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Sammanfattning 

En uppsats om översättningsprocessen i vilken dubbning och undertextning sker till mediet 

TV och film. Uppsatsen tar upp svårigheter med språk, så som tal- och skriftspråk, och olika 

studios översättningsprocesser. Uppsatsen lägger därmed belägg för att både dubbning och 

undertextning har svårigheter och öppnar upp en ny syn för den fördomsfulle eller 

nonchalanta. Uppsatsen avslutas med en jämförelse och en betraktelse av vad författaren har 

kommit fram till. 

Inledning 

Jag har länge varit fascinerad av film och under min barndom tittade jag mer än gärna på 

Disneys tecknade filmer. Något jag upptäckte under senare år var att de är dubbade, översatta 

med hjälp av manuskript för att bli tal. Detta med att gå från skriftspråk till talspråk lär vi oss 

redan i skolåldern, att läsa högt ur en text är för många svårt och det jobbar bland annat 

dubbarna med dagligen. I dagens dvd-samhälle kan man som publik välja att se film med 

både dubbat och undertext på samma språk samtidigt. Detta försvårar för både dubbnings- och 

undertextningsöversättarna, då de översättningar som gjordes först inte överensstämmer med 

varandra. Publiken kan därför se och höra skillnaderna mellan dessa, men inte förstå varför de 

är olika. 

Översättning av media sker dagligen, då det mesta av film och TV-utbudet produceras i USA 

och importeras av länder som Tyskland, Norge, Spanien, Sverige och Italien. I Tyskland, 

Spanien och Italien dubbar man och där ser man översättningen som självklar och bekväm. I 

Norge och Sverige väljer man istället att undertexta och här är det inte ofta vi reflekterar över 

det skrivna. I Sverige förekommer dubbning, men i mycket mindre utsträckning och då riktat 

till barn. Detta bidrar till fördomar och inkompetens av vad det innebär att dubba, vilket ger 

ytterligare en orsak till att uppmärksamma denna process. 

Jag vill med min uppsats påvisa att dubbnings- och undertextningsöversättningar är likvärdiga 

i deras respektive översättningsprocesser genom att visa hur de båda processerna går tillväga. 

Jag har valt att främst analysera dubbningsöversättningsprocessen då den inte belyses i lika 

många teoriböcker som undertextningen. Dock har jag ändå valt att ta med undertextnings-

översättningsprocessen då jämförelsen mellan dessa är viktig och intresseväckande. I min 

uppsats har jag valt att läsa forskares samlade material för att bilda mig en uppfattning om vad 

översättningsprocessen är och hur den går tillväga. Detta för att sedan fördjupa mig i 
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svårigheter som uppstår, både i tal- och skriftspråkssammanhang och i de olika arbetssätten. 

Jag har sedan valt att ägna min empiri-del åt mitt fältarbete hos en dubbningsstudio i 

Stockholm. Här väljer jag att först beskriva hur dubbningsöversättaren går tillväga, för att 

sedan följa arbetet som dubbare och följaktligen ljudteknikern åstadkommer. Jag väljer även 

att bifoga min egen översättningsprocess för undertextning där jag kombinerat 

forskningsresultatet med min fältstudie från dubbningsbolaget för att skapa en egen 

översättning. 

Syfte och frågeställningar 

Jag vill med denna uppsats förstå vad dubbningsöversättning innebär och i sin tur hur det är 

att vara en dubbningsöversättare i dagens Sverige. Jag vill genom min undersökning i denna 

uppsats påvisa att dubbning är viktig och relevant då den lätt glöms bort i länder som 

undertextar. Undertextningsöversättning tas med som kontrast och möjlighet till fördjupning 

av skillnader och likheter mellan de olika översättningarna. 

 Hur går en översättningsprocess tillväga? Hur skiljer sig processen mellan resultatet 

undertextning med resultatet dubbning? 

 Vad säger den utvalda forskningen om svårigheterna att jämföra dessa 

översättningsprocesser?  

Disposition 

Inledningen inleder uppsatsen med en kort introduktion om hur jag har uppmärksammat och 

sedan blivit intresserad av detta område. Innehåller även kort vad uppsatsen tar upp samt det 

syfte och de frågeställningar som ska besvaras. 

Metoden tar upp vilka metoder som användes och hur jag gick tillväga vid uppsatsens början 

samt hur materialet har samlats in. Den efterföljande bakgrunden tar upp hur publiken ser på 

dessa översättningsprocesser och vilka diskussioner som kan uppstå. 

Översikt av teori avser både teori och tidigare forskning, då uppsatsen tar upp de generella 

översättningsprocesserna samt hur krävande det är att arbeta som översättare i dagens 

samhälle. Denna del tar även upp tal- och skriftspråksskillnaderna och andra svårigheter som 

kan uppstå vid översättning. 
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Under den empiriska delen presenteras sedan min fältstudie med tillhörande projekt samt en 

etnografisk studie. Denna del tar även upp vilka roller som krävs för att göra en 

dubbningsprocess möjlig, samt kunskapen och erfarenheten jag fick genom min fältstudie. 

Slutdiskussionen tar upp mina slutsatser samt ifrågasätter dem och vad min forskning kan 

bidra till. 

Litteraturförteckningen tar upp vilka teoriböcker jag använt mig av, samt andra elektroniska 

referenser som tas upp under uppsatsens gång. 

Metod 

Jag vill i denna uppsats öppna upp ögonen för dubbningsöversättningsprocessen och det 

arbete som ligger bakom. Jag har letat efter liknande undersökningar men inte hittat några 

sådana förutom de få forskare, vilka tas upp senare i uppsatsen, som väger mellan 

undertextnings- och dubbningsöversättningarna. Jag valde detta ämne efter att ha insett värdet 

i att följa en översättningsprocess och efter fältstudien hos dubbningsbolaget har detta växt 

allt eftersom. 

Jag påbörjade min uppsats med att samla material ur teoretiska böcker via Linköpings 

Universitets bibliotek. Det mesta av materialet är studentlitteratur och jag valde mina böcker 

utefter vad de tog upp och hur forskarna valde att se på ämnet översättningsprocess. Min 

metod var att läsa, reflektera och sammanfatta vad vederbörande författare kom fram till för 

att kunna forma min uppsats. Först och främst undersökte jag vad en översättningsprocess var 

och hur den går tillväga, för att sedan läsa och sammanfatta vad forskarna sa om de olika 

översättningsprocesserna. Under min fältstudie och i en del av forskningen upptäcktes 

svårigheter med att gå från skrift- till talspråk, vilket ledde till att jag valde att ta upp detta i 

min uppsats. Då i stort sett allt material var skrivet på engelska har jag själv fått översätta och 

tolka detta material. 

Min empiri är en undersökning som skedde i samband med min fältstudie, där jag följer med i 

en dubbningsstudios verksamhet under en produktion och förklarar de inblandades roller. Jag 

väljer sedan att fördjupa mig genom att se dessa roller utefter ett etnologiskt perspektiv. Detta 

perspektiv lärde jag mig av Corinna Kruses The making of valid data: people and machines in 

genetic research pratice 
1
 och Patrik Aspers Etnografiska metoder 

2
, som båda går igenom 

                                                             
1 Linköping LiU-tryck 2006 
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vad detta innebär i sina böcker. Etnologi innebär många fält, jag har valt att fokusera min 

fältstudie på lokalstudier och deltagarobservation. Lokalstudier innebär att man begränsar sig 

till en del av de människor man undersöker samt området de befinner sig i. Deltagar-

observationerna valdes att utföras på plats och innebär att jag var närvarande och observerade 

dessa utvalda människor under deras samarbete och vardagssysslor. Denna observation 

utvecklades sedan då jag, efter viss observation, blev en del av denna grupp människor och 

genom att jag valde att tillföra mina idéer samlat med översättarens för att de i 

dubbningsstudion skulle förstå syftet med översättningen. Som jag ser det hade min 

undersökning inte kunnat ske på något annat sätt och därför finns inga andra alternativ. 

Dubbningsstudion jag valde att utföra min fältstudie i ligger i Stockholms frihamn och har 

namnet Dubberman. Dubberman kontaktades främst för min produktion, men utvecklades 

som en del av min uppsats under våren 2012. Min kontaktperson på Dubberman var Mirja 

Dillén som är projektansvarig, hon såg till att jag fick intervjua de översättare jag nämner 

senare i uppsatsen samt det projekt jag fick följa. Den första intervjun skedde via telefon, då 

översättaren inte kunde vara på plats. Den andra intervjun skedde på plats hos översättaren. 

Båda var ostrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag ställde fråga och den intervjuade fick 

tolka frågan fritt med chans till att jag ställde följdfrågor. Projektet var en produktion som 

beställdes av SVT, översattes av en frilansande översättare samt dubbades i Dubbermans 

studio. Projektet pågick mellan januari 2012 till maj 2012 och jag var närvarande under större 

delen av den tiden. Slutresultatet av projektet visades sedan i SVT:s Barnkanal under 

sommaren och hösten 2012.  

Jag har själv utvecklats inom översättning då jag valde att översätta utifrån det jag lärt mig 

både från forskningen samt fältstudien. En stor del av det jag lärt mig är tack vare de 

kvalitativa analyser jag gjorde vid mina intervjuer av översättarna och vid mina observationer 

hos Dubberman. Jag valde att göra en kvalitativ analys, då den sammanfattar sanningen och 

förståelsen av det som sker under intervjun. Detta kan även kallas för induktiv metod, där man 

går från enskilda iakttagelser till mera generella omdömen för att min empiri ska kunna 

användas för att generera nya teorier. Jag valde bort den kvantitativa analysen, som innebär 

formulär och enkäter, denna metod passar inte den forskning jag tänkt utföra. 

                                                                                                                                                                                              
2 Solna Liber 2011 
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Bakgrund 

Varför använder vi i Sverige undertext och hur kommer det sig att vi ser så negativt på 

dubbning? För den inrutade svensken, som endast ser denna översättning, kan det verka som 

att undertextning är en enkel och oproblematisk metod. Med denna uppsats vill jag visa på 

motsatsen, då undertextning, liksom dubbning, är en svår och krävande metod för en 

översättare. Den forskning som jag har hämtat och sökt efter innehåller begränsat med 

information inriktad på vad dessa svenskar säger om dubbning. Jag har därför, som 

bakgrundsmaterial, valt ut artiklar och forum som diskuterar ämnet dubbat i jämförelse med 

undertext.  

Subtitling & Dubbing International Media (SDI Media) är ett översättningsbolag i Sverige. 

Undertextning är enligt SDI Media ”mer än bara ord” och med deras undertextning vill de 

”bevara verkets själ”. De vill få med skådespelarnas uttryck i sina undertexter, så att publiken 

lättare ska förstå.
3
 Med dubbning vill SDI Media ”eliminera språkbarriären” och förena 

uttryck med modersmål, genom att hitta skådespelare som matchar skådespelaren på bild. De 

nämner dessutom vikten av läppsynkronisering.
4
  

De flesta av oss har någon gång sett en dåligt dubbad svensk reklam på TV, detta beror oftast 

på osynkroniserade läpprörelser. Troligtvis reagerar vi för att vi är ovana vid dubbning samt 

den okunskap vi har angående dess process. En krönika av Lars Landström på Allehanda.se 

beskriver Astrid Lindgrens filmatiserade barnbokskaraktärer som Prusseluskan och Krösa-

Maja som några som är störande, eftersom de inte är läppsynkroniserade. Han översätter även 

flera filmcitat som kan få fel sorts tolkning i en dubbad version. För att dubbningen ska ha en 

chans på den svenska marknaden anser Landström att översättningen måste vara 

professionellt utförd, med en tydlig översättare och en noggrant utvald dubbare.
5
  

I en artikel på Ciné.se skriver Martin Steijer om ett möte med en tysk filmrecent där de 

diskuterade olikheterna och de synsätt vi har på varandras val av översättningsprocess, 

svensken anser tysken som konstig för sitt val av dubbning och tvärtom. Den tyska 

filmrecenten förklarar att tysk dubbning har en mycket hög budget och standard. Tysken 

tycker därför att svensken borde satsa mer på dubbat. Steijer berättar att Sverige gjorde sitt val 

                                                             
3 Undertextning SDI Media 2009 http://www.sdimedia.com/whatwedo/subtitling.php?lang=34 (hämtad 2013-
03-24) 
4
 Dubbning SDI Media 2009 http://www.sdimedia.com/whatwedo/dubbing.php?lang=34 (hämtad 2013-03-24) 

5
 Landström Lars, Bevare oss för dubbad svenska, Allehanda.se 2012-02-11 

http://allehanda.se/mer/kultur/kronikor/1.4371793-bevare-oss-for-dubbad-svenska-?m (hämtad 2013-03-15) 

http://www.sdimedia.com/whatwedo/subtitling.php?lang=34
http://www.sdimedia.com/whatwedo/dubbing.php?lang=34
http://allehanda.se/mer/kultur/kronikor/1.4371793-bevare-oss-for-dubbad-svenska-?m
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redan då den första importen av film skedde och då för att vi inte hade budget för att dubba. 

Vi svenskar bör därför vara glada som får höra originalspråket istället för dubbad svenska.
6
  

För att förstå den svenska publikens reaktioner även när det gäller film väljer jag att jämföra 

skillnader på Dubbningshemsidans forum. Här diskuteras exempelvis dubbningen av filmerna 

The Simpsons filmen och av Star Wars: Episode I – Det mörka hotet. När det gäller Simpsons 

filmen är skribenterna nyfikna och positiva. Denna positiva stämning mot Simpsons beror 

troligtvis på att en dubbad version sändes på TV3 i början av 1990. Följden av detta blev då 

ett så kallat raseriutbrott från de fans som sett denna serie oöversatt, i amerikansk 

originalversion. 2007 väljer istället dagens Simpsons-fans att se detta som nostalgi samt som 

en kul grej, främst för att se vilka röstskådespelare som väljs.
7
  

När Star Wars diskuteras, på samma forum, väljer skribenterna istället att se negativt på 

storsatsningen av dubbningen. Detta beror mestadels på att de flesta sett originalversionen 

sedan de var små och då inte saknat någon dubbning. Skribenterna diskuterar även en artikel 

från Aftonbladet, där de anser att artikelförfattaren går för långt och överdriver.
 8

 Magnus 

Edlund skriver här om att han vill kämpa för att förhindra mer förnedring av Star Wars 

filmerna. I artikeln ställs en fråga till läsaren: ”Vad tycker du om att Star Wars dubbas till 

svenska?” Svarsalternativet som hela 82% valde blev: ”Fullkomligt vidrigt!”.
9
 Twentieth 

Century Fox, som lett projektet, har valt professionella dubbningsskådespelare, däribland 

Pernilla August som dubbar sig själv. De anser att projektet är rätt att dubba då deras unga 

nya fans har sett den dubbade tecknade serien som följer film-serien.
10

  

Hur kommer det sig då att vi reagerar så olika? Troligtvis beror det på att Simpsons är en 

tecknad serie, där man inte lägger märke till läppsynkroniseringen lika mycket som i Star 

Wars, som är en live-action film. Det kan även bero på att flera generationer och även de 

flesta yngre sett Star Wars filmerna på det engelska originalspråket. Men det har även 

Simpsons-fansen gjort och därför är det svårt att dra en specifik slutsats av hur och varför 

svensken ser så illa på dubbningen. 

                                                             
6
 Steijer Martin, Dubbad film, Ciné.se 2006-09-23 http://www.cine.se/artikel.php?id=136 (hämtad 2013-03-15) 

7
 Hofverberg Daniel 2004, Dubbad version av The Simpsons-filmen?, Dubbningshemsidan 2007-10-10 

http://www.dubbningshemsidan.se/credits/simpsons/ (hämtad 2013-03-17) 
8 Hofverberg Daniel 2004, Star Wars Episode 1 3D… Svenskdubbad???, Dubbningshemsidan 2012-02-03 
http://www.dubbningshemsidan.se/forum/index.php?topic=1822.0 (hämtad 2013-03-17) 
9 Edlund Magnus, Det här är ett helgerån, Nöjesbladet Aftonbladet 2012-02-07 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article14335848.ab (hämtad 2013-03-17) 
10

 Dunefors Alexander, Svenskdubbad ”Star Wars” väcker vrede i galaxen, Moviezine.se 2012-02-08 
http://www.moviezine.se/artikel/9445-svenskdubbad-star-wars-vacker-vrede-i-galaxen (hämtad 2013-03-17) 

http://www.cine.se/artikel.php?id=136
http://www.dubbningshemsidan.se/credits/simpsons/
http://www.dubbningshemsidan.se/forum/index.php?topic=1822.0
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article14335848.ab
http://www.moviezine.se/artikel/9445-svenskdubbad-star-wars-vacker-vrede-i-galaxen
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Begrepps-lista: 

Tidskod. Tidskod innebär den tid då undertexten visas i bild, detta innebär att översättaren 

skriver ned tiden då undertexten börjar och slutar i manuskriptet. Tidskod betecknas i 

manuskriptet och i olika program som TC-in och TC-out, med andra ord tidskods början och 

slut.  TCR-kod är tidkoden som visas vid inspelning och uppspelning av materialet och det är 

även den som studios och översättarna går efter när dubbningsrepliken eller undertextningen 

ska påbörjas. 

Synkronisera. Att synkronisera läpprörelser se klaffar. Gäller även synkroniserad undertext, 

där texten sker i enlighet med det sagda i rätt minimalsekund det uttalas. 

Klaffar. Klaffar är varje munrörelse, med andra ord varje gång munnen öppnas och stängs. 

Dessa klaffar räknas och utefter detta ser översättaren om ord saknas och borde översätta 

materialet annorlunda. När man lyckas klaffa in ljudet rätt märks inte dubbningen. 

Läpprörelserna är därför synkroniserade med ljudet. 

Målspråket är det språk en översättning översätts till. Om man översätter en text från 

exempelvis engelska till svenska, är därmed svenskan målspråket. 
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Översikt av teori och tidigare forskning 

Översikt över de teorier min forskning har gett ur de teoriböcker jag läst under hösten 2011. 

Några av de utvalda forskarna tar upp översättningsprocesserna generellt, medan några av 

dem väger översättningsprocesserna emot varandra. Min uppsats tar även upp svårigheterna 

att gå ifrån skriftspråk till talspråk och därför kommer denna del belysas för att närmare förstå 

dessa språk, deras innebörd och skillnader. 

Kraven på översättare och översättningsprocessens tillvägagångssätt 

Dvd:ns lansering har ökat kraven på både undertextnings- och dubbningsöversättare. Publiken 

kan numera välja att se filmen dubbad eller undertextad, eller båda samtidigt. De kan därför 

lättare upptäcka skillnaderna mellan dessa översättningar och kräva förbättringar. För att 

förstå vad en översättare måste gå igenom väljer jag här att redovisa fyra forskares 

beskrivningar av att översätta på. 

Skuggevik, en norsk forskare, tar upp fem nivåer av krävande kunskap som en översättare bör 

kunna:  

1. vara kapabel att kunna programmet och tekniken 

2. behärska relevansen av flera språk och kunna översätta mellan språken 

3. förstå den rätta innebörden, gällande de sociala och kulturella sambanden som ett 

språk innebär och därmed se värderingar och skillnader. Publiken ska följaktligen 

begripa var filmen utspelas och hur de lever där 

4. insikt av den energi och det agerande respektive skådespelare uttrycker, så att det 

andra språket beskriver känslan. Detta gäller oavsett om undertext eller dubbning 

används. 

5. forma en fri översättning utifrån ovanstående fyra punkter och samtidigt ha en 

förståelse av vad som är viktigt att ta med eller i vissa fall ta bort, så syftet uppfylls.
11

 

Med Skuggeviks fem nivåer i åtanke ska en översättare kunna översätta vad som helst. Man 

kan således använda dessa för båda översättningsprocesserna. Skuggevik betonar även vikten 

av att inte bara översätta rakt av, utan istället leva sig in i språket man översätter till. Detta är 

enklast när man har målspråket som modersmål.  

                                                             
11

 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 15, 
Skuggevik s. 198 
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Bartrina, en spansk forskare, anser att en översättare bör vara snabb men tydlig. Man ska 

förstå språken man översätter mellan samt förstå vikten av tidskod. Översättningen ska även 

vara synkroniserad med det som visas och hörs. Det är Bartrina som fördjupar sig i dvd:ns 

lansering, där Spanien nu har utvecklat en undertextningsöversättning som inte funnits 

tidigare. Bartrina beskriver att innan dvd:n så har spanjorerna inte haft behov av eller kunskap 

om vad en undertext är. Detta gäller även översättarna, som nu måste lära om och på nytt. När 

första vågen av undertextningar kom, berättar Bartrina, var undertextningen antingen väldigt 

dålig eller gjord i ett annat land i Europa. Översättarna i Spanien har följaktligen svårt att gå 

från hörd till skriven form och detta gäller även den äldre publiken. Detta vill nu Bartrina 

ändra på och har därför startat ett så kallat online campus, ett slags internetforum där lärare 

och elever skapar förståelse av vad en undertext innebär samt hur man formulerar den mest 

effektivt. Bartrina involverar även de större översättningsbolagen i detta, så att de ska ha en 

standardutformning och kunna bli mer effektiva. Publiken ska i framtiden därmed inte reagera 

på felöversättningar, o-synkronisering samt inte höra och se skillnad mellan dubbat och 

undertext.
12

 

Sanchez är en annan spansk forskare som övergått till undertextning. Hon håller i en studio 

där de själva översätter, vad Sanchez kallar en pre-translation, som kan ses som en 

direktöversättning av manuskriptet. Studion korrigerar sedan denna text till 

undertextningsformat och med hjälp av tidskoden lägger de in texten utefter talet. Sedan visas 

resultatet och kan redigeras. Sanchez studio använder sig av en utomstående språkkunnig som 

korrekturläsare, mest för att se så att grammatiken stämmer. Sanchez anser att detta är en 

viktig del av processen, då varken kund eller publik ska bli missnöjda med slutresultatet. Hon 

nämner att det är viktigt att vara uppdaterad och bemöta kraven på det bästa optimala sättet, så 

man har kvar sina kunder och sin publik.
13

 

Synkronisering ska ske mellan tal och undertext, inom den begränsningen så publiken hinner 

läsa, men ändå ske så den inte märks. Under sitt kapitel kommer Georgakopoulou, grekisk 

forskare, fram till att all text kan ske och summeras till en mening. Hon nämner flera exempel 

på undertextningsöversättningar där tillbakaöversättningen blir kortare än originalet. Detta gör 

att publiken inte behöver tänka utan istället följer med i handlingen lättare. Georgakopoulou 

kommer fram till att alla länder som använder sig av undertextning använder den utifrån sitt 

                                                             
12 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 17, 
Bartrina Francesca s. 230-233 
13

 Sanchez Diana Professional Perspectives – Subtitling methods and team-translation. Orero Pilar (ed) Topics in 
Audiovisual Translation. 56 uppl. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2004 s. 9-10 
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eget språk och därefter sker undertextningsprocessen olika beroende på språket. Ändå ger 

forskaren exempel på hur man bör tänka som undertextningsöversättare. Dels i tekniska 

termer, då utrymmet för en undertext får vara max två linjer lång samt oftast en replik åt 

gången. Undertexten får inte vara mer än 20 % av skärmens yta, den ska ha samma 

teckensnitt och storlek igenom hela avsnittet samt oftast befinna sig nederst i bild. 

Georgakopoulou tar även upp dialog utanför skärmen, som inte är av visuell vikt, men där 

noggrannheten och tydligheten från översättaren är viktig.
14

 

Tal- och skriftspråk 

De flesta av oss kommer väl ihåg högläsningen i småskolan, hur man hade problem med att 

uttala olika bokstäver. Att gå från ett skrivet språk till talad form är inget man tänker på när 

man väl lärt sig, men när man jobbar med det som översättare får man göra om denna uppgift 

dagligen. Under denna rubrik samlar jag fakta från sex forskare som tar upp vad tal- och 

skriftspråk handlar om samt hur olika vi lär oss språk utifrån våra förutsättningar. 

Muntlig och skriftlig kommunikation äger rum under olika villkor. Skriftspråket har alltid 

bevarats i samma form och talspråket har konstant ändrats. Linell kallar talspråkets 

kommunikation för direkt, eftersom responsen sker direkt. Talspråket lär sig alla, medan man 

måste utbilda sig för att uttrycka sig inom skriftspråket.
15

 Talspråket sker då talare och lyssnar 

enas och är närvarande i, det Linell kallar, en visuell kommunikation. Kommunikationen 

mellan dessa sker på två sätt, när den ena talar lyssnar den andra och sedan tvärtom, så kallad 

tvåvägskommunikation, som kan kompletteras med bland annat gester och mimik. Talspråket 

ökar därmed förståelsen då lyssnaren kan komma med reaktioner och motsättningar för en 

tydligare kommunikation. Skriftspråket är mer strikt, skribenten bör skriva utifrån en 

målgrupp, då läsare utanför inte förstår förutsättningen som krävs av att läsa skribentens text. 

Om skribenten väljer att skriva utan målgrupp måste denne förtydliga, vilket kan ske med 

enklare skriven text samt med bilder, fet och kursiv text. I motsättning till Bartrina ser Linell 

undertextningsformatet mer som talspråk, då publiken inte reflekterar eller läser om texten 

utan istället kan ses som en passiv publik som bara följer med.
16

  

Man talar i dialekt över hela världen men oftast skriver i en allmän form. Dahl ger exempel ur 

det svenska talspråket: ”Dom stog å vänta medans ja arbeta.” I denna form, höguppläst, 

                                                             
14 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 2 
Georgakopoulou Panayota s. 21-34 
15

 Linell Per Människans språk. Malmö: Gleerups 2007 s. 230-231 
16 ibid s. 232-233 
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förstår vår hjärna bättre vad det står för att vi ser språket. Emellertid om vi skriver ”De stod 

och väntade medan jag arbetade.” Så reagerar våra ögon och ser att denna version är 

rättstavad, antagligen på grund av skolinlärningen. Dahl påstår att talspråk består av bokstäver 

och dialektala uttal, medan skriftspråket består av ljud, utan regional variation och därför kan 

ses som ett generellt språk.
17

 

Svårigheter sker när man ska gå ifrån dialektalt talspråk till korrekt skriftspråk, menar Tveit. 

Han anser att det är lättare att uttrycka sig i skriftspråk, vilket även är mer formellt. När man 

började undertexta var undertexten mer strikt och saklig än idag. När sedan amerikanska 

komedier kom öppnades det upp en mer underhållande form av undertext. Översättaren 

skriver i dagsläget mer för att underhålla än att vara saklig. Tveit ger exempel på att 

undertextare från början helst inte ville översätta svordomar, detta för att man trodde att de på 

så vis skulle förstärkas. Forskaren menar istället att publiken ändå hör svordomar och reagerar 

på den något mer reserverade texten, medan om svordomarna skrivs ned så märks de inte av 

publiken.
18

 

Att använda oss av hörsel och syn gör vi utan att registrera. Strömqvist, Wagner och Henning 

Uppstad har forskat kring de normer och förutsättningar gällande tal- och skriftspråk. 

Talspråket sker med hjälp av hörsel, en så kallad auditiv stimuli, då man talar och lyssnar. 

Skriftspråket sker med hjälp av synen, en så kallad visuell stimuli, då man läser och skriver, 

även gestikulerar. Således ser Strömqvist m.fl. talspråket som förgängligt och skriftspråket 

som beständigt, då skriftspråket kan läsas om, redigeras och reflekteras.
19

  

Strömqvists m.fl. forskning visar att talspråket är mycket smidigare, då man lättare får 

respons. Skriftspråket utvecklas i nuläget mer i mediala sammanhang och kan ses som en 

viktig faktor i människans historia och minne. Det är först när det sagda blir nedskrivet som 

människan kan reflektera över vad som egentligen sagts, vilket kan leda till ånger och 

ändringar. Jämfört med skillnaden mellan muntligt och skriftligt avtal, när något är nedskrivet 

sker det mer på riktigt och är därför mer allvarligt. När man är en skribent, exempelvis på en 

tidning, måste man vänta på läsarens reaktion och eventuella svar. Om skribenten inte vet 

vilken målgrupp som denne skriver till och vilka förutsättningar läsaren har, måste skribenten 

                                                             
17 Dahl Östen Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur AB 2007 s. 218 
18 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 7, 

Tveit Jan-Emil s. 88-89 
19

 Strömqvist Sven, Kari H. Wagner Åse och Henning Uppstad Per Den flerspråkiga människan. Lund: 
Studentlitteratur AB 2010 s. 198-200 
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i fråga ha fantasi och inlevelseförmåga. Detta måste inte en talare ha, eftersom detta sker i takt 

med hur mötet fortskrider. Strömqvist m.fl. nämner att när man tänker för att skriva är det en 

betydligt svårare uppgift än att tänka för att tala. Forskarna kommer fram till att tal- och 

skriftspråken behöver varandra för att de påverkar och på så vis utvecklar varandra.
20

 

Sanchez jämför dubbning och undertext med hjälp av tal- och skriftspråken. Hon kommer 

fram till att när man använder sig av undertext läser man, med andra ord använder man sig av 

skriftspråket. Därför är dubbningen talspråk, trots att de båda översättningarna från början är 

manuskriptbaserade, således skriftspråk.
21

 Trots detta måste man tänka talspråk oavsett 

översättningsprocess. Att lära sig läsa högt, för att skriva ner är en svårighet alla översättare, 

oavsett process, hanterar dagligen. 

För att förstå mer ingående av problematiken av att använda antingen talspråk eller skriftspråk 

enskilt utan det andra har jag även valt att ta upp Andra språk och Främmande språk. Dahl tar 

upp att Andra språk formas exempelvis bland många nysvenskar, genom att använda språket i 

daglig kommunikation. Detta sker utan lärare och läromedel, vilket kan resultera i brytning 

och grammatiska fel vid skrivning. Detta beror på att de fortfarande tänker på deras Första 

språks regler. Främmande språk utvecklas vid skolinlärning med hjälp av lärare och 

läromedel. Denna form av lärande ses som mer civiliserat och utvecklat, enligt Dahl.
22

 

Det Främmande språket kan dock vara svårare att använda i talspråksformat. Caimi anser att 

Andra språk används av den som är kulturellt intresserad av språket, medan den som läst sig 

till ett språk snarare är grammatiskt intresserad. Hon har forskat på de länder som använder 

undertext och anser att de kan originalspråket bättre. Caimi har kommit fram till att om detta 

sker dagligen kan man som publik förstå och uppskatta en film, men det främsta syftet med att 

använda undertext är för att underhålla publiken. Samtidigt måste de som tror att de lär sig 

språk via undertext lära sig originalspråkets grammatiska regler för att kommunicera på ett 

korrekt sätt.
23

 

                                                             
20 Strömqvist m.fl.2010 s.221-222 
21 Sanchez. Orero (ed.) Topics in Audiovisual Translation, 2004 s. 10 
22

 Dahl 2007 s. 281-282 
23

 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 18, 
Caimi Annamaria s. 246-248 



14 
 

 

Svårigheter med undertextningsöversättning 

Som jag nämnde har dvd:ns lansering skapat svårigheter för våra översättare, vilket innebär 

att de måste anpassa sig till publikens önskemål. Men det finns även andra vanliga svårigheter 

av vad publiken tål att höra och läsa. Att alltid anpassa sig efter kund och publik är en 

avgörande faktor i en översättares vardag. Svårigheterna med att vara just undertextnings-

översättare innebär inte bara i språkliga termer, utan även teknik som krånglar och de 

kulturella skillnaderna som kan uppstå. 

Bartrina påstår att det lättare blir fel i dagens hektiska översättningsprocess. Språket 

försvinner mer och mer, ord glöms bort och man felöversätter mer och mer, vilket resulterar i 

negativ kritik från både publik och andra översättare. Bartrina menar att i och med 

anpassningen efter dessa önskemål så försvinner tjusningen och det roliga i översättningen, då 

man måste använda sig av ett enklare språk, exempelvis talspråk.
24

  

Skuggevik nämner svårigheten av att översätta ord som please och thank you, som inte kan 

direktöversättas till vissa språk. Dessa ord bildar andra fraser i bland annat norskan, för att 

Norden är ovan vid dessa tacksamhetsfraser och därför måste förtydligas med exempelvis ett 

utropstecken för att förstå uttrycket.  

 You want coffee? No, thank you.  

 Vill du ha kaffe? Nej, det är bra.  

 Are you sure? Yes, I said thank you.  

 Är du säker på det? Ja, det är jag tack! 
25

  

Skuggevik fortsätter med exempel av att översätta ordet okej, då han i vissa fall undviker att 

skriva ner det i undertexten eftersom det är ett väldigt vanligt förekommande ord i det 

amerikanska originalspråket. Han väljer även att ibland inte översätta vissa smeknamn och 

personliga uttryck så kallade catchphrases, som är ofta återkommande fraser och inte har 

något egentligt syfte eller betydelse.  Skuggevik kommer fram till att det inte är orden i sig 

                                                             
24 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 17, 
Bartrina Francesca s. 230-233 
25

 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 15, 
Skuggevik Erik s. 201 
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som är viktiga utan hur de används. Där med belyser han vikten av skådespelarens agerande 

och rösten utifrån den scen som utspelas.
26

 

När det gäller kulturella skillnader tar Caimi upp exempel ur översättningen av filmen Billy 

Elliot 
27

. I denna film använder skådespelarna uttrycksfull dialektal brittisk engelska som för 

en italiensk publik kan anses som aggressiv och vulgär. Caimi tar exempelvis upp uttrycket: 

”Sluta bete dig som en kärring!” som blir en italiensk fråga: ”Kan du sluta bete dig som en 

svärmor?”. Caimi förklarar att ordet för kärring betyder gumma med krut i, vilket italienarna 

ser i sina svärmödrar. Den italienska översättaren har inte valt att översätta dialektalt i denna 

översättning, utan helt utgått från italienarnas synsätt på denna sorts gumma och även valt att 

tona ner det hela.
28

 

Tveit har undersökt hur publiken reagerar av minskningen på tidskod mellan 

undertextningarna i Norden. Normaltiden för undertextning i Norden idag är mellan fem till 

sju sekunder. Testet, som utfärdades på norrmännen, visade inga svårigheter av förståelse 

förrän tiden sänktes till fyra sekunder. Resultatet visade att ett fåtal ur publiken hann med att 

läsa hela texten. Tveit menar att mycket av syftet försvinner i en undertext, då skriftspråket 

inte följer talspråkets så kallade flytande form. Vid undertextningsöversättning måste 

översättaren omformulera språket och därmed utelämna vissa ord för att ordna en bra och 

givande översättning för publiken. Tveit menar då att oavsett vad översättaren utelämnar så 

ändras meningens betydelse och syfte och det är inte en bra utveckling.
29

 

Skillnader mellan dubbnings- och undertextningsöversättningar 

Vilken översättning anser då forskarna är att föredra, dubbningen eller undertextningen? 

Under denna rubrik sammanfattar jag deras synsätt och kommentarer gällande dessa olika 

översättningsprocesser. 

Dubbningen bör utvecklas snabbare om den ska ha en chans på marknaden mot undertext. 

Eftersom allt ska ske mycket fortare i dagsläget sker översättningen väldigt snabbt och 

ogenomtänkt vilket blir en fördel för undertextningen, då publiken egentligen inte reflekterar 

över vad som står skrivet. Ökningen av undertext sker också på grund av kostnaden, oftast 

                                                             
26 ibid s. 205-207 
27 Billy Elliot, Imbd.com 2000 http://www.imdb.com/title/tt0249462/?ref_=sr_1 (hämtad 2013-03-17) 
28 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 18, 
Caimi Annamaria s. 242-243 
29

 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 7, Tveit 
Jan-Emil s. 86-87 

http://www.imdb.com/title/tt0249462/?ref_=sr_1
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sitter samma översättare även och undertextar direkt i programmet. Antonini och Chiaro 

nämner att förr, antagligen innan lanseringen av dvd:n, hade en dubbningsöversättare tre 

veckor på sig. I dagsläget gäller det att bli klar inom fem dagar, om detta leveranskrav inte 

följs kommer slutligen bolaget och kunden att tröttna och anställa en billigare och oerfaren 

översättare. Detta leder till ett försämrat resultat som publiken i sin tur kommer tröttna på och 

därmed kommer bolaget troligtvis gå i konkurs.
30

 

Tveit menar att när man använder dubbning försvinner originalskådespelarens personlighet 

och därför är vikten av rätt röstskådespelare inte lika betydelsefull längre. Däremot föredrar 

han dubbning vid exempelvis dokumentärer, där rösten oftast är en berättarröst, utanför bild, 

samt vid snabba klipp och snabbt tal där mycket information kan gå förlorad vid undertext. 

Tveit kommer fram till att dubbning är till för barn, eftersom de inte kan läsa.
31

 

Vid användandet av undertext hör publiken originalspråket och skapar därmed en 

uppskattning av filmen, därmed kan undertextningen anses mer trovärdig än dubbningen. 

Dock är dubbningsöversättaren mer fri i sitt arbetssätt, även vid hänsyn av klaffar och tidskod. 

Detta gäller även i studion, då de kan välja när berättarrösten ska börja och sluta prata utefter 

bilderna. Sanchez kommer fram till att tidskoden efterföljs mer i en undertextnings-

översättning än vid dubbning och att undertextningen därför kan ses som mer strikt.
32

 

Den vuxna publiken anser att dubbningen i dagsläget främst riktas till barn och väljer därför 

undertext. Vid undertextning är underhållningen viktigare än förståelsen, då kulturella 

avvikelser lättare tas in och accepteras för att publiken förstår sambanden mellan bild och 

text. Publiken vill därför inte fortsätta låtsas att det är deras modersmål som pratas när 

karaktärerna befinner sig på andra sidan jorden. Samtidigt försvinner mycket av modersmålets 

strukturella uppbyggnad, enligt Caimi. Hon kommer fram till att underhållning är viktigare än 

grammatik, då undertextningen blir allt mer talspråksbaserad.
33

  

  

                                                             
30 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 8, 
Antonini & Chiaro s. 98-99 
31 Diaz Cintas Jorge & Anderman Gunilla (ed) Audiovisual translation – Language transfer on screen. Kap 7, Tveit 
Jan-Emil s. 95 
32

 Sanchez. Orero (ed.) Topics in Audiovisual Translation, 2004 s. 12 
33
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Empiri – Dubberman-projektet 

Här nedan följer då min fältstudie, där jag först redovisar själva observationen som skedde 

hos bolaget Dubberman. Sedan kommer en mer djupgående etnografisk undersökning där jag 

utvecklar rollerna och beskriver hur det är att jobba som översättare, ljudtekniker och dubbare 

hos Dubberman i Stockholm. 

Under hösten 2011 hade jag mailkontakt med projektledaren Mirja på Dubberman. Hon gav 

mig kontaktuppgifter till översättarna Josefina och Maria samt gav mig möjligheten och 

rätten, via kunden, att följa med i Dubbermans projekt med översättning och dubbning av 

serien Majority Rules första säsong. Serien är ett kanadensiskt live-actionprogram som 

handlar om Becky Richards som, trots sin unga ålder, väljs till borgmästare. Serien följer 

henne när hon utstår både denna roll och rollen som tonåring i staden Mayfield.
 34

 
 
Dubberman 

är ett dubbningsbolag, som olika produktionsbolag i sin tur anställer när de vill ha något 

dubbat. Dessa produktionsbolag är Dubbermans kunder, samtidigt som de är deras 

arbetsgivare. Projektet jag fick följa leddes av kunden SVT som hade köpt in programmet till 

sin barnkanal och valde att anlita Dubberman för dubbning av materialet. Bolaget dubbar 

främst till TV, cirka 85 %, varav cirka 70 % är tecknat material och resterande, cirka 30 %, är 

live-action. Live-action innebär att serien är inspelad på film. Dubberman översätter inget 

själv, utan anställer en frilansande dubbningsöversättare, i detta projekt Maria. 

Maria är en dubbningsöversättare som arbetat inom sin bransch i cirka 15 år och ses som en 

väl erfaren och duktig översättare. Maria gör en tolkning av materialet då hon gör en så kallad 

egen översättning, vilket innebär en direktöversättning utan manuskript. När jag fick kontakt 

med Maria ordnade vi en intervju i hennes hem under januari månad 2012. Här nedan 

redovisas en kombination av intervju samt de observationer som skedde hos Maria.  

Avsnittet, av live-actionserien Majority Rules, är cirka 20 minuter långt och vanligtvis brukar 

det ta Maria cirka åtta timmar att färdigställa hela översättningsprocessen. Hon beskriver att 

man, när man dubbningsöversätter till tecknat, inte måste tänka på vanliga ljud, såsom 

andning, smackljud, stamning och uttal. Detta är istället av stor vikt i en live-actionfilm där 

dessa ljud räknas med i klaffarna. Maria jobbar med ett datorprogram som är kopplat direkt 

till Dubbermans server, Dub-IT. I detta program skriver Maria in en ungefärlig tidskod, vilken 

roll som säger vad och den översättning hon gjort som repliker. När det gäller tidskod anser 

Maria att den inte ska följas slaviskt. Istället väljer hon att göra sin egen översättning. Vilket 

                                                             
34 Majority Rules, Imdb.com 2009 http://www.imdb.com/title/tt1329005 (hämtad 2013-03-17) 
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ser bland annat Skuggevik ser som en bra egenskap hos en översättare. Jag tolkar Marias egen 

översättning som en slags direktöversättning, med stöd från min forskning av Sanchez. Detta 

på grund av Marias översättningsprocess, som går tillväga så att hon ögnar igenom avsnittet 

och på så vis lever sig in i rollernas uttryck och personlighet, för att sedan skriva rakt av vad 

de säger in i programmet Dub-IT.  

Maria har ett engelskt manuskript till hands ifall hon missar något eller inte uppfattar det 

sagda. Om svårigheter eller andra problem uppstår har Maria mailkontakt direkt till 

Dubbermans kund och när hon har svårt att översätta tar hon kontakt med folk utifrån, 

däribland experter inom det specifika område hon behöver hjälp inom. När avsnittet är 

färdigställt skickar hon en bekräftelse via mail till Dubberman och dennes kund.  

Efter bekräftelsen från översättaren och kund sätter Dubberman igång och går igenom det 

ungefärliga antalet röstskådespelare som behövs tillsammans med kund. De kontaktar både 

erfarna och nyupptäckta dubbare för en röstprovsinspelning. Detta projekt påbörjades under 

februari 2012 och jag åkte till Dubberman för att vara delaktig i arbetet. Jag blev snabbt insatt 

i dubbningsproblematiken, då det först var dags för röstprov. Jag presenterades för 

ljudtekniker och ett flertal dubbare. Baserat på erfarenhet får de erfarna en given roll, medan 

de oerfarna får gå på audition där de röstskådespelar till olika roller. En oerfaren dubbare, som 

inte har arbetat för Dubberman förut, måste skriva in sig i deras system. I slutänden är det upp 

till kunden vilken röstskådespelare som dubbar vilken roll.  Efter flera observationer av dessa 

röstprov förstod jag att dubbarna valdes in i roller beroende på röst samt tidigare erfarenhet, 

dubbarens röst måste stämma överens med karaktären och kunden avgör vilken röst 

karaktären ska ha. 

I studion på cirka 20 m2 befinner sig ljudteknikern. Framför ljudteknikern står två 

datorskärmar med varsin mus och tangentbord. I den vänstra skärmen befinner sig 

ljudredigeringsprogramet där inspelning av dubbning sker och i den högra skärmen finns det 

översatta manuskriptet. I mitten av väggen framför ljudteknikern befinner sig en TV med 

avsnittet i och på var sida av skrivbordet står två högtalare uppställda. Härifrån hörs både 

originalspråket och dubbarens tal. I ett ljudisolerat rum inuti studion sitter dubbaren på en hög 

stol och har det digitala manuskriptet i en skärm framför sig. Denna skärm är kopplad till 

ljudteknikerns högra dator och så fort ändring sker där, ser dubbaren det direkt. Dubbaren hör 

originalspråket i hörlurar som är kopplade till studion. Dubbaren talar in sina repliker i en 

mikrofon som befinner sig en armlängd från dennes huvud. På väggen framför sig ser 
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dubbaren Majority Rules-avsnittet med TCR-kod, tidskodsinspelning. Under röstprovs-

inspelningen matar dubbaren in replikerna efter manuskriptet och när denna inspelning är klar 

skickas den till kunden som baserar sin bedömning på dubbarens erfarenhet och uttryck. Detta 

betyder att de oerfarna dubbarna kan spela in olika röstprov till olika roller för att kunden ska 

kunna se vilken röst som passar vilken roll. Efter röstprov skickas allt material till kunden. 

Den riktiga inspelningen kan därefter påbörjas. Som dubbare får man nu information om 

rollen och hur originalskådespelaren uttrycker sig av ljudteknikern och ibland även från 

kunden. Kunden kan ha ytterligare krav då denne är väl informerad om dubbarens erfarenhet 

och baserat på detta utmanar dubbaren med att tolka rollen fritt. Dubbaren ska, baserat på 

denna information samt inlevelse, även klaffa in antingen den manuskriptbaserade texten eller 

sin egen tolkning utefter rollen den fått. När det väl blev dags för den riktiga 

dubbningsinspelningen skedde en stor förändring. Nu fick ljudtekniker och dubbare mer 

utrymme och en friare tolkning av rollerna påbörjades en ny process. Jag följde cirka tio 

dubbare och intervjuade en del av dem, men oftast observerade jag vad de och ljudteknikern 

gjorde. I den efterföljande etnografiska delen presenteras fyra av dessa dubbare, detta för att 

förenkla för läsaren. 

Rollen som ljudtekniker hos Dubberman är invecklad, då denne även måste fungera som en 

slags regissör när dubbaren behöver hjälp i olika situationer. Ljudteknikern använder sig av 

kortkommandon i ljudredigeringsprogrammet, vilket imponerar på kunder, dubbare och andra 

ljudtekniker. Ljudteknikern lärde sig kortkommandona i programmet efter att ha fått musarm i 

båda handlederna och därefter har denne fått, som ljudteknikerna uttrycker sig, flinka fingrar 

vilket innebär att denne ljudtekniker är mer effektiv i sitt jobb.  

När avsnittet är färdigt skickas det vidare till kunden. Om det senare under inspelningen blir 

ändringar i manuskriptet, eller att man i återkopplingen med kunden inser att problem eller 

felöversättningar har uppstått, återkallar Dubberman dubbaren till studion för att dubba om. 

De färdiga avsnitten visades under sommaren 2012 på SVT:s Barnkanal. 
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Dubberman – etnografisk undersökning 

Under denna rubrik fördjupar jag mig i en etnografisk undersökning där jag utifrån min 

fältstudie beskriver rollerna hos Dubberman på ett djupare och mer personligt plan. Jag väljer 

även att presentera de fyra utvalda dubbarna och det samlade materialet utifrån mina 

observationer med dessa, detta för att förenkla för läsaren.

Med ovanstående bild vill jag visa hur en kund beställer översättning av en produktion av 

Dubberman, som i sin tur anställer en frilansande översättare. Översättaren och kunden har 

två-vägskommunikation, vilket innebär att om kunden inte är nöjd får översättaren göra om. 

När översättningen sedan är klar skickas bekräftelse till Dubberman som nu kan påbörja 

dubbningsprocessen. När sedan den är i gång har kunden kontroll över vilka dubbare som ska 

ha vilken roll samt hur de ska uttrycka sig. När ett helt avsnitt är klart skickas slutresultatet 

tillbaka till kunden för visning exempelvis på TV. 

Via Dubberman fick jag först kontakt med Josefina, en nyanställd dubbningsöversättare. 

Josefina höll vid tidpunkten, december 2011, på att översätta en japansk tecknad serie, vid 

namn Beyblade 
35

, med hjälp av ett engelskt manuskript. Efter intervjun med översättaren 

Maria i januari 2012 insåg jag att det tecknade materialet inte är lika invecklat att översätta 

som live-action, då man inte behöver tänka lika mycket på läppsynkroniseringen. 

Översättaren Josefina jobbar ensam med sin översättning och anser inte att hon behöver hjälp 

från andra, utom vid extrema svårigheter då hon tar hjälp av sin man som också översätter. 

Hon ser tidskoden som grundläggande och följer den strikt. Josefina beskriver att hon 

                                                             
35

 Bakuten shoot beyblade, Imdb.com 2002-2005 http://www.imdb.com/title/tt0328733/?ref_=tt_ov_inf 
(hämtad 2013-03-17) 

http://www.imdb.com/title/tt0328733/?ref_=tt_ov_inf
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använder sig av det engelska manuskriptet då hon översätter från japanska, för att den 

engelska översättningen stämmer mer med svenska. Hon nämner bland annat de namnbyten 

som skett under den engelska översättningen. De engelska namnen är mer lika de svenska och 

därför mer användbara än de japanska originalnamnen. Då Josefina använder sig mer av 

manus, blir det som jag förstår, ett striktare språk. Detta gäller särskilt i dubbningsstudion, där 

dubbaren, som troligtvis inte kan japanska, följer manuskriptet mer än går efter fri tolkning. 

Josefinas översättning av ett 20 minuter långt avsnitt från denna serie tar cirka sex timmar. 

I och med kontakten med Dubberman fick jag följa med i deras projekt som började med 

översättningsprocessen hos översättaren Maria under januari 2012. Först ställde Maria upp på 

en intervju i sitt kök och sedan fick jag göra ett flertal observationer av hennes översättning i 

hennes vardagsrum under projektets gång. Översättaren Maria har varit i branschen i cirka 15 

år och har god erfarenhet av olika dubbningsöversättningar. I dagsläget får hon översätta både 

tecknat och live-actionmaterial. Maria förklarar att skillnaden mellan att översätta mellan 

dessa material främst är läppsynkroniseringen, detta kallar de erfarna för klaffar. Maria 

översätter främst från engelska till svenska då den mesta importen är från USA. Hon 

översätter även från franska och japanska till svenska. Vid dessa översättningar använder hon 

sig mer av det engelska manuskriptet, men ser ändå till att slutresultatet blir en egen 

översättning.  

Vi sätter oss framför projektet med originaltiteln Majority Rules som Maria översatt till Becky 

Richards regerar med kundens hjälp. Maria förklarar att hon har mailkontakt med kunden 

medan hon översätter och att denne har störst inflytande över översättningen, samtidigt som 

denne vill att Maria ska få egna tyglar. Vid den första observationen får jag information om 

några av karaktärerna och vad avsnittet i fråga går ut på och sätts därför in som observatör, 

men även hjälpöversättare åt Maria. Serien Majority Rules 
36

 är en kanadensisk serie som 

kortfattat handlar om Becky Richards som väljs som borgmästare trots sin unga ålder. 

Publiken följer henne när hon utstår både denna roll och rollen som tonåring i staden 

Mayfield. I detta avsnitt ska Becky ordna ett poolparty åt en annan karaktär, vid namn Serena. 

Maria förklarar att hon är osäker på hur hon ska översätta när ett sådant ord som pool kommer 

upp, då vi i slutet av avsnittet upptäcker att poolpartyt är ett biljardparty. Maria trixar till en 

replik som Becky säger till Serena med meningen: ”Det finns fler sätt att ha ett poolparty, 

Serena. Man kan faktiskt spela pool också.”  

                                                             
36  Majority Rules på imdb.com 2009 http://www.imdb.com/title/tt1329005 (hämtad 2013-03-17) 

http://www.imdb.com/title/tt1329005
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Det tar Maria cirka åtta timmar att översätta detta 20 minuter långa avsnitt. Tiden beror helt 

på hur många svårigheter som uppstår, och vilka. Om det saknas klaffar eller är svåröversatt i 

den mån språket inte räcker till, så lägger man ner mer tid. När dessa svårigheter uppstår hör 

Maria oftast av sig till sina närstående, men hon har även kontakter utifrån om särskild 

expertis behövs. Exempelvis behövde hon hjälp med en fågelart en gång och kontaktade då en 

fågelexpert. Maria är en frilansande översättare vilket innebär att hon kan arbeta när som helst 

på dygnet, men ju mer svårigheter som uppstår ju mer tid tar hon från sin fritid. Då Maria har 

höga krav att snabbt bli klar med avsnitt och projekt, sitter hon allt mer med flera projekt 

igång samtidigt. Maria anser att det då kan bli rörigt, särskilt om hon går mellan ett avsnitt 

som översätts från japanska och ett som översätts från engelska. Hon föredrar därför att bara 

ha ett projekt igång åt gången för att kunna ta översättningen i sin egen takt. Då kan hon, som 

hon uttrycker det, göra något mer av det och arbeta mer djupgående.  

Maria förklarar för mig att hon inte går efter manuskriptet i detta projekt, trots att det står vid 

hennes vänstra sida. Hon går istället direkt in i avsnittet och lyssnar av och sätter sig in i 

situationer i avsnittet. Detta leder till en friare översättning, förklarar Maria. Jag tolkar det 

Maria gör som en slags direktöversättning, då hon direkt skriver in repliken i Dub-IT 

programmet. Dub-IT kommer hon åt via en hemsida som Dubberman har till sina översättare 

och när Maria sparar i programmet finns översättningen att få tag i på Dubbermans server. 

Med andra ord går det att få tag i översättningen redan innan den är färdigställd, men 

lyckligtvis måste Maria först meddela kunden att avsnittet är färdigställt innan hon kontaktar 

Dubberman. Detta bidrar till att kunden kan se om Maria varit bristfällig i sin 

direktöversättning innan röstprovs-inspelningen påbörjas och Maria får då återkoppling. För 

att vara säker på att allt stämmer går Maria igenom det översatta manuskriptet ett flertal 

gånger innan hon skickar klartecken och slutresultat till kund.  

Det engelska originalmanuskriptet använder Maria i yttersta nödfall om hon behöver hjälp 

med att förstå ordets innebörd och den svenska översättningen. När hon behöver slå upp ett 

sådant ord använder hon sig främst av Norstedts egen Internetbaserade uppslagsbok som hon 

har öppet på datorns skrivbord. Hon har också en webbsida med synonymer och en rim-sida 

uppe som stöd. Rim-sidan är bra, förklarar Maria, då hon ibland måste hitta på ett skämt när 

de kanadensiska inte fungerar. I programmet Dub-IT skriver Maria upp en ungefärlig tidskod 

baserat på TCR-koden som syns i avsnittet och därefter skriver hon in vilken roll som pratar 

och vad den ska säga, med andra ord blir nu översättningen replik. Maria väljer att inte följa 

tidskoden lika strikt som andra översättare.  
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När jag nämner för Maria att jag intervjuat en översättare som följer tidskoden mer strikt än 

vad hon gör, förklarar Maria att dessa översättare ser tidskoden som en Gud. Det finns flera 

sätt att översätta på, förklarar Maria. Ett är att översätta själva manuskriptet först, ett annat är 

att följa både manuskript och tidskod mer slaviskt där tidskoden kan ses som en Gud eftersom 

de inte får bryta mot den. Maria i sin tur går igenom avsnittet genom att lyssna noggrant och 

lever sig in i rollerna och avsnittets situationer för att lättare förstå och skapa en egen 

översättning. Detta blir en roligare och en mer svensk översättning. Maria förklarar detta som 

att hon leker med språket.  

Eftersom Maria frilansar jobbar hon även för Sveriges största översättningsstudio Eurotroll 
37

, 

där Lasse Svensson leder översättningen. Hos Eurotroll lär hon sig alltid något nytt och Lasse 

har gett Maria många nyttiga tips när det gäller att översätta dubbning. Han har bland annat 

tagit upp vikten av humorn, vilket Maria förklarar som viktig. Då särskilt i tecknade filmer för 

barn, där humorn måste fungera på svenska också. Dessa skämt är så viktiga att få bra, för då 

kan det även bli roligt för de vuxna. Maria drar också paralleller till sin egen översättnings-

process till Lasse Svensson, då han lärt henne att leva sig in i avsnittet i stället för att bara 

översätta rakt av.  

Under mina observationer hos Maria upptäcktes skillnader när det gäller skrift- och talspråk. 

Under mer än ett tillfälle måste Maria tänka efter hur hon ska formulera sig för att 

skriftspråket ska fungera i talspråksform. Dubbningsöversättare väljer att skriva i talspråks-

format då det är lättare för dubbare att bara läsa rakt av. När dessa svårigheter uppstår väljer 

Maria att säga meningen högt för att själv höra vad som låter bäst. Svårigheterna uppstår hela 

tiden när man översätter och det är inte alltid en dubbare förstår dem, då Maria ibland 

glömmer att skriva i talspråksformat och dubbaren i sin tur får problem med materialet. 

Slutligen blir Maria färdig med avsnittet och meddelar kunden. Denne bekräftar att allt är 

klart och därefter skickas en bekräftelse till Dubberman. Dubberman har ordnat med en 

bokningslista över röstprovsinspelningarna, där det första röstprovet sker i början av februari 

2012. Under den här tiden kommer jag till Dubberman för första gången och blir presenterad 

för ljudtekniker och dubbare. Dubbaren för dagen är en erfaren röstskådespelerska vid namn 

Dominique. Dubberman har satt in henne som huvudrollen Becky Richards. 

                                                             
37 Eurotrolls hemsida http://www.eurotroll.se (hämtad 2013-03-17) 

http://www.eurotroll.se/
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Dominique sätter sig genast i sin isolerade del av studion. Ljudteknikern förklarar kort vem 

hon ska spela och vad som händer i avsnittet. Sedan väljer denne en scen som Dominique ska 

röstprovspela på. Scenen går ut på att Becky pratar med en vaktmästare, en rätt enkel scen 

utan svårigheter och när Dominique visat sig vara duktig på klaffar får hon prova på en 

svårare scen där originalskådespelerskan improviserar och få ord finns med i manuskriptet. 

Dominique får på så vis gå in med sin egen tolkning av scenen och göra sin egen tolkning av 

hela situationen, vilket hon lyckas bra med.  

I en paus frågar jag Dominique hur det känns att dubba. Hon förklarar att det är precis som att 

agera, men att hon dubbat så mycket så hon inte längre tänker efter på hur hon agerar utan 

istället bara, som hon uttrycker sig, ”kör på”. Jag frågar hur länge hon dubbat och får svaret 

att hon är lite osäker, men att hon började vid ung ålder. Dominique är vid tillfället 19 år och 

ser fram emot att åka till Hollywood och där utöka sin skådespelartalang.  

Dagen efter är jag hos Dubberman åter igen och följer då skådespelaren Adam. Han har inte 

någon erfarenhet inom dubbning och därför får han prova på att spela in röstprov till olika 

karaktärer. Adam skriver in sig i Dubbermans system via en pappersblankett där han skriver 

hur mycket erfarenhet han har och kontaktuppgifter. Den första rollen ljudteknikern ger 

honom är Mo, en av birollerna. Den andra rollen ljudteknikern låter Adam spela är karaktären 

Jack, ytterligare en biroll. Adam har svårare att få in klaffarna jämfört med Dominique och 

resultatet av de båda röstproven låter okej, men inte mer.  

Efter lunchen samma dag inväntar dubbaren Mikaela sin röstprovsinspelning. Mikaela är inte 

heller så erfaren hos Dubberman, så ljudteknikern ger henne först karaktären Serena, en 

karaktär som är med i få avsnitt. Mikaela visar sig vara duktig och klaffar rätt redan vid första 

försöket. Då testar ljudteknikern att istället ge henne en av huvudkaraktärerna, Kiki som är en 

av Beckys bästa vänner. Vi upptäcker att Mikaela finner sig lätt i Kikis överlägsna, kaxiga 

humor och besatthet av mode. 

Morgonen därpå sitter redan dubbaren Happy i sin isolerade del av studion när jag anländer. 

Happy är även hon en erfaren dubbare och skådespelerska och har fått rollen som Margo, 

Beckys andra bästa vän. Margo är en karaktär som är satirisk och smart, vilket Happy tycker 

passar henne utmärkt. Happy är ytterligare en dubbare som lyckas med klaffarna. När alla 

röstproven är avklarade skickar ljudteknikern dem till kunden. Kunden går därefter igenom de 

potentiella dubbarna och väljer ut vilken roll de får, om de testat flera olika. Detta beslutas 

helt beroende på erfarenhet och hur de uttrycker sig. 
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Den riktiga inspelningen sker några veckor senare. Då möter jag en glad Mikaela som fått 

rollen som Kiki. Kunden är på plats för Mikaelas första riktiga inspelning och ger henne 

ytterligare information om rollen som Kiki och beskriver hur originalskådespelerskan agerar. 

Kunden väljer att låta Mikaela göra en fri tolkning av rollen utifrån underlaget denne har från 

röstprovsinspelningen. Mikaela väljer därför att nästan sluta följa manuskriptet. Hon lyssnar 

istället på hur originalskådespelerskan agerar och uttrycker sig. Det är lite svårt, förklarar hon, 

men anser att hon kan tillräckligt med engelska för att förstå syftet med meningarna. I en 

manuskriptbaserad replik ska Mikaela säga ordet förknippas som är en svår klaff och svårt att 

uttala snabbt. För att Mikaela lättare ska kunna säga ordet på sitt eget sätt tillåter kunden att 

ljudteknikern ändrar i manuskriptet. Därefter vill Mikaela ändå testa en gång till med 

manuskriptet som det var innan ljudteknikerns ändring och lyckas bra. Nu har kunden två 

versioner av repliken att välja mellan.  

Kunden förklarar hur denne tänker med att ge dubbaren en friare inspelning: ”Jag tycker själv 

att det är roligare när skådespelare improviserar när jag ser dubbat och det är det som är det 

fina med dubbning – man får göra som man vill. Dock vill jag som projektledare se att den 

röda tråden, alltså syftet, efterföljs och att man räknar klaffarna.” 

Efter lunch kommer Adam in för sin första riktiga dubbningsinspelning och han har fått rollen 

som Jack. Kunden har gått för dagen och det är nu upp till ljudteknikern att beskriva rollen 

Adam ska spela. Ljudteknikern beskriver Jack-karaktären som en dryg kille från överklassen 

som uppvaktar Becky. I serien kallas Jack för Hunken av Beckys bästa vänner. De tror att han 

är intresserad av Becky bara för att hon har makt. Adam får ibland möjligheter att tolka 

replikerna fritt, men håller sig helst till manuskriptet. Däremot förställer han rösten för att låta 

inställsam och charmig mot Becky och både jag och ljudteknikern anser att Adam utvecklar 

både sin karisma och röst under projektets gång.  

Adam agerar även med sitt kroppsspråk. I en paus frågade jag Adam hur han tänker om sitt 

kroppsspråk. ”Hjälper det dig att agera med kroppen? ” ”Jag tänker faktiskt inte på att jag rör 

mig.” Baserat på tidigare forskning kan jag anta att det beror på att det är lättare för honom att 

leva sig in i rollen och uttrycka sig på rätt sätt genom att använda sig av sitt kroppsspråk. 

Adam har också, visar det sig, svårt att gå från skrift- till talspråk. Detta visar sig genom att 

han ibland säger replikerna högt för sig själv några gånger innan han är klar för inspelning. 

Efterföljande dag träffar jag Dominique som spelar Becky. Rollen som Becky är väldigt 

improviserad av originalskådespelerskan. Rollen tolkas av kunden som sprallig och klumpig. 
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Kunden tycker att Dominique har en väldigt glad och humoristisk röst vilket passar bra ihop 

med karaktären hon nu får spela.  

Ljudteknikern har många egna uttryck för dubbare som lyckas helt utan omtagning, däribland 

att dubbaren gör en så kallad ninja, vilket innebär att dubbaren klaffar in repliken direkt med 

ett bra resultat. Trots att Dominique gör en så kallad ninja har hon svårigheter med vissa 

uttryck. Till exempel är ett namn som Bobby Porter inte lätt att uttala. Jag, kunden och 

ljudteknikern funderar på om det finns någon svensk motsvarighet för namnet för att 

underlätta för Dominique. Till slut avbryter Dominique oss och säger att hon ändå vill testa att 

säga namnet Bobby Porter och klaffar då in hela meningen rätt med bra resultat. 

Veckan därpå är det dags för Happy att göra sin roll som Margo. Kunden är åter på plats för 

att få Happy insatt i rollen och berätta vad hon måste tänka på. Margokaraktären ses som 

ironisk och sarkastisk, men med en vänlig tanke bakom och en genomtänkt anledning till 

dessa egenskaper. Originalskådespelerskan har en vass och argsint röst, vilket Happy har svårt 

för i sin egen tolkning av rollen. Jag märker att kunden har träffat Happy tidigare då denne 

förklarar att Happy pratar nedåt i sina repliker. Detta, förklarar kunden, är något få erfarna 

skådespelare klarar av. Att prata nedåt innebär att repliken låter mer trovärdig, då man oftast 

pratar nedåt i riktiga konversationer. 

Mitt första intryck av ljudteknikern var att denne var stel och tråkig då dubbaren inte fick göra 

på sitt eget sätt. Men när jag upptäckte att det bara var för röstprovet ändrades mitt intryck 

ganska mycket under själva inspelningen, eftersom ljudteknikern då öppnade sig för förslag 

och friare tolkningar. Även när kunden var närvarande stoppade ljudteknikern in egna förslag 

som regissör och fick dem godkända. Vid ett tillfälle satt kund och ljudtekniker vid varsin 

skärm och medan ljudteknikern och dubbaren slet med en replik, ändrade kunden i 

manuskriptet för att göra det lättare för dubbaren att förstå vad denne och ljudteknikern ville 

ha. Vilket visar på bra samarbete och samförstånd mellan ljudtekniker och kund. Ljud-

teknikern är även viktig för de många barn som rekryteras för dubbning, då vissa av dem är så 

unga att de inte kan läsa översatt manuskript eller förstå det talade originalspråket. Då kliver 

ljudteknikern in i studion och talar eller sjunger in översättningen så den unga dubbaren hör 

ljudteknikerns röst istället för originalet. På detta sätt får man den unge dubbaren att förstå 

vad som ska sjungas eller sägas. 

Efter några veckors observation kände jag mig klar över hur arbetet fungerade hos 

Dubberman och vågade delta i rollen som medhjälpare för dubbaren. I vissa scener föreslog 
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jag att dubbarna skulle följa manuskriptet och de förslag jag bidrog med är dessutom med i 

slutresultatet av dubbningen.  Hos Dubberman förklarade jag även problematiken Maria hade 

att översätta och beskrev hur hon hade tänkt i sitt val av ord i sin översättning. Detta fick jag 

positiv respons på, då ljudteknikern plötsligt insåg, påstod denne, poängen med hela avsnittet. 

Det finns ingen kontakt mellan Maria och dubbarna annat än genom det skriftspråksbaserade 

manuskriptet. Min insats blev på så vis en viktig del i denna dubbningsprocess. Slutresultatet 

av denna översättningsprocess visades under sommaren 2012 på SVT:s Barnkanal.
38  

 

Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag velat framföra slutsatsen att dubbning och undertextning är lika 

krävande översättningsprocesser att utöva i kontrast till varandra. Jag vill därmed påvisa 

huruvida min uppsats kan användas i den framtida forskningen för att påvisa varför 

dubbningen kommer fortleva och inte kan ersättas med undertext. Av min fältstudie har jag 

kommit fram till att hela projektet ligger i kundens händer. Om inga kunder finns, finns ingen 

översättning. Många frågor har väckts och besvarats under uppsatsens gång, men framförallt 

har jag väckt liv i debatten varför dubbning bör finnas.  

Hos Dubberman uppmärksammade jag att översättningen inte bara tolkas en gång under 

projektets gång, utan tre gånger av de olika inblandade: Marias röst, som kan tolkas svag i 

detta sammanhang, ljudteknikerns röst som är stark när kunden inte var närvarande och 

kundens röst, som väger tyngst. Detta är en svårighet, som främst kan bero på att vi svenskar 

anser oss duktiga på det engelska språket. Under mina slutliga observationer hos Dubberman 

valde jag att hjälpa ljudteknikern och dubbaren med tolkningen och vara en bro tillbaka till 

översättaren. Denna roll anser jag kan behövas allt mer i dubbningsprocessen, då dubbaren 

inte har respekt för översättningen utan tolkar fritt, utifrån att kunden sagt sitt. Detta påvisar 

ytterligare kundens makt och Maria sa vid ett flertal tillfällen att hon skulle behöva någon som 

mig, som infiltrerade och gav feedback på båda sidor.  

Under uppsatsens gång och under mina observationer hos både Maria och Dubberman 

märktes det en tydligare skillnad att gå från tal- till skriftspråk än tvärtom. Att tala för att 

skriva är svårare för människan, helt enkelt men sättet man kommunicerar på är skillnaden. 

Att dessutom tolka ett talspråk som är inlärt och främmande är i sig också en svår process. 

                                                             
38 Becky Richards regerar, SVT.se http://www.svt.se/barnkanalen/becky-richards-regerar/ (hämtad 2013-03-17) 
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Samtidigt upptäckte jag att vissa dubbare, särskilt Adam, som valde att gå ut efter 

manuskriptet hade svårt att gå från skrift- till talspråk. Detta löste de enskilda dubbarna med 

att prata med ljudtekniker och kund samt att försöka läsa meningen högt för sig själva ett 

flertal gånger innan de var redo att testa. De mer erfarna dubbarna, som Dominique, valde 

istället att tolka rollen och översätta fritt utifrån sitt eget huvud, men de gånger då dessa 

dubbare utgick från manuskript skedde svårigheter med främst klaffarna. Om detta beror på 

en felräkning från Marias sida eller att dubbaren är mer fri är svårt att säga. Troligtvis kan det 

bero på båda och att detta då inte kan hjälpas. 

Ljudteknikerns roll växte ju längre observationen fortlöpte, ju mer jag lärde känna denna 

ljudtekniker desto mer förstod jag vilken roll denne spelade. Ljudteknikern är Dubbermans 

nav i den bemärkelse att denne tar och ger information, med andra ord som en spindel i nätet. 

Dennes roll är därför viktig för Dubbermans fortlevnad och ljudteknikern har idag lämnat sin 

anställning där för att satsa på något annat. Detta tycker jag är tråkigt för just denna 

ljudtekniker var bra på sitt jobb och väckte stor beundran bland både kund, dubbare och mig 

själv. 

I denna uppsats har jag visat upp hur en översättningsprocess går tillväga, gällande 

undertextning och dubbning inom film och TV. Att undertexta och att dubba är olika 

processer med samma grundläggande delar, båda måste översättas med noggrannhet och 

förståelse för de båda språken man översätter mellan. Av mina observationer hos Maria 

förstod jag att det inte bara är att översätta rakt av utan att man som översättare behöver leva 

sig in och förstå sammanhangen i det som berättas och förstå karaktärerna. Det visade sig 

även kunden vara insatt i hos Dubberman. Jag vet inte varifrån denne hade fått sin 

information, men även denne visste de grundläggande karaktärsdragen och personligheterna 

hos karaktärerna i serien. Vilka kunskaper som krävs av en kund har inte någon av mina 

forskare tagit upp, men oavsett vad kunden begär, så följer man det har både observationer 

och forskningen visat. För att förstå mer exakt vad en undertextning är och hur den går till 

väga valde jag att själv översätta med undertextning, vilket bifogas efter uppsatsen. 

Forskningen har dock bidragit med de grundläggande idéerna, att man främst ska fokusera på 

språket och tidskoden. 

Jämförandet mellan de olika processerna valde jag att lämna över åt forskarna tidigare, vilket 

jag anser blev ett ganska poänglöst resultat. Det är svårt att framhålla någon av dessa 

processer och som sagt är de väldigt olika, med samma grundläggande teknik. Jag har kommit 
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fram till att den största skillnaden mellan dubbnings- och undertextningsöversättning är att 

man som översättare måste tänka dels på läppsynkningen, dels på tidskoden. Som jag ser det 

är det därför jämförande vis endast en tolkningsfråga, vilken som är bäst och effektivast eller 

som kan utveckla språket mest. När man använder undertextning sker det genom 

underhållning och om man fokuserar endast på textningen vid exempelvis amerikanska serier 

inser man att det är väldigt dåligt språk. Det dåliga språket består således av talspråk och 

andra språkliga räddningar, för att publiken ska kunna uppskatta miljön och skämt. Detta är 

alltså att föredra än att få språket korrekt. Jag anser att detta är en tråkig följd och tycker att vi 

som publik borde begära bättre undertextning för att värna om vårt språk. 

Dubbning på sitt sätt kan vara bra för barn och deras språkutveckling, då språkets värde, 

kultur och uttryck hörs och förenklar. Dubbning bör utvecklas i Sverige och vi borde vara mer 

tacksamma över att det finns. Jag förstår samtidigt reaktionerna kring Star Wars, en gammal 

live-action som i stort sett alla generationer har sett undertextad. Men hur är den 

undertextningen då? Troligtvis inte fullt så genomtänkt som dubbningen skulle kunna blivit. 

Jag har försökt letat upp om Star Wars filmen släpptes på dvd dubbad, men utan resultat. 

Simpsons filmen däremot finns på dvd med möjlighet att höra dubbningen. Jag testade detta, 

men reagerade på de konstiga rösterna direkt, då jag växt upp med de speciella Simpsons 

rösterna är det svårt att höra andra röster istället. Jag valde också att testa Bartrinas teorier att 

ha både undertextning och dubbning igång samtidigt. Resultatet blev att jag inte märkte någon 

större skillnad, utan mer störde mig på att undertextningen var osynkroniserad med talet. 

Detta beror troligtvis på att jag är ovan vid att se en textremsa vid en dubbad version. 

Jag valde även att se på Becky Richards regerar på SVT:s Barnkanal när den sändes under 

sommaren 2012. Jag var spänd och nervös inför att se klippen med dubbarnas röster efter 

varandra i ett stycke, då jag bara hört dem en och en i studion. Tyvärr hade jag bara tålamodet 

att se några av avsnitten, då jag insåg att det inte var lika roligt som i studion och att jag störde 

mig på läppsynkningen. Detta inser jag nu var märkligt, då jag i studion var helt övertygad om 

att alla klaffar följdes och att jag vid flera tillfällen reagerade positivt angående 

läppsynkningen. Vad detta beror på är troligtvis på grund av att det är en live-action, att jag är 

ovan och inte hade det tålamod som krävdes. 

Jag vill här ta upp skillnaderna mellan Sanchez studio och Dubbermans studio, Sanchez 

studio översätter själva medan Dubberman anställer en frilansare, Maria. Sanchez studio 

översätter till undertextning som har ett större behov av att följa tidskoden, jämfört med Maria 
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som har en friare tolkning och är mer fri i sitt språkanvändande som dubbningsöversättare. 

Det Sanchez och Maria har gemensamt är att de båda gör någon form av direktöversättning, 

vilket i Sanchez fall kallas för en generell översättning och i Marias fall en egen översättning. 

Gemensamt är även användandet av externa källor, där Sanchez studio tar hjälp av en 

språkkunnig och Maria tar hjälp av en ämneskunnig. Översättningen hos Dubberman går från 

engelskt manusskript, skriftspråk genom Marias egen tolkning, som kan ses som talspråk. Via 

Dubberman och Dub-IT blir Marias översättning åter igen manuskript, skriftspråk för att 

dubbaren sedan ska röstskådespela, då igen talspråk. Samtidigt hos Sanchez studio är 

översättningen hela tiden skriftspråksbaserad för att i slutfasen bli talspråksbaserad, då för 

underhållningsvärdet. 

Jag vill även sammanfatta forskarnas åsikter, för att se skillnader och förstå olikheterna samt 

se vart de kommer överrens. Jag har tagit upp att översättningen generellt kräver kunskap om 

teknik, språk och kultur. Med detta ska man skapa förståelse och se till att inte få onödiga 

reaktioner från publiken. Undertextning är enligt många av forskarna mer trovärdigt 

originalet, men samtidigt saknar denna process mycket av de aspekter målspråket har i kultur, 

miljö och grammatik. Dagens undertextning ses även som mer lik talspråk än skriftspråk, då 

den har mer underhållningsvärde än grammatiskt värde för publiken. Dubbningen anser 

forskarna därför som mer fri och får målspråket att bli mer levande.  

Att man som i Dubbermans fall måste genomgå först tolkning från skriftspråk till talspråk, för 

att skriva och läsa högt genom dubbningsprocessen är ytterligare svårigheter översättarna 

kämpar med. Många av dubbarna väljs utefter personlighet och röst för att skapa rollen som 

originalskådespelaren spelar, detta kan vara dialektalt och olika röstlägen. Exempelvis kan en 

svag röst inte spelas av en stark röst och tvärtom för då är syftet av karaktären borta och detta 

anses ganska lönlöst och irriterande. Samtidigt kan något sådant vara berikande och roligare 

vid dubbningar av exempelvis tecknad film, för att få fördomar att försvinna. 

Jag hoppas att jag med denna uppsats har väckt en reflektion och en förståelse av vad 

dubbning innebär. Jag ser gärna att min uppsats bidrar till mera forskning kring svenskarnas 

syn på dubbning och vill gärna se hur reaktioner av min uppsats slutsatser och forskning 

bidrar till mer dubbning.  
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Bilaga – Futurama- undertextningsöversättning 

Under årsskiftet 2011-2012 valde jag att påbörja en egen översättning med resultatet 

undertext. Jag utgick från teoriböckerna samt det material jag samlat under mina första 

observationer med en frilansande översättare, vid namn Maria. Utifrån detta samlade material 

lärde jag mig begrepp och hantering av materialet, vilket var till stor hjälp i min 

översättningsprocess. Syftet med att göra en undertextningsöversättning var därmed att jag 

ville utveckla min egen fältstudie och samtidigt fördjupa mig hur en översättare jobbar.  

Jag påbörjade en översättningsprocess av serien Futuramas avsnitt A Clockwork Origin 
39

. 

Serien är skapad av Matt Groening, även skapare av The Simpsons. Futurama avsnittet hade 

ingen undertext och jag hade inte något manuskript till hjälp när jag påbörjade översättningen. 

Jag valde Futurama för att jag följt serien länge och valde att ta just detta avsnitt då jag finner 

det vara ett av de roligaste och mest lärorikaste avsnitten i serien. För att påbörja min 

översättning valde jag snabbt att gå igenom avsnittet igen och skriva in dialogen i ett Word-

dokument, för att sedan översätta rakt av, utan tanke på meningsuppbyggnad och ord. 

Efter ytterligare observationer hos Maria valde jag, utifrån detta fältstudie-material, göra ett 

dubbningsmanuskript. Jag gjorde en tabell i Word där jag skrev in tidskod, vem som sa vad 

och repliker. Tidskod är den tid som avsnittet är inspelat i, exempelvis sker en dialog 00:20 

med att en karaktär säger ”För det första – ducka!”. Sedan gick jag igenom språket och film-

materialet en gång till, där jag ändrade i meningsuppbyggnad, ordformuleringar och 

omskrivningar. Denna översättning tog cirka tio timmar.  

Efter detta satte jag in film-materialet i programmet Windows Movie Maker. Detta program 

är inte optimalt när det gäller att utforma en undertext, då programmet är utformat till en 

användare som endast behöver ett program för att klistra ihop sina egna hemgjorda filmer, 

vilket ledde till ett mer tidskrävande jobb för min del. Allt det jag översatt i mitt manuskript 

fick inte längre plats i undertexten, återigen fick jag gå igenom meningsuppbyggnaden och 

dessutom komprimera meningarna. Jag valde även att göra en synkroniserad undertextning, 

baserat på Georgakopoulous forskning. Denna form av undertextning tog ytterligare sju 

timmar att genomföra. Totalt lade jag ner 17 timmar på denna översättningsprocess. 

Resultatet visades upp i samband med en utställning som skedde under maj 2012. På denna 

utställning visades även fotografier av dubbarna samt en kort version av min fältstudie upp. 
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