden inte är dubbelt så lång som för enkelradiga undertexter beror enligt Pollard  
på att det tar längre tid för ögat att hitta början på första textraden än vad det tar för ögat att 
”svepa tillbaka” till den andra raden. Pollard menar att detta är ett starkt skäl till att 
undertexter bör vara vänsterjusterade, eller högerjusterade för arabiska och hebreiska 
undertexter (Pollard 2002). 
 
Lomheim menar att undertexternas exponeringstider är relaterade till hur många ord och 
tecken de innehåller, det vill säga att undertexter med få ord, logiskt nog, inte behöver lika 
lång exponeringstid som en undertext med många ord. Samtidigt anser han också att tvåradiga 
undertexter bör ha längre exponeringstid än enkelradiga. Utifrån dessa premisser ställer 
Lomheim upp tumregler för relationen mellan längd och exponeringstid: 
 
10 bokstäver 2 sekunder 
30 bokstäver 3 sekunder 
60 bokstäver 6 sekunder 
(Lomheim 1999, s. 196) 
 
Utifrån tidigare nämnda studie anser Lomheim att det också kan finnas andra faktorer som 
påverkar exponeringstiden. Sådana faktorer är dialogens tempo samt att undertexten inte får 
överlappa nästkommande dialogfras.  Följaktligen kan en enkelradig undertext tvingas till 
kort exponeringstid på mellan 2-3 sekunder om tidsutrymmet är knappt, som till exempel vid 
snabba dialogväxlingar, men i andra fall, då det finns gott om tid, kan en enkelradig undertext 
tillåtas en exponeringstid på 4-5 sekunder.  
 
Lomheim anser trots tidigare nämnda tumregel att det egentligen är omöjligt att 
rekommendera några generella riktlinjer för hur långa exponeringstider undertexter bör 
begagna sig av. Lomheim menar, utifrån studien på de tre TV-serierna, att långa 
exponeringstider av korta undertexter till exempel kan hjälpa till att befästa den ton eller det 
tema som serien/filmen har. Således anser Lomheim att undertexternas exponeringstider 
bestäms mer av dialogens tempo och ton än av den faktiska informationsmängden i 
undertexten. Samtidigt anser Lomheim att långa exponeringstider av korta undertexter även 
kan bero på hur svåra undertextens ord upplevs vara. Lomheim ger följande exempel på hur 
en undertext bestående av ett enda, men komplicerat, ord ges en exponeringstid på nästan fyra 
sekunder: 
 
Flamlenderpurken.  [Flamländsk sugga.] 
 
Vilket kan jämföras med följande undertext bestående av två enkla ord men som bara tilldelas 
en exponeringstid på två sekunder: 
 
En øl.   [En öl.] 
(Lomheim 1999, s. 197-198) 
 
Ivarsson och Carroll varnar dock för allt för korta exponeringstider. En kort undertext som 
endast består av ett ord, som till exempel ”Ja” eller ”Nej”, skulle kunna tas ur bild redan efter 
en halvsekund, men det skulle samtidigt kunna innebära att tittarna helt missar texten. Därför 
rekommenderas det att även de allra kortaste undertexterna ligger kvar i åtminstone en och en 
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halv sekund (Ivarsson & Carroll 1998). Samtidigt beskriver Chris Pollard även hur för långa 
exponeringstider kan ställa till med bekymmer för tittarna. Pollard menar att mätningar av 
ögonrörelser har visat att om en undertext exponeras under för lång tid så börjar tittarna att 
läsa om undertexten och uppfattar det som om de inte hunnit läsa texten färdigt när den väl 
försvinner (Pollard 2002). 
 
Mellan varje undertext bör det dessutom vara ett avbrott på fyra rutor, vilket ungefär 
motsvarar en sjättedels sekund. Om undertexterna kommer för snabbt inpå varandra är det 
inte säkert att ögat registrerar att en ny undertext har presenterats, utan istället är det då risk 
för att ögat ligger kvar på någon annan del av bilden och kan på så vis missa den nya 
undertexten (Ivarsson & Carroll 1998). 
 
Tittarnas läshastighet påverkas också av vilken typ av media undertexterna presenteras på. 
Enligt Ivarsson och Carroll så behöver tittarna 30 % mindre tid för att läsa en undertext på en 
stor bioduk jämfört med en TV-skärm. Används undertexter vars exponeringstider är avsedda 
för biodukar på TV-skärmen så kommer tittarna få svårt att hinna med att läsa dem innan 
texterna tonats ut och ersatts av nya. Anledningen till detta fenomen tror Ivarsson och Carroll 
kan bero på flera olika faktorer. Till exempel anser de att det kan bero på den större tydlighet 
som bokstäverna får på biodukarna jämfört med text på TV-skärmar, samt att biodukarnas 
bokstäver är mycket större än TV-skärmarnas vilket Ivarsson och Carroll menar möjliggör 
snabbare läsning. Ivarsson och Carroll funderar även över om biofilmens 24 hela rutor i 
sekunden kan kopplas till biofilmens högre läshastighet eftersom exempelvis de europeiska 
TV-formaten PAL och SECAM bara klarar av att visa 50 halva rutor i sekunden. Samtidigt 
poängterar de att dessa spekulationer än så länge är obekräftade och bygger på högst 
subjektiva antaganden. Ivarsson och Carroll menar att den mest sannolika förklaringen till 
varför tittarna inte kan läsa undertexterna lika snabbt på TV-skärmen jämfört med bioduken 
beror på TV-skärmens betydligt sämre upplösning. Bioduken har en upplösning på 3 000 000 
bildpunkter medan TV-skärmen består av en väldigt grovkornig matris uppbyggd av ca 
600 000 bildpunkter. Ivarsson och Carroll jämför TV-skärmens upplösning med ett 
tidningsfotografi i storleken 30 x 40cm, vars upplösning ligger på ca en och en halv miljon 
bildpunkter (Ivarsson & Carroll 1998).  
 

2.5.6 Rytm 
Enligt Lomheims studie av de tre TV-serierna så inbjuder olika genrer till olika tidsintervall 
mellan undertexterna. Lomheim menar att vilken rytm undertexterna har, det vill säga hur 
långa pausarna är mellan undertexterna, i hög grad beror på hur frenetiskt programmets eller 
filmens dialogtempo är. Dialogtempot, som kan variera mellan program och filmer och till 
och med inom ett program eller en film, beror ofta på vilken genre programmet eller filmen 
tillhör, men även undertextarna kan själva bidra till att sänka rytmen genom att komprimera 
och förkorta undertexterna. Lomheim menar däremot att korta intervall mellan undertexterna 
inte alltid går hand i hand med snabbt filmiskt tempo och rafflande action. Enligt Lomheims 
studie visar de tre serierna på raka motsatsen. Den serie som hade det långsammaste 
filmtempot visade istället upp snabbast undertextrytm. Anledningen till detta anser Lomheim 
beror på att ett snabbt undertexttempo i frenetiska actionfilmer skulle bidra till att tittarna inte 
hinner med att uppfatta all information i undertexten eller bilden. Samtidigt som ett långsamt 
filmtempo möjliggör en snabbare undertextrytm, eftersom tittarna bildmässigt ges tid och 
utrymme att läsa undertexterna (Lomheim 1999). 
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2.5.7 Timing 
Timing innebär att specificera in- och uttider för varje undertext, och är enligt Ivarsson och 
Carroll en av de viktigaste aspekterna av undertextarnas jobb. För undertextaren handlar 
timing om att hitta bästa möjliga balans mellan filmens rytm, enskilda karaktärers talrytm och 
tittarnas läsrytm, samtidigt som hänsyn tas till klipp och ljudövergångar parallellt med att 
synkronisering mellan det talade ordet och undertexterna är bästa tänkbara. Ivarsson och 
Carroll anser att olika personer har olika talrytm, vilken de delar in i talenheter. Talenheterna 
består av korta, rytmiska och relativt sammanhängande yttranden, vilka bör bevaras i 
möjligaste mån i undertexterna. Om till exempel talrytmen är snabb och stackatoliknande bör 
också undertexten avspegla detta i form av korta undertexter, vilket i sin tur påverkar 
exponeringstid och timing (Ivarsson & Carroll 1998).   
 

2.5.8 Synkronisering 
Enligt Ivarsson och Carroll är exakt synkronisering, det vill säga att undertexterna dyker upp 
exakt när första ordet yttras samtidigt som de försvinner i samma stund som en talare slutar 
prata, inte önskvärd. Ivarsson och Carroll menar att exakt synkronisering medför flera 
väsentliga nackdelar. Till exempel så behöver många tittare först tid för att lokalisera vem 
som talar, vilket Ivarsson och Carroll kallar för fixerings paus. Om undertexten dyker upp för 
tidigt, innan tittarna har hunnit koppla ihop rösten med talaren, kan det bidra till att tittaren 
hindras från att identifiera talaren och missförstår undertexten, eftersom ögat först dras till 
undertexten. Vidare menar Ivarsson och Carroll att det inte finns några som helst skäl till att 
undertexter ska tas bort i samma stund som talaren slutar prata. Enligt Ivarsson och Carroll 
hindrar detta bara tittare som läser långsamt från att hinna läsa undertexterna, och de tittare 
som läser snabbt återvänder likväl till bilden så snart de tagit del av textinnehållet. Ivarsson 
och Carroll menar att många tittare inte alls störs av att undertexterna presenteras upp till en 
kvarts sekund efter att någon börjat tala. Tvärtom kan denna fördröjning vara av godo 
eftersom ögat inte dras till undertexten innan talaren har identifieras. Däremot är denna 
fördröjning inte önskvärd vid berättande röster och monologer, då det är bättre att 
synkroniseringen mer strikt följer talrytmen (Ivarsson & Carroll 1998).  
 

2.6 Undertextning = översättning?  
För de flesta tittare är undertextning rätt och slätt översättning eftersom de hör ett främmande 
språk samtidigt som de ser text på sitt eget språk. Enligt Lomheim styrks detta påstående då 
de flesta klagomål i pressen rörande undertexter oftast gäller översättningen. Betydligt mer 
sällan ser man klagomål som berör rytm, exponeringstid och synkronisering. Lomheim menar 
att det i och för sig inte är konstigt att tittarna lägger fokus på översättningen eftersom 
översättning från främmande talat språk till text på det egna språket trots allt är en av 
huvudfrågorna rörande undertextning. Men Lomheim anser samtidigt att undertextning är en 
mycket specialiserad form av översättning vilket markeras genom att företeelsen kallas för 
just undertextning och inte översättning. Lomheim använder sig istället av begreppet transfer 
för att beskriva den övergripande process som omvandlingen från tal till text innebär. Han vill 
i och med detta särskilja den traditionella betydelsen av begreppet översättning, vilket han 
likställer med ekvivalent översättning, från den form av översättning undertexter inbegriper. 
Lomheim menar att ekvivalent översättning innebär ”reproducing the closest natural 
equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of 
style” (Lomheim 1999, s. 200), och använder sig därför endast av begreppet översättning när 
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han åsyftar översättarens försök till att reproducera betydelsen av ett främmande språks ord 
eller fras så nära som möjligt. 
 
Även undertextaren Alan Wildblood är inne på samma linje som Lomheim och menar att 
undertextning endast i sällsynta fall handlar om översättning. Wildblood anser att de flesta 
undertextare gör allt för att troget återskapa betydelsen av en scen eller en hel film, men 
menar samtidigt att det är omöjligt för undertextaren att tillmötesgå kraven på ekvivalent 
översättning i varje enskild undertext eftersom de måste ta hänsyn till andra aspekter än 
enbart de rent språkliga (Wildblood 2002). Exempelvis så finns det människor som pratar så 
snabbt och spottar ur sig tre till fyra gånger så många ord som får plats i en undertext, vilket 
medför att komprimering av vad som sägs är nödvändigt (Ivarsson & Carroll 1998).  

2.7 Reduktion, expansion eller översättning? 
Enligt Ivarsson och Carroll finns det två olika sätt att komprimera text på. Antingen används 
parafraser24, eller så utelämnas delar av dialogen som inte anses som absolut nödvändiga för 
tittarnas förståelse (Ivarsson & Carroll 1998), vilket Ivarsson och Carroll och även Lomheim 
följdriktigt kallar för utelämning. Enligt Lomheim så behöver parafraser inte nödvändigtvis 
leda till förkortningar utan kan även bidra till att texterna blir längre, det vill säga innehåller 
fler ord, än den ursprungliga dialogen. Lomheim delar därför in undertexter i reducerade och 
expanderade undertexter samt i vad han kort och gott kallar för översättning (translation). 
Reducerade undertexter är texter som, till följd av utelämning eller komprimering, innehåller 
kortare texter än originaldialogen och expanderade undertexter är texter som på grund av 
omskrivningar eller språkliga olikheter medför att undertexterna blir längre än den 
ursprungliga dialogen (Lomheim 1999). Med översättning syftar Lomheim på undertexter 
som ekvivalent reproducerar dialogens betydelse. Enligt Lomheim representerar Expansion 
och Reduktion alternativa lösningar till en möjlig mer ekvivalent översättning, eftersom de är 
valbara tillägg eller strykningar av information som undertextaren antagligen inte hade gjort 
om semantisk ekvivalens hade varit undertextarens ledstjärna (Lomheim 1999). 
 
Trots den övergripande indelningen i reducerade och expanderade undertexter menar 
Lomheim att undertextare likväl använder sig av ett antal underordnade transferstrategier som 
faller utanför den traditionella betydelsen av ekvivalent översättningen, och som är 
nödvändiga vid analys av undertexter:  
 
Utelämning  
Utelämning innebär att undertextaren utelämnar delar eller hela fraser av dialogen som inte 
anses som nödvändiga för tittarnas förståelse. 
 
She has twisted her ankle in the school playground. Would you like a genever?  
 
Hon har stukat vristen. Vill du ha en genever? 
 
Här har frasen in the school playground försvunnit i transferprocessen från talad engelska till 
svensk text. 
 
Komprimering 
 

                                                 
24 Omskrivningar. 
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Until and unless we learn otherwise, the people in that car are asleep. No danger to 
us. But if they make a move against us, you do what you have to do. 
 
Det ser ut som om de sover och utgör inte någon fara. Men om de hittar på något, 
gör du vad du måste. 
 
Här är det inte lika lätt att se vad som har utelämnats i transferprocessen, utan undertextaren 
har koncentrerat hela uttryck som till exempel the people in the car till pronomenet de. 
 
Expandering 
 
Superintendent Maigret! Telephone! 
 
Kommissarie Maigret! Din fru är i telefonen! 
 
Här har undertextaren lagt till att telefonsamtalet är från Maigrets fru, trots att i Maigret bara 
blir tillsagd att han har ett telefonsamtal. Undertextaren lägger antagligen till denna 
information för att underlätta för tittaren, eftersom det är Maigrets fru som verkligen är på 
tråden. 
 
Generalisering  
 
This Saint-Pourcain is very good. 
 
Det här vinet är mycket gott. 
 
Undertextaren har i detta fall antaget att de flesta tittare inte är erfarna vinkännare utan har 
istället ansett vinets namn som onödigt, eller till och med förvirrande, och har därför valt att 
förenkla genom det mer generella ordet vinet. 
 
Specificering  
 
It is my grandson. 
 
Det är min dotterson. 
 
Här har undertextaren valt raka motsatsen för generalisering och istället specificerat att det är 
dottersonen som omtalas, vilket kräver att undertextaren vet att detta stämmer. Om så inte 
varit fallet hade undertextaren istället kunnat ha valt det mindre specificerade mitt barnbarn.  
 
Neutralisering 
 
If that scumbucket wants anybody wasted, he can do it himself. 
 
Om han vill ha någon mördad, får han göra det själv. 
 
I vissa fall lämpar sig kanske inte det råa originalspråket för att översättas, utan undertextaren 
väljer istället att göra språket mindre värdeladdat. Detta kallar Lomheim för att neutralisera 
språket. Motsatsen till detta är när undertextaren försöker bevara den stil och ton som finns i 
källspråket: 
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You’re a filthy son of a bitch! 
 
Du är en rutten jävel! 
 
 Även om undertexten här inte betyder exakt samma sak som den talade dialogen, så försöker 
undertextaren undvika generalisering samtidigt som källspråkets stil och ton upprätthålls 
(Lomheim 1999). 
 
Ovanstående sex transferstrategier menar Lomheim att undertextare använder sig av för att 
överföra talat språk till undertexter. Samtidigt anser Lomheim att det i många fall kan vara 
svårt, såväl för utomstående som för undertextaren själv, att bedöma vilka transferstrategier 
en undertext inbegrips av. Till exempel så är gränsen mellan Utelämning och Komprimering 
inte direkt glasklar, eftersom Utelämning ofta förekommer vid Komprimeringar. Likaså kan 
till exempel Expandering och Specificering samt Neutralisering och Generalisering överlappa 
varandra. Förklaringen till detta menar Lomheim är att transferstrategierna har ett starkt 
inbördes förhållande som inte så lätt låter sig särskiljas. Lomheim poängterar också att 
undertextare inte uteslutande alltid använder endast en av dessa sex transferstrategier vid 
utformningen av en undertext, utan ofta används de i kombination med varandra. Lomheim 
menar därför att man bör se tidigare nämnda överordnade kategorier: Översättning, Reduktion 
och Expansion som en enklare och mer övergripande kategorisering av de sex 
transferstrategierna. Anledningen till att Lomheim själv gör denna övergripande 
kategorisering är att han inte finner de olika individuella transferstrategierna vara tillräckligt 
välavgränsade, och att de har en tendens att flyta ihop med varandra, för att de ska utgöra en 
bra och tydlig analysgrund. Utelämning och Komprimering resulterar i kortare texter och kan 
därför tillsammans omfattas av den mer övergripande kategorin Reduktion. Om undertextaren 
däremot vare sig reducerar eller gör en ekvivalent översättning av dialogens innehåll, utan 
istället ökar informationsmängden genom att lägga till betydelseenheter, så menar Lomheim 
att denna strategi bör tituleras Expansion (Lomheim 1999).  
 
Den mest karaktäristiska transferstrategin för undertextare menar Lomheim är Reduktion, 
vilket beror på undertexternas begränsade utrymme och exponeringstid. Utöver ovan nämnda 
reduktions- och komprimeringsstrategier anser Lomheim att ett enklare och mer objektivt sätt 
att mäta reduktion på är genom att räkna antalet ord som förekommer i dialogen och jämföra 
med antalet ord i undertexten. Lomheim verkar i och för sig inte tycka att detta 
tillvägagångssätt är helt tillfredsställande, men menar likväl att denna typ av analys kan vara 
både användbar samt pålitlig, eftersom det inte finns några andra enkla och objektiva 
jämförelsemetoder, samtidigt som de skillnader som finns mellan olika språk, i bland annat 
grammatiska och lexikala25 strukturer, verkar jämna ut sig i längre texter. 

2.8 Fansubs, Digisubs och DivX-undertextning 
Under 1980-talet exploderade produktionen av animerade filmer, så kallade animefilmer, i 
Japan. Trenden spred sig så sakteliga till västvärlden, men till en början var det svårt att få tag 
på filmerna utanför Japan. I USA existerade till exempel få animedistributörer, och på grund 
av att de distributörer som fanns var relativt små klarade de bara av att importera och 
distribuera ett mycket begränsat antal titlar (Trube 2006). Detta fick animefans, i början på 

                                                 
25 Lexikala skillnader rör skillnader i uppbyggnad av substantivfraser. I engelskan består exempelvis substantivet 
the chair av två ord medan svenskans stolen bara är ett ord. 
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90-talet, att på eget initiativ börja producera amatörundertextade kopior av anime-filmer, så 
kallade fansubs (Cintas & Sánches 2006).  
 
Den tidiga fan-undertextningen var till en början ett kostsamt och tidskrävande projekt, vilket 
dessutom ofta resulterade i filmer i mycket låg upplösning. Avancerad videoutrustning 
krävdes för att lägga till undertexten, samt för att göra kopior av den undertextade versionen, 
och originalen utgjordes ofta av dyra högkvalitativa laserdiskar eller SVHS26. Dessa höga 
omkostnader innebar att fansubgrupperna tvingades distribuera de undertextade kopiorna på 
billiga VHS-kassetter, vilka ofta var av dålig kvalitet. Fansubgrupperna har nästan uteslutande 
aldrig varit ute efter att tjäna pengar på sina undertextade kopior, utan istället har de levt 
under devisen ”av fans för fans”, där de priser som förekom på VHS-kopiorna var ringa och 
syftade till att täcka en viss del av omkostnaderna27 (Trube 2006). 
 
Fansubbningsprocessen var som tidigare nämnts inte bara kostsam utan även tidskrävande och 
tog flera personer i anspråk för att lyckas. Cintas och Sánches (2006) beskriver denna process, 
samt de medverkande personer som bör ingå för att producera en fansub: 
 

1. Distributörer av råtaper28, det vill säga de som tillhandahåller källmaterialet som ska 
översättas. Råtaperna är idag ofta extraherade från TV, VHS eller DVD, men tidigare 
var det vanligt med laserdiskar och SVHS. 

 
2. Översättare, vilka sköter den språkliga översättningen. Översättarna är oftast inte 

insatta i de tekniska aspekterna av undertextning, utan sköter enbart översättningen. I 
de fall då översättningen sker från japanska till engelska har översättarna för det mesta 
inte engelska som modersmål, utan är infödda japaner med japanska som modersmål. 
 

3. Timers, vilka brukar kallas för spotters inom den professionella undertextningen. 
Timers har som uppgift att bestämma varje undertexts exponeringstid. 

 
4. Sättare, vilka ansvarar för vilka typsnitt undertexten ska använda sig av. Tidigare hade 

de också ansvar för att synkronisera texten i takt till animefilmens öppnings- och 
avslutningssång, för att återskapa en karaokeliknande effekt. Nu för tiden sköts denna 
del av en speciell karaokeman. 

 
5. Redigerare och korrekturläsare, vars uppgift är att granska översättningen samt att se 

till att målspråket är naturligt och utan grammatiska felaktigheter, samt upptäcka och 
korrigera stavfel. I och med att översättarna ofta inte har målspråket som modersmål 
så är redigerarna och korrekturläsarnas uppgift i allra högsta grad betydelsefull.  
 

6. Kodare, vilka sätter in de slutgiltiga undertexterna på rätt plats i filmen med hjälp av 
ett kodningsprogram.  

 
Slutprodukten av denna process är en animefilm med ett audiospår på källspråket och en i 
filmen integrerad undertext på målspråket. Cintas & Sánches poängterar dock att hela denna 
process ibland utförs av en och samma person, även om de anser att felaktigheter lättare 
upptäcks om undertextarbetet får passera flera händer (Cintas & Sánches 2006). 
                                                 
26 SVHS står för Super VHS och är videokassetter som ger bättre bild än de vanliga VHS-kassetterna (Hellsten 
2000). 
27 Som till exempel kostnader för VHS-kassetten och frakt. 
28 Råtape är den term som används för att referera till den oöversatta originaltapen (Cintas & Sánches 2006). 
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När ovanstående process väl var avslutad spreds fansubs till animeklubbar utanför japan, vilka 
i sin tur spred filmerna vidare till sina medlemmar. På så vis kunde de japanska animefansen 
dela med sig av filmerna till animefans i andra delar av världen, som inte förstod japanska. 
Vid denna tidpunkt var Internet inte lika utbrett som det är idag, utan kopiorna spreds via 
VHS-kassetter, från hand till hand eller via brevpost. Det var inte ovanligt att animeklubbarna 
skickade tomma VHS-kassetter samt porto till fansubgrupperna, och som de i sin tur 
returnerade med undertextade fansubs. Detta gjordes dels för att hålla nere kostnaderna men 
också för att påvisa att fansubgrupperna inte använde filmerna i kommersiella syften, och 
hoppades på så vis undvika rättsliga påföljder (Trube 2006).  
 
Hittills har inga fansubgrupper utsatts för några rättsliga påföljder av de kommersiella 
animeproducenterna. Kanske har det berott på att fansubgrupperna och animeklubbarna slutat 
sprida filmerna när det väl börjat dyka upp officiella och licensierade versioner på den lokala 
marknaden. Detta sammantaget med fansubkulturens policy och vilja att alltid köpa de 
officiella versionerna, så snart de finns tillgängliga på den lokala marknaden, dels för att 
kvalitén var betydligt bättre beträffande både bild och översättning (Trube 2006) men också 
för att stödja de kommersiella bolagen, vilket i förlängningen garanterade fler distribuerade 
oficiella mangafilmer på de lokala marknaderna (Wikipedia). Ännu ett starkt skäl till att inga 
kommersiella animeproducenter tagit några rättsliga initiativ mot fansubgrupperna, trots att 
företeelsen är illegal, är att fansubs ofta fungerar som reklam och främjar TV-serier och filmer 
som annars inte skulle nå västvärlden. Dessutom fungerar de som värdemätare för vilka filmer 
och TV-serier västvärldens animefans kan tänka sig att köpa (Trube 2006). De kommersiella 
animeproducenternas ovilja till rättsliga ingripanden kan i och för sig komma att ändras i och 
med dagens filmkomprimeringstekniker, vilka uppvisar nära nog DVD-kvalitet, samt vår tids 
snabba Internetuppkopplingar (Wikipedia). 

2.8.1 Digisubs 
I och med Internets, CD-ROM- och DVD-skivans frammarsch under 90- och 00-talet ökade 
fan-undertextningens spridning och popularitet. VHS-banden övergavs i förmån för nya 
digitala format, därav namnet digisubs, som spreds via CD-ROM-skivor, DVD-skivor eller 
via communities på Internet (Cintas & Sánches 2006). I och med att det allt mer populära 
DVD-formatet kunde rymma information på flera Gigabytes (Kayahara 2005), så var detta 
omfattande format inte så behändigt att distribuera över 90-talets begränsade 
Internetbandbredd. Så istället för att skicka digitala kopior av DVD-filmerna över Internet 
användes flera olika komprimeringstekniker, varav de största kom att bli DivX och XviD. Till 
exempel innebar DivX-tekniken att DVD-filmens bildkvalitén bibehölls samtidigt som 
filmens storlek kunde komprimeras ner till endast en tiondel av den ursprungliga DVD-
filmens storlek, vilket i förlängningen tillät en snabbare och mer lättillgänglig 
Internetdistribution (DivXMovies.com).  
 
Övergången från VHS till digitala format innebar att det blev betydligt lättare och billigare att 
föra över filmerna till datorer, vilka sedan kunde användas till att redigera och undertexta 
filmerna (Kayahara 2005). De moderna datorernas kapacitet bidrog därför till att vem som 
helst med rätt mjukvara nu kunde producera digisubs, och dessutom med betydligt bättre 
bildkvalitet än vad som tidigare varit fallet med VHS (Trube 2006). Lättillgängligheten 
medförde att fansub- och digisub-kulturen växte sig allt större, samtidigt som den bidrog till 
att andra än de rent animeintresserade fick upp ögonen för tekniken. 
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2.9 DivX-undertexter 
Idag florerar en uppsjö av communities på Internet som distribuerar och diskuterar 
amatörproducerade undertexter, rörande allt från japanska animefilmer till amerikanska 
Hollywoodfilmer. Rörelsen har spridet sig i sådan grad att många filmer, oavsett vilken 
världsdel de kommer ifrån, finns undertextade och lättåtkomliga på Internet. Företeelsen är 
världsomspännande och Cintas och Sánches menar att det rör sig om ” a mass social 
phenomenon on Internet, as proved by the vast virtual community surrounding them such as 
websites, chat rooms, and forums.” (Cintas & Sánches 2006, s. 37-38).  
 
Den största skillnaden mot fansubs och digisubs är, frånsett att filmerna som översätts inte 
längre enbart är animefilmer, att de communities som berör undertextning inte distribuerar 
filmerna. Istället har de valt att enbart producera och distribuera undertexter till filmer som 
laddas ner på annat håll med hjälp av olika fildelningsprogram, så som till exempel 
BitTorrent, IRC, Direct Connect, etc (Trube 2006). Denna form av amatörproducerad 
undertextning har jag valt att kalla för DivX-undertextning, eftersom en allmän etablerad term 
saknas. Ibland förekommer termerna Swesub och Custom swesub för amatörproducerade 
undertexter på svenska, men då dessa begrepp är långt ifrån allmänt vedertagna, samtidigt 
som denna studie inte enbart berör amatörproducerade undertexter på svenska har jag försökt 
finna en vidare term. I och med att undertexterna så gott som uteslutande är avsedda att 
användas tillsammans med komprimerade DVD-filmer, så kallade ”rippade” DVD-filmer, 
sammantaget med att dessa komprimerade filmer ofta går under epitetet DivX-filmer, oavsett 
om de är komprimerade med DivX eller någon annan komprimeringsteknik, så har 
samlingstermen DivX-undertextning ansetts vara både beskrivande och lämplig. Digisubbing 
hade med tanke på det digitala formatet varit ett bra alternativ, men då termen digisubbing, på 
samma sätt som fansubbing, uteslutande används för undertextning som berör animefilmer 
har dessa begrepp inte använts.  
 
De communities för DivX-undertextning som finns på Internet idag är alla strukturerade på ett 
liknande sätt, oavsett om de vänder sig till svenskspråkiga, engelskspråkiga eller någon annan 
målgrupp. De är utformade för att användarna relativt enkelt ska kunna ladda ner undertexter, 
få reda på nya releaser, diskutera undertexter, lära sig hur man undertextar och hur man 
använder undertexterna, samt vilken utrustning som behövs för detta. Denna studie har i första 
hand tittat på två stycken communities för DivX-undertextning: Undertexter.se och 
divXsweden. Undertexter.se och divXsweden är två svenskspråkiga communities som till 
strukturen påminner om varandra, det vill säga att de innehållsmässigt erbjuder undertexter, 
forum, nyheter och guider. Storleksmässigt skiljer de sig däremot åt en hel del då 
Undertexter.se har ett medlemsantal på 76 745 och erbjuder 5859 stycken undertexter 
(Undertexter.se 06-12-04) medan divXsweden har ca 50 000 medlemmar och en databas på 
829 stycken undertexter (divXsweden 06-12-04). Vad som kan tyckas märkligt med dessa 
uppgifter är att divXsweden, som endast erbjuder en sjundedel av Undertexter.se´s 
undertextsutbud, trots allt bara har en tredjedel färre medlemmar. Anledningen till detta är den 
skiljevägg som delar upp hela DivX-undertextningskulturen i två sidor: de som är för 
kvantitet och de som förespråkar kvalitet. I vårt fall med de två svenska webbplatserna så står 
Undertexter.se för kvantitet och divXsweden för kvalitet, vilket utbudet av antal undertexter 
också ger en vink om. De bägge webbplatserna har också helt olika förhållningssätt till 
huruvida de enbart ska tillhandahålla egenproducerade undertexter. DivXsweden erbjuder 
endast undertexter som deras egna medlemmar har gjort, och sätter stort värde i att göra det, 
och anser att de i och med detta kan säkerställa en hög kvalitet på sina undertexter. 
Undertexter.se, däremot, delar ut alla undertexter som laddas upp till dem, oavsett om det är 
deras egna medlemmar som har producerat dem eller om de har ”lånat” dem från någon 
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annanstans. Undertexter.se anser sig själva vara en så kallad multisubsida, det vill säga en 
community där vem som helst som vill kan ladda upp en undertext. Detta kan jämföras med 
divXswedens policy att enbart låta godkända och registrerade undertextare ladda upp 
undertexter. 
 
Både Undertexter.se och divXsweden har satt upp regler för hur undertexterna ska vara 
utformade, vilket vid en första anblick vittnar om att en viss kvalitet på undertexterna 
efterfrågas. Reglerna är i stort sett de samma som professionella undertextare använder sig 
av29, men där fokus satts på vikten av att komprimera meningar, hur exponeringstider bestäms 
utifrån antal tecken, hur talspråk bör omvandlas till skriftspråk samt hur man översätter 
ordvitsar (divXsweden Att översätta en film). Skillnader finns dock i vilken kontroll som görs 
av de uppladdade undertexterna. DivXsweden har en kvalitetskontroll som innebär att nya 
undertextare måste få två undertexter granskade och godkända innan de tillåts att lägga ut 
undertexter på eget bevåg. På Undertexter.se granskas däremot varje undertext som laddas 
upp och håller undertexten måttet läggs den upp oavsett om det är den aktuelle undertextarens 
första försök.  

2.9.1 Programvara 
Navet för DivX-undertextning är naturligtvis datorn, men utöver den behövs även 
programvara avsedd för att undertexta XviD- och DivX-filmer. DivX-undertextare har idag en 
mängd olika alternativ på programvara att välja bland, och är man intresserad av att börja 
undertexta så är det inte svårt att vare sig hitta eller att använda dem. De flesta 
undertextningscommunities erbjuder länkar till populära freeware-program för undertextning, 
och det är inte sällan de även har lagt ut guider till hur man går till väga för att undertexta 
filmer med dessa program. För att nämna ett fåtal så är Subtitle Studio, SubCreator och 
Subtitle Workshop exempel på gratisprogram som går att ladda hem från olika communities. 
DivXsweden och Undertexter.se rekommenderar till exempel URUSofts freeware-program 
Subtitle Workshop till sina medlemmar och erbjuder länkar till nedladdningsplatser.  
 
De olika undertextningsprogrammen fungerar i stort på ungefär samma sätt, även om vissa 
smärre skillnader förekommer. Oftast består det grafiska användargränssnittet av ett fönster 
där filmen visas samt ett fönster där undertexten skrivs in. I Subtitle Workshop, och i flera av 
de andra tidigare nämnda undertextningsprogrammen, är det möjligt att direkt i filmfönstret se 
hur resultatet av de infogade undertextarna blir, vilket, sammantaget med de 
redigeringsmöjligheter programmen erbjuder, möjliggör exakta insättningar av undertexter. I 
själva verket är det inte mycket som skiljer gratisprogrammen från de undertextningsprogram 
som vänder sig till professionella undertextare. Gratisprogrammen erbjuder till exempel, på 
samma sätt som betalprogrammen, stor noggrannhet för insättningstider, stavningskontroll på 
flera olika språk och granskning av insatta undertexter i realtid. Om man till exempel jämför 
Subtitle Workshop med betalprogrammet TV2003, från danska Titlevision, så är de största 
skillnaderna att Titlevision har ett enklare och tydligare gränssnitt, vilket gör det mer intuitivt 
och lättanvänt. Subtitle Workshop har ett betydligt mer rörigt upplägg, där flera kryptiska 
ikoner och ett överlag plottrigt användargränssnitt inbjuder till förvirring och felnavigation. 
Däremot har Subtitle Workshop ungefär samma funktioner som TV2003.   
 

                                                 
29 Se kapitlet Kvalitetssäkring. 
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2.9.2 Tidsformat 
Till skillnad mot till exempel fansubbing så är inte DivX-undertextarna ute efter att ”bränna” 
in undertexten i filmen . Utan här sparas undertexten i en separat textfil, även om många 
undertextningsprogram tillåter ”inbränning”. Dessa textfiler innehåller den aktuella filmens 
samtliga undertexter i kodat format, och beroende på vilket kodformat undertextaren valt att 
använda sig av får undertextfilerna en specifik filändelse. Enligt den engelskspråkiga 
community’n Divxstation så är de vanligaste förekommande textformaten SubViewer (*.sub), 
Subrip (*.srt), SubStationAlpha (* .ssa) och Sami (*.smi) (divxstation.com). Bland dessa 
uppskattar Divxstation SubViewer och Subrip som de bästa och mest använda formaten, 
medan de resterande formaten inte längre används i någon större omfattning. Detta verkar 
stämma ganska bra då de undertexter som idag delas ut via undertextningscommunities så gott 
som uteslutande är av formaten Subrip och SubViewer. De olika kodformaten strukturerar 
undertextinformationen på lite olika sätt, och för att illustrera hur det kan se ut har ett exempel 
från Lemony Snickets i Subrip-formatet valts ut: 
 
11 
00:01:51,195 --> 00:01:55,157 
Jag måste tyvärr meddela att det 
här inte är den film ni ska få se. 
 
12 
00:01:55,616 --> 00:02:00,037 
Filmen ni snart ska få se 
är hemskt obehaglig. 
 
Ovanstående exempel följer formen: 
 
X 
H1:M1:S1,xxx --> H2:M2:S2,yyy 
Första textraden 
Andra textraden 
 
Där X är undertextens nummer. Var och en av undertexterna numreras i kronologisk ordning, 
där filmens första undertext får nummer 1, den andra undertexten får nummer två, osv. I vårt 
exempel här ovanför har undertext nummer 11 och 12 lyfts ut från undertextfilen.  
 
Subrips tidformat anges enligt formen H1:M1:S1,xxx --> H2:M2:S2,yyy, där:  

• H1 och H2 visar den timme undertexten ska visas respektive tas bort. 
• M1 och M2 visar den minut undertexten ska visas respektive tas bort. 
• S1 och S2 visar den sekund undertexten ska visas respektive tas bort. 
• xxx och yyy visar den tusendelssekund undertexten ska visas respektive tas bort 
(IrekSoftware.com) 

 
Beroende på vilket kodformat som används så varierar formen på undertextinformationen, 
men oavsett vilket format undertexterna har så återfinns alltid in- och ut-tider samt en eller två 
textrader.   
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3 Traditionell översättningsteori 
Många undertextare anser själva, vilket jag tidigare berört, att det inte går att sätta ett 
likhetstecken mellan den form av översättning undertextning innebär och traditionell 
översättning. Inom traditionell översättning tar man i största möjliga mån hänsyn både till 
källtextens syntax och semantik, det vill säga både textstruktur och innehåll. Inom 
undertextning däremot finns det vissa begränsningar som gör att undertextare ofta lägger 
kraven på strukturell ekvivalens åt sidan. Som exempel kan nämnas ovan nämnda studie av 
Lomheim som enbart fokuserar på översättningsprocessens semantiska problematik. Trots 
detta så finns det så pass många likheter och beröringspunkter mellan de bägge domänerna att 
det finns anledning att här beröra den traditionella översättningsteorin. 
 

3.1 Bakers universalier 
Korpusbaserade analyser, där jämförelser mellan texters semantik, syntax och stil ingår, är ett 
av huvudområdena inom översättningsstudier (Merkel 1999). Till exempel så utgår Mona 
Baker från textkorpusar i artikeln Corpus-based translation studies: The challenges that lies 
ahead (1996) och drar där upp riktlinjer för ett antal universalier som hon menar utgör de 
särdrag som översättningar, och då framförallt översatta texter, besitter. Baker förklarar att 
dessa universalier är karaktäristiska för översatta texter och menar att de skapar en lingvistisk 
skiljelinje mellan översatta texter och originaltexter. De distinkta universella särdrag Baker 
föreslår är: 

3.1.1 Explicitation 
Explicitation pekar på att översättningar har en tendens att mer ingående förklara och att 
explicit skriva ut vad som i originaltexten berörs implicit, och kanske till och med måste läsas 
mellan raderna. Således ger textlängd en vink om denna universalies utbredning. Genom att 
jämföra längden på originaltexten och den översatta texten anser Baker att man kan avgöra 
ifall en översättning utsatts för explicitation. Detta visar sig då genom att den översatta texten 
innehåller mer ord än originaltexten, och orsaken är helt enkelt att det krävs fler ord att 
utförligt förklara någonting än om man inte gör det. Vidare menar Baker att explicitation även 
kan urskiljas syntaktisk och lexikalt, genom den struktur och det ordval översättaren begagnat 
sig av. Översatta texter innehåller ”explanatory vocabulary and conjunctions” (Baker 1996) i 
större omfattning än originaltexter. Exempel på ”explanatory vocabulary and conjunctions” är 
ord och fraser som: orsaken till, anledningen av, på grund av, därför att, för att, så att etc. 
Genom att jämföra antalet beskrivande ords förekomster i originaltexter och översatta texter, 
på samma språk, får man en uppfattning om huruvida översatta texter i högre grad använder 
förklarande fraser och ord (Baker 1996). 
 

3.1.2 Förenkling (Simplification) 
Baker definierar förenkling som en tendens att förenkla språket och/eller budskapet i 
översättningar. Detta kan resultera i att långa meningar delas upp och ersätts av kortare, vilket 
i jämförelse med originaltexten resulterar i att översättningens meningsmedellängd blir 
kortare. Genom att jämföra meningslängden hos källtext gentemot måltext, respektive 
originaltexter gentemot översatta texter på samma språk, kan man se om översättningar 
innehåller kortare meningar. Förenkling kan också innebära att mångtydigheter gallras bort i 
förmån för mer specifika tolkningar. Detta innebär dessvärre att originaltextens eventuella 
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tolkningsmöjligheter försvinner i översättningen. Skiljetecken förenklas också i översatta 
texter. Enligt Baker så byts ofta ett svagare skiljetecken mot ett starkare, till exempel: 
kommatecken mot semikolon eller punkt, och semikolon mot punkt. Meningarna blir således 
kortare och i bästa fall också mer lättförståeliga. Översättningar kan även granskas utifrån 
lexikal densitet, där ett större antal grammatiska ord hos den översatta texten ger en indikation 
om att översättningen har förenklats i förhållande till originaltexten. Dessutom kan också den 
vokabulära variationsgraden indikera förenkling. Genom att använda ett mindre varierat språk 
eller vokabulär blir texten lättare att förstå. Detta fenomen kallar Baker för type-token ratio 
(Baker 1996). 
 

3.1.3 Normalisering (Normalisation/Conservatism) 
Normalisering innebär att översatta texter, i överdriven utsträckning, använder sig av 
språkliga kännetecken samt att texten omformas till normativa målspråkliga mönster utifrån 
givet målspråk. Detta är mest uppenbart i bruket av typiska grammatiska strukturer, klichéer, 
sammansättningsmönster samt vid utsättning av punkt (Baker 1996).  

3.1.4 Utjämning (Levelling out) 
Utjämning berör den tendens som översatt text har att ”sväva” emot mitten av en utsträckning. 
Det vill säga att översättningar har en tendens att fila ner extrema stilarter, oberoende av mål- 
och källspråk, och göra dem mindre extrema och mer normaliserade. I praktiken innebär detta 
till exempel att texter översatta till svenska innehåller mindre språklig variation än 
originaltexter på svenska (Baker 1996). 
 
Baker anser att orsakerna till att dessa universalier uppstår är tre: 
 

1. Översatt text är normalt sett begränsad av en fullt utvecklad och välskriven källtext. 
 

2. Översättning är dubbelriktad. Samtidigt som översättaren måste ta hänsyn till de 
målspråkliga läsarna, och vilken kontext översättning lär förekomma i, måste 
översättaren också beakta den ursprungliga läsekretsen samt i vilken kontext texten 
skrevs. 
 

3. Översättningar måste hantera sin egna sociala och litterära status, vilket är något som 
ofta förändras över tid och olika kulturella verksamhetsområden. 

 
(Baker 1996) 

3.2 Merkel 
Magnus Merkel skissar, i sin avhandling Understanding and enhancing translation by 
parallel text processing, upp en modell för att mer exakt ta reda på vilka funktionella och 
strukturella skillnader som översättningar, jämfört med originaltexten, innehåller, samt vilka 
förändringar det lingvistiska betydelsen, semantiken, utsätts för. Bland annat söker Merkel 
svar på frågan huruvida källtextens struktur och innehåll ändras i översättningen, och om så är 
fallet vad som karaktäriserar dessa ändringar (Merkel 1999, s. 164). Merkel kallar modellen 
för correspondence model och är vad vi kan kalla för en modifiering av Wollins och Platzacks 
arbete från åttiotalet.  
 

30 



3.2.1 Platzack och Wollin 
Platzack studerade sex olika svenska översättningar, från engelska, av Lewis Carolls Alice i 
Underlandet (Platzack 1983), och försöker utifrån Wollins (1981) åtta grundläggande 
operationer fastställa syntaktiska motsvarigheter mellan de engelska och svenska texterna: 
 
Strukturell identitet (Structural identity)  
Strukturell identitet innebär att den syntaktiska strukturen är bevarad och oförändrad i 
översättningen, ända ner till de mest grundläggande konstituenterna30. Skillnader inom 
konstituenterna, till exempel inom agent, subjekt, finit verb, objekt, etc. ignorerades. Likaså 
om satsdelar byter plats till höger om finit verb. 
 
Exempel: 
 
I like you very much! 
 
Jag gillar dig väldigt mycket! 
 
Transponering (Transponation) 
En huvudkonstituent är före det finita verbet i det ena fallet, till exempel i källtexten, 
samtidigt som den andra textens, i detta fall måltexten, huvudkonstituent är placerad efter det 
finita verbet. Merkel ger exemplet: 
 
The next moment she felt a violent blow underneath her chin 
 
Strax kände hon ett hårt slag under hakan 
 
I den svenska översättningen hamnar här subjektet hon efter det finita verbet kände, till 
skillnad mot den engelska originaltexten där subjektet she hamnar före det finita verbet felt. 
 
Funktionell ändring (Functional adjustment)  
En huvudkonstituents syntaktiska funktion ändras i måltexten. Merkel ger exemplet: 
 
And the Dormouse followed him 
 
Och hasselmusen följde efter 
 
Där him i slutet på frasen byts ut mot partikeln efter, som således får en annan funktion. 
 
Tillägg (Addition) 
En konstituent, som inte finns i originaltexten, läggs till i översättningen. Exempel: 
 
He drove by. 
 

                                                 
30 Inom lingvistiken är en konstituent ett ord eller en grupp ord som fungerar som en enskild enhet inom ett 
hierarkiskt system. Meningen den gamle mannen sprang iväg kan till exempel i en övre indelning delas upp i två 
fraser: en substantivfras den gamle mannen och en verbfras sprang iväg. Dessa bägge fraser är två konstituenter 
av den övergripande meningen den gamle mannen sprang iväg, och kan i sin tur delas upp i ännu mindre 
beståndsdelar varav de mest grundläggande beståndsdelarna, eller konstituenterna, är: den, gamle, mannen, etc. 
(Encyclopædia Britannica Online 2006). 
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Han körde förbi huset. 
 
Här har objektet huset lagts till i översättningen. 
 
Strykning (Deletion)  
En konstituent, som finns i originaltexten, har tagits bort från översättningen. Exempel: 
 
Do you want me to scrub your back? 
 
Vill du att jag ska skrubba dig? 
 
Här har det engelska ordet back utelämnats i översättningen. 
 
Divergens (Divergence) 
En satsdel i källtexten delas upp i två konstituenter i översättningen. Merkel ger exemplet: 
 
She did not remember ever having seen such a thing 
 
Hon kom inte ihåg att hon någonsin hade sett det 
 
Konvergens (Convergence) 
Två konstituenter i källtexten blir en konstituent i översättningen. Merkel ger exemplet: 
 
He moved on as he spoke. 
 
Han flyttade medan han talade. 
 

3.2.2 Merkels korrespondensmodell  
Utifrån Wollin (1981) , Platzack (1983) och Hasselgård (1996) bygger Merkel upp en modell 
för att klassificera in översatta meningar i hur strukturellt och semantiskt lika de är källtextens 
meningar. Modellen kallar Merkel för korrespondensmodellen31, vilken ämnar klarlägga vilka 
valfria samt obligatoriska förändringar översättare gör i översättningar. Merkel slår dock fast 
att modellen först och främst fokuserar på de valfria ändringar som översättare gör, och 
fokuserar i lägre grad på de obligatoriska grammatiska skillnader som nödvändigtvis uppstår 
vid översättning mellan två olika språk (Merkel 1999). 
 
Strukturell skillnad 
För att klassificera meningarna utifrån strukturell skillnad använder sig Merkel av två begrepp 
som kan behöva förklaras mer ingående innan vi i mer detalj går in på metoden. Begreppen är 
vad Merkel kallar för enkla ändringar samt översättningssegment (Merkel 1999).  
 
Enkla ändringar syftar på de valfria mindre ändringar som översättaren gör under 
översättningsprocessen. Dessa ändringar saknar motsvarigheter i källtexten, och är således 
kreativt infogade av översättaren, och kan utgöras av följande kategorier respektive 
underkategorier:  
 
Ändringar rörande funktion och klassegenskaper 

                                                 
31 correspondence model. 
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• Formskiften (passiv > aktiv form) 
• Modusändringar (imperativ > deklarativ) 
• Ändringar av finitform (finit > infinit verbkonstruktion) 
• Satsändringar (huvudsats > bisats, sats > fras) 
• Funktionsskiften (temporal sats > vilkorssats) 

 
Ändringar rörande funktion och konstituenters position 

• Funktionsskiften (sättsadverbial > predikativ) 
• Satsändringar (fras > sats) 
• Transpositioner (ändringar på ordningen mellan konstituenter) 

 
Ändringar rörande antalet konstituenter 

• Tillägg av konstituenter 
• Borttagning av konstituenter 
• Divergens (en källkonstituent > två målkonstituenter) 
• Konvergens (två källkonstituent > en målkonstituent) 
 
(Merkel 1999, s. 170) 

 
 
Merkel ger också exempel på ändringar som han inte anser kan klassificeras som enkla. Dessa 
ändringar är mer komplexa och hamnar i en egen kategori: omskrivningar. Omskrivningar är 
så komplexa att de inte låter sig delas upp i flera mindre och enklare ändringar, samtidigt som 
de berör minst två konstituenter (Merkel 1999). 
 
Utifrån dessa möjliga ändringar analyserar Merkel vilka, samt hur många, av dessa som 
förekommer i måltexten, samt ställer detta i relation till hur många översättningssegment en 
mening utgörs av. Varje mening delas in i ett eller flera översättningssegment och utifrån 
dessa, tillsammans med ändringarna, analyseras meningarnas struktur. 
Översättningssegmenten består av en eller flera beståndsdelar där själva kärnan utgörs av ett 
innehållsord, i vilket segmentets kontenta framgår, samt tillhörande funktionsord (Merkel 
1999). Nu när vi har dessa begrepp klara för oss kan vi gå vidare till den metod Merkel 
använder sig av för att klassificera strukturella skillnader.  
 
För att klassificera hur strukturellt lika de översatta meningarna är källtextens motsvarigheter 
utgår Merkel från tumregeln: ”If a word-for-word, stylistically correct Swedish translation 
which is structurally closer to the source than the given translation is, cannot be found, then 
the given translation has the highest possible structurally correspondence to the original.” 
(Merkel 1999, s. 170). Det vill säga att när högsta möjliga strukturella motsvarighet uppnås 
mellan mål- och källtext så uppnås kravet på strukturell ekvivalens. Utifrån denna tumregel 
delar Merkel in de översatta meningarna som isomorfa, semi-isomorfa eller heteromorfa. Där 
de isomorfa meningarna uppfyller ovan nämnda tumregel och således betraktas som 
strukturellt ekvivalenta. De semi-isomorfa meningarna är översatta meningar som inte riktigt 
uppfyller det isomorfa kriteriet, men som ändå är vad vi kan kalla för snarlika eller kanske 
halvlika källtextens struktur. Merkel definierar isomorfa meningar som antingen 
innehållandes högst en enkel ändring, eller så måste de innehålla minst sju 
översättningssegment, vilka i sin tur innehåller högst två enkla ändringar. De heteromorfa 
meningarna är översatta meningar som är så pass olika källtexten att man antingen kan klassa 
dem som rena omskrivningar eller innehållandes minst tre enkla ändringar eller exakt två 
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enkla ändringar i de fall då källmeningen består av mindre än åtta översättningssegment 
(Merkel 1999).  
 
Merkel poängterar dock att vissa av översättningens strukturaspekter inte har beaktats. 
Funktionsord så som konjunktioner, prepositioner och artikel, samt antal och definita artiklar 
har konsekvent ignorerats, förutom i de fall då dessa ord påverkar klassificeringen i form av 
ändrad satsfunktion eller frastyp (Merkel 1999). 
 
För att mäta strukturella relationer mellan parade meningar i ett stickprov ställer Merkel upp 
nedanstående formel för closeness measure:  
 
Closeness Measure = (I+SI/2)/(I+SI+H) 
 
Där I står för antal isomorfa meningspar, SI för antalet simi-isomorfa par och H för antalet 
heteromorfa par. Formeln returnerar ett värde mellan 0 och 1 beroende på hur strukturellt nära 
meningarna är. Om stickprovet enbart består av isomorfa meningspar så returnerar formeln 
värdet 1, om stickprovet enbart består av semi-isomorfa par returnerar formeln värdet 0.5 och 
i de fall då stickprovet består av enbart heteromorfa par returneras värdet 0. 
 
Semantisk skillnad 
Semantiska olikheter berör relationen mellan käll- och måltextens innehåll, och klassificeras 
utifrån hur käll- och måltextens huvudsegment förhåller sig till varandra:  
 

• EQ (Equal): När käll- och målmening anses ha samma betydelse 
 
• LSP (Less Specific): När målmeningen innehåller mindre information (är mindre 

specifik) än källmeningen 
 

• MSP (More Specific): När målmeningen innehåller mer information (är mer specifik) 
än källmeningen 

 
• OTH (Other): När käll- och målmening har någon annan relation till varandra än de 

här ovanför, eller till exempel när fall av både LSP och MSP förekommer i en och 
samma mening 

 
(Merkel 1999, s.172) 

 
För att bedöma om en översatt mening är semantiskt ekvivalent använder sig Merkel av en 
liknande tumregel som vid strukturell ekvivalens: ”If a word-for-word Swedish translation 
that gives a stronger semantic correspondence than the actual translation cannot be found, the 
translation pair is regarded as EQ” (Merkel 1999, s. 172).  
 
Denna klassificering bygger i stor utsträckning på om översättaren har valt ekvivalenta 
synonymer till sina översättningssegment. Utöver ovan nämnda tumregel för EQ jämför 
därför Merkel översättningssegmentens betydelse och klassificerar fall av icke synonyma 
översättningssegment enligt följande modell: 
  

(i) Mer specifika kärnor, 
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(ii) Mindre specifika kärnor, 
 
(iii) Kärnor med annan betydelse 

  
 (Merkel 1999, s. 172) 
 
Enligt Merkel är denna klassificering till stora delar baserad på subjektiva bedömningar från 
studiens två upphovsmän, och i de fall meningsskiljaktigheter mellan de bägge uppstod 
konsulterades Nordstedts Strora Engelsk-Svenska ordbok. Där två ord klassificerades som 
ekvivalenta om de återfanns som ekvivalenta översättningar i ordboken (Merkel 1999). 
 
Om de enda ändringar som gjorts i en översatt mening består av strykningar, eller då det 
förekommer mindre specifika ord och fraser i översättningen, har översättningen klassificerats 
som LSP. Följaktligen klassificeras översatta meningar vars enda ändringar består av tillägg, 
eller då det förekommer mer specifika lexikala delar, som MSP. Om en översatt mening har 
förekomster av både LSP och MSP, eller om ett enkelt funktionsskifte får semantiska 
konsekvenser, har översättningen klassificerats som OTH. Merkel menar att en omskrivning 
ofta är betydelsebevarande men att de i enstaka fall kan leda till att betydelsen ändras, vilket i 
sin tur medför att omskrivningen inte kan klassificeras till EQ.   
 
Utifrån ovanstående semantiska kategorier ställer Merkel upp följande beräkningar för analys 
av semantisk motsvarighet vid översättning av texter: 
 
 Grad av semantisk ekvivalent översättning: 
 EQ/(EQ+MSP+LSP+OTH) 
 
 Specificeringsgrad: 
 (MSP-LSP)/(EQ+MSP+LSP+OTH) 
 
 Grad av semantisk förändring 
 (MSP+LSP+OTH)/(EQ+MSP+LSP+OTH) 
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4 Metod 
Huvudsyftet med denna studie är att utifrån litteraturens kvalitetsnormer32 söka påvisa 
skillnader mellan professionella undertextares undertexter och de undertexter som är 
konstruerade av amatörer, och som sprids över Internet för att användas till komprimerade 
videofiler, så kallade DivX-filmer. Utifrån hypotesen om att professionella undertextares 
undertexter håller en högre kvalitet än amatörernas valdes ett antal kvantifierbara 
analysmetoder. Dessa metoder syftade till att utifrån följande frågeställningar kvantitativt 
klarlägga kvalitetsskillnader mellan professionellas samt amatörers undertexter:  
 

• Vilka strukturella respektive semantiska skillnader finns mellan professionella 
undertextares undertexter och amatörers. Studien ämnar titta på hur ekvivalenta 
undertexterna är originaldialogen, både strukturellt så väl som semantiskt, samt hur 
denna ekvivalens eller avsaknad av ekvivalens påverkar undertexternas kvalitet.  
 

• Hur vanligt förekommande är det, hos professionella undertextare respektive amatörer, 
med rena felaktigheter så som slarv och stavfel, samt förekommer det medvetna fel, 
och förekommer dessa fel i större utsträckning i undertexter av professionella eller av 
amatörer. 
 

• Följer undertextarna, så väl professionella som amatörer, de föreskrivna 
kvalitetsnormerna beträffande antal tecken per textrad. Det vill säga vilket antal 
tecken, fördelade på exponeringstid och skärmutrymme, använder professionella 
undertextare respektive amatörer sig av.  

 
• Finns det skillnader i ordfrekvens mellan dialog, DVD-undertext och DivX-undertext. 

Enligt Lomheim så är transferstrategin Reduktion karaktäristiskt för undertextning, 
och detta torde återspeglas i form av mindre antal ord i såväl DVD-undertexterna som 
i DivX-undertexterna, jämfört med originaldialogen.  

 
• Finns det skillnader rörande exponeringstider mellan DVD- och DivX-undertexterna. 

 
• Skiljer sig DVD- och DivX-undertexterna åt beträffande hur många undertextenheter 

som används. 
 

• Hur fördelas texten över undertexter med dubbla textrader. I vilken grad, beträffande 
undertexter med dubbla textrader, används metoden med en kortare första rad följt av 
en längre andra rad. Finns det skillnader i användandet av denna metod mellan 
professionella och amatörer. 

 
För att kvantifiera de strukturella och semantiska förändringar som undertextning ofta innebär 
utgick studien ifrån Merkels och Lomheims klassificeringsmetoder rörande översättnings- och 
transferstrategier. Genom att jämföra hur professionella undertextare och amatörer använder 
sig av traditionella översättningsstrategier33 beträffande strukturell och semantisk likhet, samt 

                                                 
32 Se kapitel rörande Kvalitetssäkring. 
33 Där Merkels Correspondence-metod fått representera de traditionella översättningsstrategierna, eftersom 
Merkels modell bygger på bland annat Bakers samt Platzack och Wolllins teorier, beträffande 
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Lomheims mer undertextningsorienterade reducerings- respektive expanderingsgrad, syftar 
studien till att utifrån litteraturen koppla samman dessa strategier med hänsyn till 
kvalitetsaspekten. Även om Merkels och Lomheims metoder i stora drag återanvänds i denna 
studie så förekommer vissa väsentliga skillnader. Till exempel jämför Merkel källtext med 
måltext, där bägge utsagorna är av litterär form, och Lomheim jämför dialog med undertext. 
Detta kan kontrasteras med denna studies jämförelser mellan tre olika utsagor i form av 
ursprungsdialog, DVD-undertext och DivX-undertext. I de fall då det förekommit andra 
skillnader tas de upp under respektive metodavsnitt under rubriken Datainsamling.  
 
Anledningen till att två relativt lika metoder som Merkels och Lomheims har valts är dels för 
att Lomheims metod enbart granskar undertexters semantiska ekvivalens av dialogen, medan 
Merkels metod tittar både på semantisk såväl som strukturell ekvivalens. I och med att denna 
studie önskar jämföra kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer, och 
att det kan vara rimligt att anta att amatörer i högre grad följer dialogens struktur än 
professionella, så är det relevant att titta på undertexter även utifrån detta perspektiv. 
Dessutom skiljer sig kategoriseringskriterierna åt för de bägge metoderna, vilket kan medföra 
olika resultat ur kvalitetssynpunkt, samtidigt som två olika metoder i högre grad säkerställer 
kvalitetsskillnader i undersökningsunderlaget än om endast en metod använts. 
 

4.1 Undersökningsunderlag 
Fyra DVD-filmer samt fyra DivX-versioner av dessa DVD-filmer utsågs som analysgrund för 
studien. 
 
DVD-filmer: 
 

• Bad Taste (1987) 
• Crash (2004) 
• Lemony Snicket’s Berättelse Om Syskonen Baudelaires Olycksaliga Liv (2005) 
• Matrix (1999) 

 
DivX-filmer: 
 

• Bad Taste.avi 
• crashproper.avi  (Crash.2004.PROPER.DVDSCR-XviD) 
• dvl-snickets.avi (Lemony.Snickets.A.Series.Of.Unfortunate.Events.DVDRip.XviD-

DVL) 
• The Matrix (1999)  [ENG] [DVDrip] CD1.avi 

 
DVD-filmernas undertexter extraherades och konverterades, med hjälp av programvaran 
SubRip, till fyra stycken srt-textfiler: 
 

• Bad_Taste_DVDRIP.srt (se Bilaga 1 för utdrag) 
• crash_undertext_DVD_RIP.srt 
• Lemony Snickets Svenska_DVD_RIP.srt 
• Matrix_DVD_RIP.srt 

 
                                                                                                                                                         
översättningsstrategier, samt riktar sig mot översättning av litteratur, om ändock maskinöversättning av litteratur 
(Merkel 1999). Detta kan jämföras med Lomheims analysmetoder som är speciellt utformade för undertextning.   
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DivX-filmernas undertextfiler laddades ner från www.undertexter.se: 
 

• Bad Taste.sub  
• Crash.2004.PROPER.DVDSCR-XviD.srt 
• dvl-snickets.srt 
• rfta-divx-matrix-cd1.sub 

 
För att underlätta analysarbetet konverterades de undertextfiler som var av formatet 
SubViewer (*.sub), det vill säga Bad Taste.sub och rfta-divx-matrix-cd1.sub, med hjälp av 
Time Adjuster till: 
 

• Bad Taste.srt (se Bilaga 2 för utdrag) 
• rfta-divx-matrix-cd1.srt 

 
 
Utöver ovan nämnda material användes också så kallade dialogscripts (transcripts), det vill 
säga exakta transkriptioner av filmernas originaldialog: 
 

• bad-taste-script-transcript-jackson.html (se Bilaga 3 för utdrag) 
• crash-script-transcript-paul-haggis.html 
• Matrix.script.html 

 
Då dialogscriptet för Lemony Snicket’s Berättelse Om Syskonen Baudelaires Olycksaliga Liv 
visade sig vara felaktig, konverterades DVD-filmens engelska undertext, vilken exakt 
överstämde med originaldialogen, till en srt-textfil och som sedan användes istället för det 
felaktiga dialogscriptet: 
 

• Lemony Snickets Engelska_DVD_RIP.srt 
 

4.2 Programvara och resurser 
För att extrahera DVD-filmernas undertexter användes freeware programmet SubRip 1.5 
Beta. SubRip 1.5 Beta är ett optiskt teckenigenkänningsprogram som klarar av att extrahera 
DVD-filmernas undertexter och deras tidskoder till textfiler (Digital Digest).  
 
Eftersom det inte gick att hitta DivX-undertextfiler med samma tidsformat till de fyra 
filmerna, användes programmet Time Adjuster 2.9 för att konvertera tidsformatet på två av 
undertextfilerna. 
 
För att spela upp DivX-filmerna med synkroniserade undertexter användes VLC Media 
Center. 
 
Microsoft Anteckningar användes för att öppna de undertextfiler SubRip 1.5 Beta genererade. 
 
Microsoft Office Excel 2003 användes för att samla och para dialogfraser med DVD-
undertexer och DivX-undertexter, samt för att översättningsmässigt och statistiskt analysera 
undersökningsunderlaget. Då funktion för att räkna antal ord i en Excel-cell saknades i 
Microsoft Office Excel 2003 skrevs ett macro för denna funktion.  
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Nordstedts Engelsk - Svenska Ordbok (1994) användes, i de fall det behövdes, för att 
säkerställa ords betydelse samt för att bekräfta godtagbara synonymer.  
 

4.3 Procedur 
För att samla in analysdata användes flera olika metoder och kriterier, vilka strax kommer att 
beskrivas. Innan dessa metoder och kriterier kunde tillämpas extraherades eller ”rippades” 
DVD-undertexterna med hjälp av programvaran SubRip 1.5 Beta. DVD-filmernas bitmap-
bilder av undertexterna extraherades och konverterades till srt-filer34, vilka sedan kunde 
öppnas i Microsoft Anteckningar. Srt-filerna kontrollerades tillsammans med dialogscripten 
och de extraherade DVD-undertexterna mot filmernas ljudspår för att säkerställa srt-filernas, 
DVD-undertexternas samt dialogscriptens korrekthet. Från Microsoft Anteckningar fördes 
därefter undertexterna, samt deras exponeringstider, över till Microsoft Office Excel 2003 där 
de sedan parades mot respektive films dialogfraser och DivX-undertexter enligt följande 
exempel hämtat från filmen Matrix (se även Bilaga 4): 
 
Tabell 1. Utdrag från dialogscriptet till Matrix med parade undertexter 
Dialog # Dialog från script DVD-undertexter tidkod DVD divX-undertexter tidkod divX
1 Yeah.

2
Is everything in place? Är allt klart? 00:01:00,610 --> 

00:01:02,248
- Är allt på plats? 00:00:48,400 -->

3
You weren't supposed to 
relieve me.

- Du skulle inte lösa av mig. 00:01:02,410 --> - Du behöver inte avlösa mig. --> 00:00:50,800

4
I know, but I felt like 
taking your shift.

- Jag kände för att ta ett skift. --> 00:01:07,040 Jag kände för att ta ett pass. 00:00:51,300 --> 
00:00:54,600

5
You like him, don't you? 
You like watching him.

- Du gillar att titta på honom, va? 00:01:07,210 --> Du gillar honom, va? 00:00:55,100 --> 
00:00:56,600  

 
För att undvika missförstånd och tvetydigheter är det nödvändigt att här göra en parantes 
rörande några av de begrepp som kommer att användas i fortsättningen. Ett av dessa begrepp 
är termen undertexter. Tidigare har begreppet undertexter använts, om inget annat framgått, 
som en samlingsterm för såväl enstaka undertexter av följande slag 
 

- Äter hon med pinnar? 
- Ja, har man sett på maken! 

 
som för en films samtliga undertexter. I fortsättningen kommer undertextenhet att användas 
för enstaka undertexter av ovanstående exempel, medan den sekvens av en films samtliga 
undertextsenheter (inom DivX-genren ofta representerad av en undertextfil35,)  kommer att 
benämnas undertext.  
 
Begreppet dialogfras syftar på de fraser som utgör själva dialogen. Dessa fraser bestod av en 
eller flera meningar som i sin tur utgjordes av ett eller flera ord beroende på hur 
dialogscriptet, DVD- och DivX-undertextenheterna var formulerade. Dessa dialogfraser 
parades mot utvalda undertextfraser, vilka bestod av hela undertextenheter eller delar av dessa 
(se Tabell 2). 
 

                                                 
34 Srt står för SubRipText och är SubRips egna textformat som bland annat kan användas vid extrahering av 
DVD-undertexter (http://www.divx-digest.com/software/subrip.html).  
35 SubRip-filerna, vilka är av filformatet *.srt. 
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10036 stycken sammanhängande dialogfraser valdes slumpmässigt ut från vardera film och 
fick utgöra analysgrund och stickprov för studien. Nedan följer ett utdrag från filmen Crash 
med exempel på fem stycken dialogfraser (dialogfras 20 – 24), samt parade undertextfraser 
(se även Bilaga 4 för parade dialogfraser och undertextfraser hämtade från Bad Taste). 
 
Tabell 2. Exempel på dialogfraser med parade undertextfraser 
Dialog # Dialog från script DVD-undertext divX-undertext

20 Me too. But if that bullet Jag med, men om kulan får reda på Jag med, men om den där kulan 

found out where we lived... var vi bor... hittar vad vi bor.

21 Oh, hold on. -Vänta lite. Åhhhh

22 What? -Vad är det? Vad?

23 So stupid! How can I forget this? -Vad dum jag är. Att jag glömde det! Jag är så dum. Hur kunde jag glömma det?

24 What? -Vadå? Vad?  
 
I dialogfras # 20 återfinns två meningar eller fraser och skulle sålunda kunna ha delats upp i 
två dialogfraser, men eftersom både DVD- och DivX-undertextfrasen endast innehåller en 
motsvarande mening har dialogens två meningarna slagits ihop. 
 
Vid indelningen av dialogfraser togs även hänsyn till replikväxlingarna mellan de olika 
rollinnehavarna, det vill säga att två yttranden från två olika personer placerades alltid i två 
separata dialogfraser. 
 
I och med att denna studie har jämfört två olika undertexter (DVD och DivX) med en källtext 
(dialog) har det inneburit att hela undertextenheter från DVD- och DivX-undertexterna inte 
alltid gått att jämföra rakt av, eftersom hur undertextare väljer att dela in dialogen i 
undertextenheter i allra högsta grad är individuell, så väl för amatörer som för professionella, 
vilket gör indelningen av dialog och undertexter i dialogfraser och undertextfraser nödvändig.  
 

4.3.1 Korrespondensanalys 
Utifrån Merkels teorier och metoder, för att beskriva och jämföra syntaktiska (strukturella) 
och semantiska (innehållsmässiga) skillnader mellan mål och källtext, utarbetades en 
anpassad metod för att jämföra två olika undertextfraser (DVD och DivX) med en dialogfras. 
Undertextfraserna bedömdes utifrån dess strukturella respektive semantiska likhet i 
förhållande till parad dialogfras, där den strukturella likheten kategoriserades som Identisk, 
Semi-Identisk eller Icke-Identisk, och där den semantiska likheten klassificerades som 
antingen Lika, Mer Specificerat, Mindre Specificerat eller Annat (se Bilaga 5 för exempel).  
 
Vid all klassificering av det här slaget är det ofrånkomligt att ett viss mått av subjektivitet 
smyger sig in, men objektivitet har uteslutande eftersträvats. I de fall då det varit 
klassificeringsoklarheter har dessa diskuterats med denna studies handledare för att komma 
fram till en slutgiltig tolkning. I de fall då det rått tvivel huruvida vissa specifika ord har varit 
korrekt översatta har Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok fått utgöra rättesnöre.  
 
En mer ingående redogörelse för de bägge analysmetoderna och deras kategoriseringskriterier 
följer här nedanför. 

                                                 
36 Istället för att analysera filmernas hela dialog valdes, på grund av analysens tidskrävande art, 100 dialogfraser 
ut. 

40 



4.3.1.1 Strukturell likhet: 
Strukturell likhet berör huruvida originaldialogens syntaktiska struktur är bevarad och 
oförändrad i översättningen, ända ner till de mest grundläggande konstituenterna. Metoden för 
att bedömma strukturell likhet hämtades från Merkels korrespondens modell och i likhet med 
Merkels modell så fokuserar inte denna studie på de grammatiska skillnader som naturligt 
finns mellan två olika språk, utan istället inriktar sig denna studie på att registrera de frivilliga 
strukturella val som undertextarna gör. En analys av de nödvändiga grammatiska skillnader, 
som uppstår mellan två olika språk, skulle i detta fall inte vara givande, eftersom vi enbart är 
ute efter att registrera de valbara förändringar som undertextaren gör. 
 
Varje DVD- och DivX-undertextfras har bedömts, utifrån parad dialogfras, som strukturellt 
Identisk, Semi-Identisk eller Icke-Identisk:  
 
Identisk (Isomorfa) 
För att avgöra om en undertextfras ska kategoriseras som identisk med dialogfrasen har 
samma tumregel rörande den strukturella klassificeringsprocessen, som Merkel beskriver i sin 
avhandling, använts. Det vill säga att om det inte gått att finna en ord-för-ord översättning 
som är stilistisk korrekt svenska och som strukturellt sett är närmre dialogen än den aktuella 
undertextenhetens textinnehåll så har undertexten bedömts vara strukturellt identisk. Om 
denna tumregel motsvarats har det strukturella förhållandet mellan dialogfrasen och 
undertextfrasen klassificerats som Identisk (I).  
 
Tabell 3. Exempel på strukturellt identiska undertextfraser 
Dialog 
#

Dialog från script DVD-undertexter DVD 
Str

divX-undertexter DivX 
Str

3 The job is almost done. Uppdraget är snart klart. I Arbetet är snart utfört! I

 
 
I exemplet ovan, hämtat från filmen Bad Taste, har både DVD- och DivX-undertextfrasen 
bedömts vara strukturellt identisk med dialogfrasen (även om jobbet är nästan klart hade varit 
en mer semantiskt korrekt översättning), eftersom alla konstituenter i dialogen matchas exakt i 
undertextfraserna:  
 
The job motsvaras av Uppdraget och Arbetet 
 
is motsvaras av är och är 
 
almost motsvaras  av snart och snart 
 
done motsvaras av klart och utfört 
 
Om vi däremot tittar på dialogfras # 1 hämtad från filmen Bad Taste: l'll be there in a 
moment, Robert, så är vare sig DVD- eller DivX-undertextfrasen strukturellt identisk med 
dialogfrasen. 
 
Tabell 4. Exempel på  strukturellt Icke-Identiska undertextfraser 
Dialog 
#

Dialog från script DVD-undertexter DVD 
Str

divX-undertexter DivX 
Str

1 l'll be there in a 
moment, Robert.

Robert, jag kommer strax. II Jag kommer snart, Robert II

 
 

41 



En mer strukturellt ekvivalent översättning hade i detta fall varit: Jag kommer vara där om en 
stund, Robert. 
 
Det engelska ordet there är struket och saknar strukturell motsvarighet i de bägge 
undertextfraserna, och då frasen om en stund har en annan strukturell motsvarighet än snart 
respektive strax leder detta till att ingen av de två undertextfraserna kan klassas som 
strukturellt identiska med dialogfrasen. Undertextaren som översatt DVD-versionen har 
dessutom valt att sätta Robert först i meningen vilket ytterligare bidrar till den strukturella 
diskrepansen.   
 
Strukturella olikheter som uppstår på grund av språkens olika grammatiska natur har 
ignorerats. Till exempel utelämnas ordet do i frasen Do not be ridiculous, eftersom ordets 
motsvarighet saknas i svenskans Var inte löjlig. Samtidigt placeras ordet inte efter verbet var 
eftersom frasen Inte var löjlig är grammatisk inkorrekt på svenska. I alla liknande fall har 
dessa olikheter ignorerats. 
 
Likaså i de fall då ett engelskt ord har delats upp i två eller flera ord på svenska har dessa, om 
inget svenskt alternativ med endast ett ord funnits, bedömts vara strukturellt lika. Som 
exempel kan nämnas det engelska uttrycket orphans vars enkelordiga motsvarighet saknas 
inom svenskan och måste därför översättas med frasen föräldralösa barn. Liknande fall har 
bedömts utifrån denna utgångspunkt. Självfallet gäller även det omvända. Det vill säga att i de 
fall då en engelsk fras bestående av två eller flera ord måste översättas med ett svenskt ord så 
har även detta bedömts vara strukturellt ekvivalent. 
 
Semi-Identisk 
Enligt Merkels kriterier för enkla ändringar, rörande strukturell skillnad, har undertextfraserna 
klassificerats som Semi-Identisk (SI) om endast en mindre ändring har gjorts jämfört med 
originaldialogen. Det vill säga att när en mer identisk struktur är möjlig, och det bedömts att 
översättaren aktivt valt att frångå denna struktur i förmån för en mindre identisk struktur, 
samtidigt som skillnaden endast består av en konstituent, har strukturen skattats till Semi-
Identisk. 
  
Tabell 5. Exempel på strukturellt Semi-Identisk undertextfras 
Dialog # Dialog från script DivX-undertexter divX Str
33 Vacuum the floors, Dammsug alla golv, SI  
 
I exemplet ovan, hämtat från filmen Bad Taste, har DivX-undertextfrasen klassificerats som 
Semi-Identisk (SI) eftersom konstituenten alla har tillkommit och saknar motsvarighet i 
dialogfrasen. I och med att det är en förändring av endast en konstituent så anses detta utgöra 
en enkel ändring. 
 
Icke-Identisk 
Om undertextfrasen utgjorts av ändringar som berör två eller fler konstituenter har 
undertextfrasen bedömts innehålla så pass stora förändringar att den klassificerats som Icke-
Identisk (II). Detta kan till exempel röra sig om rena omskrivningar eller om två eller fler 
konstituenter är utbytta eller borttagna i undertextfrasen, jämfört med dialogfrasen. 
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Tabell 6. Exempel på strukturell Icke-Identisk undertextfras 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem Red/Ex
26 The Baudelaire parents had Deras föräldrar II A R

an enormous library in their mansion. hade ett enormt bibliotek.  
 
I ovanstående exempel, hämtat från Lemony Snickets, har frasen in their mansion utelämnats 
i DivX-undertextfrasen, och då in their mansion kan delas in i minst två konstituenter, in och 
their mansion, så har undertextenhetens textinnehåll klassificerats som Icke-Identisk. 

4.3.1.2 Semantisk likhet 
Semantisk likhet berör innehåll och betydelse och pekar på hur ekvivalent undertextfraserna 
är originaldialogens innehåll. Klassificeringen har utgått ifrån om det för varje undertextfras 
gått att hitta en mer betydelsemässigt ekvivalent översättning av den aktuella dialogfrasen. 
Om ingen innehållsmässigt mer ekvivalent översättning gått att finna har undertextfrasen 
skattats till semantiskt ekvivalent (Lika). I de fall då undertextfraserna har ansetts innehålla 
mer eller mindre information har de klassificerats som Mer Specificerade respektive Mindre 
Specificerade. Om undertextfraserna haft någon annan relation än de ovan nämnda så har 
undertextfraserna klassats till kategorin Annat.  
 
I motsatts till Merkels studie har all semantisk klassificering skett med hänsyn till vilken 
diskurs och kontext dialogfraserna så väl som undertextfraserna förekommer i. Anledningen 
till detta är att dialogfrasernas och undertextfrasernas diskurs och kontext, det vill säga vad 
som sagts innan samt vad som händer bildmässigt i filmen, inte kan förbises inom 
undertextning, utan i högsta grad är relevant för dialogens och undertextenheternas betydelse. 
 
Tempusändringar har valts att ignoreras, eftersom dessa ändringar inte bedömts utgöra någon 
större semantiskt förändring. 
 
För att mäta och vikta undertextfrasernas semantiska likhet med dialogfraserna användes 
följande klassificeringar och dess premisser: 
 
Lika (L) 
Om undertextfrasen bedömts vara en betydelsemässig ekvivalent översättning av 
dialogfrasen, det vill säga att det inte gått att finna en svensk ord-för-ord översättning med 
högre semantisk ekvivalens samtidigt som ingen information har lagts till eller strukits, har 
undertextfrasen skattats som semantiskt likvärdig (L).  
 
Tabell 7. Exempel på semantisk likvärdig undertextfras 
Dialog # Dialog från script DVD-undertexter DVD Str DVD Sem
56 What are you doing Frank? - Frank, vad gör du? SI L  
 
I ovanstående exempel hämtat från filmen Bad Taste har DVD-undertextfrasen klassificerats 
som semantiskt likvärdig dialogfrasen. Detta har markerats med ett L i kolumnen DVD Sem. 
 
Mer Specificerat (+S) 
Om undertextfrasen bedömts innehålla mer information jämfört med dialogfrasen, det vill 
säga att undertextaren har lagt till information som inte finns i dialogfrasen samtidigt som all 
information från dialogfrasen bibehållits, har undertextfrasen klassats som Mer Specificerad. 
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Tabell 8. Exempel på semantisk mer specificerad undertextfras 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem
14 Violet Baudelaire, the eldest, Violet Baudelaire, äldsta barnet, II +S  
 
I ovanstående exempel, hämtat från filmen Lemony Snickets har DVD-undertextfrasen 
bedömts vara Mer Specificerad (+S) än originaldialogen på grund av att ordet barnet inte 
återfinns i dialogfrasen utan är ett tillägg av undertextaren. Förövrigt bibehålls dialogfrasens 
innebörd i undertextfrasen. Att ordet the faller bort i undertextfrasen har bedömts vara ett 
språkligt stilgrepp som i detta fall inte ändrar betydelsen. 
 
Mindre Specificerat (-S) 
Om undertextfrasen bedömts innehålla mindre information än dialogfrasen samtidigt som 
ingen extra information har lagts till, det vill säga att undertextaren enbart har skurit bort 
betydelsebärande information som finns i dialogfrasen, så har undertextfrasen skattats som 
Mindre Specificerad. 
 
Tabell 9. Exempel på mindre specificerad undertextfras 
Dialog # Dialog från script DVD-undertexter DVD Str DVD Sem
7 We're going to kill him, do you understand that? - Vi kommer att döda honom. II -S  
 
I ovanstående undertextfras, som bedömts vara Mindre Specificerad (-S), hämtad från filmen 
Matrix, har frasen ”do you understand that?” utelämnats i DVD-undertextfrasen. Denna fras 
hade gått att översätta med ”förstår du det?” och ”förstår du?”. Att ordet det faller bort i 
”förstår du?” bedöms även här vara ett språkligt stilgrepp som inte påverkar betydelsen.   
 
Om undertextaren valt att inte översätta en dialogfras har även denna exkludering 
kategoriserats som Mindre Specificerad. 
 
Annat 
När originaldialog och undertextfras haft någon annan relation än de ovanför beskrivna, har 
undertextfrasen klassats som Annat. Till exempel gäller detta i de fall då undertextfrasen 
innehåller både tillagd samt borttagen information, det vill säga att undertextaren både har 
skurit bort samt lagt till information i undertextfrasen jämfört med originaldialogen. 
 
Tabell 10. Exempel på undertextfras klassificerad som Annat 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem
9 Like a truck bang? Som från en maskin? II A  
 
Ovanstående exempel, hämtat från filmen Crash, skulle exempelvis kunna översättas med 
”Som en lastbilsknall?” eller kanske ”Som en knall från en lastbil?”. I DivX-undertextfrasen 
har undertextaren istället valt att plocka bort konstituenten a truck bang samtidigt som 
konstituenten en maskin har lagts till. 
 
I de fall då undertextfraserna innehållit medvetna felöversättningar har även dessa 
klassificerats som Annat. 

4.3.2 Reduktion, expansion eller översättning 
Utifrån Lomheims teorier rörande Reduktion och Expansion klassificerades varje 
undertexfras, utifrån vilken transferstrategi undertextaren använt sig av, som antingen 
Reduktion, Expansion eller Översättning (se Bilaga 5). Varje undertextfras har klassificerats 
med hänsyn till diskurs och kontext vilket innebär att undertextfrasernas semantiska 
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ekvivalens har bedömts utifrån vad som tidigare sagts i dialogen samt vad som händer i 
bilden.  
 
Tempusändringar har även här ignorerats, eftersom de inte ansetts utgöra någon större 
semantiskt förändring.  
 
Reduktion 
I de fall då undertextfrasen bedömts utelämna information i form av delar, eller hela fraser, av 
dialogen har undertextenheten kategoriserats som Reduktion (R).  
 
När dialogen har komprimerats, det vill säga att undertextfrasen är en omskrivning av 
dialogen, samtidigt som informationsmängden har reducerats har även dessa undertextfraser 
kategoriserats som Reduktion. Detta behöver nödvändigtvis inte röra sig om utelämningar 
utan kan innebära att dialogfraser blivit ersatta med kortare komprimerade varianter. 
 
Tabell 11. Exempel på komprimerad och reducerad undertextfras 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem Red/Exp

39 Like I'm gonna believe Jag gick inte på att hon var en fe. II A R
she's a fairy.  

 
I DivX-undertextfrasen här ovanför, hämtad från filmen Crash, har dialogen komprimerats 
och reducerats i jämförelse med den mer ekvivalenta översättning ”Som om jag skulle tro på 
att hon var en älva”. Klassificeringen Reduktion har därför markerats med ett R (Reduktion) i 
kolumnen Red/Exp. 
 
I de fall då Specificering, Generalisering eller Neutralisering har lett till att information 
strukits har även dessa undertextfraser klassificerats som Reduktion. 
 
Även de fall då undertextaren valt att inte översätta en dialogfras har dessa fall klassificerats 
som Reduktion, vilket nedanstående exempel från Filmen Lemony Snickets illustrerar: 
 
Tabell 12. Exempel på reduktion genom fullständig utelämning 
Dialog # Dialog från script DVD-undertexter Red/Exp
81 - Yes, yes, of course you do. R  
 
Expansion 
I de fall då undertextfraserna bedömts innehålla tillagd information, det vill säga information 
som inte återfinns i dialogfrasen har tillkommit i undertextfrasen, samtidigt som inga delar av 
dialogen har utelämnats, har dessa kategoriserats som Expansion (X).  
 
Tabell 13. Exempel på expanderad undertextfras 
Dialog # Dialog från script DivX-undertexter DivX Str DivX Sem Red/Exp
33 Vacuum the floors, Dammsug alla golv, SI +S X  
 
I ovanstående exempel, hämtat från Bad Taste, har undertextaren lagt till ordet alla, och 
därför har undertextfrasen klassificerats som Expansion. En mer ekvivalent översättning hade 
här varit: Dammsug golven. Expansion har markerats med ett X i kolumnen Red/Exp 
(Reduktion/Expansion). 
 
Om Specificering, Generalisering eller Neutralisering har lett till ökad informationsmängd har 
även berörda undertextfraser klassificerats som Expansion.  
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Tabell 14. Exempel på expandering genom specificering 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem Red/Exp

13 How far can bullets go? -Hur långt kan pistolkulor skjutas? I +S X  
 
I exemplet här ovanför, hämtat från Crash, har undertextaren valt att specificera ordet bullets 
med svenskans pistolkulor, vilket medför att informationsmängden ökar. En mer ekvivalent 
översättning hade här varit att använda svenskans mer övergripande kulor eller skott. 
 
Översättning 
När undertextfrasen utgjorts av en godtagbar översättning, det vill säga att utifrån given 
kontext är översättningen relativt semantiskt ekvivalent, utan att innehålla mer eller mindre 
information, har undertextfrasen kategoriserats som Översättning. Utifrån Lomheims teorier 
har en viss översättningsfrihet tillåtits vilket medfört att följande exempel kategoriserats som 
Översättning: 
 
Tabell 15. Exempel på undertextfras klassificerad som Översättning 
Dialog # Dialog från script DVD-undertexter DVD Str DVD Sem Red/Exp
88 We'll bring out a whole line... Vi ska lansera en hel mängd I A Ö  
 
Ovanstående exempel, hämtat från Bad Taste, har klassificerats som Översättning eftersom 
undertextfrasen inte kan klassificeras som vare sig Reduktion eller Expansion. Även om en 
mer ekvivalent översättning i detta sammanhang hade varit ”Vi kommer ta fram en hel 
serie…” eller ”Vi kommer ta fram ett helt sortiment”, eftersom dialogen syftar på en 
produktserie av olika maträtter, så bedömdes undertextfrasen vara så pass semantisk lik 
dialogen att den klassats som Översättning. 
 
Även nedanstående exempel, hämtat från Lemony Snickets, har klassificerats som 
Översättning, trots att de inledande fraserna and had och med sina inte är ekvivalenta. 
 
Tabell 16. Exempel 2 på undertextfras klassificerad som Översättning 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem Red/Ex

34 and had four sharp teeth. med sina fyra vassa tänder. SI A Ö  
 
Denna undertextfras kan inte klassificeras som vare sig Reducering eller Expandering och har 
därför klassificerats som Översättning. 

4.3.3 Felaktigheter 
I de fall då det förekommit rena felaktigheter i undertextenheterna, så som stavfel, 
grammatiska fel, felöversättningar, slarvfel och även i viss mån medvetna fel, har bokstaven F 
använts för att markera detta (se Bilaga 5).  
 
Tabell 17. Exempel på felaktig översättning 
Dialog # Dialog från script divX-undertexter DivX Str DivX Sem Fel
17 You thinking about that 

bullet
Tänker du den där kulan som II -S F

 
 
I exemplet ovan, hämtat från filmen Crash, har ordet på fallit bort i DivX-undertextenheten 
och därför klassificerats som Fel (F) i Fel-kolumnen. 
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Punkt har satts ut för att markera att skiljetecknet punkt har utelämnats, trots att versal, som 
signalerar ny mening i dessa fall37, återfinns omedelbart efter där punkten borde ha varit 
utsatt, vilket följande exempel hämtat från filmen Bad Taste illustrerar: 
 
Tabell 18. Exempel på undertextfras där punkt saknas 
Dialog # Dialog från script DivX-undertexter DivX Str DivX Sem Fel
53 They come to bits easy! De går isär så lätt SI +S .
54 Get rid of it! Gör dig av med det. SI L  

4.3.4 Antal tecken 
Ivarsson och Carroll anser att antal tecken per textrad inte bör överskrida 40 tecken. Med 
detta som utgångspunkt har alla tecken, inklusive skiljetecken och mellanrum, räknats för 
såväl DVD- och DivX-undertextenheter som den ursprungliga dialogen.  
 
Tabell 19. Exempel på antal tecken för dialogfras och parade undertextfraser 
Dialog # Dialog från script Tecken DVD-undertexter Tecken divX-undertexter Tecken

1 How's it goin'? 15 -Är allt bra? 13 Hur går det? 12  
 
Undertexternas teckenmängd för de 100 dialogfraserna normerades därefter mot 
originaldialogens teckenmängd. 
 
Utifrån exponeringstid och antal tecken för varje films samtliga DVD- och DivX-
undertextenheter, motsvarande de 100 dialogfraserna, räknades antal tecken per sekund fram. 

4.3.5 Antal ord 
Utifrån Lomheims teorier om att det går att mäta reduktion genom att jämföra antal ord i 
dialog och undertextenheter har samtliga ord, i såväl DVD- och DivX-undertextenheterna 
som den ursprungliga dialogen, räknats.  
 
I de fall då engelskan slår ihop två ord till ett, som till exempel I’ll, som är en hopslagning av 
I will, har dessa räknats som ett ord. 
 
Tabell 20. Exempel på antal ord för dialogfras och parade undertextfraser 
Dialog # Dialog från script Ord DVD-undertexter Ord divX-undertexter Ord
81 Yeah, sure, I'll go. 4 Jag följer med. 3 - Ja. - 1  

4.3.6 Exponeringstid 
Exponeringstid i sekunder har registrerats för varje undertextenhet och markerats i kolumnen 
för exponeringstid (Xtid), enligt följande struktur: 
 
Tabell 21. Exempel på exponeringstider för DVD- och DivX-undertextenhet 
Dialog 
#

Dialog från 
script

DVD-
undertexter 

tidkod DVD Xtid divX-
undertexter

tidkod divX Xtid

19 Check. Klart. 00:42:06,300 --> 00:42:07,733 2 Japp 00:42:06,500 --> 00:42:09,200 3  
 
Där en Xtid på: 

1 s. Innebär en exponeringstid på mellan 0 till 1 sekund. 
2 s. Innebär en exponeringstid på mellan 1 till 2 sekunder. 

                                                 
37 I de fall då avsaknad av punkt följts av versal i början av egennamn, titlar, förkortningar, etc. har inget fel 
markerats. 
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3 s. Innebär en exponeringstid på mellan 2 till 3 sekunder. 
4 s. Innebär en exponeringstid på mellan 3 till 4 sekunder. 
5 s. Innebär en exponeringstid på mellan 4 till 5 sekunder. 
6 s. Innebär en exponeringstid på mellan 5 till 6 sekunder. 
7 s. Innebär en exponeringstid på mellan 6 till 7 sekunder. 

 

4.3.7 Antal undertextenheter 
För att jämföra skillnader i antal undertextenheter som DVD- respektive DivX-undertextare 
har använt sig av har undertextenheternas antal, för varje films 100 dialogfraser, räknats ut. 
Även antal enkelradiga respektive dubbelradiga undertextenheter har räknats ut. 

4.3.8 Kortare eller längre första rad 
Antalet dubbelradiga undertextenheter med kortare förstarad än andrarad, samt längre 
förstarad än andrarad, har registrerats. I och med att bokstavsbredden varierar mellan olika 
bokstäver, som till exempel mellan I och O, så kan man inte förlita sig till antal tecken per rad 
vid uppskattning av radlängd. Därför har bedömningen av varje undertexenhets längd inte 
utgått ifrån antal tecken per rad, utan istället har varje undertextrad bedömts utifrån dess 
visuella och faktiska längd.   

4.3.9 Analys 
För att statistiskt bearbeta och analysera rådata användes följande beräkningsmetoder: 
 
Merkels formel för Closeness Measure = (I+SI/2)/(I+SI+II) användes för att registrera 
strukturella skillnader mellan originaldialog, DVD- och DivX-undertexter. Formeln är 
konstruerad så att den returnerar ett värde mellan 0 och 1, och där värdet 1 innebär fullständig 
bibehållen struktur medan värdet 0 visar på fullständig strukturell omskrivning.  
Där I = Idenstiska undertextfraser, SI = Semi-Identiska undertextfraser och II = Icke-Identiska 
undertextfraser. 
 
I analysen för semantisk likhet användes Merkels formler för: 
Grad av semantisk ekvivalent översättning (SED = 100xEQ/(EQ+MSP+LSP+OTH))  
Grad av semantisk förändring (SDC = 100x(MSP+LSP+OTH)/(EQ+MSP+LSP+OTH))  
Specificeringsgrad (TSD = (MSP-LSP)/(EQ+MSP+LSP+OTH)) 
Där EQ = Lika, MSP = Mer Specificerade, LSP = Mindre Specificerade och 
OTH = Annat. 
 
T-test användes i ett flertal fall för att signifikanstesta analysmaterialet. T-test har endast 
använts i de fall då stickproven antagits varit normalfördelade. Detta antagande baseras på 
kontroll och jämförelse av medelvärde och median. I de fall då medelvärde och median har 
legat nära varandra har spridningen antagits vara normalfördelad. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten utifrån de analysmetoder som redogjordes i metodkapitlet. 

5.1 Korrespondensmetod 
Med utgångspunkt i Merkels korrespondensmetod kategoriserades varje undertextfras utifrån 
dess strukturella och semantiska ekvivalens med originaldialogen. Här nedanför redovisas 
resultaten för denna analys under rubrikerna Strukturell likhet respektive Semantisk likhet. 

5.1.1 Strukturell likhet 
Undertextfrasernas strukturella ekvivalens med dialogfraserna bedömdes vara Identiska, 
Semi-Identiska samt Icke-Identiska enligt de kriterier som beskrevs i metoddelen. Utifrån 
dessa kriterier fördelades kategorierna för strukturell likhet enligt Tabell 22. 
 
Tabell 22. Antal Identiska, Semi-Identiska och Icke-Identiska undertextfraser för varje DVD- respektive 
DivX-film, samt medelvärden 

BAD TASTE CRASH LEMONY SN MATRIX Medel
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Identiska (I ): 21 50 28 47 21 35 37 49 26,75 45,25
Semi Identiska (SI ): 21 22 15 22 15 29 27 20 19,50 23,25
Icke Identiska (II ): 58 28 57 31 64 36 36 31 53,75 31,50  
 
I och med att dialogfraserna med motsvarande undertextfraser var indelade i 100 stycken per 
film kan vi se värdena i Tabell 22 som procenttal, och på så vis få en uppskattning om 
respektive films strukturella likhet. Tabell 22 visar att DVD-undertexterna i genomsnitt, för 
samtliga fyra filmer, har en större andel Icke-Identiska undertextfraser än DivX-undertexterna 
(53,75 % respektive 31,50 %). Vi kan också utläsa att DivX-undertexterna för samtliga fyra 
filmer i genomsnitt har en större andel Identiska undertextfraser än DVD-undertexterna 
(45,25 % respektive 26,75 %). För andelen Semi-Identiska undertextfraser är skillnaden inte 
lika stor, men det är ändå värt att notera att DivX-undertexterna har större andel Semi-
Identiska undertextfraser, än DVD-undertexterna, i tre av de fyra filmerna (Bad Taste, Crash 
och Lemony Snickets). 
 
För en precisare uppskattning av strukturella skillnader mellan originaldialog, DVD- och 
DivX-undertexter användes Merkels formel för strukturell närhet:  
 
Closeness Measure = (I+SI/2)/(I+SI+II)  
 
Formeln är konstruerad så att den returnerar ett värde mellan 0 och 1, och där värdet 1 innebär 
fullständig bibehållen struktur medan värdet 0 visar på fullständig strukturell omskrivning.   
 
Utifrån denna formel räknades strukturella närhetsvärden fram för varje films DVD- och 
DivX-undertext, vilka presenteras i Tabell 23.  
 
Tabell 23. Strukturellt närhetsvärde (closeness measure) för varje DVD- respektive DivX-undertext, samt 
medelvärden 

BAD TASTE CRASH LEMONY SN MATRIX: Medel
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

closeness measure: 0,32 0,61 0,36 0,58 0,29 0,50 0,51 0,59 0,37 0,57  
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Tabell 23 visar att medelvärdena för closeness measure är större hos DivX-undertexterna 
(0,57) än hos DVD-undertexterna (0,37), och ett t-test för oberoende mätningar visade på en 
signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-undertexternas medelvärden (t(6) = 3,70 , p = 
0,01) för closeness measure. Detta vittnar om att DivX-undertexterna i högre grad använder 
dialogenfrasernas struktur än DVD-undertexterna. 

5.1.2 Semantisk likhet 
Utifrån de kriterier som beskrivs i Metoddelen klassificerades undertextfraserna som 
semantiskt Lika, Mindre specificerade, Mer Specificerade samt, i de fall då ingen av de 
tidigare klassificeringarna ansågs gälla, kategorin Annat. Undertextfraserna fördelade sig över 
de fyra kategorierna enligt Tabell 24. 
 
Tabell 24. Antal undertextfraser kategoriserade som Lika, Mindre Specificerade, Mer Specificerade och 
Annat för varje DVD- respektive DivX-film, samt medelvärden 

BAD TASTE: CRASH: LEMONY SN: MATRIX: MEDEL:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Lika (L): 21 45 38 44 26 47 41 51 31,50 46,75
Mindre Specificerade (-S): 42 15 37 20 27 14 42 22 37,00 17,75
Mer Specifiserade (+S): 3 10 3 10 0 9 1 0 1,75 7,25
Annat (A): 34 30 22 26 47 30 16 27 29,75 28,25  
 
I och med att dialogfraserna och undertextfraserna var indelade i 100 stycken per film kan vi 
även här se värdena i Tabell 24 som procenttal. Utifrån Tabell 24 ser vi då att nästan hälften 
av samtliga DivX-undertextfraser är semantiskt Lika dialogfraserna, i genomsnitt 46,75 %, 
vilket kan jämföras med DVD-undertextfrasernas medelvärde på 31,50 % för motsvarande 
kategori. DVD-undertextfraserna innehåller däremot, i större utsträckning än DivX-
undertextfraserna, mindre information jämfört med dialogfraserna, vilket framgår av 
medelvärdena på 37,00 % respektive 17,75 % för kategorin Mindre Specificerade 
undertextfraser. Det är också värt att notera att det är skillnad i andelen Mer Specificerade 
undertextfraser mellan DVD- och DivX-undertexterna. I filmerna Bad Taste (10 %), Crash 
(10 %) och Lemony Snickets (9 %) innehöll ungefär 10 % av DivX-undertextfraserna tillagd 
information, samtidigt som inga utelämningar av dialofraserna gjorts, vilket kan jämföras med 
motsvarande DVD-undertextfrasers procentsatser (3 %, 3 % och 0 %). Andelen 
undertextfraser som klassificerats som Annat är i stort sett lika stora hos DVD- respektive 
DivX-undertexterna, vilket medelvärdena på 29,75 % och 28,25 % visar.  
 
Utifrån Merkels beräkningar för Grad av semantisk ekvivalent översättning (SED = 
100xEQ/(EQ+MSP+LSP+OTH)), Grad av semantisk förändring (SDC = 
100x(MSP+LSP+OTH)/(EQ+MSP+LSP+OTH)) och Specificeringsgrad (TSD = (MSP-
LSP)/(EQ+MSP+LSP+OTH)) räknades Tabell 25’s värden fram38.  
 

                                                 
38 Då akronymerna av de kategorier som denna studie valt att använda sig av inte lät sig förkortas på något bra 
sätt, har Merkels motsvarande förkortningar använts. EQ = Lika, MSP = Mer Specificerade, LSP = Mindre 
Specificerade, OTH = Annat. 
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Tabell 25. Grad av semantisk ekvivalent översättning (SED), Grad av semantisk förändring (SDC) och 
Specificeringsgrad (TSD) för respektive films undertext, samt medelvärden. 

BAD TASTE: CRASH: LEMONY SN: MATRIX: MEDEL:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

SED: 21 45 38 44 26 47 41 51 31,5 46,8
SDC: 79 55 62 56 74 53 59 49 68,5 53,3
TSD: -0,39 -0,05 -0,34 -0,10 -0,27 -0,05 -0,41 -0,22 -0,35 -0,11  
 
Utifrån medelvärdena för Grad av semantisk ekvivalent översättning (SED) i Tabell 25 ser vi 
att i genomsnitt 46,8 % av DivX-undertextfraserna är semantiskt ekvivalenta dialogfraserna, 
medan DVD-undertexterna har ett motsvarande  medelvärde på 31,5. Ett t-test för oberoende 
mätningar visade på en signifikant skillnad mellan DVD-undertexter och DivX-undertexter 
(t(6) = -3,04, p = 0,023). Således följer att DivX-undertexterna innehåller större andel 
ekvivalenta översättningar än DVD-undertexterna, vilket innebär att DivX-undertexterna 
bevarar originaldialogens betydelse i signifikant större utsträckning än DVD-undertexterna. 
 
Beräkningen för Grad av semantisk förändring (SDC) ger den resterande andelen undertexter 
för varje film, jämfört med SED. Således följer att medelvärdena för den totala graden av 
semantisk förändring blir 68,5 och 53,3 för DVD- respektive DivX-undertexterna. Ett t-test 
för oberoende mätningar visade även här på en signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-
undertexter (t(6) = 3,04, p = 0,023) gällande Grad av semantisk förändring. DVD-
undertexterna är sålunda signifikant mer semantisk förändrade än DivX-undertexterna. 
 
Specificeringsgrad (TSD) pekar på i vilken grad undertexterna är mer eller mindre 
specificerade än originaldialogen, det vill säga riktningen på specificeringen. Ett negativt 
värde visar att undertexterna har reducerats på information och ett positivt värde tyder på att 
undertexterna i högre grad innehåller tillagd information (expansion). Ur Tabell 25 ser vi att 
medelvärdena rörande Specificeringsgrad för DVD-undertexterna är -0,35 och för DivX-
undertexterna -0,11, och även i detta fall visade ett t-test för oberoende mätningar på en 
signifikant skillnad mellan DVD-undertexter och DivX-undertexter (t(6) = -4,87, p = 0,003). 
DVD-undertexterna har således större andel undertexter med reducerad informationsmängd, 
jämfört med originaldialogen, än DivX-undertexterna. Tittar vi på medelvärdena samt raden 
för TSD i Tabell 25 ser vi att både DVD- och DivX-undertexterna innehåller fler 
undertexfraser som är informationsreducerade än som har tillagd information. 
 

5.2 Reduktion och expansion 
Utifrån Lomheims teorier rörande reduktion och expansion kategoriserades undertextfraserna 
som Översättning, Reducering eller Expandering. Även i detta fall baserar sig siffrorna på 100 
dialogfraser med motsvarande undertextfraser och där respektive kategori fördelade sig enligt 
Tabell 26. 
 
Tabell 26. Antal DVD- och DivX-undertextfraser kategoriserade som Översättning, Reducering och 
Expandering, samt medelvärden 

BAD TASTE: CRASH: LEMONY SN: MATRIX: MEDEL:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Översättning (Ö): 24 50 39 57 27 58 42 56 33,00 55,25
Reducering (R): 72 31 56 24 68 26 55 39 62,75 30,00
Expandering (X): 4 19 5 19 5 16 3 5 4,25 14,75  
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Ur Tabell 26 ser vi att DivX-undertexterna i genomsnitt hade 55,25 % av samtliga DivX-
undertextfraser klassificerade som Översättning, medan DVD-undertexterna hade ett 
motsvarande medelvärde på 33,0 %. Ett t-test för oberoende mätningar visade att skillnaden 
mellan dessa medelvärden var signifikant (t(6) = -4,67, p = 0,003). DVD-undertexterna hade 
däremot fler reducerade undertextfraser än DivX-undertexterna. Medelvärdena för reducerade 
undertextfraser hamnade på 62,75 % samt 30,00 % för DVD- respektive DivX-undertexterna. 
Även här förelåg en tydlig och signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-undertexterna 
beträffande antal undertextfraser klassificerade som Reducering (t(6) = 6,04, p = 0,0009). Ett 
t-test för oberoende mätningar visade också på en signifikant skillnad (t(6) = -3,12, p = 
0,0205)  mellan DVD- och DivX-undertexter vad gäller tendensen att expandera 
undertextfraserna. DivX-undertextfraserna är i större utsträckning expanderade jämfört med 
DVD-undertextfraserna, se medelvärden i Tabell 26. 

5.3 Felaktigheter 
Felaktigheter i form av stavfel, grammatiska fel och felöversättningar förekommer i såväl 
DVD- som DivX-undertexterna. Mängden felaktigheter mellan de bägge grupperna skiljer sig 
dock åt vilket nedanstående tabell illustrerar: 
 
Tabell 27. Antal fel samt typ av fel för de fyra filmernas DVD- respektive DivX-undertexter 

BAD TASTE: CRASH: LEMONY SN: MATRIX: TOTALT:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Antal Fel: 1 4 0 11 1 2 0 2 2 19
Varav Grammatiska: 1 2 0 7 0 2 0 1 1 12
Varav Stavfel: 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2
Varav Felöversättning: 0 0 0 4 0 0 0 1 0 5  
 
DVD-undertexterna innehöll sammanlagt 2 fel medan DivX-undertexterna innehöll 19 
felaktigheter. Detta ger DVD-undertexterna en felprocent på 0,8 % av samtliga 249 DVD-
undertextenheter och DivX-undertexterna 5,3 % av samtliga 356 DivX-undertextenheter. 
Således följer att DivX-undertexterna innehöll 4.5 % mer fel än DVD-undertexterna. Ingen 
signifikant skillnad förelåg mellan DVD- och DivX-undertexterna beträffande antal fel. 
 
Den största andelen fel för DivX-undertexterna är grammatiska fel, vilka uppgår till 12 
stycken (63 %) av de totalt 19 felaktigheterna. Tabellen visar också att det enbart är DivX-
undertexterna som innehåller felöversättningar, sammanlagt 5 stycken, varav 4 är avsiktliga 
och infogade för att skapa en komisk poäng. I Tabell 27 ser vi att filmen Crash innehåller 11 
fel och utgör således över hälften (58 %) av alla fel för DivX-undertexterna, vilket starkt 
bidrar till DivX-undertexterna högre felprocent. Det var även i Crash som de 4 avsiktliga 
felen påträffades. DVD-undertexterna uppvisade inga felöversättningar. 
 
Utelämnad punkt förekom i två DivX-undertexter och en DVD-undertext, enligt nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 28. Antal undertextenheter som saknar punkt trots att versal återfinns direkt efter där punkt 
borde ha varit utsatt 

BAD TASTE: CRASH: LEMONY SN: MATRIX: TOTALT:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Utelämnad Punkt: 0 12 0 1 0 0 1 0 1 13  
 
Bad Taste visade sig innehålla 12 stycken DivX-undertextenheter som saknade punkt (eller 
annat lämpligt skiljetecken) trots att punkt borde varit utsatt. Övriga undertextenheter som 
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saknade punkt var annars väldigt få, vilket framgår ur Tabell 28. Ingen signifikant skillnad 
förekom i detta fall mellan DVD- respektive DivX-undertexterna. 

5.4 Antal tecken 
40 tecken per textrad är den maxgräns som brukar nämnas vid undertextning av så väl filmer 
för bioduken som för TV-skärmen. Analysen av undertextenheterna visade att de flesta 
undertexter följde denna norm. Tabellen här nedanför visar fördelningen av antalet 
undertextenheter som överskred denna maxgräns. 
 
Tabell 29. Antal undertextenheter med fler än 40 tecken/textrad 

Bad Taste Crash Lemony Sn Matrix
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Antal undertextenheter med 
fler än 40 tecken/textrad: 0 1 1 19 0 0 0 0  
 
Ur Tabell 29 kan vi se att DivX-undertexten för Crash är den som mest avviker från den 
rekommenderade 40-tecken-gränsen, med 19 stycken undertextenheter vars textrader 
utgjordes av fler än 40 tecken. Dessa 19 textrader hade ett teckenspann på mellan 41 – 64 
tecken. Ur Tabell 29 framgår det att även DivX-undertexten för Bad Taste samt DVD-
undertexten för Crash vardera innehöll en textrad med fler än 40 tecken, på 41 respektive 42 
tecken. Ingen signifikant skillnad fanns mellan DVD- och DivX-undertexterna beträffande 
antal undertextenheter med textrader på fler än 40 tecken. 
 
DivX-undertexterna innehöll fler tecken än DVD-undertexterna, se tabell 30, och 
medelvärdena för DivX- respektive DVD-undertexterna hamnade på 3041 och 2410. 
Samtidigt som det totala antalet tecken för DVD- och DivX-undertexternas var 9640 
respektive 12165 för de 100 dialogfraserna. Efter att DVD- och DivX-undertexternas 
teckenmängd normerats mot dialogens antal tecken visade ett t-test för oberoende mätningar 
att skillnaden mellan DVD- och DivX-undertexterna var signifikant (t(6) = -5,19, p = 0,002) 
beträffande antal tecken. De normerade medelvärdena hamnade på 74,3 % för DVD-
undertexterna och 93,0 % för DivX-undertexterna. 
 
Tabell 30. Antal tecken för respektive films samtliga DVD- och DivX-undertexter för stickprovets 100 
dialogfraser, samt andel av original dialogen 

Dialog DVD % av dialog DivX % av dialog
Bad Taste 3172 2127 67,1 2992 94,3
Crash 3127 2411 77,1 2989 95,6
Lemony Sn 4071 3064 75,3 3946 96,9
Matrix 2626 2038 77,6 2238 85,2

Medel 3249 2410 74,3 3041 93,0

Totalt 12996 9640 74,2 12165 93,6  
 
Ingen signifikant skillnad gick att påvisa mellan DVD- och DivX-undertexterna (t(6) = -1,72, 
p = 0,137) beträffande antal tecken per sekund. Stickprovet visade trots detta på skillnader 
uppemot 2 sekunder mellan medelvärdena, se Tabell 31. 
 
Tabell 31. Antal tecken per sekund i genomsnitt för respektive films undertexter 

Bad Taste Crash Lemony Sn Matrix Medel
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Antal tecken/sekund: 8,37 9,78 10,57 12,91 9,605 12,65 9,139 9,427 9,42 11,19  
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Tabell 31 visar att samtliga DivX-undertexter har ett högre antal tecken per sekund jämfört 
med motsvarande DVD-undertext. Skillnaderna i antal tecken per sekund mellan DVD- och 
DivX-undertexterna fluktuerar däremot från film till film. Till exempel så har vi en skillnad 
på 0,29 sekunder för Matrix, vilket kan jämföras med en skillnad på 3,04 sekunder för 
Lemony Snickets. 

5.5 Antal ord 
Resultatet för stickprovet visade att DivX-undertexterna innehöll fler ord än DVD-
undertexterna. Sammanlagt innehöll DivX-undertexterna 2286 ord vilket motsvarar 93,80 % 
av dialogfrasernas totala ordmängd. DVD-undertexterna innehöll 1722 ord vilket ger 70,75 % 
av dialogfrasernas totala ordmängd, se Tabell 32.  
 
Tabell 32. Antal ord för respektive DVD- och DivX-undertext motsvarande de 100 dialogfraserna, samt 
andel i procent.  

Antal ord 
för script

Antal ord för 
DVD-undertext

Andel i % 
av script

Antal ord för 
DivX-undertext

Andel i % 
av script

Bad Taste 591 361 61,08 551 93,23
Crash 612 466 76,14 597 97,55
Lemony Snickets 740 526 71,08 708 95,68
Matrix 494 369 74,70 430 87,04
Medel 609 431 70,75 572 93,38
Totalt 2437 1722 70,66 2286 93,80  
 
DivX-undertexterna hade i genomsnitt 93,38 % av dialogfrasernas ordmängd samtidigt som 
DVD-undertexterna hade ett motsvarande medelvärde på 70,75 %. Skillnaden visade sig vara 
signifikant (t(6) = -5,53, p = 0,001). 

5.6 Exponeringstid 
Majoriteten av samtliga undertextenheter hade en exponeringstid mellan 1 – 6 sekunder, 
vilket framgår av tabell 33.  
 
Tabell 33. Antal undertextenheter vars exponeringstid är 1-10 sekunder. 

BAD TASTE CRASCH LEMONY SN MATRIX TOTALT ALLA MEDEL:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD: DivX:

Antal 1s: 0 1 0 12 0 1 0 4 0 18 0,0 4,5
Antal 2s: 6 9 1 43 8 25 7 32 22 109 5,5 27,3
Antal 3s: 12 32 8 18 28 34 23 28 71 112 17,8 28,0
Antal 4s: 10 30 15 11 26 26 18 13 69 80 17,3 20,0
Antal 5s: 9 8 13 4 17 11 11 6 50 29 12,5 7,3
Antal 6s: 12 4 8 0 5 0 1 0 26 4 6,5 1,0
Antal 7s: 1 1 3 2 0 0 1 1 5 4 1,3 1,0
Antal 8s: 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1,0 0,0
Antal 9s: 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,5 0,0
Antal 10s: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0  
 
Det är dock värt att notera att fördelningen av de olika exponeringstiderna skiljer sig åt mellan 
DVD- och DivX-undertexterna. 67 % av samtliga DivX-undertextenheter hade en 
exponeringstid på 3 sekunder eller kortare, vilket kan jämföras med DVD-
undertextenheternas 37 % för motsvarande tidsintervall. Således följer att 63 % av DVD-
undertextenheterna har en exponeringstid på över 3 sekunder, medan motsvarande andel för 
DivX-undertextenheterna var 33 %. Utifrån Tabell 33 ser vi också att det enbart är DivX-
undertexterna som hade en exponeringstid på 1 sekund eller kortare. Sammanlagt 18 stycken 

54 



DivX-undertextenheter hade en exponeringstid på 1 sekund eller kortare, vilket motsvarar 5 % 
av det totala antalet DivX-undertextenheter. Detta kan kontrasteras med att det inte fanns 
någon DivX-undertextenhet som hade en längre exponeringstid än 7 sekunder, medan 6 
stycken DVD-undertextenheter hade en exponeringstid på 8 sekunder eller mer. 
 
Utifrån detta kan vi sluta oss till att DivX-undertextenheterna över lag har kortare 
exponeringstider än DVD-undertextenheterna, vilket ytterligare förstärks av medelvärdena för 
exponeringstid per undertext:  
 
Tabell 34. Medelvärden för respektive undertexts exponeringstid i sekunder 
 BAD TASTE CRASH LEMONY SN MATRIX TOTALT

DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX
Medel 
Exponeringstid/
Undertextenhet: 4,62 3,60 4,65 2,55 3,80 3,22 3,66 2,87 4,18 3,06  
 
Det totala medelvärdet för DVD-undertexternas exponeringstid per undertext är 4,18 sekunder 
och är följaktligen mer än 1 sekund högre än DivX-undertexternas medelvärde på 3,06 
sekunder. Ett t-test för oberoende mätningar visade på en signifikant skillnad mellan DVD- 
och DivX-undertexterna (t(6) = 3,23, p = 0,018) vad gäller exponeringstid. 

5.7 Antal undertextenheter 
Stickprovet visade att amatörundertextarna för samtliga filmers 100 dialogfraser hade använt 
sig av fler undertextenheter än de professionella undertextarna, vilket tydligt framgår av figur 
1. Sammanlagt uppgick antalet DivX-undertextenheter till 356 för alla fyra filmernas 100 
dialogfraser, medan DVD-undertextenheterna hade ett motsvarande värde på 249. 
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Figur 1. Antal DVD- och DivX-undertexter för respektive film 
 
I genomsnitt hade DivX-undertexterna 89 stycken undertextenheter per films 100 
dialogfraser, medan motsvarande medelvärde för DVD-undertexterna låg på 62. Skillnaden 
mellan DVD- och DivX-undertexterna rörande antal undertexter var signifikant (t(6) = -3,26, 
p = 0,017) . 
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Även skillnaden i antalet negligerade dialogfraser visade sig vara signifikant mellan DVD- 
och DivX-undertexterna (t(6) = 2,72, p = 0,035). I genomsnitt utelämnade de professionella 
undertextarna 8,0 stycken dialogfraser (det vill säga att dessa dialogfraser inte undertextades) 
av varje films 100 dialogfraser, medan amatörundertextarna i snitt bara utelämnade 2,5 
stycken dialogfraser.  
 
43,4 % (108 st) av DVD-undertextenheterna bestod av endast en rad medan resterande 56,6 % 
(141 st)var dubbelradiga undertextenheter. DivX-undertexterna hade 54,8 % (195 st) 
enkelradiga undertextenheter och 45,2 % (161 st) dubbelradiga, se Tabell 35. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan DVD- och DivX-undertexterna vare sig beträffande antal 
enkelradiga undertexter (t(6) = -1,88, p = 0,109) eller antal dubbelradiga undertexter (t(6) = -
1,14, p = 0,299). 
 
Tabell 35. Antal undertextenheter för varje films 100 dialogfraser samt antal enkelradiga respektive 
dubbelradiga undertextenheter 

BAD TASTE CRASH LEMONY SN MATRIX Totalt Medel
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD: DivX:

Antal Undertextenheter: 55 85 49 90 84 97 61 84 249 356 62 89
Varav Enkelradiga: 25 42 7 68 50 33 26 52 108 195 27 49
Varav Dubbelradiga: 30 43 42 22 34 64 35 32 141 161 35 40  

5.8 Kortare eller längre förstarad  
41 % (58 st) av samtliga dubbelradiga DVD-undertextenheter visade sig ha en kortare 
förstarad än andrarad, medan 55 % (78 st) hade en längre förstarad än andrarad. För samtliga 
dubbelradiga DivX-undertextenheter var motsvarande siffror 43 (69 st) samt 44 % (71 st), se 
Tabell 36. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan DVD- och DivX-undertexterna 
beträffande antal kortare förstarader eller längre andrarad.    
 
Tabell 36. Antal Dubbelradiga undertextenheter, varav med kortare förstarad samt längre förstarad 

BAD TASTE CRASCH LEMONY SN MATRIX Totalt Medel
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Antal Dubbelradiga: 30 43 42 22 34 64 35 32 141 161 35 40
Kortare förstarad: 12 17 12 6 20 29 14 17 58 69 15 17
Andel kortare förstarader: 40 40 29 27 59 45 40 53 41 43 42 41
Längre förstarad: 17 18 26 15 14 28 21 10 78 71 20 18
Andel längre förstarader: 57 42 62 68 41 44 60 31 55 44 55 46  
 

5.9 Sammanfattning Resultat 
Den statistiska analysen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan DVD- och DivX-
undertexterna i följande fall: 
 

• Strukturell och semantisk likhet  
Både analysen för Strukturell likhet samt Semantisk likhet uppvisade tydliga och 
signifikanta skillnader mellan DVD- och DivX-undertexterna. DivX-undertexterna 
följde i signifikant högre grad originaldialogens strukturella mönster och semantik 
jämfört med DVD-undertexterna, medan DVD-undertexterna tog sig större friheter 
beträffande struktur och det semantiska innehållet. Värt att notera är att både DVD- 
och DivX-undertexterna reducerade i större utsträckning än expanderade 
originaldialogens information, men DVD-undertexterna expanderade 
undertextfraserna i signifikant större utsträckning än DivX-undertexterna. 
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• Reduktion och expansion 

Lomheims metod rörande reduktion och expansion visade också signifikant på 
semantiska skillnader mellan DVD- och DivX-undertexterna. DivX-undertexterna 
hade fler undertextfraser klassificerade som Översättning och Expansion, medan 
DVD-undertexterna i större utsträckning utgjordes av reducerade undertextfraser.  
 

• Antal tecken 
DivX-undertexterna visade sig innehålla signifikant fler antal tecken än DVD-
undertexterna.  
 

• Antal ord 
Skillnaden i antal ord mellan DVD- och DivX-undertexterna var signifikant, och 
visade att DivX-undertexterna hade mer än 20 % fler ord än DVD-undertexterna. 
 

• Exponeringstid 
DivX-undertextenheterna hade i genomsnitt signifikant kortare exponeringstider än 
DVD-undertextenheterna. Bland DivX-undertextenheterna fanns flera exempel på 
exponeringstider under en sekund, vilket inte förekom hos DVD-undertexterna, 
samtidigt som det fanns DVD-undertextenheter med exponeringstider på 8 och 9 
sekunder, vilket DivX-undertexterna saknade. 

 
• Antal undertextenheter 

DivX-undertexterna hade betydligt och signifikant fler antal undertextenheter än 
DVD-undertexterna för de 100 dialogfraserna. Sammanlagt, för de fyra filmerna, 
bestod DivX-undertexterna av mer än 100 stycken fler undertextenheter än DVD-
undertexterna. DVD-undertexterna hade däremot signifikant fler utelämnade 
dialogfraser. 

 
Följande visade inte på några signifikanta skillnader: 
 

• Antal fel och utelämnad punkt 
Ingen signifikant skillnad förelåg mellan DVD- och DivX-undertexterna vad gäller 
antal fel och utelämnad punkt. 

 
• Antal undertextenheter med fler än 40 tecken/textrad och antal tecken per sekund 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-undertexterna beträffande 
antal undertextenheter med fler än 40 tecken per textrad samt antal tecken per sekund. 
 

• Antal enkelradiga och dubbelradiga undertextenheter 
Ingen signifikant skillnad gick att påvisa mellan DVD- och DivX-undertexterna 
beträffande antal enkelradiga undertextenheter respektive antal dubbelradiga 
undertextenheter. 
 

• Kortare eller längre förstarad 
Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-undertexternas 
dubbelradiga undertextenheter vad gäller antal undertextenheter med kortare och 
längre förstarad. 
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att utifrån litteraturen kartlägga eventuella kvalitetsskillnader mellan 
professionella undertextares och amatörers undertexter. Resultaten visade att det på ett flertal 
punkter fanns tydliga skillnader.  

6.1.1 Strukturell likhet 
Resultatet visade att amatörundertextarna bevarar dialogens struktur i signifikant större 
utsträckning än de professionella undertextarna. Det genomsnittliga närhetsvärdet (closseness 
measure) för DivX-undertexterna hamnade på 0,57 medan motsvarande värde för DVD-
undertexterna var 0,37. Dessa värden pekar på att det föreligger en tydlig skillnad mellan 
DVD- och DivX-undertexter beträffande strukturell ekvivalens med originaldialogen. 
Samtidigt visar medelvärdena att även amatörerna reducerar originaldialogen i viss mån, om 
ändock inte i samma utsträckning som de professionella undertextarna. Förklaringen till detta 
kan vara att amatörers och professionella undertextares syn på undertextning skiljer sig åt. 
Amatörer förefaller likställa undertextning med traditionell översättning i högre grad än 
professionella undertextare, vilket resulterar i en mer ord-för-ord liknande 
översättningsmetod. Professionella undertextare, däremot, vet av erfarenhet att det ofta är 
omöjligt att bibehålla dialogens struktur (Wildblood 2002), samtidigt som de prioriterar den 
övergripande betydelsen mer än strukturen. Det kan även tänkas att den erfarenhet och vana 
som professionella undertextare har bidrar till en större tillit till tittarnas acceptans för 
avvikande syntax.  
 
I litteraturen ges inte de syntaktiska aspekterna av undertextning någon nämnvärd betydelse, 
utan istället prioriteras semantiken. Inom forskningsfältet för undertextning är det allmänt 
vedertaget att undertextning inte kan likställas med ekvivalent översättning. Både Lomheim 
(1999) och Wildblood (2002) menar att undertextning alltid måste ta hänsyn till andra 
aspekter än de rent språkliga (till exempel tidsaspekten, utrymme på skärmen, osv.) vilket kan 
leda till att originaldialogens semantiska innehåll kan tvingas ändras. I och med 
problematiken med att föra över originaldialogens semantik till undertexten förstår man varför 
de syntaktiska aspekterna inte prioriteras i lika hög grad som semantiken. För tittarnas 
förståelse skull måste av nödvändighet semantik gå före syntax. 
 
Studien har inte analyserat vilka skillnader som föreligger, mellan professionella undertextare 
och amatörer, beträffande vilka slags strukturförändringar som görs. Detta hade kanske 
kunnat förklara varför professionella och amatörer gör de syntaktiska förändringar de gör, 
samt varför omfattningen av strukturförändringarna mellan professionella och amatörer skiljer 
sig åt i så pass hög grad som denna studies resultat visar. 

6.1.2 Semantisk likhet 
Medelvärdena för grad av semantisk ekvivalens (SED) för DVD- och DivX-undertexterna, 
31,5 % respektive 46,8 %, visar att amatörerna är mer måna om att bibehålla 
originaldialogens semantik än vad de professionella undertextarna är. Även detta stöder 
antagandet om att amatörer i större utsträckning än professionella undertextare använder en 
mer ord-för-ord liknande översättningsstrategi. Professionella undertextare reducerar istället 
dialogen signifikant mer än vad amatörerna gör, vilket medelvärdena för specificeringsgrad 
(TSD) visar (-0,35 respektive -0,11). Även här kan anledningen till dessa skillnader bero på 
att de professionella undertextarna inte i lika hög grad likställer undertextning med traditionell 
översättning. Wildblood menar att professionella undertextare i största möjliga mån strävar 
efter en adekvat översättning av filmen som helhet, men att semantisk ekvivalens inte har 
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högsta prioritet för separata undertextenheter. Utan för de enskilda undertextenheterna 
prioriteras istället, exempelvis, att underlätta för tittarna så att de kan ha en konsistent 
läshastighet samt att texten inte delas upp på ett förvirrande och ologiskt sätt (Wildblood 
2002).  
 
Specificeringsgraden visar att professionella undertextare reducerar dialogen signifikant mer 
än amatörerna. Vad den däremot inte lika tydligt visar är att amatörer expanderar 
undertexterna i högre grad än professionella undertextare. Resultatet visade att i snitt 7,25 % 
av DivX-undertextfraserna innehöll tillagd information, samtidigt som ingen reduktion skett, 
vilket kan jämföras med motsvarande 1,75 % för DVD-undertextfraserna. Detta kan också 
tyda på att amatörer är mer osäkra på att budskapet går fram till tittarna och därför stoppar in 
extra ord för att förtydliga, samtidigt som en rimlig förklaring kan vara att amatörer helt 
enkelt inte är lika skickliga, jämfört med professionella undertextare, på att formulera sig i 
korta koncisa meningar.  
 
Medelvärdena för Grad av semantisk förändring (SDC) visar att professionella undertextare 
semantiskt förändrar dialogen i större utsträckning än amatörer, vilket är en naturlig 
konsekvens av att amatörer översätter mer semantiskt ekvivalent än professionella 
undertextare. 
 
Wildblood menar att professionella undertextare utformar sina undertexter till 
genomsnittläsare (2002), det vill säga att undertexterna är anpassade för att tittare med normal 
läsförmåga ska hinna läsa dem. Ju mer text en undertextenhet innehåller desto längre tid tar 
det att läsa den, vilket medför att tittaren måste ägna större del åt att läsa undertexten och 
mindre till att uppfatta vad som händer bild- och ljudmässigt. Om vi jämför målgruppen för 
DVD- respektive DivX-undertexter så skiljer de sig sannolikt åt. DVD-undertextarna måste ta 
hänsyn till att de som hyr eller köper DVD-filmen kan var så väl ung som gammal, normalt 
seende så väl som synskadad, samt kan läsa snabbt eller långsamt. DivX-undertextarna vänder 
sig däremot till den community, och dess medlemmar, som undertexter.se och divXsweden 
representerar, vilka rimligtvis kan antas vara både relativt unga och läsvana. Denna studie har 
inte undersökt hur amatörerna definierar sin målgrupp, men kanske kan den tänkta 
målgruppen spela roll beträffande skillnader i reduktionsgrad mellan amatörer och 
professionella undertextare.  
 
Generellt sett, även om det givetvis finns undantag, är det bättre att få ner andemeningen i vad 
som sägs med färre antal ord än det omvända, eftersom det ger tittarna mer tid över för att 
bearbeta ljud och bildinformation. Dessutom menar Ivarsson och Carroll att ju fler ord som 
ingår i varje undertextenhet desto mindre tid ägnas åt varje ord (Ivarsson & Carroll 1998). 
Detta pekar på att fler ord innebär större risk för skumläsning samt att texten misstolkas. Hur 
svårt det är att hinna läsa en undertext beror naturligtvis också på exponeringstid (se 
Exponeringstid). 

6.1.3 Reduktion och expansion 
Lomheims analysmetod visade att skillnaderna mellan DVD- och DivX-undertexterna, 
beträffande kategorierna Översättning, Reducering och Expandering, var signifikant, se 
medelvärden i Tabell 26.  
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Tabell 26. Antal DVD- och DivX-undertextfraser kategoriserade som Översättning, Reducering och 
Expandering, samt medelvärden 

BAD TASTE: CRASH: LEMONY SN: MATRIX: MEDEL:
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Översättning (Ö): 24 50 39 57 27 58 42 56 33,00 55,25
Reducering (R): 72 31 56 24 68 26 55 39 62,75 30,00
Expandering (X): 4 19 5 19 5 16 3 5 4,25 14,75  
 
Ur ovanstående tabell ser vi att de professionella undertextarna reducerar originaldialogen i 
betydligt större utsträckning än amatörerna. Anledningen till detta är, förutom de skäl som 
togs upp under Strukturell och Semantisk likhet, att amatörerna, även om de vet om att de bör 
reducera dialogen, sannolikt inte vet hur mycket som bör tas bort. Både Undertexter.se och 
divXsweden ställer krav på att undertexterna ska vara reducerade i förhållande till 
originaldialogen. Däremot förklaras inte vad denna reducering innebär samt vilken omfattning 
reduceringen bör bestå av. Inom litteraturen för undertextforskning nämns inte heller i vilken 
grad undertexterna bör reduceras, men utifrån denna studies resultat så framgår det att de 
professionella undertextarna har arbetat fram en reduceringsgrad som är signifikant högre än 
amatörernas. Bidragande faktorer är att de professionella undertextarna i högre grad också tar 
mer hänsyn till hur många ord och tecken en undertext bör innehålla än vad amatörer gör, 
samtidigt som de i större utsträckning håller sig till föreskrivna normer rörande 
exponeringstid. Lomheims analysmetod visar att 30 % av DivX-undertexterna utgörs av 
reducerade undertextfraser, vilket kan jämföras med DVD-undertexternas motsvarande andel 
på 62,75 %. Merkels korrespondensanalys visade på ett liknande förhållande, även om 
procentsatserna skiljer sig åt mellan DVD- och DivX-undertexterna, där motsvarande 
procentsatser för reducering hamnade på 37 % samt 17,75 % för DVD- respektive DivX-
undertexterna. Hos bägge analysmetoderna var skillnaderna i reducering signifikanta 
samtidigt som procentsatserna för reducering hos DVD-undertexterna var mer än dubbelt så 
stor jämfört med DivX-undertexterna. 
 
Denna studie har inte närmre granskat vad som reduceras, samt om det föreligger skillnader 
mellan professionella undertextare och amatörer i fråga om vad som stryks. En sådan analys 
hade kanske kunnat ge svar på varför omfattningen av reduktion skiljer sig åt mellan 
professionella undertextare och amatörer, eftersom det då skulle framgå exakt vad i 
originaldialogen som både professionella undertextare samt amatörer anser vara negligerbart.  
Under denna studies gång, trots att ingen statistisk analys gjorts, har det framgått att det 
föreligger vissa skillnader i vad professionella undertextare samt amatörer reducerar. Till 
exempel så stryker professionella undertextare, i större utsträckning än amatörer, påhängda 
fraser som markerar fråga, av typen: 
 
- You are not the one, right? 
 
De professionella undertextarna skulle antagligen I detta fall ha strukit ordet right och låtit 
frågetecknet signalera att det är en fråga, medan amatörerna allt som oftast i liknande fall har 
översatt right med va, eller hur eller någon liknande frågande fras. Professionella verkar 
också ha en större tendens att stryka ljudhärmande ljud som stön, pust, exklamationer som oh! 
ah! wow! Medan amatörerna gärna behåller dessa i undertexterna. 
 
Liksom Merkels korrespondensanalys så visar Lomheims analysmetod att amatörerna har 
signifikant fler undertextfraser som klassificerats som ekvivalenta översättingar av 
originaldialogen. Över hälften (55,25 %) av samtliga DivX-undertextfraser klassificerades 
som Översättning, medan DVD-undertexterna endast hade en tredjedel (33,00 %) 

60 



undertextfraser klassificerade som Översättning. Motsvarande värden för Merkels 
korrespondensanalys beträffande ekvivalent översatta undertextfraser var 46,75 % för DivX-
undertexterna samt 31,50 % för DVD-undertexterna. Sannolikt beror detta på, som tidigare 
nämnts, att amatörerna har en mer ord-för-ord liknande översättningsmetod.  
 
Procentsatserna för kategorin Expandering visade att amatörerna är signifikant mer benägna 
att expandera undertexterna jämfört med de professionella undertextarna. 14,75 % av samtliga 
DivX-undertextfraser var expanderade, vilket kan jämföras med DVD-undertexternas 
motsvarande värde på 4,25 %. Även detta kan ses som ett bevis för att amatörerna är mer 
osäkra på om budskapet går fram än vad de professionella undertextarna är. Samtidigt som en 
annan förklaring kan vara att de professionella undertextarna är bättre på formulera korta och 
koncisa meningar.  
 
Utifrån de resultat som både Merkels korrenspondensanalys och Lomheims metod gav 
framgick det att amatörer har betydligt mer informationsspäckade undertexter. Detta medför 
att tittarna får ägna stor del åt att läsa undertexterna istället för att koncentrera sig på vad som 
händer bildmässigt. Det hade därför varit intressant att fråga olika användare (tittare) av så väl 
DVD- som DivX-undertexter hur de upplever undertexterna. Inom ramen för denna studie har 
en sådan studie inte varit möjlig, men ett liknande tillvägagångssätt skulle kunna utgöra grund 
för fortsatta studier. Likaså hade intervjuer med professionella undertextare och amatörer gett 
en djupare inblick i vilka översättningsstrategier de använder sig av, samt sannolikt ytterligare 
tydliggjort skillnader och gett förklaringar till denna studies resultat.  

6.1.4 Felaktigheter 
Ingen signifikant skillnad gick att finna mellan professionella undertextare och amatörer 
beträffande antal felaktigheter i undertextenheterna. DVD-undertexterna innehöll 
sammantaget två fel, medan DivX-undertexterna innehöll 19 fel. Detta kan vid en första 
anblick verka vara en tydlig skillnad, men resultatet visar att det är DivX-undertexten till 
filmen Crash, med hela elva fel, som drar upp antalet fel för amatörerna. 63 % av DivX-
undertexterna felaktigheter var av grammatisk natur, vilket vittnar om ett visst slarv vid 
korrekturläsningen hos amatörerna. DivXsweden rekommenderar sina undertextare att 
kontrollera stavningen med Microsoft Words rättstavningsfunktion (divXsweden Att översätta 
en film), vilket denna studies amatörundertextare säkert använt sig av också. Problemet med 
denna rättstavningsfunktion är att grammatiska fel och felstavade ord som på grund av 
felstavningen blir ett annat befintligt ord inte upptäcks. Enligt Pollard så har de 
undertextningsprogram som är avsedda för professionellt bruk integrerade ordlistor och 
rättstavningsfunktioner av samma slag som de som finns i Microsoft Word (Pollard 2002), 
vilket också kan förklara att de två fel som finns i DVD-undertexterna är av sådan karaktär att 
de inte upptäcks av denna funktion, vilket förövrigt stämmer för de flesta grammatiska fel och 
stavfel för amatörerna med. I och med att både professionella undertextare och amatörer har 
liknande programvara för att upptäcka felaktigheter av detta slag, så ligger det nära till hands 
att dra slutsatsen att denna studies professionella undertextare har gjort en noggrannare 
korrekturläsning än amatörerna. Detta kan kanske förklaras med att professionella 
undertextare ofta har en korrekturläsare som hjälper till att hitta dessa felaktigheter39, medan 
amatörer ofta är utlämnade till att själva korrekturläsa sina undertexter. 
 
Resultatet visade också att inga felöversättningar påträffades hos DVD-undertexterna, medan 
hela fem felöversättningar hittades i DivX-undertexterna. Återigen är det undertexten till 

                                                 
39 Daniel Dahlberg Översättare på Bull’s-Eye Subtitling and Consulting, telefonsamtal den 26 januari 2007 
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filmen Crash som drar upp antalet felöversättningar för DivX-undertexterna. DivX-
undertexten till filmen Crash innehåller fyra stycken felöversättningar, som är medvetet 
inlagda för att skapa en komisk poäng. Något liknande förekommer inte hos DVD-
undertexterna. Sannolikt på grund av att undertextningsföretagen inte skulle vara så roade av 
detta, då det finns en viss risk att företagens seriositet skulle kunna ifrågasättas. Därmed inte 
sagt att en och annan professionell undertextare aldrig känner sig frestad. 
 
Ur kvalitetsynpunkt så är felaktigheter i undertexter aldrig bra. Fel får tittaren att stanna upp 
och fundera över felen och tappar koncentrationen på filmen. Stavfel och grammatiska fel 
upplevs ofta som irriterande för tittaren, och även om medvetet inlagda fel kan locka till skratt 
så förflyttas tittarens fokus från filmens innehåll till undertextarens sinne för humor. 

6.1.5 Antal tecken 
Enligt Ivarsson och Carroll så bör inte undertextenheterna innehålla fler än 40 tecken per rad 
för att läsligheten ska vara optimal, eftersom undertextenheterna dels blir för långa och 
svårlästa men också för att det kan bidra till ögontrötthet (Ivarsson & Carroll 1998). I denna 
studie gick det inte att hitta någon signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-undertexterna 
beträffande antal undertextenheter med textrader på fler än 40 tecken, vilket tyder på att så väl 
professionella undertextare som amatörer håller sig inom den rekommenderade maxgränsen 
på 40 tecken. Inga DVD-undertexter hade textrader med fler än 40 tecken, medan filmen 
Crashs DivX-undertext hade hela 19 stycken undertextenheter med textrader på fler än 40 
tecken. Det bör dock nämnas att DivX-undertexten för Crash var den enda av DivX-
undertexterna som betydligt avvek från maxgränsen på 40 tecken, vilket tyder på att 
amatörundertextaren för just Crash inte varit speciellt lyhörd för denna norm. Speciellt 
anmärkningsvärt är att DivX-undertexten för Crash överskrider den rekommenderade 
maxgränsen med textrader på upp till 64 tecken. Detta måste betraktas som aningen märkligt 
eftersom både divXsweden och Undertexter.se rekommenderar just 40 tecken per textrad. Av 
allt att döma så har denna amatörundertextare inte brytt sig om denna rekommendation i 19 
fall, men det är också tydligt att den granskning som Undertexter.se40 utger sig för att utföra 
också har brister.  
 
DivX-undertexterna innehöll däremot signifikant fler antal tecken jämfört med DVD-
undertexterna, vilket av naturliga skäl kommer sig av att DivX-undertexterna också innehöll 
betydligt fler ord än DVD-undertexterna. Medelvärdena för DivX- och DVD-undertexterna 
var på 3041 respektive 2410 tecken. Efter att värdena för antal tecken normerats mot 
originaldialogens antal tecken visade det sig att DivX-undertexterna hade ett signifikant större 
antal tecken än DVD-undertexterna, vilket är följdriktigt i och med att DivX-undetexterna 
också hade signifikant fler antal ord. Fler ord borde innebära fler tecken. I genomsnitt hade 
DVD-undertexterna 74,3 % av originaldialogens teckenmängd, medan DivX-undertexternas 
motsvarande andel var 93,0 %. Ur dessa värden framgår det att DivX-undertexterna ligger 
originaldialogen betydligt närmre än DVD-undertexterna beträffande antal tecken. Ur 
kvalitetsynpunkt innebär detta att DivX-filmernas tittare får ägna avsevärd mer tid till att läsa 
text än att titta på filmen, och anledningen till detta är att amatörer inte reducerar dialogens 
informationsmängd i samma utsträckning som de professionella undertextarna.  
 
I och med att det inte gick att finna någon signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-
undertexterna beträffande antal tecken per sekund är det svårt att göra några generella 
antaganden om dessa skillnader. Genomgående för samtliga fyra filmer är likväl att DVD-

                                                 
40 Samtliga av studiens DivX-undertexter hämtades från Undertexter.se.  
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undertexterna har färre antal tecken per sekund än respektive films motsvarande DivX-
undertext. Vilket också medelvärdena för DVD- och DivX-undertexterna på 9,42 respektive 
11,19 visar. I och med att DivX-undertexterna utgörs av betydligt fler tecken än DVD-
undertexterna är detta föga förvånande. Fler antal tecken under begränsad exponeringstid 
torde följaktligen höja antal tecken per sekund. Enligt de kriterier Lomheim sätter upp för 
exponeringstid för undertextenheter: 
 
10 bokstäver 2 sekunder 
30 bokstäver 3 sekunder 
60 bokstäver 6 sekunder 
 
(Lomheim 1999) 
 
får vi ett ungefärligt rekommenderat genomsnitt på 9 tecken per sekund. Jämför vi detta med 
medelvärdena för DVD- samt DivX-undertexterna så ser vi att DVD-undertexterna ligger 
närmre de rekommenderade värdena. DVD-undertexterna har genomgående lägre antal tecken 
per sekund, men samtidigt ligger DivX-undertexterna för filmerna Bad Taste och Matrix på 
9,78 respektive 9,42 tecken per sekund vilket inte är speciellt långt ifrån de rekommenderade 
värdena. Istället är det DivX-undertexterna för Crash och Lemony Snickets som höjer det 
totala medelvärdet för DivX-undertexterna, med 12,91 respektive 12,65 tecken per sekund. 
 
Enligt Ivarsson och Carroll så spelar läslighet en avgörande roll för hur tittarna uppfattar 
undertexterna. Denna studie har däremot inte kunnat undersöka och jämföra hur 
professionella undertextare och amatörer förhåller sig till faktorer som påverkar läsligheten, 
som till exempel val av typsnitt, bakgrund, placering och kerning. Anledningen till detta är att 
DivX-undertexterna inte innehåller någon sådan information. Istället så sköter många av de 
mediaspelare som kan spela upp DivX-filmer och DivX-undertexter detta. I denna studie 
användes VLC Media Center för att spela upp DivX-filmerna samt för att synkronisera DivX-
undertexterna med filmen, och där användaren själv kan välja typsnitt, placering, etc. Detta 
innebär att en jämförelse mellan professionella undertextare och amatörer inte låtit sig göras. 
Däremot finns det vissa DivX-filmer som har inbrända undertexter med fördefinierade 
typsnitt, bakgrunder, placeringar och kerning, och kanske skulle dessa kunna utgöra 
analysunderlag för framtida forskning. Dessa filmer med tillhörande undertexter sprids 
däremot inte av de communities som denna studie berört. 

6.1.6 Antal ord  
Resultatet visade att DivX-undertexterna innehöll signifikant fler ord än DVD-undertexterna. 
DivX-undertexterna innehöll i genomsnitt 93,38 % av originaldialogens antal ord, medan 
motsvarande andel för DVD-undertexterna var 70,75 %. Således följer att DivX-
undertexterna innehöll 22,63 % fler ord av originaldialogen än DVD-undertexterna. 
Procentsatserna visar inte bara att DivX-undertexterna innehåller fler ord än DVD-
undertexterna, utan även att DivX-undertexterna ligger nära originaldialogens totala 
ordmängd, se tabell 32.  
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Tabell 32. Antal ord för respektive DVD- och DivX-undertext motsvarande de 100 dialogfraserna, samt 
andel i procent.  
 Antal ord 

för script
Antal ord för 

DVD-undertext
Andel i % 
av script

Antal ord för 
DivX-undertext

Andel i % 
av script

Bad Taste 591 361 61,08 551 93,23
Crash 612 466 76,14 597 97,55
Lemony Snickets 740 526 71,08 708 95,68
Matrix 494 369 74,70 430 87,04
Medel 609 431 70,75 572 93,38
Totalt 2437 1722 70,66 2286 93,80  
 
Till exempel hade DivX-undertexten för Crash hela 97,55 % av originaldialogens ordmängd, 
vilket kan jämföras med DVD-undertexten för samma film, som för övrigt hade störst andel 
av originaldialogens ordmängd av DVD-undertexterna, vars andel uppgick till 76,14 %. Även 
om vi jämför de undertexter med lägst andel av originaldialogens ordmängd för DVD- samt 
DivX-undertexterna så är skillnaden markant. DVD-undertexten för Bad Taste hade 61,08 % 
av originaldialogens ordmängd medan motsvarande andel för DivX-undertexten för Matrix 
var 87,04 %. Enligt Lomheim (och även Baker 1996) så ger en jämförelse mellan undertexters 
och originaldialogens ordmängd en grov uppskattning av undertexternas reduktionsgrad 
(Lomheim 1999). Utifrån detta antagande ser vi då att professionella undertextare reducerar i 
betydligt större utsträckning än vad amatörer gör, samtidigt som detta, i sin tur, ger stöd för 
hypotesen om att amatörer översätter mer ord för ord än vad professionella undertextare gör. 
Som tidigare nämnts så har både Undertexter.se och divXsweden krav på att undertexterna 
ska reducera dialogen, och även om viss reduktion görs i DivX-undertexterna så kan denna 
reduktion inte anses tillräckligt ur ett tittarperspektiv. Istället visar resultatet tydligt att tittarna 
får läsa så gott som hela dialogen, vilket lämnar mindre tid till att hinna se och förstå vad som 
händer bildmässigt. 

6.1.7 Exponeringstid 
Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan DVD- och DivX-undertexterna beträffande 
exponeringstid per undertextenhet. I snitt hade DivX-undertexterna mer än en sekund kortare 
exponeringstid per undertext än DVD-undertexterna, vilket framgår av Tabell 34. 
 
Tabell 34. Medelvärden för respektive undertexts exponeringstid i sekunder 

BAD TASTE CRASH LEMONY SN MATRIX TOTALT
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX

Medel 
Exponeringstid/
Undertextenhet: 4,62 3,60 4,65 2,55 3,80 3,22 3,66 2,87 4,18 3,06  
 
Resultatet visade också att 67 % av samtliga DivX-undertextenheterna hade en exponeringstid 
på 3 sekunder eller kortare, medan motsvarande andel för DVD-undertextenheterna var 37 %. 
Detta visar följaktligen också att DivX-undertextenheterna överlag har kortare 
exponeringstider. 5 % av DivX-undertextenheterna hade en exponeringstid på en sekund eller 
kortare, vilket kan jämföras med DVD-undertexterna som inte hade några exponeringstider på 
en sekund eller kortare.  
 
Inom forskningsfältet för undertextning är man försiktig med att slå fast generella ramar för 
allmängiltiga exponeringstider. Lomheim menar att det i själva verket är omöjligt att göra just 
detta, men skissar likväl upp tidigare nämnda tumregel (se s. 17 och s. 60), eftersom andra 
faktorer än enbart antal ord och tecken i de flesta fall är avgörande för vilken exponeringstid 
undertextenheterna bör ha. Exponeringstiden bör, som tidigare nämnts, även spegla dialogens 
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tempo och ton samt ta hänsyn till hur svåra ord som används (Lomheim 1999).  Däremot 
menar Ivarsson och Carroll att exponeringstider under en och en halv sekund inte är att 
rekommendera, eftersom tittarna då helt kan missa att undertextenheten har visats (Ivarsson & 
Carroll 1998). Resultatet visade att hela 5 % av DivX-undertexterna hade en exponeringstid 
på en sekund eller kortare, vilket måste anses vara tämligen undermåligt ur kvalitetssynpunkt. 
Även om det i denna studie är DivX-undertexten för Crash (med 12 stycken undertexter med 
en exponeringstid på en sekund eller kortare) som höjer detta värde för DivX-undertexterna, 
så har samtliga DivX-undertexter exempel på exponeringstider under en sekund. Med tanke 
på att denna studies analys endast tittat på 100 stycken dialogfraser är det rimligt att anta att 
Ivarssons och Carrolls rekommendationer inte alltid efterlevs av amatörundertextarna. 
 
Överlag har DivX-undertextenheterna kortare exponeringstider än DVD-undertextenheterna, 
och anledningen till detta är, motsägelsefullt nog, att DivX-undertexterna innehåller avsevärt 
fler ord och tecken än vad DVD-undertexterna gör. I och med att amatörerna inte reducerar i 
samma utsträckning som de professionella undertextarna så måste de kompensera detta med 
fler undertextenheter (se Antal undertextenheter i diskussionsdelen), och för att hinna 
exponera detta överskott av undertexter måste exponeringstiderna skäras ner. 
 
Pollard (2002) såväl som Ivarsson och Carroll (1998) varnar även för för långa 
exponeringstider. Ivarsson och Carroll menar att undertextenheter inte bör ha längre 
exponeringstider än 6 – 7 sekunder, eftersom tittarna då börjar läsa om undertexten trots att de 
redan läst den, och upplever det som att de inte hunnit läsa den om de inte hinner läsa om hela 
undertexten innan den tas bort (Pollard 2002). Studien visade att det endast var DVD-
undertextarna som använde exponeringstider över 7 sekunder. Sammanlagt 2 % (6 stycken 
undertextenheter) av DVD-undertextenheterna hade exponeringstider över 7 sekunder, och 2 
stycken undertextenheter hade en exponeringstid på över 8 sekunder. Detta visar att inte heller 
de professionella undertextarna är helt oklanderliga. Framför allt är det DVD-undertextaren 
för filmen Bad Taste som står för 5 av dessa 6 ”övertramp”. Att generellt spekulera i vad detta 
beror på är svårt eftersom DVD-undertextarna för både Matrix och Lemony Snickets inte har 
några undertextenheter med  exponeringstider över 7 sekunder, samtidigt som DVD-
undertextaren för Crash bara har en undertextenhet med en exponeringstid på 7 – 8 sekunder. 
Förklaringen är nog snarare att DVD-undertextaren för Bad Taste inte anser att 
exponeringstider över 7 sekunder utgör några problem för tittarna. 

6.1.8 Antal undertextenheter 
Amatörundertextarna använder signifikant fler undertextenheter än de professionella 
undertextarna, vilket beror på att DivX-undertexterna innehåller avsevärt fler ord och tecken 
än DVD-undertexterna. Som jag tidigare berört så beror detta i sin tur på att amatörerna inte 
reducerar i samma utsträckning som de professionella undertextarna, och för att få plats med 
detta överskott av ord och tecken krävs förklarligt nog fler undertextenheter.  
 
I snitt hade DivX-undertexterna 89 stycken undertextenheter för varje films 100 dialogfraser, 
medan DVD-undertexterna hade ett motsvarande medelvärde på 62. Totalt sett hade DivX-
undertexterna över 100 stycken fler undertextenheter än DVD-undertexterna, se Tabell 35. 
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Tabell 35. Antal undertextenheter för varje films 100 dialogfraser samt antal enkelradiga respektive 
dubbelradiga undertextenheter 

BAD TASTE CRASH LEMONY SN MATRIX Totalt Medel
DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD DivX DVD: DivX:

Antal Undertextenheter: 55 85 49 90 84 97 61 84 249 356 62 89
Varav Enkelradiga: 25 42 7 68 50 33 26 52 108 195 27 49
Varav Dubbelradiga: 30 43 42 22 34 64 35 32 141 161 35 40  
 
Konsekvenserna av detta blir att undertexternas tempo blir smått hysteriskt samt att tittarna 
måste ägna mer tid åt undertexterna, när de professionella undertextarna istället lämnar större 
utrymme åt det bildmässiga. Ytterligare exempel på detta är att de professionella 
undertexterna utelämnar signifikant fler dialogfraser än amatörerna. DVD-undertexterna hade 
i genomsnitt 8,0 stycken utelämnade dialogfraser, medan DivX-undertexterna endast 
utelämnade 2,5 stycken dialogfraser. Detta stödjer hypotesen om att de professionella 
undertextarna, genom yrkeserfarenhet, vågar skära betydligt mer i originaldialogen och lita på 
det bildmässiga budskapet i större utsträckning än amatörerna. 
 
Ingen signifikant skillnad gick att finna mellan DVD- och DivX-undertexterna beträffande 
antal enkelradiga samt dubbelradiga undertextenheter. Stickprovet visar dock att 54,8 % av 
DivX-undertextenheterna är enkelradiga medan motsvarande andel för DVD-undertexterna 
var 43,4 %.  
 
I och med att amatörerna använder signifikant fler undertextenheter så borde detta medföra att 
den rytm som undertextenheterna presenteras med är högre, det vill säga att tidsintervallen 
mellan undertextenheterna är kortare, hos DivX-undertexterna än hos DVD-undertexterna. 
Inom ramarna för denna studie har det inte varit möjligt att närmre undersöka detta men det 
skulle tillsammans med timing och synkronisering41 vara intressanta framtida 
undersökningsområden som skulle kunna komplettera denna studie. 

6.1.9 Kortare eller längre första rad 
Inte heller någon signifikant skillnad gick att finna mellan DVD- och DivX-undertexterna 
beträffande antal kortare andrarader samt längre förstarader. Lomheim samt Ivarsson och 
Carroll menar att den översta raden alltid bör vara så kort som möjligt dels för att inte ta för 
stor del av bilden i anspråk (Lomheim 1999) men också för att minimera ögonrörelser 
(Ivarsson & Carroll 1998). Utifrån detta perspektiv kan det tyckas aningen märkligt att denna 
studies stickprov visar att 55 % av de professionella undertextarnas dubbelradiga 
undertextenheter hade en längre förstarad än andrarad, medan motsvarande andel för 
amatörerna var 44 %. Lomheim menar dock att det kan finnas skäl till att frångå regeln om 
kortare förstarad. Till exempel anser Lomheim att lättförståelig meningsbyggnad samt 
naturlig radbrytning bör prioriteras i förmån för kortare förstarad än andrarad (Lomheim 
1999). Dessutom är det i vissa fall ofrånkomligt med en längre förstarad än andrarad på grund 
av dialogväxlingen mellan två talare, vilket följand exempel illustrerar: 
 
Är Joseph hemma? 
Nej. 
 
Detta kan ge en förklaring till varför ovanstående procentsatser fördelar sig som de gör, och 
visar samtidigt att en längre förstarad inte nödvändigtvis innebär en kvalitetsförsämring. 
 

                                                 
41 Se kapitel Kvalitetssäkring 
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Inom denna studies ramar har det inte funnits möjlighet att kontrollera hur de olika 
undertextarna valt att bryta raderna, men givetvis hade detta varit intressant att studera. En 
sådan studie hade kunnat ge svar på om lättförståelig meningsbyggnad och naturlig 
radbrytning verkligen är anledningen till denna studies resultat. 
 

6.2 Validitet och reliabilitet 
Översättning av alla dess former innehåller alltid ett viss mått av subjektivitet, och det är även 
ofrånkomligt att bedömningar av översättningar innehåller subjektiva värderingar om 
huruvida vissa översättningar är korrekta eller inte. Översättningarna i denna studie har först 
och främst bedömts utifrån om jag själv upplevt översättningarna vara adekvata, och i de fall 
då jag varit osäker har Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok använts som huvudreferens. Trots 
detta är det möjligt att vissa felbedömningar gjorts. Antalet av dessa felbedömningar bör dock 
vara av en så ringa omfattning att de inte ska påverka resultatet i någon nämnvärd 
utsträckning. 
 
Strukturell och Semantisk likhet samt Reduktion och Expansion har klassificerats utifrån 
Merkels och Lomheims teorier, vars kriterier redovisas under metoddelen. Trots att studien 
utgått från dessa teorier är det omöjligt att garantera att ett visst mått av subjektivitet inte 
smugit sig in i undertexternas klassificeringar, däremot har klassificeringskriterierna 
(subjektiva eller ej) i största möjliga mån tillämpats konsekvent.  
 
I och med att denna studie valt att låta 100 dialogfraser från varje films DVD- samt DivX-
undertext representera hela undertexterna kan detta innebära en viss resultatförskjutning än 
om en liknande analys gjorts på hela undertexten. På grund av denna studies tidsramar ansågs 
100 dialogfraser likväl vara tillräckligt för att ge ett tillförlitligt resultat, och en analys av 
samtliga undertexters undertextenheter kan kanske vara föremål för framtida forskning. 
 
I och med de analyser som gjorts i denna studie har de statistiska arbetsdokumenten blivit 
mycket omfattande. När så stora mängder data ska behandlas är det ofrånkomligt att slarvfel 
inträffar, men dessa fel ska inte vara av sådan karaktär att de påverkar resultatet. 
 
Lomheims analysmetod tar inte upp hur felaktiga översättningar bör kategoriseras. Detta har 
ställt till med en hel del huvudbry vid denna studies semantiska klassificering rörande 
Lomheims analysmetod. I Merkels korrespondensanalys har felaktiga översättningar 
klassificerats som Annat, men i och med att Lomheims metod saknar detta alternativ, samt att 
han inte ger några direktiv om hur dessa felaktiga översättningar bör behandlas, har dessa fall 
kategoriserats som Översättning. Felöversättningar kan knappast anses vara ekvivalenta 
översättningar, men att klassificera dessa som reduktion eller expansion hade varit ännu mer 
felaktigt. I och med att Lomheim endast använder sig av dessa tre kategorier så kan man i 
fallen med omedvetna felöversättningar se dessa som ett försök till ekvivalent översättning, 
men i de fall då felöversättningarna är medvetna blir kategoriseringen inte helt rättvisande. 
Dessa medvetna felöversättningar har emellertid varit mycket få och bör inte påverka resultat 
nämnvärt.  
 
I denna studie har endast en lågbudgetfilm, en så kallad B-film, analyserats (Bad Taste), 
medan resterande filmer har varit påkostade Hollywoodproduktioner. Detta kan kanske ha 
bidragit till att DVD-undertexterna har haft en högre kvalitet än vad som normalt är fallet med 
DVD-undertexter. Denna studies resultat visar däremot inget som tyder på att undertexten till 
lågbudgetfilmen Bad Taste håller sämre kvalitet än de övriga DVD-undertexterna. Framtida 
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studier med ett större B-films underlag kan kanske visa om någon sådan skillnad verkligen 
existerar. 
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6.3 Framtida forskning 
Inom ramen för denna studie har det varit omöjligt att följa upp alla intressanta infallsvinklar 
som berör undertextning, av så väl professionella undertextare som amatörer, men följande 
punktlista kan kanske ligga till grund för framtida forskning. 
 

• Studien visar på signifikanta skillnader mellan professionella undertextare och 
amatörer beträffande både struktur och syntax. Det hade därför varit intressant att via 
intervjuer fått ta del av de bägge undertextgruppernas syn och åsikter på 
undertextning. Intervjuer hade bland annat kunnat visa om det är medvetna val som 
ligger bakom amatörernas mer strukturellt och semantiskt ekvivalenta undertexter, 
jämfört med de professionella, samt om den tänkta målgruppen har betydelse för hur 
undertextningsstrategierna används. Överlag hade intervjuer hjälpt till att få en djupare 
förståelse i hur så väl professionella undertextare som amatörer tänker kring och 
jobbar med undertexter. Intervjuer hade dessutom kunnat ge svar på hur pass 
medvetna och påverkade professionella undertextare är av amatörundertextningen, 
samt vad de anser om detta fenomen. 

 
• Denna studie har i många fall utgått från mina personliga och subjektiva bedömningar. 

Med detta i åtanke hade det varit givande att intervjua ett antal tittare, från de bägge 
undertexternas målgrupper, om deras upplevelser av professionellas samt amatörers 
undertexter. 

 
• Som tidigare nämnts så är domänen för amatörundertextning tämligen vetenskapligt 

negligerat. Med avstamp i denna studie skulle en grundligare och mer fokuserad studie 
kunna göras kring detta moderna internetfenomen. Studien skulle kunna ge svar på hur 
utvecklingen sett ut inom dessa communities de senaste 10 åren. Om undertexternas 
kvalitet höjts i och med att fler människor börjat intressera sig för, samt praktisera, 
undertextning, vilka trender som förekommer samt vad vi i framtiden kan förvänta oss 
av dessa communities. 

 
• Litteraturen belyser och poängterar vikten av undertextenheternas rytm, timing och 

synkronisering. I och med tidsramarna för denna studie har dessa aspekter åsidosatts. 
Men en framtida studie skulle kunna titta på just dessa aspekter samt utvärdera 
eventuella skillnader mellan professionella undertextare och amatörer. 

 
• I och med att denna studie använt sig av fristående undertextfiler så är det 

mediaspelaren som avgör typsnitt, bakgrund samt kerning.Detta innebär att en 
jämförelse mellan professionella undertextare och amatörer beträffande dessa aspekter 
inte kunnat göras. Inom vissa communties för amatörundertextning förekommer det 
dock spridning av filmer med ”inbrända” undertexter och där undertexternas alltid 
visas på exakt samma sätt oavsett vilken mediaspelare som används vid uppspelning. 
En studie av dessa filmer med ”inbrända” undertexter skulle kunna visa på skillnader 
av ovan nämnda aspekter.  
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6.4 Slutord 
Denna studie har visat att det finns tydliga och signifikanta skillnader på ett flertal punkter 
vad gäller de kvalitetsaspekter litteraturen tar upp. De professionella undertextarna följer 
litteraturens rekommendationer i större utsträckning än vad amatörer gör och måste därför 
anses borga för en högre kvalitet än vad amatörernas undertexter gör. Amatörerna följer så 
gott som ordagrant originaldialogen vilket innebär att tittarna får mycket att läsa vilket i sin 
tur innebär att de riskerar att missa vad som händer bildmässigt. Däremot så kan det tänkas att 
amatörerna betydligt mer sällan än professionella undertextare behöver konfronteras med 
ilskna tittare som anser att reduceringar av dialogen lett till irriterande och ”felaktiga” 
översättningar.  
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Bilagor 

   



  Bilaga 1: Utdrag från Bad Tastes DVD-undertext 

150 
00:41:11,940 --> 00:41:15,410 
Robert, jag kommer strax. 
 
151 
00:41:26,060 --> 00:41:31,532 
Uppdraget är snart klart. 
Vi vänder hemåt i morgon- 
 
152 
00:41:31,820 --> 00:41:39,408 
- och lämnar den här skitplaneten. 
Tills dess måste ni bibehålla- 
 
153 
00:41:39,660 --> 00:41:44,973 
- er mänskliga form - oavsett hur 
konstigt och äckligt det känns! 
 
154 
00:41:45,180 --> 00:41:48,968 
Framgången är nära nu! 
 
155 
00:41:55,780 --> 00:42:01,571 
- Det verkar lugnt. 
- Alla har väl gått och lagt sig. 
 
156 
00:42:02,100 --> 00:42:05,536 
Synkronisera klockorna. 
En minut över tolv. 
 
157 
00:42:06,300 --> 00:42:07,733 
Klart. 
 
158 
00:42:10,300 --> 00:42:11,733 
Klart. 
 
159 
00:42:11,860 --> 00:42:14,169 
Då går vi. 
 
160 
00:42:30,340 --> 00:42:37,690 
Tråkiga nyheten är att vi reser till 
Nalic Nod med sex medarbetare döda. 
 

 



  Bilaga 1: Utdrag från Bad Tastes DVD-undertext 

161 
00:42:38,340 --> 00:42:42,856 
De mördades i dag, 
av några riktiga skitstövlar. 
 
162 
00:42:43,020 --> 00:42:46,137 
Robert undkom och lämnade rapport. 
 
163 
00:42:54,380 --> 00:42:56,496 
- Gode Gud! 
- Vad i?! 
 
164 
00:42:57,580 --> 00:42:59,730 
Så mycket blod! 
 
165 
00:43:10,220 --> 00:43:13,053 
Man kan ju dö här inne! 
 
166 
00:43:19,180 --> 00:43:24,937 
<i>Dammsug golven och tvätta fönstren.</i> 
<i>Lådorna skavara ombord i morgon.</i> 
 
167 
00:43:25,420 --> 00:43:31,336 
Vi måste presentera smakprover för 
Snabbmats-myndigheten i Nalic Nod! 
 
168 
00:43:31,580 --> 00:43:35,858 
Otroligt att en hel stad med 
människor får plats i några lådor... 
 
169 
00:43:36,060 --> 00:43:39,291 
...om man skär bort allt fett! 
 
170 
00:43:40,900 --> 00:43:46,611 
Derek hade rätt. Det här är 
resterna av folk et i Kaihoro. 
 
171 
00:43:50,820 --> 00:43:52,776 
De ligger i lådorna. 
 

 



  Bilaga 2: Utdrag från Bad Tastes DivX-undertext 

252 
00:41:11,800 --> 00:41:17,300 
Jag kommer snart, Robert 
 
253 
00:41:26,100 --> 00:41:29,600 
Välkomna mina vänner 
Arbetet är snart utfört! 
 
254 
00:41:29,800 --> 00:41:31,600 
Vi åker hem imorrn. 
 
255 
00:41:31,800 --> 00:41:35,200 
Jag är säker på att ni vill 
lämna den här sketna planeten! 
 
256 
00:41:35,400 --> 00:41:39,100 
Under tiden måste jag understryka 
hur viktigt det är att 
 
257 
00:41:39,300 --> 00:41:41,100 
behålla den mänskliga formen 
 
258 
00:41:41,300 --> 00:41:45,100 
oavsett hur obehagliga och  
pinsamt fula ni känner er 
 
259 
00:41:45,300 --> 00:41:51,100 
Vi är så nära framgång 
att vi inte får ta några risker. 
 
260 
00:41:56,200 --> 00:41:58,300 
Då så! 
Det verkar rätt lugnt. 
 
261 
00:41:58,500 --> 00:42:01,400 
-De kanske har gått o lagt sig? 
-Det hoppas jag verkligen inte 
 
262 
00:42:01,600 --> 00:42:03,400 
Lystring, 

  



  Bilaga 2: Utdrag från Bad Tastes DivX-undertext 

Synkronisera er klockor 
 
263 
00:42:03,600 --> 00:42:06,400 
Tolv noll ett 
 
264 
00:42:06,500 --> 00:42:09,200 
Japp 
 
265 
00:42:10,700 --> 00:42:11,700 
Japp! 
 
266 
00:42:11,900 --> 00:42:15,900 
Kom igen 
Vi går på trippeltid! 
 
267 
00:42:30,200 --> 00:42:33,700 
De dåliga nyheterna är att 
sex av våra medarbetare 
 
268 
00:42:33,900 --> 00:42:38,100 
åker hem, till "Nalic Nod", 
i ”permanent” avlidet skick. 
 
269 
00:42:38,300 --> 00:42:42,600 
De avled idag, 
mördade av några skitstövlar. 
 
270 
00:42:42,800 --> 00:42:47,800 
Robert flydde från deras klor 
och rapporterade till mig 
 
271 
00:42:54,300 --> 00:42:56,400 
Herre Gud! 
 
272 
00:42:56,600 --> 00:43:00,300 
Vad i...? 
Herre Gud! ...blodet! 
 

  



  Bilaga 3: Utdrag från Bad Tastes Dialogscript 

l'll be there in a moment, Robert. 
 
    
                    
Welcome my friends. 
The job is almost done. 
 
    
                    
We take off for home tomorrow. 
 
    
                    
l'm sure you'll be pleased 
to be leaving this shitty planet. 
 
    
                    
ln the meantime l must impress 
upon you the importance... 
 
    
                    
of remaining in human form... 
 
    
                    
no matter how awkward, uncomfortable 
and ugly it makes you feel. 
 
    
                    
We are so close to success 
that we must take no chances. 
 
    
                    
Right. 
Looks pretty quiet. 
 
    
                    
-Probably all gone to bed. 
-Jeez, l hope not. 
 
    
                    
Right, synchronise watches. 
 
    
                    
Twelve oh one. 
 
    
                    
Check. 
 
    
                    
Check. 
 

 



  Bilaga 3: Utdrag från Bad Tastes Dialogscript 

    
                    
Let's go. 
We're on triple time. 
 
    
                    
The sad news is that 
we will be heading for Nalic Nod... 
 
    
                    
with six of our co-workers 
in a state of permanent death. 
 
    
                    
They died today, 
murdered by some real arse-holes. 
 
    
                    
Robert escaped their clutches 
and reported back to me. 
 
    
                    
My God! 
 
    
                    
What the...? 
My God... the blood! 
 
    
                    
Shit! 
 
    
                    
Somebody could get killed in here. 
 
    
                    
Vacuum the floors, 
clean the windows and... 
 
    
                    
all the boxes must be loaded into 
the freezer early in the morning. 
 
    
                    
We've been wasting our time 
unless we can present samples... 
 
    
                    
to the Nalic Nod Fast Food Authority.   
                    

 



Bilaga 4: Dialogfraser med parade undertextfraser för Bad Taste

Person Dialog från script DVD-undertexter tidkod DVD divX-undertexter tidkod divX
Lord Crumb: l'll be there in a moment, Robert. Robert, jag kommer strax. 00:41:11,940 --> 00:41:15,410 Jag kommer snart, Robert 00:41:11,800 --> 00:41:17,300
Lord Crumb: Welcome my friends. Välkomna mina vänner 00:41:26,100 -->

The job is almost done. Uppdraget är snart klart. 00:41:26,060 --> Arbetet är snart utfört! --> 00:41:29,600
We take off for home tomorrow. Vi vänder hemåt i morgon- --> 00:41:31,532 Vi åker hem imorrn. 00:41:29,800 --> 00:41:31,600
l'm sure you'll be pleased Jag är säker på att ni vill 00:41:31,800 -->
to be leaving this shitty planet. - och lämnar den här skitplaneten. 00:41:31,820 --> lämna den här sketna planeten! --> 00:41:35,200
ln the meantime l must impress Tills dess måste ni bibehålla- --> 00:41:39,408 Under tiden måste jag understryka 00:41:35,400 -->
upon you the importance... hur viktigt det är att --> 00:41:39,100
of remaining in human form... - er mänskliga form - oavsett hur 00:41:39,660 --> behålla den mänskliga formen 00:41:39,300 --> 00:41:41,100
no matter how awkward, uncomfortable oavsett hur obehagliga och 00:41:41,300 -->
and ugly it makes you feel. konstigt och äckligt det känns! --> 00:41:44,973 pinsamt fula ni känner er --> 00:41:45,100
We are so close to success Framgången är nära nu! 00:41:45,180 --> 00:41:48,968 Vi är så nära framgång 00:41:45,300 -->
that we must take no chances. att vi inte får ta några risker. --> 00:41:51,100

Frank: Right. Då så! 00:41:56,200 -->
Frank: Looks pretty quiet. - Det verkar lugnt. 00:41:55,780 --> Det verkar rätt lugnt. --> 00:41:58,300
Barry: -Probably all gone to bed. - Alla har väl gått och lagt sig. --> 00:42:01,571 -De kanske har gått o lagt sig? 00:41:58,500 -->
Ozzie: -Jeez, l hope not. -Det hoppas jag verkligen inte --> 00:42:01,400
Frank: Right, synchronise watches. Synkronisera klockorna. 00:42:02,100 --> Lystring, 00:42:01,600 -->

Synkronisera er klockor --> 00:42:03,400
Twelve oh one. En minut över tolv. --> 00:42:05,536 Tolv noll ett 00:42:03,600 --> 00:42:06,400

Barry: Check. Klart. 00:42:06,300 --> 00:42:07,733 Japp 00:42:06,500 --> 00:42:09,200
Ozzie: Check. Klart. 00:42:10,300 --> 00:42:11,733 Japp! 00:42:10,700 --> 00:42:11,700
Frank: Let's go. Då går vi. 00:42:11,860 --> 00:42:14,169 Kom igen 00:42:11,900 -->
Lord Crumb: We're on triple time. Vi går på trippeltid! --> 00:42:15,900

The sad news is that Tråkiga nyheten är att vi reser till 00:42:30,340 --> De dåliga nyheterna är att 00:42:30,200 -->
we will be heading for Nalic Nod... Nalic Nod med sex medarbetare döda. --> 00:42:37,690 sex av våra medarbetare --> 00:42:33,700
with six of our co-workers åker hem, till "Nalic Nod", 00:42:33,900 -->
in a state of permanent death. i ”permanent” avlidet skick. --> 00:42:38,100
They died today, De mördades i dag, 00:42:38,340 --> De avled idag, 00:42:38,300 -->
murdered by some real arse-holes. av några riktiga skitstövlar. --> 00:42:42,856 mördade av några skitstövlar. --> 00:42:42,600
Robert escaped their clutches Robert undkom och lämnade rapport. 00:42:43,020 --> 00:42:46,137 Robert flydde från deras klor 00:42:42,800 -->
and reported back to me. och rapporterade till mig --> 00:42:47,800

Barry: My God! - Gode Gud! 00:42:54,380 --> Herre Gud! 00:42:54,300 --> 00:42:56,400
Frank: What the...? - Vad i?! --> 00:42:56,496 Vad i...? 00:42:56,600 -->
Barry: My God... the blood! Så mycket blod! 00:42:57,580 --> 00:42:59,730 Herre Gud! ...blodet! --> 00:43:00,300
Frank: Shit! Fan! 00:43:08,800 --> 00:43:10,100
Barry: Somebody could get killed in here. Man kan ju dö här inne! 00:43:10,220 --> 00:43:13,053 Nån kan ju komma till skada här! 00:43:10,300 --> 00:43:13,600
Lord Crumb: Vacuum the floors, Dammsug golven och tvätta fönstren. 00:43:19,180 --> Dammsug alla golv, 00:43:19,300 -->

clean the windows and... Lådorna ska vara ombord i morgon. --> 00:43:24,937 putsa vartenda fönstren... --> 00:43:21,700
all the boxes must be loaded into Alla lådor måste sättas in i 00:43:21,900 -->
the freezer early in the morning. frysen senast imorrn bitti. --> 00:43:25,400
We've been wasting our time Vi har slösat bort värdefull tid 00:43:25,600 -->
unless we can present samples... Vi måste presentera smakprover för 00:43:25,420 --> om vi inte kan visa upp riktiga resultat --> 00:43:28,300
to the Nalic Nod Fast Food Authority. Snabbmats-myndigheten i Nalic Nod! --> 00:43:31,336 till Nalic Nod Fastfood AB 00:43:28,500 --> 00:43:30,800
lsn't it amazing how you can fit Otroligt att en hel stad med 00:43:31,580 --> Är det inte häpnadsväckande 00:43:31,000 -->
a whole town of humans... människor får plats i några lådor... --> 00:43:35,858 hur en hel stad av människor --> 00:43:34,200
into a few card of board boxes, får plats i några få lådor 00:43:34,400 -->
if you slice off the fat? ...om man skär bort allt fett! 00:43:36,060 --> 00:43:39,291 ...om man skär bort fettet? --> 00:43:38,200
lt's the value of keeping your knife
sharp and your mind clean.

Frank: Jesus guys, Derek was right! Derek hade rätt. Det här är 00:43:40,900 --> Herre Gud, Derek hade rätt 00:43:41,100 --> 00:43:44,500



Bilaga 4: Dialogfraser med parade undertextfraser för Bad Taste

This is what's left resterna av folket i Kaihoro. --> 00:43:46,611 Detta är det enda som finns kvar 00:43:44,700 -->
of the people from Kaihoro. av folket från Kaihoro. --> 00:43:48,500
They're in those boxes! De ligger i lådorna. 00:43:50,820 --> 00:43:52,776 De ligger i de där lådorna. 00:43:50,900 --> 00:43:53,900

Frank: Get him, Barry! Nita honom! 00:43:54,140 --> 00:43:55,573 Ta honom, Barry! 00:43:54,200 --> 00:43:56,800
Barry: For God's sake guys, - Tyst, för Guds skull! 00:44:03,980 --> Herre Gud, killar 00:44:04,000 -->

keep it quiet! var tystare! --> 00:44:06,600
Frank: Shut him up, Oz. - Oz, tysta honom! --> 00:44:08,132 Få tyst på honom, Oz 00:44:06,800 --> 00:44:09,700
Barry: l've just cleaned that bit. Jag torkade nyss där! 00:44:13,500 --> 00:44:15,968 Jag har precis städat där! 00:44:13,600 --> 00:44:16,200
Frank: Uh, that's gross! Äckligt! 00:44:16,540 --> 00:44:18,292 Usch, det där är vidrigt! 00:44:16,400 --> 00:44:18,600
Ozzie: Gee! Helt otroligt 00:44:18,800 -->

They come to bits easy! - Ömtåliga jävlar. 00:44:19,020 --> De går isär så lätt --> 00:44:20,900
Frank: Get rid of it! - I väg med det! --> 00:44:22,808 Gör dig av med det. 00:44:21,100 --> 00:44:23,600
Ozzie: The old magic's still there. Nyp i högerdojan. 00:44:25,500 --> 00:44:28,253 Den rätta bollkänslan 00:44:25,600 -->

sitter fortfarande i. --> 00:44:29,300
Barry: What are you doing Frank? - Frank, vad gör du? 00:44:36,100 --> Vad gör du Frank? 00:44:36,000 --> 00:44:37,600
Frank: l'm going to go in and find out - Jag ska kolla vad fan som pågår. --> 00:44:40,457 Jag ska gå in och ta reda 00:44:37,800 -->

what's going on. på vad som pågår. --> 00:44:41,900
Ozzie: Here, he was carrying this. - Han hade den här med sig. 00:44:43,900 --> Här, han bar på den. 00:44:43,900 --> 00:44:46,800
Frank: You, stay here. - Vänta här. --> 00:44:48,212 Du stannar här. 00:44:47,000 --> 00:44:49,800
Lord Crumb: ...the importance of keeping the

bloody books up to date.
The past week has been difficult... Veckan har varit jobbig, men jag 00:44:54,140 --> Den senaste vecka har varit tuff 00:44:54,300 --> 00:44:56,000
and l would like to say är stolt över hur förträffligt ni- --> 00:44:59,373 och jag vill tala om hur stolt 00:44:56,200 -->
how proud l am of you all. jag är över er prestation. --> 00:44:58,500
The manner in which you conducted - har genomfört slaktaroperationen. 00:44:59,660 --> Det sätt ni genomfört 00:44:58,700 -->
a very tricky slaughter operation... denna, mycket svåra, slakt --> 00:45:02,700
has been a real credit to you Hela godisgruppen är tacksam- --> 00:45:07,214 har uppskattats av 00:45:02,900 --> 00:45:05,100
and indeed...
to the whole Crumb's Crunchy Crumb's Crunchy Delight AB. 00:45:05,300 --> 00:45:08,500
Delights organisation.
Your paychecks will reflect - och det lär märkas i lönekuverten. 00:45:08,100 --> Det lär märkas i ert nästa lönebesked, 00:45:08,700 -->
the gratitude of the company. I can det kan jag garantera. --> 00:45:13,800
assure you.

Lord Crumb: l don't think we'll have Nu tror jag att problemen är över... --> 00:45:16,257 Jag tror inte vi kommer 00:45:14,000 -->
any more trouble. att få mer problem. --> 00:45:16,200
However... Hur som helst... 00:45:16,400 --> 00:45:17,900
we will be handing ...men vi kommer att dela ut 00:45:16,500 --> vi kommer att dela 00:45:18,100 -->
these around later. de här lite senare. --> 00:45:21,494 ut dessa senare. --> 00:45:23,000
l am certain that... Jag är helt övertygad om att 00:45:30,000 --> 00:45:31,200
when the homo sapiens taste takes När homo sapiens  - smaken tar 00:45:30,020 --> homo sapiens smaken 00:45:31,400 -->
the galaxy by storm as it will.. galaxen med storm- --> 00:45:35,299 kommer ta galaxen med storm, --> 00:45:35,600
Crumb's Crunchy Delights - kommer Knaprigt från Crumb's  att 00:45:35,660 --> -Crumb's Crunchy Delights AB 00:45:35,800 -->
will be back at the top. sopa golvet med Mc Yaballow's  möss! --> 00:45:43,897 kommer att blomstra åter igen. --> 00:45:38,400
McYaballow's Fried Moonrat McYaballow's Fried Moonrat AB 00:45:38,600 -->
won't know what hit them. aldrig kommer förstå vad som hänt. --> 00:45:42,000
All the livestock we need Allt vi behöver finns här. 00:45:42,200 --> 00:45:44,400
are right here.
Four billion of them! Fyra miljarder av dem... 00:45:44,600 --> 00:45:47,800
Right, Robert. Robert. 00:45:50,300 --> 00:45:51,858 Då så, Robert. 00:45:50,300 --> 00:45:52,600
Once the Fast Food Authority När Snabbmats-myndigheten kollat 00:45:52,860 --> Så fort Fast Food konsulatet 00:45:52,800 -->
have checked the samples... proverna och utfärdat tillstånden- --> 00:45:58,617  gjort sina tester --> 00:45:56,200
and issued -och vi fått 00:45:56,400 -->



Bilaga 4: Dialogfraser med parade undertextfraser för Bad Taste

the Mass Slaughter Permits... klar tecknen, --> 00:45:58,600
this grotty little planet - kommer den här fula planeten att 00:45:58,900 --> -kommer den här lilla planeten 00:45:58,800 -->
will tremble... darra under Crumbs restaurangkedja! --> 00:46:04,736 att skälva --> 00:46:01,300
under the full might of under den mäktiga 00:46:01,500 -->
the Lord Crumb restaurant chain! Lord Crumb restaurangskedjan! --> 00:46:04,600
Within a year the giant mincer Om ett år ska den väldiga 00:46:04,980 --> Inom ett år, kommer den stora kötthackan 00:46:04,800 -->
will descend from the sky... köttkvarnen stiga ned från skyn- --> 00:46:10,452 falla ner från skyn --> 00:46:08,700
the sun reflecting och förblända alla 00:46:08,900 -->
from its silver bits... med dess skönhet. --> 00:46:11,000
and no army on earth - och ingen armé på jorden kan 00:46:10,780 --> -Ingen armé på denna jord kommer att 00:46:11,200 -->
will be able to stop... då stoppa idiot-burgar-maskinen! --> 00:46:15,774 kunna stoppa --> 00:46:13,500
the noddy-burger machine! den stora Äggtoddy-burger maskinen! 00:46:13,700 --> 00:46:16,700
l see the gruel is ready! Havrevällingen är klar. 00:46:50,300 --> 00:46:53,337 Jag ser att gröten är klar... 00:46:50,400 --> 00:46:54,600
An exquisite bouquet, Robert. Utsökt doft, Robert. 00:46:59,660 --> 00:47:02,094 Mmm. En utsökt bouquet, Robert. 00:46:59,800 --> 00:47:03,700
Aren't l Lucky, l got a chunky bit! Där sörplade jag i mig! 00:47:09,500 --> 00:47:12,139 Har jag inte tur, jag fick en köttig bit! 00:47:09,700 --> 00:47:13,600
Here you are, boys. Varsågoda, pojkar. 00:47:14,260 --> 00:47:16,535 Här har ni pojkar! 00:47:14,400 --> 00:47:17,600
We'll bring out a whole line... Vi ska lansera en hel mängd 00:47:38,060 --> Vi kommer att göra ett helt sortiment 00:47:38,000 --> 00:47:40,100
of homo-sapiens low-calorie läckerheter från homo sapiens: --> 00:47:43,532 av homo-sapiens låg-kalori 00:47:40,300 -->
delicacies... delikatesser, vad sägs om: --> 00:47:43,600
juicy raw rump... Saftig, rå rumpstek. 00:47:44,060 --> 00:47:46,528 Saftig rå rumpa, 00:47:43,800 --> 00:47:47,900
brains soaked in lemon juice... Marinerad hjärna. 00:47:48,020 --> 00:47:50,409 Citron indränkt hjärna, 00:47:48,100 --> 00:47:51,700
spinal fluid sauce... Ryggmärgssås. 00:47:51,740 --> 00:47:54,208 Flytande ryggmärgssås 00:47:51,900 --> 00:47:55,900
assorted organ stew... Blandad organstuvning. 00:47:56,420 --> Organstuvning 00:47:56,500 --> 00:47:58,200
sapien-burguers... Sapiensburgare... --> 00:48:00,254 Sapien-burgare 00:47:58,400 --> 00:48:00,700
and chewy homo nuggets. ...samt delikata homo-nuggets . 00:48:00,740 --> 00:48:05,336 och ej att förglömma: Sega Homo-nuggets! 00:48:00,900 --> 00:48:07,400
Just before we leave tomorrow... Innan vi far i morgon ska vi ha en 00:48:26,980 --> Strax innan vi åker imorgon bitti, 00:48:27,600 --> 00:48:30,000
we'll have a little party dinner middag med fräscht, lokalt kött. --> 00:48:33,328 kommer vi ha ett litet party 00:48:30,200 -->
with fresh local meat. med färskt kött från trakten. --> 00:48:33,500
lt's my show of appreciation Ett bevis på min uppskattning. 00:48:33,540 --> 00:48:38,056 På så sätt ska jag visa 00:48:33,700 -->
to you all. min uppskattning till er alla --> 00:48:39,000

Frank: Christ, you'll never believe Ni anar inte vad de tvingade 00:48:43,620 --> Herre Gud, ni anar inte 00:48:43,400 -->
what l just had to do! mig att göra! --> 00:48:47,295 vad jag precis var tvungen att göra. --> 00:48:47,100

Ozzie: Did you have to drink Fick du drick a spyor? 00:48:47,460 --> 00:48:50,054 Fick du surpla i dig lite gröt? 00:48:47,300 --> 00:48:50,700
some chuck?

Frank: Come on, let's find that guy Nu letar vi upp honom och drar. 00:48:51,580 --> 00:48:54,299 Kom igen, låt oss hitta prästen 00:48:51,900 -->
and get out of here. och ta oss ut härifrån. --> 00:48:55,600

Lord Crumb: Goodnight, boys. God natt, pojkar. 00:48:56,780 --> Godnatt pojkar. 00:48:56,300 --> 00:48:59,600
Lord Crumb: Goodnight, Reg. - God natt med dig, Reg. --> 00:49:01,615 Godnatt, Reg. 00:49:00,300 --> 00:49:03,200
Lord Crumb: Oh, Robert, Robert, en sån förtjusande 00:49:04,100 --> Åh Robert, 00:49:03,700 -->

what a lovely little hottie! liten varmvattenflaska. --> 00:49:08,139 vilken underbar gröt! --> 00:49:09,400
Ozzie: You OK? Är du okej? 00:49:29,860 --> 00:49:31,737 Är allt väl med dig? 00:49:30,100 --> 00:49:32,600
Giles: Careful! Försiktigt! 00:49:38,600 --> 00:49:41,400
Giles: -Thanks. - Tack. 00:49:49,780 --> -Tack! 00:49:49,600 -->
Frank: -Get dressed. - Ta på dig --> 00:49:51,577 -Ta på dig! --> 00:49:52,300
Giles: Door! Dörren. 00:49:52,380 --> 00:49:54,052 Dörr! 00:49:52,500 --> 00:49:54,800
Ozzie: Well, at least we got in quietly. Vi tog oss in lugnt och stilla. 00:50:23,507 --> 00:50:26,419 Nåja, vi kom i allafall tyst in. 00:50:23,700 --> 00:50:27,000

Stay here! Stanna här. 00:50:27,987 --> 00:50:29,659 Stanna här! 00:50:28,200 --> 00:50:30,600
Up here! Här uppe! 00:51:24,707 --> 00:51:26,425 Här uppe! 00:51:24,600 --> 00:51:27,200

Barry: Got him! - Jag knäppte honom! 00:52:38,147 --> Jag fick han! 00:52:38,300 --> 00:52:39,200
Ozzie: Good one! Bra gjort! 00:52:39,400 -->

Get the bastards! - Skjut fanskapen! --> 00:52:40,820 Ta dom asen! --> 00:52:43,000
There's more outside! Det är fler där ute! 00:52:48,947 --> 00:52:51,142 Det finns fler där ute! 00:52:48,900 --> 00:52:52,400
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Split up! Dela upp er - och skicka 00:53:07,827 --> Dela upp er! 00:53:08,000 -->
Ozzie: Send the boy up here! hit grabben! --> 00:53:10,819 Skicka upp killen! --> 00:53:11,500

Come on! Kom. 00:53:33,700 --> 00:53:36,100
Ozzie: How many did you see? - Hur många såg du? 00:53:41,947 --> Hur många såg du? 00:53:42,400 --> 00:53:43,700
Giles: About eight or nine. - Åtta eller nio. --> 00:53:45,257 Mellan åtta till nio stycken 00:53:43,900 --> 00:53:45,300
Ozzie: Nah, there's heaps more. De är många fler. 00:53:45,427 --> 00:53:47,304 Inte en chans, de är fler än så. 00:53:45,500 --> 00:53:48,600

That's one less. En mindre. 00:53:55,187 --> 00:53:56,859 Det var en mindre. 00:53:55,200 --> 00:53:58,200
-Ever been in a gun battle before? Har du varit med om nån eldstrid? 00:54:03,627 --> -Någonsin vart med om en vapenstrid förr? 00:54:03,800 -->

Giles: -No. -Nej. --> 00:54:06,300
Ozzie: Me neither, but this one's Samma här, men den här blir bra. --> 00:54:08,781 Inte jag heller, men denna kommer 00:54:06,500 -->

going to be beaut eh? att vara en fin en... --> 00:54:10,500
Barry: Go Frank! Stick, Frank! 00:55:19,227 --> 00:55:21,138 Stick iväg Frank! 00:55:19,800 --> 00:55:22,300
Frank: Cover the back! Täck baksidan! 00:55:32,947 --> 00:55:34,744 Täck baksidan! 00:55:32,800 --> 00:55:35,800

Gotcha! Där satt den! 00:56:02,307 --> 00:56:04,298 Där fick du! 00:56:02,800 --> 00:56:05,600
Ozzie: Come on! Kom igen! 00:57:25,000 --> 00:57:27,400
Giles: Look out! Akta! 00:57:41,187 --> 00:57:42,620 Se upp! 00:57:41,400 --> 00:57:43,800
Ozzie: l bet that cleared his sinuses. Nu fick han bihålorna rensade. 01:00:49,387 --> 01:00:52,379 Det där måste ha rensat upp bihålorna. 01:00:49,600 --> 01:00:53,000
Frank: That's another beer you owe me, En öl till, Oz. 01:01:07,787 --> 01:01:09,425 Du blir skyldig mig ytterligare en öl, Oz. 01:01:08,400 --> 01:01:11,600

Oz.
Let's go that way. - Vi går däråt. 01:01:55,107 --> Vi går åt det här hållet. 01:01:55,300 --> 01:01:57,900

Ozzie: You reckon? - Är du säker? --> 01:01:58,338 Är det var du räknar med? 01:01:58,100 --> 01:01:59,400
Frank: Too right! Helt säker. 01:01:58,947 --> 01:02:00,824 Det kan du ge dig på. 01:01:59,600 --> 01:02:02,200
Derek: Bastard! Din jävel! 01:02:28,427 --> 01:02:30,065 Din jäkel! 01:02:29,200 --> 01:02:31,600

Bastard! Din skit! 01:03:34,800 --> 01:03:38,000
Ozzie: Go, l'll cover you! Stick, jag täcker er! 01:03:47,587 --> 01:03:49,896 Gå, jag täcker dig! 01:03:48,200 --> 01:03:51,300
Frank: Where the hell's Barry? Var fan är Barry? 01:04:12,467 --> 01:04:14,697 Var i helsike är Barry? 01:04:12,800 --> 01:04:16,200
Lord Crumb: Aw, sod it! Förbannat! 01:04:56,827 --> 01:04:58,465 Äsch, jäklar 01:04:34,800 --> 01:04:37,300
Barry: Oh, shit! Fan! 01:04:56,900 --> 01:04:58,500

Jeez! Aj jäklar! 01:04:58,700 --> 01:05:01,400
Lord Crumb: The gun, Robert! Vapnet, Robert! 01:05:57,787 --> 01:05:59,778 Vapnet, Robert! 01:05:58,400 --> 01:06:01,000
Ozzie: Come on Barry, Kom igen Barry 01:06:18,100 -->

stop farting around! Ligg inte där och slöa! 01:06:18,067 --> 01:06:20,456 sluta lata dig! --> 01:06:21,700
Frank: Right, let's go out of here. - Nu drar vi. 01:06:32,907 --> Ok, vi drar härifrån! 01:06:33,100 --> 01:06:35,000
Barry: What the hell is that? - Vad fan händer? --> 01:06:36,138 Vad i herrans namn är det? 01:06:35,200 --> 01:06:38,200
Giles: -Well it sounds to me like... - Det låter som... 01:06:39,747 --> -Det låter som... 01:06:40,800 -->
Ozzie: -Oh shut up, codpiece face! - Håll käften! --> 01:06:42,466 -Äsch tyst med dig! --> 01:06:44,900
Lord Crumb: You three, kill them! Ni tre... Döda dem! 01:07:04,147 --> 01:07:06,866 Ni tre, döda dem! 01:07:04,800 --> 01:07:08,300

The rest of you get these bodies Resten lastar ombord liken. 01:07:08,067 --> 01:07:11,264 Ni andra tar med kropparna 01:07:08,500 -->
on board the ship. ombord på skeppet. --> 01:07:12,800

Ozzie: -Jeez, they're real dickheads! - Vilka jävla spån! 01:08:06,787 --> -Jisses, de är riktiga nötter 01:08:08,000 -->
Barry: -Derek was right all along. - Derek hade rätt! --> 01:08:10,018 -Derek hade rätt hela tiden! --> 01:08:12,500
Frank: Get him, Oz! Knäpp honom! 01:08:28,267 --> 01:08:29,985 Ta honom, Oz! 01:08:29,200 --> 01:08:32,000

Get down! Ducka! 01:08:32,187 --> 01:08:33,620 Ner! 01:08:32,400 --> 01:08:34,900
Oh, bloody hell! Jävlar! 01:08:42,427 --> 01:08:43,826 Äsch, va fan! 01:08:43,000 --> 01:08:46,200
Come on, baby! Kom igen nu! 01:08:56,900 --> 01:09:00,100
Keen jogger, mate? Gillar du att jogga? 01:09:05,667 --> 01:09:08,420 Är du en vass sprinter? 01:09:06,100 --> 01:09:07,500

Ozzie: Should have bought a Holden, Du skulle köpt en annan bil, 01:09:07,700 -->
Frank! Frank! --> 01:09:11,600

Frank: What's up, Oz? - Vad gör du? 01:09:45,547 --> Vad gör du, Oz? 01:09:46,100 --> 01:09:47,200
Ozzie: You go on, l'm going to go back - Gå, ni - jag ska stoppa asen. --> 01:09:49,506 Fortsätt ni, jag går tillbaks 01:09:47,400 -->

and stop those bastards. och stoppar asen! --> 01:09:50,300
Frank: -We're supposed to be going for help. - Vi ska ju hämta hjälp. 01:09:50,067 --> -Det är meningen att vi ska skaffa hjälp 01:09:50,500 -->
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-You go. - Gör det! Ni hinner inte stoppa dem. --> 01:09:55,699 -Gå du! --> 01:09:53,400
Ozzie: Besides, you're not going Dessutom kommer du inte tillbaks 01:09:53,600 -->

to be back in time to stop them. i tid för att stoppa dem. --> 01:09:57,700
Come on! Kom igen! 01:09:58,800 --> 01:10:01,300

Ozzie: Good one! Schysst! 01:11:25,467 --> 01:11:26,946 Snyggt! 01:11:25,700 --> 01:11:28,700
Frank: That was my car! Det var min bil! 01:11:30,347 --> 01:11:32,497 Det där var min bil! 01:11:30,700 --> 01:11:33,900

Just go to the nearest phone Leta upp närmaste telefon 01:11:44,587 --> Ta dig bara till närmsta telefonkiosk 01:11:44,100 -->
and call head office. och ring huvudk ontoret. --> 01:11:48,341 och ring huvudkontoret! --> 01:11:48,900

Giles: -Hi, my name's Giles Copeland. - Jag heter Giles Copeland. 01:11:50,147 --> -Hej, mitt namn är Giles Copeland. 01:11:50,900 -->
Barry: -Yeah, l'm Barry, let's go. - Barry. Nu sticker vi. --> 01:11:54,220 -Jaha, jag är Barry, nu går vi. --> 01:11:55,600
Lord Crumb: That's the end of those Adjöss med söndagskrigarna. 01:12:07,907 --> Det var slutet på 01:12:08,400 -->

weekend cowboys! Nu åker vi hem. --> 01:12:13,664 dom toffelhjältarna! --> 01:12:11,900
Let's go home. Nu åker vi hem. 01:12:12,100 --> 01:12:16,000
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Lord Crumb: 1 l'll be there in a moment, Robert. Robert, jag kommer strax. II L Ö Jag kommer snart, Robert II L . Ö
Lord Crumb: 2 Welcome my friends. II -S 0 R Välkomna mina vänner I L . Ö

3 The job is almost done. Uppdraget är snart klart. I A Ö Arbetet är snart utfört! I A Ö
4 We take off for home tomorrow. Vi vänder hemåt i morgon- I L Ö Vi åker hem imorrn. I L Ö
5 l'm sure you'll be pleased II -S 0 R Jag är säker på att ni vill II A R
6 to be leaving this shitty planet. - och lämnar den här skitplaneten. I -S R lämna den här sketna planeten! I L Ö
7 ln the meantime l must impress Tills dess måste ni bibehålla- I -S R Under tiden måste jag understryka I L Ö
8 upon you the importance... II -S 0 R hur viktigt det är att II L R
9 of remaining in human form... - er mänskliga form - oavsett hur II L Ö behålla den mänskliga formen I L Ö
10 no matter how awkward, uncomfortable oavsett hur obehagliga och II -S R

and ugly it makes you feel. konstigt och äckligt det känns! II A R pinsamt fula ni känner er .
11 We are so close to success Framgången är nära nu! II -S R Vi är så nära framgång I L Ö
12 that we must take no chances. II -S 0 R att vi inte får ta några risker. I L

Frank: 13 Right. SI -S 0 R Då så! I L Ö
Frank: 14 Looks pretty quiet. - Det verkar lugnt. II -S R Det verkar rätt lugnt. SI L X
Barry: 15 -Probably all gone to bed. - Alla har väl gått och lagt sig. II L R -De kanske har gått o lagt sig? II A Ö
Ozzie: 16 -Jeez, l hope not. II -S 0 R -Det hoppas jag verkligen inte SI L . Ö
Frank: 17 Right, synchronise watches. Synkronisera klockorna. SI L R Lystring, SI A Ö

Synkronisera er klockor F
18 Twelve oh one. En minut över tolv. II A X Tolv noll ett I L . Ö

Barry: 19 Check. Klart. I A Ö Japp I A . Ö
Ozzie: 20 Check. Klart. I A Ö Japp! I A Ö
Frank: 21 Let's go. Då går vi. II L Ö Kom igen I A . Ö
Lord Crumb: 22 We're on triple time. II -S 0 R Vi går på trippeltid! I L Ö

23 The sad news is that Tråkiga nyheten är att vi reser till SI -S F R De dåliga nyheterna är att I L Ö
24 we will be heading for Nalic Nod... Nalic Nod med sex medarbetare döda. II -S R sex av våra medarbetare II -S R

with six of our co-workers åker hem, till "Nalic Nod",
in a state of permanent death. i ”permanent” avlidet skick.

25 They died today, De mördades i dag, I +S Ö De avled idag, I L Ö
26 murdered by some real arse-holes. av några riktiga skitstövlar. SI -S R mördade av några skitstövlar. SI -S R
27 Robert escaped their clutches Robert undkom och lämnade rapport. II A R Robert flydde från deras klor SI L Ö

and reported back to me. och rapporterade till mig .
Barry: 28 My God! - Gode Gud! I L Ö Herre Gud! I L Ö
Frank: 29 What the...? - Vad i?! I L Ö Vad i...? I L Ö
Barry: 30 My God... the blood! Så mycket blod! II A Ö Herre Gud! ...blodet! I L Ö
Frank: 31 Shit! SI -S 0 R Fan! I A Ö
Barry: 32 Somebody could get killed in here. Man kan ju dö här inne! SI A R Nån kan ju komma till skada här! II A R
Lord Crumb: 33 Vacuum the floors, Dammsug golven och tvätta fönstren. I L Ö Dammsug alla golv, SI +S X

34 clean the windows and... Lådorna ska vara ombord i morgon. II L R putsa vartenda fönstren... II +S X
35 all the boxes must be loaded into II A R Alla lådor måste sättas in i I L Ö
36 the freezer early in the morning. II -S R frysen senast imorrn bitti. I A X
37 We've been wasting our time II -S R Vi har slösat bort värdefull tid I A Ö
38 unless we can present samples... Vi måste presentera smakprover för II A R om vi inte kan visa upp riktiga resultat SI A X
39 to the Nalic Nod Fast Food Authority. Snabbmats-myndigheten i Nalic Nod! II L X till Nalic Nod Fastfood AB I A . R
40 lsn't it amazing how you can fit Otroligt att en hel stad med II -S R Är det inte häpnadsväckande II -S R
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a whole town of humans... människor får plats i några lådor... hur en hel stad av människor
into a few card of board boxes, får plats i några få lådor

41 if you slice off the fat? ...om man skär bort allt fett! SI +S X ...om man skär bort fettet? I L Ö
42 lt's the value of keeping your knife II -S R II -S 0 R
43 sharp and your mind clean. II -S R II -S 0 R

Frank: 44 Jesus guys, Derek was right! Derek hade rätt. Det här är II -S R Herre Gud, Derek hade rätt I -S R
45 This is what's left resterna av folket i Kaihoro. SI A R Detta är det enda som finns kvar II +S X

of the people from Kaihoro. av folket från Kaihoro.
46 They're in those boxes! De ligger i lådorna. SI -S R De ligger i de där lådorna. I L Ö

Frank: 47 Get him, Barry! Nita honom! SI A R Ta honom, Barry! I L Ö
Barry: 48 For God's sake guys, - Tyst, för Guds skull! II -S R Herre Gud, killar SI A R

keep it quiet! var tystare!
Frank: 49 Shut him up, Oz. - Oz, tysta honom! II L Ö Få tyst på honom, Oz I L . Ö
Barry: 50 l've just cleaned that bit. Jag torkade nyss där! II L Ö Jag har precis städat där! I L Ö
Frank: 51 Uh, that's gross! Äckligt! II -S R Usch, det där är vidrigt! I L Ö
Ozzie: 52 Gee! SI -S 0 R Helt otroligt SI A X

53 They come to bits easy! - Ömtåliga jävlar. II A R De går isär så lätt SI +S . X
Frank: 54 Get rid of it! - I väg med det! I L Ö Gör dig av med det. SI L Ö
Ozzie: 55 The old magic's still there. Nyp i högerdojan. II A R Den rätta bollkänslan I A X

sitter fortfarande i.
Barry: 56 What are you doing Frank? - Frank, vad gör du? SI L Ö Vad gör du Frank? I L Ö
Frank: 57 l'm going to go in and find out - Jag ska kolla vad fan som pågår. II -S R Jag ska gå in och ta reda I L Ö

what's going on. på vad som pågår.
Ozzie: 58 Here, he was carrying this. - Han hade den här med sig. II A R Här, han bar på den. I L Ö
Frank: 59 You, stay here. - Vänta här. SI A R Du stannar här. I L Ö
Lord Crumb: 60 ...the importance of keeping the II -S R II -S 0 R

bloody books up to date.
61 The past week has been difficult... Veckan har varit jobbig, men jag II -S R Den senaste vecka har varit tuff I L F Ö
62 and l would like to say är stolt över hur förträffligt ni- II -S R och jag vill tala om hur stolt SI A X

how proud l am of you all. jag är över er prestation.
63 The manner in which you conducted - har genomfört slaktaroperationen. II A R Det sätt ni genomfört II -S R

a very tricky slaughter operation... denna, mycket svåra, slakt
64 has been a real credit to you Hela godisgruppen är tacksam- II A R har uppskattats av II A R

and indeed...
to the whole Crumb's Crunchy Crumb's Crunchy Delight AB. R
Delights organisation.

65 Your paychecks will reflect - och det lär märkas i lönekuverten. II A R Det lär märkas i ert nästa lönebesked, II A R
the gratitude of the company. I can det kan jag garantera.
assure you.

Lord Crumb: 66 l don't think we'll have Nu tror jag att problemen är över... II A R Jag tror inte vi kommer SI -S R
any more trouble. att få mer problem.

67 However... I A R Hur som helst... I L Ö
68 we will be handing ...men vi kommer att dela ut SI +S X vi kommer att dela I L Ö

these around later. de här lite senare. ut dessa senare.
69 l am certain that... II -S R Jag är helt övertygad om att SI +S X
70 when the homo sapiens taste takes När homo sapiens  - smaken tar II -S R homo sapiens smaken II -S R

the galaxy by storm as it will.. galaxen med storm- kommer ta galaxen med storm,
71 Crumb's Crunchy Delights - kommer Knaprigt från Crumb's  att II A R -Crumb's Crunchy Delights AB II A X
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will be back at the top. sopa golvet med Mc Yaballow's  möss! kommer att blomstra åter igen.
72 McYaballow's Fried Moonrat II A R McYaballow's Fried Moonrat AB II A F R

won't know what hit them. aldrig kommer förstå vad som hänt.
73 All the livestock we need II -S R Allt vi behöver finns här. II -S R

are right here.
74 Four billion of them! II -S R Fyra miljarder av dem... I L Ö
75 Right, Robert. Robert. SI -S R Då så, Robert. I L Ö
76 Once the Fast Food Authority När Snabbmats-myndigheten kollat SI -S R Så fort Fast Food konsulatet SI A R

have checked the samples... proverna och utfärdat tillstånden-  gjort sina tester
77 and issued SI -S R -och vi fått II A R

the Mass Slaughter Permits... klar tecknen, F
78 this grotty little planet - kommer den här fula planeten att SI -S R -kommer den här lilla planeten SI -S R
79 will tremble... darra under Crumbs restaurangkedja! SI -S R att skälva II A R

under the full might of under den mäktiga
the Lord Crumb restaurant chain! Lord Crumb restaurangskedjan!

80 Within a year the giant mincer Om ett år ska den väldiga I A R Inom ett år, kommer den stora kötthackan I L Ö
will descend from the sky... köttkvarnen stiga ned från skyn- falla ner från skyn

81 the sun reflecting II -S R och förblända alla II A R
from its silver bits... med dess skönhet.

82 and no army on earth - och ingen armé på jorden kan I L Ö -Ingen armé på denna jord kommer att SI +S X
will be able to stop... då stoppa idiot-burgar-maskinen! kunna stoppa

83 the noddy-burger machine! I A Ö den stora Äggtoddy-burger maskinen! SI A X
84 l see the gruel is ready! Havrevällingen är klar. II A R Jag ser att gröten är klar... I L Ö
85 An exquisite bouquet, Robert. Utsökt doft, Robert. I L R Mmm. En utsökt bouquet, Robert. SI +S X
86 Aren't l Lucky, l got a chunky bit! Där sörplade jag i mig! II A R Har jag inte tur, jag fick en köttig bit! I A Ö
87 Here you are, boys. Varsågoda, pojkar. II L Ö Här har ni pojkar! I L Ö
88 We'll bring out a whole line... Vi ska lansera en hel mängd I A Ö Vi kommer att göra ett helt sortiment I A Ö
89 of homo-sapiens low-calorie läckerheter från homo sapiens: II A R av homo-sapiens låg-kalori I +S X

delicacies... delikatesser, vad sägs om:
90 juicy raw rump... Saftig, rå rumpstek. I L Ö Saftig rå rumpa, I L Ö
91 brains soaked in lemon juice... Marinerad hjärna. II A R Citron indränkt hjärna, II L R
92 spinal fluid sauce... Ryggmärgssås. SI -S R Flytande ryggmärgssås I L Ö
93 assorted organ stew... Blandad organstuvning. I L Ö Organstuvning SI -S R
94 sapien-burguers... Sapiensburgare... I L Ö Sapien-burgare I L Ö
95 and chewy homo nuggets. ...samt delikata homo-nuggets . I A Ö och ej att förglömma: Sega Homo-nuggets! II +S X
96 Just before we leave tomorrow... Innan vi far i morgon ska vi ha en SI -S R Strax innan vi åker imorgon bitti, SI +S X
97 we'll have a little party dinner middag med fräscht, lokalt kött. II -S R kommer vi ha ett litet party II -S R

with fresh local meat. med färskt kött från trakten.
98 lt's my show of appreciation Ett bevis på min uppskattning. II A R På så sätt ska jag visa II A X

to you all. min uppskattning till er alla .
Frank: 99 Christ, you'll never believe Ni anar inte vad de tvingade II A R Herre Gud, ni anar inte SI L R

what l just had to do! mig att göra! vad jag precis var tvungen att göra.
Ozzie: 100 Did you have to drink Fick du dricka spyor? II A R Fick du surpla i dig lite gröt? II A R

some chuck?
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