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Undertexter till olika slags televisionsprogram och filmer utgör en avsevärd del av de texter 

som man läser dagligen. Undertexterna har således en stor inverkan på läskunnigheten. (Tveit 

2004:11; Vertanen 2007:149; Suomen Journalistiliitto 2012 [www]) Likaså har undertexterna 

inverkan på kunskaper i främmande språk. Genom att titta på utländska filmer och program 

lär man sig dialogens språk – det vill säga främmande språk – utan att det märks. (Kinnunen 

2012 [www]) Sant är också att undertexterna är en viktig del av tittarupplevelsen, och dessa 

medverkar i hur man bedömer tv-serier eller filmer som man tittar på: var den bra, 

komplicerad, rolig, tråkig eller någonting annat? Jag fängslas av hur man gör undertexterna 

och vad som händer inom denna bransch. Det har varit så ytterst intressant att göra 

undertexter de gånger som jag haft chansen till det under mina studier att jag inte kan förneka 

att det skulle vara fint att arbeta med det, eller varför inte ha det som en hobby? 

Undertextning är egentligen på riktigt en hobby för somliga. I denna pro gradu-avhandling 

undersöker jag de undertexter som dessa somliga gör som sin fritidssysselsättning och 

publicerar ute på Internet. Dessa undertexter kallas för amatörundertexter.  

 

Amatörundertexter används flitigt; till exempel från Internetsidor av en gemenskap för 

amatörundertextare DivX Finland har man laddat ner undertexterna sammanlagt drygt 33 

miljoner gånger till olika program och filmer under tidsperioden från året 2003 till mars 2015 

(Subiarkisto 2014a [www]). Från en motsvarande svensk gemenskap divXsweden har man 

laddat ner drygt 3 miljoner undertexter under samma tidsperiod (Papageno 2015 [muntl.]). 

Undertexter av DivX Finland har också använts av Netflix, en uthyrningsservice för filmer och 

tv-serier, om än utan tillstånd av DivX Finland (Nurmio 2012 [www]). Netflix har också 

uttalat sig att vara intresserade av att i framtiden använda amatörgrupper för att skaffa 

undertexter till sitt programutbud (av-kaantajat.blogspot.fi 2012 [www]). Dessutom berättade 

Papageno (2014 [muntl.]) som är en av de som driver divXsweden, en gemenskap för 

amatörundertextare som finns i Sverige, att amatörundertextare har sett sina 

översättningslösningar och undertexter på tv. Det har väckts frågor om man har snott 

amatörundertexter också i Sverige, fast liksom Papageno (ibid.) påpekat kan man inte bevisa 

detta. Som det framgår ovan kan det hända att man nuförtiden läser amatörundertexter på 

officiella och vardagliga programutbud. 

 

1 INLEDNING 
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Baserat på dessa fakta om amatörundertexter och i vilken utsträckning de används nuförtiden 

är det motiverat att ta reda på hurdana amatörundertexterna är, och om de är olika i jämförelse 

med undertexter gjorda av professionella översättare. I denna avhandling är jag ute efter att ta 

reda på det. Om amatörundertexter blir aktuella i framtiden i officiella service liksom Netflix, 

är det viktigt att ha mer kunskap om amatörundertexter och amatörundertextning. Information 

om undertexternas egenskaper skulle ge användarna de nycklar som behövs för att kunna 

uttrycka vilka egenskaper som uppskattas mest i undertexterna.  
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Syftet med denna pro gradu-avhandling är att undersöka om och hur mycket 

amatörundertextare förkortar originaldialogen i undertexterna med hjälp av utelämningar och 

hurdana undertextningskonventioner används i amatörundertexter. Syftet är ytterligare att 

jämföra amatörundertexter med professionella undertexter och därigenom visa om 

utelämningsfrekvenser och konventioner i amatörundertexterna skiljer sig från de som man 

möter i professionella undertexter. Huvudvikten ligger i följande tre frågor: 

 

1) Har amatörundertextare förkortat originaldialogen med hjälp av utelämningar i 

undertexterna? 

2) Finns det skillnad i hur mycket amatörundertextare har utelämnat av 

originaldialogen jämfört med professionella översättare?   

3) Följer amatörundertexter de konventioner som är i bruk i professionella 

undertexter eller kan amatörundertextare anses använda egna konventioner?  

 

Med utelämningar avser jag totala reduktioner, det vill säga bortfall av semantiska 

konstruktioner så att tittaren inte har möjlighet att läsa ut den utelämnade betydelsen i 

textkontexten. I frågan om undertexter är det ofta möjligt för tittarna att genom bild- eller 

ljudkontexten få den information som det utelämnade uttrycket bär. Således är det ofta frågan 

om semantiska bortfall endast om man bortser från ljud och bild i filmerna. (Se även Koljonen 

1997:66.) 

 

Undertexterna kritiseras lätt av tittarsidan för att undertextarna har utelämnat information som 

finns i originaldialogen. Tittarna kan anse att detta är orättvist för de som inte kan 

originalspråket. (Se även Koljonen 1997:65.) Kritiken kan bero på bristande kunskaper om 

hur undertexterna blir till – det vill säga att det ofta är ett måste att förkorta originaldialogen 

för att göra undertexterna tillräckligt täta så att tittaren hinner läsa dem och titta på vad som 

händer i bilden. Det är intressant att ta reda på om amatörundertextarna har beaktat behovet 

att göra utelämningar fast de inte gör undertexter till sitt yrke och inte har utbildning i 

översättning och undertextning (se avsnitt 6.1). 

 

Konventioner, eller mer specifikt undertextningskonventioner, innebär för sin del egenskaper 

som förväntas vara gemensamma för alla undertexter. Exempel på konventioner är 

2 SYFTE 
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användning av streck i början av skilda talturer inom samma textblock för att markera att 

talaren ändras samt kursivering av vissa undertextbitar (Vertanen 2007:155, 170). I denna 

avhandling undersöker jag konventioner som gäller undertexternas utformning, användning 

av skiljetecken samt liggtiderna och insättningslängderna. Användning av skiljetecken 

betyder i detta samband sådan användning som är kännetecknande för undertextning och 

skiljer sig från traditionell användning av skiljetecken i litteraturen.  

 

Jag har valt att undersöka och lyfta fram utelämningar och konventioner framför andra likväl 

möjliga forskningsämnen, som till exempel översättning av kulturbundna uttryck och 

företeelser, på grund av att förkortning i form av utelämningar samt konventioner förefaller 

att vara typiska egenskaper hos undertextning och dessa skiljer undertextning från annan slags 

översättning. Därigenom är det motiverat att låta utelämningar och konventioner stå som en 

utsiktsplats i amatörundertexterna. Meningen med jämförelserna mellan amatörundertexterna 

och undertexterna gjorda av professionella översättare är att undersöka om 

amatörundertexterna skiljer sig från professionella undertexter och således inte att bestämma 

om ena typen av undertexterna är bättre.  
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I detta kapitel presenterar jag det material som jag använder i undersökningen. Materialet 

utgörs av både amatörundertexter och professionella undertexter till två olika filmer. Jag 

kompletterar undersökningens teoribakgrund med enkäter för medlemmar i gemenskaperna 

för amatörundertextare samt enkäter för undertextare som gjort undertexterna till materialets 

filmer. Jag studerar ytterligare Internetsidor av gemenskaperna för amatörundertextare och 

dessa Internetsidor kan betraktas som stödmaterial i undersökningen. 

 

Vid val av undertexter har jag beaktat att amatörundertextning är en tämligen ny företeelse 

som har utvecklats snabbt under det senaste årtiondet. På grund av detta måste 

amatörundertexterna vara gjorda under de närmaste åren (inte före året 2008) för att 

avhandlingens resultat skulle kunna bli verklighetsenliga och aktuella. Årtalet 2008 är en 

kompromiss för att ge ett ungefär sex till sju års spelrum för valet av filmer. Detta spelrum har 

varit viktigt därför att det visade sig vara svårt att hitta undertexter som kunde bekräftas att 

vara gjorda av en professionell översättare och vilka därefter kunde användas som 

jämförelsematerial till amatörundertexter till samma filmer. 

 

Den största frågan som har styrt valet av hela materialet är hur jag skulle kunna vara säker på 

om de professionella undertexterna verkligen är gjorda av professionella översättare. 

Nuförtiden har undertextarnas arbetsförhållanden och undertexternas kvalitet varit under 

diskussion (se t.ex. Díaz Cintas 2005:4f. [www]; Kenttä 2012 [www]; Wikström 2013 

[www]; Sandström 2014). Man kan inte vara säker på under vilka förhållanden översättaren 

har gjort undertexterna: Hurdan är lönen? Har man haft tillräckligt tid för att göra 

översättningsarbetet? Man kan inte heller veta säkert om det har varit en professionell 

översättare alls som gjort undertexterna som till exempel i frågan om Netflix-fallet, vilket jag 

berättade om i kapitel 1. Frågan om professionalitet har fått olika lösningar för finska och för 

svenska undertexters del (läs mer i avsnitt 3.2). 

 

Under jakten efter material märkte jag att många av de nyaste amatörundertexterna är gjorda 

till skräckfilmer och av personliga skäl kunde jag inte välja dessa som material. Det har 

således funnits följande tre kriterier som styrt valet av materialet:  

 

 

3 MATERIAL  
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1) Amatörundertexter måste vara gjorda under året 2008 eller efter. 

2) Professionella undertexter måste vara möjliga att bekräftas vara gjorda av en 

professionell översättare. 

3) Av personliga skäl kan undertexterna inte vara gjorda till en skräckfilm.  

 

Av tabell 1 nedan framgår undersökningsmaterialet i sin helhet. 

 

Tabell 1: Materialet. 

 
Amatörundertexter: Professionella undertexter: 

filmen: Outlander 

originalspråk: engelska 

undertexter: på finska 
textad av amatörundertextarna juzkaaz, jukoliste, 

Matti_, MizNiz, neohifk, myttyli och masa_90 för 

DivX Finland  

Undertexterna är utgivna i februari 2009. 

Textfilen är tillgänglig på Internet i Subiarkisto av 

DivX Finland. 

filmen: Outlander 

originalspråk: engelska 

undertexter: på finska 
textad av freelance-översättaren Mika Metsäpelto 

för Yle 

Filmen har visats på Yle TV2 19.4.2014. 

Denna version finns inspelad hos skribenten. 

filmen: Lone Survivor 

originalspråk: engelska 

undertexter: på svenska 

textad av amatörundertextarna Papageno, 

Snowpatrol, Nemooo och Berguv för divXsweden  

Undertexterna är utgivna i april 2014. 
Textfilen är tillgänglig på Internet på Undertexter-

forumet av divXsweden. 

filmen: Lone Survivor 

originalspråk: engelska 

undertexter: på svenska 

textad av Jonas Fåhraeus för DVD:n distribuerad 

av Futurefilm 
DVD:n har utkommit i juni 2014. 

Enkäterna för 

 Gemenskapsmedlemmar på DivX Finland: bilaga 1A 

 Gemenskapsmedlemmar på divXsweden: bilaga 1B 

 Amatörundertextare av Outlander: bilaga 2A 

 Amatörundertextare av Lone Survivor: bilaga 2B 

 Mika Metsäpelto (den professionella undertextaren av Outlander): bilaga 3A 

 Jonas Fåhraeus (den professionella undertextaren av Lone Survivor): bilaga 3B 

 

 

 

3.1 Amatörundertexter 

 

Amatörgjorda undertexter är det huvudsakliga materialet i denna avhandling. Till vänster i 

tabell 1 ovan står amatörundertexterna. Materialet innehåller finska amatörundertexter till 

filmen Outlander och svenska amatörundertexter till filmen Lone Survivor.  

 

Materialets ursprungliga språk, med andra ord källspråk, är engelska. Källspråket för både 

finska och för svenska undertexter blev engelskan därför att det visade sig vara omöjligt att 
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hitta finska amatörundertexter till svenska filmer eller tvärtom. Om man studerar 

undertextarkiven av gemenskaperna är det uppenbart att amatörundertextare översätter 

huvudsakligen engelskspråkiga filmer och serier (se DivX Finland 2015 [www]; divXsweden 

2015c [www]).  

 

Filmen Outlander har blivit undertextad av sju amatörundertextare – juzkaaz, jukoliste, 

Matti_, MizNiz, neohifk, myttyli och masa_90 – så att var och en har haft sin egen del av 

filmen att översätta. Dessa amatörundertextare hör till en finsk gemenskap för 

amatörundertextare, DivX Finland. Amatörundertexterna till denna film har man utgivit i 

februari 2009. Textfilen med undertexterna finns tillgänglig på Internet på den fristående 

webbplatsen Subiarkisto som DivX Finland använder som publiceringskanal för sina 

undertexter. 

 

Filmen Lone Survivor är också undertextad som grupparbete. Den är undertextad av fyra 

amatörundertextare under pseudonym Papageno, Snowpatrol, Nemooo och Berguv. Dessa 

undertextare har gett ut undertexterna inom en svensk gemenskap för amatörundertextare, 

divXsweden, i april 2014. Textfilen återfinns på Internet på Undertexter-forumet av 

divXsweden. 

 

DivX Finland är grundat år 2003 och till gemenskapen hör drygt 26 000 medlemmar (DivX 

Finland 2014a [www]). DivXswedens nuvarande forum är grundat tillika år 2003 och till 

divXsweden hör drygt 74 000 medlemmar (divXsweden 2015a [www]; Papageno 2015 

[muntl.]). DivX Finland erbjuder drygt 10 600 undertextfiler (Subiarkisto 2014a [www]). På 

divXsweden finns för sin del drygt 1 300 undertexter (divXsweden 2015b [www]). Siffrorna 

är hämtade i mars 2015. Jag har valt DivX Finland och divXsweden med deras undertexter 

som undersökningsmaterial på grund av att dessa gemenskaper verkar vara mest engagerade 

till undertextning bland de gemenskaper eller webbplatser som ger ut undertexter och vilka 

jag har hittat med hjälp av sökningar med Google. På Internetsidorna av DivX Finland och 

divXsweden ger man råd över undertextning och sidorna innehåller diskussioner om 

undertextning samt har bestämda regler för vem som kan lägga upp sina undertexter på 

gemenskapernas sidor. Som jämförelse kan nämnas till exempel undertexter.se där vem som 

helst kan lägga upp sina undertexter. På denna sida ger man inte några råd om hur det går till 

att undertexta. Under min sökning efter material upptäckte jag också att man har tagit en 
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avsevärd del av undertexterna på undertexter.se från divXsweden och satt sina egna namn på 

dem. 

 

Jag studerar de bitar som har blivit översatta av de amatörundertextare som har svarat på 

enkäten. Således studerar jag sammanlagt 213 amatörundertextblock av filmen Outlander. 

Dessa 213 undertextblock motsvarar ungefär 45 minuter i filmen som i sin helhet är en timme 

och 50 minuter lång. Av filmen Lone Survivor undersöker jag en timme som innehåller 

ungefär 400 amatörundertextblock. Filmen är i sin helhet två timmar lång och således 

omfattar undersökningen hälften av filmen. I avsnitt 6.4 berättar jag om hur undertextarna har 

indelat filmerna i bitar mellan de som har deltagit undertextningen. Jag studerar ytterligare om 

det finns råd och regler angående utelämningar och konventioner på Internetsidorna av 

gemenskaperna för amatörundertextare. 

 

Amatörundertexterna är textfiler, och filmen, det vill säga videofilen, måste laddas ner för sig. 

Laddning av undertexterna är fri och amatörundertextarna och gemenskaperna tjänar inte 

pengar med sin verksamhet (Careen-Kauppi 2008:41 [www]). Gemenskaper för 

amatörundertextning delar inte ut filmer eller program utan endast undertextfiler (se även 

Polso 2013:22). Gemenskaperna är mycket noggranna med att deras Internetsidor inte ska 

innehålla chatdiskussioner eller andra omnämnanden om Internetsidor eller datorprogram 

genom vilka man kan ladda ner filmer (se DivX Finland 2013 [www]; divXsweden 2014a 

[www]). Trots att amatörundertextare på detta sätt vill undvika att bli kopplade till 

piratverksamhet, bryter amatörundertexter som distribueras på nätet mot upphovsrättslagen. 

Det är tillåtet att skapa och skriva undertexter till egen användning men undertexterna blir 

olagliga ifall de delas ut så att de kan laddas ner av andra användare och om man inte har bett 

om lov för undertextning av verket samt för publicering av undertexter. Lov för denna slags 

verksamhet skall bes av den som har copyrighten för filmen eller programmet. (Mäkelä 2013 

[www]) Med andra ord bryter undertexter som distribueras på nätet mot upphovsrätten av 

verkets innehavare. Det är inte heller lagenligt att kopiera eller ladda ner verk från olagliga 

källor (Kopiosto 2013 [www]). Således är både amatörundertextarnas verksamhet och 

nerladdning samt användning av amatörgjorda undertexter brott mot upphovsrättslagen. Trots 

detta vill jag ändå ta en objektiv ställning till amatörundertexter. 
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3.2 Professionella undertexter 

 

Professionella undertexter används i jämförelse med amatörundertexter. De professionella 

undertexterna står till höger i tabell 1 ovan. I materialet ingår professionella finska undertexter 

till filmen Outlander och professionella svenska undertexter till filmen Lone Survivor.  

 

Jag har velat få som en del av materialet en film som visas på Yles (Yleisradio Oy) kanal med 

undertexter gjorda som Yles uppdrag. Genom detta val har jag velat bli säker på att de 

professionella undertexter som jag använder som material verkligen är gjorda av en 

yrkeskunnig översättare och under bra arbetsförhållanden. Yle är i detta skede den enda 

arbetsgivaren i Finland som har kommit överens om och fortfarande följer kollektivavtalet 

Yhtyneet som innehåller till exempel bestämda kriterier för löneräkning (Suomen kääntäjien ja 

tulkkien liitto 2013 [www]). Man kräver bra kvalitet av Yles programutbud; Yle styrs av 

Kommunikationsministeriet och är ett aktiebolag med sin grund på public service, med andra 

ord är Yle i allmänhetens tjänst (mer om Yle i Yle 2013 [www]). Man anser det viktigt att 

undertexter på Yle fyller språkriktighetens regler; till exempel har finska modersmålslärare 

kritiserat Yles tidigare beslut att lämna bort punkter i slutet av meningar. Yle beaktade 

kritiken och skiljetecknet fick vara kvar för att inte negativt påverka finska ungdomars 

kunskaper om skrivregler. (Vertanen 2007:154f.)  

 

Förutom att de professionella finska undertexterna måste vara gjorda av Yles egna översättare 

eller av en freelance-översättare som arbetar för Yle måste det finnas amatörundertexter till 

samma film. Liksom det framgår av tabell 1 ovan, har filmen Outlander med dess finska 

undertexter blivit det finskspråkiga materialet till denna avhandling. Undertexterna är gjorda 

av freelance-översättaren Mika Metsäpelto för Yle. Filmen har visats på Yle TV2 den 19 april 

2014 och då har jag inspelat filmen för att kunna använda den som material. 

 

Att hitta svenska undertexter var svårt. Den svenska motsvarigheten till Yle skulle ha varit 

SVT (Sveriges Television AB). Det finns ändå inte så många program i SVT:s programutbud 

som skulle ha passat för denna avhandling och som finns tillgängliga utomlands (såsom i 

Finland) i SVT Play webb-tv eller på Svenska Yles tv-kanal Yle Fem som visar SVT:s program 

dagligen i Finland (se SVT Play 2014 [www]; Svenska Yle 2014 [www]). Således bestämde 

jag mig för att inte vänta på att någon i detta skede lämplig film skulle komma fram i dessa 

och började söka efter det svenska undertextningsmaterialet ur DVD-utgåvor istället. Jag hade 
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stora svårigheter i att få reda på undertextare för olika DVD-utgåvor. Av en slump och efter 

flera efterfrågningar om undertextare lyckades jag hitta en film som har fått sina svenska 

undertexter genom översättningsbyrån Svensk Medietext. Denna översättningsbyrå fäster 

uppmärksamhet vid den svåra situation som gäller undertextningsyrket nuförtiden. Svensk 

Medietext vill se till att undertextare arbetar under bra arbetsförhållanden och -villkor och 

därigenom kan uppnå bra kvalitet i sina undertexter (Svensk Medietext 2012a [www]). 

Svensk Medietext gör undertexter bland annat för SVT och TV4-gruppen, 20th Century Fox 

och Disney Sverige (Svensk Medietext 2012b [www]). Som material har blivit filmen Lone 

Survivor. De svenska undertexterna till den är gjorda av Jonas Fåhraeus. DVD-utgåvan är 

publicerad i juni 2014 och den är distribuerad av Futurefilm. Jag har köpt DVD:n för att 

kunna använda den i denna avhandling.  

 

 

3.3 Filmer 

 

Både serier och filmer undertextade av amatörer finns tillgängliga. Jag har beslutit mig att 

använda en film för då har jag kunnat bekanta mig med verket i sin helhet. Om jag hade valt 

en serie så skulle det ha varit bäst att använda en serie som är bekant för mig eller välja de 

första avsnitten från en series början för att eventuella hänvisningar till tidigare handlingar 

inte skulle ha orsakat missförstånd och därigenom felaktiga tolkningar i analysen av 

undertexterna. 

 

Handlingarna i Outlander utspelar sig på vikingatiden i Norge. I huvudrollen spelar Jim 

Caviezel mannen Kainan från en annan värld i yttre rymden. Kainan störtar ner på jorden och 

tappar bort monstret Moorwen i samma olycka. Efter detta börjar vikingarna och Kainan 

tillsammans en kamp för att förinta monstern. Filmen har haft sin premiär i juli 2008. (IMDb 

2013 [www])  

 

Lone Survivor baserar sig för sin del på det äkta livet. Den berättar om fyra amerikanska Navy 

SEAL-soldater som sänds ut i jakt efter Taliban ledaren Ahmad Shah för att fånga eller döda 

honom på grund av de attacker som han ordnat. SEAL-gruppen hamnar under Talibans 

bakhåll under sin färd i Afghanistan. Endast en av de fyra SEAL-soldaterna – Marcus Luttrell 

spelad av Mark Wahlberg – rider ut drabbningar med Talibanerna. (IMDb 2014b [www]) 

Filmen har haft sin premiär i december 2013 (IMDb 2014a [www]). 



14 
 

3.4 Enkäter 

 

Sist i tabell 1 står enkäter som jag använt för att få information om amatörundertextning och 

undertextare av filmerna Outlander och Lone Survivor. Det finns tre typer av enkäter: 

allmänna enkäter för gemenskapsmedlemmarna på DivX Finland (bilaga 1A) och divXsweden 

(bilaga 1B), enkäter för amatörundertextare av materialets filmer (bilagorna 2A och 2B) och 

enkäter för de professionella undertextarna av materialets filmer (bilagorna 3A och 3B).  

 

De allmänna enkäterna för gemenskapsmedlemmarna är likadana både för amatörundertextare 

på DivX Finland och för amatörundertextare på divXsweden (se bilagorna 1A och 1B). 

Frågorna i dessa enkäter handlar bland annat om amatöröversättarnas språkkunskaper och 

kunskap i översättning samt erfarenhet i undertextning. Jag har också bett 

amatörundertextarna att berätta om vilka egenskaper som de anser att utgör bra undertexter 

samt att ge orsaker till varför de vill göra undertexter som fritidssysselsättning och distribuera 

dem ute på nätet. Dessa enkäter är ämnade för att komplettera beskrivningen av 

amatörundertextning i avsnitt 6.3 och 6.4. 

 

På DivX Finland har gemenskapens huvudadmin (den som driver gemenskapen) Otukka 

publicerat enkäten på ett slutet forum där de mest aktiva gemenskapsmedlemmarna har 

kunnat svara på enkäten. Svaren har de skickat till mig per e-post. På divXsweden har 

Papageno (en av de som driver gemenskapen) frågat på divXswedens interna forumdelar om 

det finns några som skulle vilja svara på enkäten. Undertextarna på divXsweden har tillika 

skickat sina svar till mig per e-post. Sju amatörundertextare har svarat på enkäten från DivX 

Finland och två från divXsweden. 

  

Utöver dessa allmänna enkäter för gemenskapsmedlemmarna har jag enkäter för de 

amatörundertextare som har undertextat Outlander (bilaga 2A) och för de som undertextat 

Lone Survivor (bilaga 2B). Ytterligare finns det enkäter för de professionella undertextarna, 

med andra ord för Mika Metsäpelto, undertextaren av Outlander (bilaga 3A) och Jonas 

Fåhraeus, undertextaren av Lone Survivor (bilaga 3B). Frågorna i alla dessa enkäter handlar 

om undertextarnas språkkunskaper samt utbildning i och erfarenhet om 

översättning/undertextning samt hurdant det har varit att översätta filmen i fråga. Frågorna är 

ämnade för att ta reda på hurdana översättare bakom undertexterna är. Är man professionell? 

Vad innebär amatör- och professionell översättning i denna studie? Skiljer sig 
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amatörundertextare från professionella undertextare när det gäller utbildning i yrket? 

Ytterligare har enkäterna haft syftet att ta reda på hur undertexterna har blivit till.  

 

Jag har skickat enkäterna till amatörundertextarna av materialets filmer som personliga 

meddelanden på Internetsidorna av både DivX Finland och divXsweden. Jag har fått svaren 

genom samma meddelandefunktion. För att kunna skicka personliga meddelanden och för att 

kunna få större rättigheter till att se innehållet på Internetsidorna av gemenskaperna har jag 

registrerat mig som medlem till båda gemenskaperna. Av amatörundertextarna av filmen 

Outlander har tre svarat liksom av amatörundertextarna av Lone Survivor. Med de 

professionella undertextarna har jag varit i kontakt per e-post gällande enkäterna och båda har 

svarat på enkäten. Jag berättar svaren i avsnitt 6.1.   
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4 METOD 

 

I de följande avsnitten berättar jag om hur jag har gått tillväga i denna avhandling med 

analysen av utelämningar och konventioner. Först berättar jag i avsnitt 4.1 om hur jag har 

möjliggjort analysen. Efter detta följer belysning över analysmetoderna för 

utelämningstyperna och konventionerna i avsnitten 4.2 och 4.3. Sist i avsnitt 4.4 berättar jag 

hur jag har behandlat svaren på enkäterna. Jag har inte haft någon särskild analysmetod för 

undersökningen av amatörgemenskapernas Internetsidor utan dessa bör anses mer som källor 

för extra information om amatörundertextarnas sätt att göra utelämningar och följa 

konventionerna. 

 

 

4.1 Första steget inför analysen 

 

Jag har börjat undersökningen med att titta på filmerna med de professionella undertexterna. 

På grund av att amatörundertexterna är avsedda för att användas med piratversioner av filmer 

har jag inte kunnat infoga amatörundertexterna direkt i bilden. Det skulle ha varit oetiskt att 

ladda ner filmer från olagliga källor för att sedan användas i denna avhandling.  

 

Det andra steget innan själva analysen har kunnat börja har varit att ordna undertexterna med 

originaldialogen i tabeller. Jag har gjort en tabell för båda filmerna så att dialogen samt 

textblock och tidkoder ur amatörundertexterna och motsvarande textblock och tidkoder ur 

professionella undertexter står bredvid varandra. På detta sätt har också Ivarsson (2007:38 

[www]) gjort i sin undersökning om amatör- respektive professionella undertexter. Ett utdrag 

av tabellen för filmen Lone Survivor finns i bilaga 4. Varje undertextblock har sin egen ruta i 

tabellen så att man ser hur undertextarna har indelat texten i olika undertextblock som syns i 

filmbilden. Tabellerna har varit till stor hjälp i analysen. Det har varit lätt att jämföra 

undertexterna med varandra och se om det finns olikheter då de har varit samlade bredvid 

varandra.  

 

Som sagt är amatörundertexterna textfiler skilda från filmen och således har dessa varit 

användbara som sådana i utformningen av tabellen. De professionella undertexterna har jag 

fått från Mika Metsäpelto och Jonas Fåhraeus per e-post som .pac-filer, och tack vare detta 

har jag sluppit att skriva undertexterna block för block från filmbilden. Jag har inte heller 



17 
 

behövt skriva ner hela dialoger själv utan jag har lyckats hitta en transkription av filmen Lone 

Survivor på Internet (se Springfield! Springfield! 2015 [www]). Transkriptionen är skriven av 

två amatörer, möjligen fans av filmen. Till Outlander finns det inte en likadan transkription 

men jag har använt som hjälpmedel engelskspråkiga amatörgjorda undertexter från Internet. 

Jag har kompletterat både transkriptionen och de engelska amatörundertexterna då jag har 

tittat på filmerna om det har fattats några ord eller yttranden. 

 

 

4.2 Utelämningar – analysmetoder 

 

Förkortning av dialogen i undertexter har studerats i flera undersökningar. Som exempel kan 

nämnas undersökningar av Kovačič (1994 [www]), Koljonen (1997), Ingo (1999) och 

Bogucki (2004 [www]) samt pro gradu-avhandlingar av flera studerande som till exempel 

Tirkkonen (1999 [www]), Granat och Salmela (2006) och Muhonen (2007 [www]). 

Förkortning i amatörundertexterna och amatörundertextning överhuvudtaget har studerats i 

mindre grad. Jag har hittat en undersökning som behandlar förkortning i amatörundertexterna 

vid sidan av huvudsyftet att studera undertexternas kvalitet. Denna är Ivarssons (2007 [www]) 

magisteruppsats.  

 

Man har använt både kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka förkortning. En 

kvantitativ undersökning är Ivarssons (ibid.) uppsats, där han har studerat förkortning genom 

att räkna strukturell och semantisk ekvivalens, med andra ord likhet, mellan dialoger och 

undertexterna med hjälp av Merkels och Lomheims klassificeringsmetoder. Granat och 

Salmela (2006) har för sin del utnyttjat kvalitativa metoder för att undersöka hurdan 

komprimering man kan hitta i tv-översättning av intervjuinslagen i nyheter. De har utnyttjat 

Koljonens (1996) och Ingos (1999) undersökningar vid klassificeringen av 

komprimeringsstrategierna. Min avhandling är en kvantitativ studie om utelämningar i 

undertexterna. Undersökningsmaterialet (dvs. undertexterna) är kvalitativt till sin natur och 

jag klassificerar utelämningarna med hjälp av Koljonens (1998 [www]) mönster om olika 

utelämningstyper i undertexter (se kapitel 7). Med andra ord räknar jag hur mycket 

undertextarna har utelämnat olika typer av språkliga element (ord och längre yttranden) vid 

undertextningen. Jag har valt Koljonens (ibid.) klassificering som basis för min undersökning 

på grund av att klassificeringen innehåller de element som vanligen utelämnas i undertexterna 

(se Koljonen 1998:115). 
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Jag har inlett analysen av utelämningar genom att jag har gått djupt in i käll- och måltexten, 

studerat ett undertextblock åt gången med tanke på hur undertexterna skiljer sig från 

originaldialogen och om undertextarna har lämnat bort delar av dialogen i undertexterna. På 

detta sätt har jag kunnat identifiera olika typer av utelämningar. Jag studerar de inbördes 

relationerna av klasserna och om det finns skillnader mellan amatör- och professionella 

undertextare i vilken utsträckning dessa har gjort olika typer av utelämningar. Jag studerar 

utelämningarna endast i undertexterna till Lone Survivor eftersom det visade sig att vara 

tämligen svårt eller omöjligt för mig att undersöka finska undertexter med inte så bra 

grammatikkunskaper i finska språket som jag har i ämnet nordisk filologi. 

 

 

4.3 Konventioner – analysmetoder 

 

Konventionsanvändning beskrivs i artiklar och undersökningar om undertextning (t.ex. 

Ivarsson & Carroll 1998; Tveit 2004; Vertanen 2007) men har ändå studerats i lägre grad. 

Díaz Cintas (2005 [www]) har studerat nya konventioner i DVD-undertexter och Cerón (2001 

[www]) har gjort en undersökning om interpunktionskonventioner i undertexter. Ivarsson 

(2007 [www]) och Careen-Kauppi (2008 [www]) har studerat användning av vissa 

konventioner i amatörundertexter, båda som en del av huvudsyftet att studera kvaliteten i 

amatörundertexterna. 

 

Analysen av konventionerna har jag inlett genom att identifiera olika typer av utformning och 

användning av skiljetecknen i materialet. Jag har också räknat insättningslängderna (dvs. 

antalet tecken) och liggtiderna på basis av tidkoderna av undertexterna i varje textblock. Efter 

dessa steg har jag kunnat analysera om det finns skillnader mellan konventionerna i 

amatörundertexterna och i de professionella. Genom hela analysen undersöker jag hur de 

konventioner som finns i materialet följer de råd och regler som ges om konventionerna i 

litteraturen. Ivarsson & Carroll (1998), Tveit (2004) och Vertanen (2007) är de källor som 

utgör utgångspunkten för analysen av konventionerna genom att dessa presenterar de 

konventioner som används officiellt i undertexter. Analysen kan konstateras vara beskrivande 

och basera sig starkt på litteraturen om konventionerna. 
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4.4 Enkäter – behandling av svar 

 

Jag har studerat svar från amatörundertextarna på både DivX Finland och på divXsweden som 

en grupp av svar. Med andra ord jämför jag inte dessa gemenskaper med varandra. På grund 

av att det blev så få svar (sammanlagt nio) på de allmänna enkäterna för amatörundertextare 

har jag inte kunnat dra några generaliseringar, men svaren kan ändå stå som tilläggs- och 

jämförelsematerial samt bekräftelse till tidigare studier som behandlar likadana frågor. Jag 

jämför däremot de svar som jag fått av amatörundertextare av materialets filmer med de svar 

som de professionella undertextarna har gett. Med jämförelserna ämnar jag till att visa 

skillnaderna mellan amatör- respektive professionella översättare när det gäller till exempel 

utbildning och erfarenhet. Jag har analyserat alla enkätsvar med hjälp av en teknik som 

utnyttjas i intervjuanalyser. Jag har med andra ord lyft fram det väsentligaste av svaren och i 

några fall kompletterat svar på en fråga med svar på andra frågor där svararen har möjligen 

tagit upp någonting relevant för den andra frågan (se Tuomi & Sarajärvi 2002:94). 
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Man har grubblat på genom tiderna om översättning egentligen är möjligt. Om man översätter 

ett verk från ett språk till ett annat, skapar man då ett nytt verk eller är det endast språket som 

har bytts? Svaret på dessa funderingar beror på hur man definierar översättning och hurdan 

slutprodukt man vill att det ska bli utav översättningen. Översättning i någon form måste nog 

vara möjligt, för annars skulle det inte finnas till exempel världslitteratur på många olika 

språk, fast författarna själva inte har kunnat skriva sina verk på alla språk (Ingo 1991:15f.).  

 

Man har begrundat om undertextning kan anses vara översättning, eller hur undertextning kan 

definieras inom ramen för översättningsteorier (t.ex. Gottlieb 1994 i Sahlin 2001:56). Det är 

inte ovanligt att ta upp begrepp som traditionell översättning (se Ingo 2007:281) och 

obegränsad eller vanlig översättning (non-constrained och ordinary translation) (se Bogucki 

2004:76 [www]) i jämförelse med undertextning. Med traditionell översättning menar man 

översättning av skrift till skrift, som till exempel litteraturöversättning. I det följande 

presenterar jag vad översättning är och beskriver sedan undertextning som den är – en speciell 

gren av översättning – med dess speciella drag, det vill säga förkortning av källtexten samt 

undertextningskonventionerna. 

 

 

5.1 Vad är översättning? 

 

Man kan närma sig svaret på frågan genom att tänka på de grundelement – form och innehåll 

(betydelse) – som texter består av. Liksom Ingo (2007:23) har konstaterat är ”satser och 

meningar i olika språk [...] långt ifrån spegelbilder av varandra”. Därigenom kan grammatiska 

strukturer från mindre till större element eller semantiken i uttryck inte motsvara varandra på 

pricken på olika språk. Olikheter och likheter mellan käll- och målspråk påverkar resultaten 

av översättning. Nära släktspråk som svenska och danska kan man förvänta sig likna varandra 

som källspråk och målspråk mer än till exempel en svensk översättning av ett japanskt verk 

(Ingo 2007:15).  Man kan konstatera att översättning inte är möjligt om man väntar på att det 

ursprungliga verket och dess översättning helt och hållet skulle motsvara varandra. För att 

översättning kan vara en möjlig aktivitet kan man inte med andra ord kräva att källtextens 

form och innehåll båda skulle bevaras oförändrade i måltexten (Reiss & Vermeer 1986:24; 

Ingo 1991:16, 20). 

5 ÖVERSÄTTNING OCH UNDERTEXTNING    
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Översättning är möjligt om man definierar det som ”överföring av information eller semantisk 

innehåll från ett källspråk [...] till ett målspråk [...]” (Ingo 1991:20). Det viktigaste anses 

alltså vara att budskapet överförs från källtext till måltext, och genom detta till målspråkliga 

mottagare. Men det finns variation i hur innehåll överförs från källtext till måltext i olika 

översättningar. Det finns översättning för olika syften och för olika medier, allt från 

översättning av formella dokument som läkarintyg till översättning av litteratur och 

audiovisuella verk såsom filmer (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto 2014 [www]). Detta 

leder till att översättning får olika former enligt översättningsuppgiften. Till exempel när man 

översätter för att göra undertexter bör översättaren kunna bestämma vilket som är det 

viktigaste som bör förmedlas till tittaren, eftersom mediet utgör begränsningar och allt 

innehåll inte kan rymmas med i undertexterna. Förutom språkparet som en situationell faktor 

som alltid är relevant vid översättning, är således också den översatta textens medium och 

syfte faktorer som bidrar till vad översättning är i verkligheten (Ingo 2007:15, 17). 

 

 

5.2 Undertextning som audiovisuell översättning 

 

Undertextning hör till en speciell gren av översättning – audiovisuell översättning. 

Audiovisuell översättning täcker typer av översättning som undertextning/textning, dubbning 

och voice over men ytterligare översättning för datorspel och opera samt distanstolkning för 

videodiskussioner.  (Oittinen & Tuominen 2007:11) Med audiovisuell översättning kan man 

hänvisa till översättning för olika medier som tv, biografer, Internet och DVD (Gambier 

2007:77). 

 

Begreppet audiovisuell översättning avslöjar att det är frågan om att höra (latinets audio ’jag 

hör’) och att se (latinets video ’jag ser’) när man översätter eller tar emot det som har blivit 

översatt (Lehtonen 2007:30). Det som gör audiovisuell översättning en speciell gren av 

översättning är att de verk som man översätter är multimodala; de innehåller ljud och bild. 

Vid undertextning tillägger man ett medium till – skriften – till helheten. Då är det inte frågan 

om att endast byta den verbala koden, det vill säga från ett språk till ett annat som vid vanlig 

översättning, utan man måste också byta kanal från auditiv till visuell genom att byta medium 

från tal till skrift. (Sahlin 2001:117, 130f.) I frågan om audiovisuell översättning bör man 

precisera att ordet text i begreppen källtext och måltext hänvisar inte enbart till skrivet språk 

utan det täcker också taltexter som till exempel dialogen i filmer eller översatta repliker inom 
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dubbning (Ingo 1991:48). Begreppet källtext kommer jag således att använda parallellt med 

ordet dialog.  

 

Om man ändå tänker på hur till exempel filmer blir till är dessa ursprungligen skrivna verk, 

med andra ord finns det ett manuskript i skriftlig form. Från denna synvinkel kan det då också 

vara frågan om översättning av skrift till skrift, om översättaren har ett manuskript som 

hjälpmedel i översättningsarbetet. På grund av att det ursprungligen skrivna manuskriptet är 

avsett för att talas högt innehåller det element av naturligt tal. (Kovačič 1995 i Bogucki 

2004:83 [www]) I undertexterna gör man vanligen en övergång från en talspråklig dialog till 

mer skriftspråkliga undertexter eller ”vårdat talspråk”, eller gör en blandning av dessa två 

stilarter (Ingo 1999:36; Tveit 2004:32). Olika talspråkligheter som slang kan vara svåra att 

läsa och förstå som skrivna (Vertanen 2007:153). Skiftet från talspråket mot skriftspråket gör 

således undertexterna lättare att läsa.  

 

I Norden vet man säkert vad undertexterna är; Finland med de andra nordiska länderna hör till 

de länder som man kan kalla för traditionella undertextningsländer (Vertanen 2007:149). 

Undertexterna är förkortade, skrivna översättningar av originaldialogen. De förekommer som 

textrader vanligen i nederdelen av bilden och i takt med originaldialogen. (Luyken et al. 1991 

i Georgakopoulou 2009:21) Undertexterna är avsedda för att stödja och möjliggöra 

tittarupplevelser för dem som inte kan det språk som talas i dialogen. Välfungerande 

undertexter kan ge illusionen för tittaren att han förstår det främmande språket genom att han 

inte är medveten om att han läser undertexterna. Bra undertexter är i detta avseende osynliga 

(Vertanen 2007:151; Georgakopoulou 2009:21). Speciellt med undertextning är att 

mottagaren har möjligheten att jämföra käll- och måltext med varandra för källtexten finns 

kvar vid sidan av översättningen (med andra ord dialogen vid sidan av undertexterna) och det 

är klart för mottagaren att han läser en översättning (Bogucki 2004:81 [www]; Hartama 

2007:188).  

 

Begreppen undertextning eller textning anses innebära översättning fast själva begreppen inte 

innehåller hänvisningar till det (se t.ex. Ingo 2007:282). Fram till mitten av 1980-talet var det 

egentligen så att översättning och textning var skilda aktiviteter och dessa sköttes av skilda 

personer (Carroll 2004 [www]). Nuförtiden kan man fortfarande göra en skillnad mellan 

översättning och textning i vissa sammanhang om man till exempel jämställer textning med 

tidsinställningen/tidkodningen till undertexterna med en textningsprogramvara på datorn (se 
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t.ex. Vertanen 2007:167). I detta fall kan man också göra skillnad mellan översättare 

(translator) och tekniker (technician) där den först nämnda översätter och den senare gör 

tidsinställningen och infogar texterna i bilden (Gambier & Gottlieb 2001:ix [www]).  

 

Man kan särskilja olika typer av undertextning som tv-textning (se t.ex. Koljonen 1997), 

DVD-textning (Georgakopoulou 2009), intralingval eller enspråkig textning (textning för 

hörselhandikappade) (se t.ex. Sahlin 2001) och filmöversättning som kan innebära dubbning 

eller textning för filmer som visas på biografer (se t.ex. Hartama 2007). Avskiljandet görs på 

grund av att olika konventioner är i bruk hos olika typer av undertextning och/eller för att 

praxisen att göra undertexter kan vara olik för var sin typ av undertextning. I denna 

avhandling finns det ytterligare ett behov av att använda de specificerande begreppen 

amatörundertextning och professionell undertextning (läs mer i avsnitten 6.1 och 6.2). 

 

 

5.3 Utelämningar i undertextning 

 

På grund av att undertextningen styrs av utrymmet i skärmen där undertexterna visas (t.ex. tv-

skärmen, bioduken) och dialogrytmen samt av tittarens läshastighet, är det nödvändigt att 

förkorta dialogen. Med andra ord är förkortning nödvändigt eftersom textblocken bör 

förekomma i takt med originaldialogen som går snabbare än vad tittaren kan läsa som text. 

Ytterligare får undertexterna inte ta för mycket utrymme i bilden. (Hartama 2007:192; 

Vertanen 2007:151f.) Behovet av att förkorta orsakar att exaktheten i en översättning är 

annorlunda i frågan om undertexter. En princip som kan tillämpas utöver vid 

litteraturöversättning också vid undertextning har Ingo (1991:247) formulerat på följande sätt: 

”Så exakt som möjligt, så fritt som nöden kräver”. Med detta menar han att ”översättaren 

[bör] avvika från källspråkets modell genast – och samtidigt endast – när en exaktare 

översättning skulle producera lösningar som i målspråket upplevs som felaktiga, dåliga, 

olämpliga eller icke genuina”. I frågan om undertexter bör man precisera att olämplig också 

kan betyda till exempel för långa undertexter som gör det svårare att hinna titta på bilden eller 

hinna läsa undertexterna.  

 

Originaldialogen kan förkortas på olika sätt och det är inte alltid frågan om rena utelämningar 

som undertextaren måste göra. Ibland kan källtextens innehåll uttryckas i en tätare form så att 

innehållet eller betydelsen ändå framgår av textkontexten. Detta kan undertextaren göra till 
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exempel genom att använda det kortaste synonymet av ett ord. Förkortning kan ske på 

språkets alla nivåer: semantik, pragmatik, struktur och stil. Man kan således tala om 

semantisk-pragmatisk, strukturell och stilistisk komprimering som olika strategier för att 

förkorta källtexten. När det gäller användning av synonymi är det frågan om semantisk 

komprimering. (Ingo 2007:286, 289f.) Termerna förkortning och komprimering används 

synonymt i denna avhandling. Undertextaren kan också välja att använda en implicit 

motsvarighet till något som har blivit sagt explicit i källtexten. I källtexten kan det sägas till 

exempel följande: ”Lähdemme Ruotsiin ensi vuonna. Ruotsinmatka tehdään heti joulun 

jälkeen.” Till detta yttrande kan översättaren skriva en motsvarighet där han låter ordet resan 

stå för ruotsinmatka, och resemålet blir således implicit: ”Vi far till Sverige nästa år. Resan 

sker genast efter julen.” (Ingo 2007:163) I frågan om sådan här implicitgörande har 

undertextaren använt en pragmatisk komprimeringsstrategi. Till pragmatisk komprimering hör 

likaledes direkta utelämningar, det vill säga utelämningar som orsakar informationsförlust. 

(Ingo 2007:286f.) 

 

När man granskar de ord och uttryck som översättaren har låtit fungera som motsvarighet till 

källspråkets ord eller uttryck letar man efter översättningsmotsvarigheter.  

Översättningsmotsvarigheter täcker innehållet i de källspråkliga konstruktionerna i olika grad 

och de kan vara mer eller mindre lyckade beroende på ur vilken synvinkel man värderar dem. 

(Ingo 2007:162) Vid undertextning kommer översättaren på olika 

översättningsmotsvarigheter än den som översätter litteratur. På grund av förkortningen är 

undertexterna som måltext inte alltid lika exakta i jämförelse med källtexten som till exempel 

översättningar av litterära verk är. Undertexterna är i alla fall adekvata i betydelsen av att 

undertexterna är gjorda enligt översättningens syfte (Reiss & Vermeer 1986:76). Källtext och 

måltext bör således inte nödvändigtvis motsvara varandra så att det råder ekvivalens texterna 

emellan, men att vara adekvat är viktigt för undertexter liksom för alla andra översättningar. 

Ekvivalens syftar på hur käll- och målspråkliga uttryck motsvarar varandra – att käll- och 

måltext fyller samma kommunikationssyfte på ett likvärdigt sätt. (Reiss & Vermeer 1986:76) 

Detta är inte alltid fallet mellan dialogen och undertexterna på grund av omarbetning av 

dialogen och övergången från tal till skrift (Tveit 2004:114). 

 

Liksom det står i citaten av Ingo ovan, bör översättaren alltid ämna till att skriva så exakt som 

möjligt i förhållande till källtexten. Undertextaren bör således kunna analysera och bedöma 

när förkortning behövs. Delar av dialogen kan redan vara så kortfattade att det inte finns 
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någon mening i att förkorta dem (Bogucki 2004:79 [www]). Ett faktum är dock att ungefär en 

tredjedel av dialogen utelämnas vid undertextning (Ingo 2007:282). Undertexterna är fullt 

begripliga endast med stöd av bilden. Bilden är en väsentlig del av innehållshelheten, och för 

översättaren är det nödvändigt att analysera hur bilden och andra element (som t.ex. ljud och 

tal) påverkar helheten tillsammans. (Oittinen 2007:44) Förutom talet är andra auditiva 

signaler också en viktig del av innehållshelheten. Auditiva signaler är till exempel 

paralingvistiska hummanden, tveksamhetsljud och variation i röstläge och extralingvistiska 

(icke-lingvistiska) signaler såsom skrik, skratt och gråt. (Sahlin 2001:155, 165, 167) Ljud och 

bild ger sin egen del av informationen till tittaren och detta är till nytta vid förkortning av 

källtexten (Tveit 2004:20). Ljud och bild kan kompensera det som lämnas bort från dialogen i 

undertexterna. Allt som sägs i dialogen behöver inte förmedlas till mottagaren i undertexterna 

och skriften kan vara begränsad till endast det som inte syns i bilden. (Ingo 2007:284f.) 

 

Det finns inga absoluta råd eller regler för hur man borde förkorta och vad som kan lämnas 

bort. Allt beror på övervägandet av vad som är relevant och viktigt att förmedlas till 

mottagaren så att han får tillräckligt information om personerna och händelserna för att hänga 

med i handlingarna. (Kovačič 1994:250 [www]; Tveit 2004:34) Till exempel kan 

tidsbestämningar och platsnamn (dvs. adverbial) i meningen ”Vi kom hit till Chicago klockan 

21.00 i går kväll” lämnas bort ifall de inte spelar en viktig roll genom att de till exempel utgör 

ett alibi till talaren. Undertextningen kan i detta fall se ut följande: ”Vi kom kl. 21.00 i går”. 

(Exemplet på finska i Vertanen 2007:152.) För litet information kan orsaka förvirring och 

göra förståelsen av händelseförloppet svårare. För mycket information kan för sin del leda till 

att tittaren inte kan ta emot all information som finns i undertexterna; det kan hända att 

tittaren inte hinner läsa eller förstå allt som han läste innan han börjar läsa ett nytt 

undertextblock. (Bogucki 2004:81 [www]) Undersökningar av Koljonen (1997:70f.; 1998:178 

[www]) och Tirkkonen (1999:73 [www]) har visat att talspråkliga drag är de som oftast blir 

utelämnade. Det är vanligt att utelämna talspråkliga drag eftersom dessa inte sitter väl i 

skriven text och en del av dessa försvinner så att säga automatiskt när man gör en övergång 

från tal till skrift (Koljonen 1997:70; Koljonen 1998:130 [www]). 

 

Min undersökning har sin basis på Koljonens (1998 [www]) klassificering av olika 

utelämningstyper. Koljonen (ibid.) har indelat utelämning i tre olika grupper: tilläggsled, 

talspråkliga drag och informativa fragment. Varje utelämningstyp innehåller underklasser. 

Utelämningstyperna med underklasserna framgår av tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Utelämningstyper i undertexter (Koljonen 1998:69 [www]). 

 

Tilläggsled Talspråkliga drag Informativa fragment 

 tidsadverbial 

 rumsadverbial 

 sättsadverbial 

 talarattitydsadverbial 

 attribut 

 upprepning 

 tilltal 

 hälsningar 

 interjektioner 

 korta turer 

 kohesionsmarkörer 

 artighetsfraser 

 diskurspartiklar 

 inledning till proposition 

 informationsfraser 

 talarens bikommentarer 

 

 

Den första typen av utelämningar tilläggsled utgörs av adverbial och attribut som bildar 

sammanlagt fem underklasser i Koljonens (1998 [www]) undersökning. Den andra typen av 

utelämningar är talspråkliga drag som innebär drag som tillhör endast talspråket. Sådana är 

till exempel interjektioner liksom frasliknande utrop oj! och aj! och svärord samt inledningar 

till proposition liksom jag tror, jag vet och han påstår (Koljonen 1998:141, 161 [www]). 

Gruppen talspråkliga drag innehåller nio underklasser i Koljonens (1998 [www]) 

undersökning. Den tredje typen av utelämningar är informativa fragment vilka är längre 

fragment och hela tankeenheter liksom satser och kommentarer vilka bär ny information men 

bör i alla fall utelämnas på grund av det begränsade utrymmet där undertexterna visas 

(Koljonen 1998:164f. [www]). Informativa fragment är indelat i två klasser. 

 

 

5.4 Konventioner 

 

I språkbruket i allmänhet påverkar vissa konventioner som oskrivna regler som man kan vänta 

sig att nästan alla följer i sitt språkbruk. Konventionerna styr kommunikationen och hjälper 

till i kommunikationssituationerna. I människans språkliga beteende är konventionerna en del 

av kulturbeteendet hos människor. Således kan konventionerna förändras och variera 

samtidigt som kulturen förändras. Konventionerna är flexibla och friare att variera än 

språkens grammatikregler. (Reiss & Vermeer 1986:103) 

 

Beskrivningen om konventioner ovan gällande allmänt språkbruk stämmer också dels i frågan 

om undertextningskonventioner. Konventioner, såsom användning av streck i början av skilda 

talturer inom samma textruta, används för att signalera något, i detta fall att talaren ändras, så 
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att mottagaren ska ha det lättare att förstå kommunikationssituationen i filmen eller 

programmet. Olika översättare, översättningsbyråer och tv-kanaler kan ha sina egna 

normativa riktlinjer över konventionerna (Cerón 2001:177 [www]; Bogucki 2004:77 [www]). 

Således kan man anse att dessa olika ”kulturer” har sina egna konventioner i bruk. Ett 

exempel på variation i konventionerna är insättningslängder. Tidigare rymdes det 30 tecken 

på en rad i Yles undertexter, och efter hösten 2006 ändrades mängden till 33 tecken per rad. I 

undertexter på kanalerna MTV3 och Nelonen kan man använda 34 tecken på en rad. (Vertanen 

2007:151) Det finns inte en gemensam och allmän standard över konventioner på nationell 

eller internationell nivå. En sådan standard skulle kunna formuleras om man undersökte vilka 

konventioner som är de bästa från tittarperspektivet. (Cerón 2001:177 [www]) 

 

Om en företeelse råkar vara tämligen ny, såsom undertextning i Polen där man vanligen 

använder dubbning i stället för undertextning, kan det förekomma större variation inom en 

konvention som på sätt och viss söker sin form i avsaknaden av tradition. I polska undertexter 

kan antalet tecken variera från 32 till 40 tecken på en rad. (Bogucki 2004:77 [www]) På 

samma sätt finns det variation i spanska och franska (traditionellt dubbningsländer) 

undertexter i konventioner gällande användning av skiljetecknen (Cerón 2001:176 [www]). 

Teknologin inverkar mycket på audiovisuell översättning. Utveckling av teknologin som till 

exempel uppkomsten av den digitala tekniken (t.ex. i form av DVD) kan införa nya röster och 

variation i användning av konventionerna genom att den erbjuder vidare möjligheter i 

utformning av undertexter. Man kan säga att konventionerna är i evolution och detta orsakar 

att olika konventioner kan leva sida vid sida. (Cerón 2001:174f. [www]; Díaz Cintas 2005:1, 

14ff. [www]) Det är intressant att få se om amatörundertexterna inför dessa nya röster om 

konventioner i undertexterna. 

 

Men vilka egenskaper i undertexterna kan egentligen kallas för konventioner? Jag har inte 

hittat en entydig förklaring till vad undertextningskonventioner innebär. Det finns inte en 

allmängiltig listning över konventionerna, och begreppet undertextningskonventioner är inte i 

etablerat bruk inom forskningen eller i litteraturen om undertextning. Ivarsson och Carroll 

(1998:111–127) samt Cerón (2001 passim [www]) använder ordet conventions och 

Jääskeläinen (2007:120ff.) ordet ruututekstikonventiot. De hänvisar med orden dels till samma 

saker men presenterar dock också ett från varandra avvikande urval om vad konventionerna 

är. Jääskeläinen (ibid.) hänvisar till Vertanens (2007) artikel som en mer omfattande 

belysning över konventioner, men Vertanen själv använder inte begreppet 
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ruututekstikonventiot utan talar om undertexternas egenskaper (ruututekstin ominaisuudet) (se 

Vertanen 2007:170). Tveit (2004) som jag använder i denna avhandling för att studera 

konventioner utöver Ivarsson & Carroll (1998) och Vertanen (2007) talar om egenskaper som 

kan kallas för konventioner under rubriken How to design subtitles? (Tveit 2004:98) och 

använder med andra ord inte ett särskilt ord för konventionerna. 

 

Eftersom jag inte har hittat en definition eller förklaring till vad undertextningskonventionerna 

innebär, följer här en sammanfattning om mina tankar och min uppfattning om vad 

undertextningskonventionerna är. Undertextningskonventioner är traditionella sätt att utforma 

undertexter och kännetecknande för undertextning som en speciell gren av översättning. 

Konventionerna kan förekomma som oskrivna regler eller vara bestämda och angivna 

rekommendationer och råd. (Se också Ivarsson & Carroll 1998:117.) Fast konventionerna kan 

variera mellan olika översättare, översättningsbyråer och tv-kanaler är variationen tämligen 

liten. Konventioner är inte översättarens strategier liksom till exempel komprimering. 

Tillämpning av olika översättningsstrategier kan vara kreativt men när det gäller konventioner 

skulle det vara bäst om det fanns så litet variation som möjligt. Ständigt varierande sätt att 

formulera undertexter kan orsaka förvirring hos läsare/tittare (Cerón 2001:176 [www]; 

Jääskeläinen 2007:121f.). Undertextningskonventioner är speciella sätt att utforma 

undertexterna. Konventionerna avviker från traditionella skrivregler för skriftspråket. Man har 

till exempel upptäckt nya sätt – det vill säga konventioner – att använda skiljetecknen eller 

grafisk utformning som kursivering för att uttrycka olika funktioner i språkanvändningen i 

undertexterna. (Se även Ivarsson & Carroll 1998:111; Cerón 2001 passim [www].) 

 

Nedan i tabell 3 ger jag ett förslag till en lista över undertextningskonventioner. Listan är ett 

sammandrag som jag gjort på basis av Ivarsson och Carroll (1998:111–127), Tveit (2004:98–

104) och Vertanen (2007:170). 
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Tabell 3: Undertextningskonventioner. 

 

Användning av skiljetecknen och utformning Konventionen används för 

 Bindestreck eller tankstreck  att uttrycka att talaren ändras inom samma 

textblock 

 Bindestreck eller tankstreck 

 Tre punkter (…) 

 Utelämning av stora skiljetecken och 

användning av liten begynnelsebokstav 

 att uttrycka att meningen fortsätter i följande 

textblock 

 kursivering  att uttrycka off-screen röster 

 versaler  att ange titlar (på serieavsnitt, filmer etc.) 

Placering 

 Undertexterna kan vara centrerade eller vänsterjusterade. 

 Översättningar av text som ingår i bilden (t.ex. skyltar och rubriker i tidningar) bör vara centrerade 

 Vanliga undertextblock placeras i bildens nedre del. I de fall då det finns viktig text som credit-

texter i nedre delen av bilden bör undertexterna placeras i bildens övre del. 

Liggtider och insättningslängder 

 Undertexterna bör inte vara längre än två rader. 

 I tvåradiga undertexter bör den första raden vid alla möjliga fall vara kortare än den andra. 

 En viss mängd tecken per undertextrad rekommenderas. 

 En viss mängd tecken eller rader per en viss mängd sekunder anses lämplig.  

 

 

Jag berättar mera i detalj om konventioner som ingår i listan sedan i samband med analysen i 

kapitel 8. På basis av listan ovan kan det sammanfattningsvis sägas att konventionerna gäller 

särskilda sätt att använda vissa skiljetecken, utformning av undertexterna, placering av dessa i 

bilden, liggtiderna och längden på undertexterna. Utanför listan blev många saker som 

Ivarsson & Carroll (1998:111–127) presenterar under rubriken Punctuation and Other 

Conventions samt Tveits (2004:103) presentation om användning av kommatecken. 

Utelämnade ämnen är till exempel råd om hur siffror, klocktider, valutor och måttenheter bör 

översättas i undertexterna eller råd som sammanfaller med vanliga skrivregler. Jag anser dessa 

inte som riktiga konventioner därför att dessa kan betraktas som råd över 

översättningsstrategier och lösningar för översättningsmotsvarigheter samt för att dessa inte 

avviker från allmänna skrivregler. Översättning av svärord som diskuteras i Ivarsson & 

Carroll (1998:126f.) och tas ytterligare upp av Vertanen (2007:153) är ett gränsfall. Svärord 

anges ofta i mildare form eller utelämnas helt i undertexterna (Vertanen ibid.). Om detta sätt 

att agera anses som allmänt eller etablerat skulle man möjligtvis kunna kalla även detta som 

en konvention.  
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6 AMATÖRUNDERTEXTARE OCH AMATÖRUNDERTEXTNING  

 

Amatörundertextning är ett tämligen nytt fenomen och således är också forskning om ämnet i 

sin början. Amatörundertextning har studerats i pro gradu-avhandlingar av Careen-Kauppi 

(2008 [www]), Polso (2013) och Salovaara (2013) samt i en magisteruppsats av Ivarsson 

(2007 [www]). Av dessa har Polso (2013:35f.) koncentrerat sig på att studera 

amatörundertextning och gemenskaperna för amatörundertextare med Grounded Theory-

metoden. Hon har studerat finländska gemenskaper för amatörundertextare; DivX Finland, 

SubFinland och SubSyndrome. Careen-Kauppi, Salovaara och Ivarsson har haft som 

huvudsyfte att granska amatörundertexternas kvalitet i jämförelse med DVD-undertexter. De 

har dock också bekantat sig med amatörundertextare och gemenskaperna för att ge 

referensramar till studiet.  

 

Careen-Kauppi (2008:5, 8f. [www]) har använt jämförelsen med DVD-undertexter som 

metod i sin studie. Hon har hämtat amatörundertexterna för sin undersökning från DivX 

Finland och Xvid Subs. Salovaara (2013:38, 45ff.) har studerat både amatörundertexternas 

och DVD-undertexternas kvalitet med hjälp av en receptionsundersökning. Han har haft 

undertexter av DivX Finland som material. Ivarsson (2007:36f., 38 [www]) har studerat 

undertexternas kvalitet på basis av de kvalitetsnormer som ges för litteraturen. Som sagt har 

han ytterligare använt Merkels och Lomheims klassificeringsmetoder i sin undersökning. 

Ivarsson (2007:38 [www]) har laddat ner amatörundertexterna för studien från webbplatsen 

undertexter.se.  

 

Ytterligare har forskarna Díaz Cintas och Muñoz Sánchez (2006 [www]), Bogucki (2009) och 

Drugan (2011 [www]) studerat amatörundertexter eller amatöröversättare. Díaz Cintas och 

Muñoz Sánchez (2006 [www]) har studerat fansubbing av anime vilket kan anses vara en 

speciell gren av amatörundertextning (se avsnitt 6.2). Bogucki (2009) har undersökt kvaliteten 

i amatörundertextning med hjälp av error analysis-metoden. Drugan (2011 [www]) har för 

sin del studerat i vilken mån professionell etik eller konventionellt regelverk för 

professionella översättare uppträder i amatöröversättarnas arbete och gemenskaper.  

 

I detta kapitel belyser jag vad amatörundertextning innebär. Jag gör detta både med hjälp av 

de enkätsvar som jag fått av amatörundertextarna och med hjälp av de ovannämnda tidigare 

studierna om amatörundertextning. Jag presenterar först vad amatör och professionell betyder 
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i denna avhandling (avsnitt 6.1). Begreppsanvändningen om det som jag har valt att kalla 

amatörundertextning vacklar och på sätt och vis väntar på att bli etablerad. Detta har också 

Polso (2013:5) och Salovaara (2013:19) uppmärksammat. Jag berättar om olika begrepp 

närmare i avsnitt 6.2. Efter detta i följande avsnitt 6.3 berättar jag i allmänhet om 

amatörundertextare och deras gemenskaper. Amatörundertextare har sina egna, från 

professionella undertextare avvikande sätt att göra undertexter och således ger jag i avsnitt 6.4  

en översikt över hur amatörundertexterna blir till. 

 

 

6.1 Vem är professionell, vem är amatör? 

 

Frågan om någon är professionell eller amatör gäller utbildningen och kunskaper på facket i 

frågan. Ytterligare kan man resonera kring hurdan erfarenhet det förväntas av en professionell 

eller en amatör. I enkäterna för amatörundertextarna av filmerna Outlander och Lone Survivor 

(bilagorna 2A och 2B) och för de professionella undertextarna (bilagorna 3A och 3B) har jag 

haft frågor över undertextarnas utbildning i språk och översättning samt deras erfarenhet i 

undertextning. Jag har också ställt frågor gällande undertextningen av filmerna. I det följande 

belyser jag med hjälp av enkätsvaren vad professionell och amatör betyder i denna 

avhandling när det gäller de som gjort undertexterna till filmerna Outlander och Lone 

Survivor. För att de saker som jag berättar om inte skulle kunna kopplas med särskilda 

personer använder jag kodnamn för undertextarna. Amatörundertextarna av Outlander heter 

O1, O2 och O3. Enligt samma mönster heter amatörundertextarna av filmen Lone Survivor 

LS1, LS2 och LS3. De professionella undertextarna kallar jag för P1 och P2. Jag använder 

emellertid de riktiga namnen för de professionella undertextarna då jag berättar om 

undertextningen av filmerna för att jag inte behöver hemlighålla vilken film det är frågan om.  

 

Jag måste påpeka att frågeställningen i enkäterna inte har varit helt lyckad. Detta på grund av 

att jag har bett amatörundertextarna att berätta om deras utbildning, kunskaper och erfarenhet 

såsom dessa har varit då de har undertextat filmerna Outlander och Lone Survivor medan de 

professionella undertextarna har jag bett att berätta samma uppgifter såsom dessa har varit då 

de har svarat på enkäten. Resultaten av enkäterna är således inte helt och hållet jämförbara. 

Lyckligtvis är det ändå frågan om en ganska kort tid emellan tiden då de professionella 

undertextarna har undertextat filmerna och tiden då de har svarat på enkäten. Mika Metsäpelto 

har gjort undertexterna till filmen Outlander innan den har visats på Yle den 19 april 2014 
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och han har svarat på enkäten i maj 2014. Jonas Fåhraeus har undertextat filmen Lone 

Survivor före den har utkommit i juni 2014 och han har svarat på enkäten i december 2014. 

 

Amatörundertextaren O1 hade studerat källspråket engelska mest av amatörundertextarna av 

Outlander innan han deltog i undertextningen av filmen. Han hade slutfört sina studier på 

gymnasiet och studerade det första året vid en yrkeshögskola då han undertextade Outlander. 

I studierna på högskolan hade ingått allmänna studier i engelska. O2 och O3 hade båda 

slutfört grundskolan. O2 studerade det första året på gymnasiet och O3 studerade på eller hade 

redan utfört yrkesskolan (kommer inte fram i svaret) då han gjorde undertexterna till 

Outlander. Studierna i gymnasiet och yrkesskolan hade innehållit kurser i engelska vilka hade 

varit gemensamma för alla studerande.   

 

Alla amatörundertextare av Lone Survivor hade gymnasienivån som den högsta nivån på 

vilken de har studerat engelska. SL2 nämner dock att han hade använt engelska också under 

sina högskolestudier i medie- och kommunikationsvetenskap. Av de professionella 

undertextarna hade P1 studerat engelska i fem år vid universitet med engelsk översättning och 

tolkning som huvudämne då han svarade på enkäten. P2 hade för sin del studerat fyra 

terminer engelska vid universitet. 

 

Amatörundertextaren O1 hade studerat målspråket finska mest av de som deltagit i 

undertextningsprojektet av Outlander. O1 hade slutfört studierna på gymnasiet och i dessa 

studier hade ingått kurser i modersmålet (målspråket). O2 hade studerat modersmålet i 

grundskolan och under sitt första år på gymnasiet. O3 hade studerat modersmålet i 

grundskolan. Alla tre amatörundertextarna av Lone Survivor hade gymnasiet som den högsta 

studienivån i modersmålet svenska då de undertextade filmen. Den professionella 

undertextaren P1 berättar att hans studier vid universitetet hade innehållit en omfattande 

mängd kurser i filmens målspråk. P2 hade för sin del studerat målspråket i tre terminer som en 

del av studierna i litteraturvetenskap vid universitetet då han svarade på enkäten.  

 

Ingen av amatörundertextarna av vare sig Outlander eller Lone Survivor hade studerat 

översättning då de deltog i undertextningen av filmerna. Amatörundertextarna hade dock 

tillägnat sig mycket erfarenhet om undertextning genom sin hobby. Amatörundertextarna av 

Outlander hade varit med i hundratals undertextningsprojekt på DivX Finland då de deltog i 

undertextningen av Outlander. Amatörundertextaren O1 hade deltagit i 81 
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undertextningsprojekt på DivX Finland och översatt också på andra amatörgemenskaper så att 

han hade varit med i sammanlagt cirka 100 undertextningsprojekt innan han undertextade 

Outlander. O2 hade deltagit i översättningen av 212 filmer eller serieavsnitt och hade 

korrekturläst 12 projekt (hela filmer eller serieavsnitt). O3 hade för sin del varit med i 116 

undertextningsprojekt på DivX Finland och korrekturläst 16 projekt. Han hade ytterligare 

gjort undertexter på andra gemenskaper (nämner inte i vilken utsträckning).  

 

SL1 av amatörundertextarna av Lone Survivor hade översatt sammanlagt 83 filmer och 

serieavsnitt. Två av dessa hade han gjort som grupparbete med andra översättare. SL2 kan 

inte säga någon precis siffra men gissar att han hade gjort undertexter till 50–70 filmer och 

serieavsnitt sammanräknade. SL3 var i början av sin undertextningshobby med 39 undertexter 

som varit både till filmer och till serieavsnitt då han undertextade Lone Survivor. Han hade 

ytterligare deltagit i översättningen av några tv-serieavsnitt som hade undertextats som 

grupparbete. Som sagt hade den professionella undertextaren P1 studerat engelsk översättning 

och tolkning för fem år vid universitetet. P2 hade däremot ingen speciell utbildning i 

översättning. Både P1 och P2 hade en ungefär 20-årig karriär i undertextning bakom sig då de 

svarade på enkäten.  

 

Både O1 och O2 nämner att det var tämligen lätt att göra undertexterna till Outlander på 

grund av att replikerna var korta. O2 tillägger att man därefter inte behövde förkorta mycket 

liksom man vanligtvis inte behöver då man översätter action filmer. O1 konstaterar att språket 

var lätt men att det svåra var att höra och få reda på vad karaktärerna ropar i stridscenerna. O3 

kommer inte ihåg hurdant det var att översätta filmen men berättar att han lätt fick hjälp med 

översättningsproblem av andra undertextare på deras diskussionsforum. Mika Metsäpelto 

berättar att översättning av Outlander var trevligt för att scifi är hans specialgren. Mest 

utmanande var att skapa den rätta stämningen, att kombinera historia och scifi samt att hitta 

ord som känns naturliga för vikingar och för den tiden där filmen baserar sig på.  

 

SL1 och SL2 båda berättar att det utmanande med att undertexta Lone Survivor låg i att få alla 

undertextare i gruppen använda likadant språk i sina undertexter. Enligt min mening kan detta 

bero på att amatörundertextarna på divXsweden gör undertexterna vanligen inte som 

grupparbete. SL1 berättar ytterligare att filmen var tråkig men att han deltog i arbetet eftersom 

han ville bidra till att få mer färdiga undertexter på divXsweden och därigenom dra mera 

besökare till gemenskapens sidor. Alla tre amatörundertextare av Lone Survivor nämner att 
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språket var till stora delar lätt. SL2 tillägger att dialogen var avskalad och således fanns det 

inga svårigheter att hålla de bestämda insättningslängderna. SL1 konstaterar ändå att en dikt i 

dialogen var utmanande att översätta så att meningarna skulle rimma. Han tillägger att det 

ibland var svårt att höra vad som sades i dialogen. Både SL2 och SL3 påpekar att militära 

termer och begrepp som användes i dialogen, det vill säga den amerikanska militärslangen, 

erbjöd svårigheter. Jonas Fåhraeus berättar också att den militära terminologin och jargonen 

var litet svårt men gick att lösa. Svårare hade varit att hitta den rätta, lediga jargonen mellan 

soldatkamraterna. 

 

O1 och O2 har gjort undertexterna till Outlander genom att lyssna på dialogen och O1 

ytterligare med hjälp av engelska undertexter som amatörundertextarna har använt också för 

att dela in filmen i bitar mellan de som deltar i undertextningsprojektet. O3 berättar inte hur 

han har översatt denna film men resonerar att han vanligen översätter genom att lyssna på 

dialogen och att han använder ofta även engelska undertexter som hjälpmedel. Mika 

Metsäpelto har använt manuskriptet som hjälpmedel i sitt översättningsarbete och har också 

lyssnat på dialogen. Metsäpelto nämner ytterligare att bilden är en viktig del i arbetet och han 

brukar titta på filmen då han gör tidsinställningen. 

 

Amatörundertextarna av Lone Survivor har alla (liksom amatörundertextarna av Outlander) 

översatt på gehör. Alla tre har också utnyttjat engelska undertexter som hjälpmedel och som 

källtext i sitt översättningsarbete, men SL1 endast för att kolla stavningen på namn och dylika 

i filmen och SL2 främst för att uppfatta de svåraste bitarna i dialogen. Jonas Fåhraeus har haft 

tillgång till en lågupplöst arbetskopia av filmen Lone Survivor och använt den i 

översättningen av filmen. Arbetskopian har varit lågupplöst på grund av 

piratkopieringsrisken. Fåhraeus har dessutom haft filmens manuskript som hjälpmedel eller 

källtext i sitt arbete. Detta manuskript har innefattat en spottinglista över liggtider för 

textbitarna. Spottinglistan är ett filmmanus som innehåller källspråkliga textbitar med färdiga 

tidsangivelser det vill säga spottar (Fåhraeus 2015 [muntl.]). 

 

Om engelska undertexter används som hjälpmedel och med andra ord som ett slags källtext i 

undertextningen kan dessa ha sin påverkan på hurdana undertexterna blir. Om de engelska 

undertexterna har varit en förkortad version av dialogen, så förkortar amatörundertextarna 

sina undertexter på ett likadant sätt? Jag frågade av Papageno efter information om de 

engelska undertexter som använts i undertextningen av Lone Survivor. Enligt Papageno (2015 
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[muntl.]) är engelska undertexter utan undantag mycket olika jämfört med vanliga svenska 

undertexter – allt som sägs i dialogen är med i de engelska undertexterna. Detta gäller även 

uttryck som wow (dvs. interjektioner). Således har de engelska undertexterna som använts 

som hjälpmedel inte haft inverkan på förkortningen och utelämningar vid undertextningen av 

Lone Survivor. Enligt Papageno (ibid.) rekommenderar gemenskapen divXsweden att man 

aldrig använder en engelsk undertext då man översätter för att undvika att olika 

konstruktioner i engelska (t.ex. ordföljden) inte skulle överföras eller kopieras till de svenska 

undertexterna. Papageno (ibid.) tillägger att engelska undertexter dock kan utnyttjas om man 

inte hör vad som sägs i dialogen eller om man behöver hjälp med stavning av namn och 

dylika. Som sagt ovan har SL1 och SL2 använt engelska undertexter i precis dessa funktioner. 

 

För de professionella undertextarna har jag haft en tilläggsfråga nummer 6 som inte finns med 

i enkäten för amatörundertextarna. Med denna fråga har jag tagit reda på om undertextarna 

har gjort tidsinställningen själv eller om det har funnits färdiga och bestämda tidkoder för 

undertexterna. Det har inte funnits behov för att fråga detta av amatörundertextarna för jag har 

vetat på förhand att de alltid brukar göra tidsinställningen själv. För undertexterna till DVD-

utgåvor finns det däremot ofta färdiga liggtider som undertextaren inte kan ändra (Ivarsson & 

Carroll 1998:54ff.; Jääskeläinen 2007:118f; Kenttä 2012 [www]). Den professionella 

undertextaren Mika Metsäpelto har gjort tidsinställningen för Outlander själv. Han berättar att 

översättarna på Yle alltid gör tidsinställningen. Jonas Fåhraeus har också själv prickat in 

liggtiderna i undertextningsprogrammet. Han har dock haft en spottinglista till sitt förfogande. 

Inte sällan är undertextaren tvungen att följa dessa spottar i spottinglistan och detta kan enligt 

Fåhraeus (2015 [muntl.]) leda till ”väldigt upphackade och svårlästa översättningar 

som tvingas följa originalspråkets syntax”. Fåhraeus har kunnat redigera spottarna till lämplig 

längd och liggtid, oftast genom att slå ihop textbitarna med för korta liggtider.  

 

Båda enkäterna innehåller frågan om hur mycket tid undertextarna har tillägnat sig till 

undertextningen av filmerna. Med denna fråga har jag främst velat ta reda på om de 

professionella undertextarna har haft tillräckligt tid för att göra undertexterna. Som sagt i 

kapitel 3 är undertextarnas arbetsförhållanden inte alltid de bästa nuförtiden och detta gäller 

också de arbetstider och det arbetstempo som krävs av översättarna (se t.ex. Kenttä 2012 

[www]. Amatörundertextarna av Outlander har alla haft ungefär 16 minuter av filmen till att 

undertexta. O1 har använt högst 3 timmar och O2 avgör att han behövde ungefär två timmar 

för att göra sin del i undertextningsprojektet. O3 kan inte komma ihåg någon exakt tid men 
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berättar att sådana här snabbare eller lättare arbeten tar drygt en halv timme av honom. Mika 

Metsäpelto har använt två arbetsdagar för att översätta Outlander. Metsäpelto tillägger att 

filmen innehåller hälften av den typiska mängden repliker i en lika lång film.  

 

Amatörundertextarna av Lone Survivor har för sin del använt något längre tid för att översätta 

sina bitar i filmen än amatörundertextarna av Outlander men bitarna har varit längre. SL1 har 

tillägnat 2–3 timmar åt att undertexta hans 30-minuters bit i filmen. SL2 använde ungefär åtta 

timmar för översättningen av sina 30 minuter. De sammanlagt 45 minuter som SL3 har 

undertextat tog ungefär 6 timmar av honom. Den professionella undertextaren Jonas Fåhraeus 

kan inte komma ihåg någon exakt tid men avgör att det antagligen har tagit fyra arbetsdagar 

för att göra undertexterna till filmen. 

 

Man kan sammanfatta att amatörundertextarna hade studerat källspråket och målspråket som 

en del av sina studier i grundskolan eller under sekundärutbildningen då de undertextade 

filmerna. De professionella undertextarna hade båda studerat källspråket engelska vid 

universitet då de svarade på enkäten. De hade likaledes studerat även målspråket finska eller 

svenska vid universitet. Ingen av amatörundertextarna hade studerat översättning före 

undertextningen av filmerna. P1 hade studerat översättning för fem år vid universitet medan 

P2 inte hade studerat översättning. 

 

Både amatörundertextarna och de professionella är mycket erfarna i undertextning på sitt eget 

fält – amatörundertextarna genom sin hobby och de professionella undertextarna i arbetslivet. 

Alla amatörundertextare av Outlander hade varit med i ungefär 100 undertextningsprojekt på 

DivX Finland och andra gemenskaper sammanlagt då de undertextade filmen. 

Amatörundertextarna av Lone Survivor hade undertextat något mindre men var och en ändå 

tiotals filmer (c. 40–80) och serieavsnitt. De professionella undertextarna hade båda en cirka 

20-årig arbetserfarenhet i undertextning då de svarade på enkäten. 

 

Filmerna har varit tämligen lättöversatta för både amatörerna och professionella. Alla 

undertextare har lyssnat på dialogen då de har gjort undertexterna till filmerna. Alla har också 

haft dialogen tillgänglig som skrift – amatörerna i form av engelska undertexter och 

professionella i form av manuskript. Alla amatörundertextare samt de professionella 

undertextarna har gjort tidsinställningen själv. Det verkar vara så att både 
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amatörundertextarna och de professionella har kunnat arbeta på sin egen takt och har således 

haft tillräckligt tid för att göra undertexterna väl och noga. 

 

De största skillnaderna mellan amatörundertextarna och de professionella ligger i detta fall i 

hur utbildade de är (eller har varit då de undertextade filmerna) i källspråket och målspråken 

samt om man utövar undertextning som hobby eller lönerabete. De professionella 

undertextarna har studerat källspråket och målspråken vid universitet. Amatörundertextarna 

hade för sin del studerat språken endast i grundskolan eller i sekundärutbildningen då de 

undertextade filmerna. Amatörundertextarna hade tillägnat sig mycket erfarenhet i 

undertextning genom sin hobby. De professionella undertextarna hade arbetat som 

undertextare båda för ungefär 20 år i arbetslivet då de svarade på enkäten. 

 

 

6.2 Begrepp och definitioner av amatörundertextning 

 

Utvecklingen av teknologin och Internet har möjliggjort att amatörer och intresserade fritt kan 

skapa och dela ut material till andra på Internet. Man har uppmärksammat entusiasmen över 

att syssla med samma intresse inom grupper som möter via Internet. Så har crowdsourcing 

(fin. talkoistaminen) blivit ett sätt för olika företag att externalisera (eng. outsource) 

arbetsuppgifter till grupper av intresserade som är villiga att utföra arbetet vanligen som 

fritidssysselsättning och med låg lön eller utan lön. Inom översättningsprojekt som är gjorda 

som crowdsourcing är det material som ska bli översatt vanligtvis indelat i mindre delar för 

personer som ska delta i projektet. (Howe 2006 [www]; Polso 2013:1f.; Howe 2014 [www]) 

Crowdsourcing är det som Netflix har uttalat sig att vara intresserad av att använda för att få 

undertexter till sitt utbud. 

 

All översättning som fans och frivilliga gör med hjälp av Internet samt distribuerar på Internet 

kan man kalla user-generated translations, UGT. Begreppet hänvisar till att översättningarna 

också används av samma personer som bidrar till uppkomsten av översättningarna. Detta 

begrepp är en avledning av begreppet user-generated content, UGC, som innebär alla slags 

material, till exempel programvaror och ordböcker vilka användarna distribuerar, utvecklar 

och uppdaterar på Internet av eget intresse och frivillighet. (O’Hagan 2009 i Polso 2013:1) 

UGT kan användas som överbegrepp och under detta begrepp kan man inkludera olika slags 

grupper av översättare med olika intresse för att utöva översättning. Polso (2013:3, 5) nämner 
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som exempel volontärgrupper med humanitära intressen, fansubbers som gör undertexter till 

sina favorit animefilmer och amateur subtitlers som vill göra undertexter som hobby för att 

till exempel förbättra sina språkkunskaper.  

 

Fansubbing kan anses vara en av de första formerna av UGT (Polso 2013:11). Fansubbing 

började redan på 1980-talet och innebär undertextning av japanska animefilmer eller program. 

Fansubs liknar dels officiella undertexter (till t.ex. tv, DVD) men dessa karaktäriseras också 

av egna konventioner som är en kombination av konventioner som används i undertexter 

avsedda för personer med normal hörsel, för hörselhandikappade och vid textning av 

videospel. Fansubs lånar till och med drag ur karaoketexter. Fansubbing har alltid varit 

kreativare än vanlig eller traditionell undertextning. (Díaz Cintas & Muñoz Sánchez 2006:37, 

41f, 51 [www]) Begreppet innehåller ordet fan för det är fans av anime som gör undertexterna 

(Díaz Cintas 2005:16 [www]). 

 

Det förefaller vara så att fansubbing innebär endast undertextning av anime (Ferres Simó 

2005 i Polso 2013:12; Polso 2013:19). Díaz Cintas (2005:16 [www]) påpekar ändå att 

fansubbing har utvidgat sig också till andra språkkombinationer än japanska-engelska och 

annat audiovisuellt material än endast anime. Det finns ändå ett behov av att i denna 

avhandling använda ett annat begrepp än fansubbing. Begreppet fansubbing skulle nämligen 

ge en felaktig bild på hurdana amatörundertextare är och vad de har som motivationskälla till 

undertextningen. Polso (2013:16, 19, 87) har intervjuat amatörundertextare som hör till 

gemenskaperna DivX Finland och SubSyndrome och undertextarna har själva konstaterat att 

de inte anser sig vara fanundertextare. Enligt dem är intresset för en viss film, tv-serie eller 

genre (liksom anime) inte den största orsaken till att göra undertexter utan snarare intresset för 

själva undertextning och översättning.  

 

Det finns olika begrepp för det som jag har valt att kalla för amatörundertextning. Ivarsson 

(2007 [www]) använder begreppet DivX-undertextning. DivX är en packnings- eller 

komprimeringshårdvara som kan användas för att ”rippa” DVD-filmer, med andra ord för att 

komprimera DVD-filmerna i mindre filformat, .divx, som är lättare och snabbare att ladda ner 

(Ivarsson 2007:25f. [www]; AfterDawn 2014 [www]; DivX Movies 2014 [www]). 

Amatörundertexterna är i slutändan avsedda för att användas med dessa ”rippade” filmer, det 

vill säga DivX-filmer och därför har Ivarsson (2007:26 [www]) valt att kalla 

amatörundertextning för DivX-undertextning. Problematiskt dock i detta begrepp och i själva 
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verket i gemenskapsnamnen DivX Finland och divXsweden är att amatörundertextare inte vill 

bli förknippade med olaglig nedladdning av filmer eller program.  

 

Careen-Kauppi (2008 [www]) har för sin del använt begreppet Internet-tekstitys i sin 

avhandling för att hänvisa till amatörundertextning. Detta begrepp framhäver kanalen (dvs. 

Internet) där undertexterna har sin utgångspunkt och där de ges ut. Ett begrepp till är subit, 

vilket Salovaara (2013) använder i sin avhandling om amatörundertexter. Detta begrepp har 

Salovaara (2013:19f.) skapat genom att ta bort förledet fani från det finska ordet fanisubit 

vilket härstammar från det engelska ordet fansub. På detta sätt med sitt begrepp subit har 

Salovaara (ibid.) framhävt att amatörundertextare har andra motivationskällor till 

undertextning än att vara fans av någon bestämd genre, film eller tv-serie. Salovaara (ibid.) 

beskriver subit som olagliga undertexter som är gjorda av amatörgemenskaper intresserade av 

undertextning och som endast ges ut på Internet. 

 

Bogucki (2009:49) kallar fenomenet på engelska amateur subtitling sammanfallande med det 

svenska begreppet amatörundertextning som jag använder i denna avhandling. 

Amatörundertextarna kallar han emellertid för amateur subtitle producers istället för amateur 

subtitlers/translators på grund av att han anser att deras verksamhet inte fullständigt 

motsvarar undertextning. Drugan (2011:112 [www]) använder för sin del överbegreppet non-

professionally produced translation. Hon hänvisar med detta begrepp till ”community” 

translation som enligt henne innebär till exempel political/activist, crowdsourced och fan 

translation.  

 

Jag har (liksom Polso men på engelska) valt att använda begreppen amatörundertextare och 

amatörundertextning. Som definition för amateur subtitling anger Polso (2013:15) följande: 

”[T]he term is used [...] to refer to film and television translations done by amateur groups in 

subtitling communities established on the Internet.” Ordet amatööri kan användas för att 

underskatta en persons skicklighet (Svensk ordbok 2009:s.v. amatör; suomisanakirja.fi 2013 

[www]:s.v. amatööri). Således vill jag, liksom Polso (ibid.) påpeka att begreppet 

amatörundertextning inte används i nedsättande mening utan det hänvisar till personer som 

utövar undertextning som hobby. Jag måste ändra definitionen litet eftersom alla 

amatörundertexter liksom de flesta undertexterna på divXsweden inte är gjorda som 

grupparbete. Således är min definition för amatörundertextning följande: 
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Amatörundertextning är undertextning som utövas av amatörer som hobby och har en 

gemenskap på Internet som utgångspunkt och publiceringskanal för undertexterna. 

 

 

6.3 Amatörundertextare
 

 

I det följande berättar jag allmänt om amatörundertextare. Detta gör jag med hjälp av 

amatörundertextarnas svar på frågorna 1–8 i de allmänna enkäterna för 

gemenskapsmedlemmarna på DivX Finland och divXsweden. Jag presenterar även resultat och 

diskussion från andra studier som har behandlat likadana frågor. 

 

Enligt en förfrågan som DivX Finland har gjort för sina medlemmar är amatörundertextare till 

största delen unga män på 16–24 års ålder (DivX Finland 2008–2012 [www]; Polso 2013:21). 

Det finns även amatörundertextare yngre än 16 och äldre än 24 år. Detta visar dels svaren på 

min enkät och ytterligare Careen-Kauppi (2008:13f. [www]) som har haft som material i sin 

avhandling amatörundertexter som är gjorda av 12- till drygt 40-åriga amatörundertextare. Av 

de amatörundertextare som svarade på min enkät är den yngsta 18 år gammal och den äldsta 

50-årig. Genomsnittlig ålder för de som svarade är 32. Svaren bekräftar faktumet att största 

delen av amatörundertextare är män – endast en av de nio som svarade är en kvinna. 

 

Majava et al. (2012 i Polso 2013:18) har gjort en enkät för DivX Finland i sin studie om 

amatörundertextning. Tio gemenskapsmedlemmar har svarat. De nämner viljan att lära sig 

språk och förbättra sina språkkunskaper med sin undertextningshobby som orsaker till varför 

de vill göra undertexter. Gemenskapsandan och att få vara en del av en gemenskap, samt 

intresset för filmer eller serier nämns också som orsaker till varför man vill vara en 

amatörundertextare. Intervjuer som Polso (2013:86) har gjort i sin studie om 

amatörundertextare har visat att amatörundertextare har fått märka att undertextning inte är så 

lätt som de tänkte sig i början. Att lyckas med sina översättningar och viljan att bidra till 

gemenskapen får amatörundertextarna ändå att fortsätta med sin ibland tidskrävande hobby.  

 

Amatörundertextare berättar i sina svar på min enkät mycket likadana orsaker. Sju av de nio 

som svarade nämner att man undertextar för att lära sig språk och att underhålla sina 

språkkunskaper. I sex svar nämns att undertextning är en hobby. Hobbyn beskrivs som rolig, 

intressant och allmänbildande och en nämner att den även underhåller kreativiteten. I enskilda 
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svar nämner man som orsaker till hobbyn bland annat att filmer är en intressant konstart och 

att det finns dåliga undertexter och därför vill man göra bättre undertexter själv.  

 

Amatörundertexterna är främst gjorda till filmer eller serier vilka ska publiceras officiellt med 

undertexter på många olika språk. Således finns det inte ett likadant behov för att göra 

undertexter som när det gäller fansubbing av anime för vilket det inte finns undertexter på det 

språk som fansubbers har som sitt modersmål (se Díaz Cintas & Muñoz Sánchez 2006:43f. 

[www]). Syftet med att göra amatörundertexter kan istället vara att man vill se en undertextad 

version av en film eller ett serieavsnitt snabbt efter dessa har haft sin premiär och innan den 

officiella versionen med undertexterna har utgetts (Salovaara 2013:2, 22, 39). Denna orsak 

nämner också en amatörundertextare som har svarat på min enkät.  

 

DivX Finland har gjort en förfrågan på sitt diskussionsforum i mars 2005 om varför man vill 

undertexta. De alternativ som har nämnts oftast är följande: ”jag vill lära mig språk bättre”, 

”att översätta till finska/att undertexta är kul” och ”för andras nytta och nöje”. (mstr 2005 i 

Careen-Kauppi 2008:41 [www]; DivX Finland 2003–2008 [www]) Den största orsaken till 

varför man vill göra undertexter kan således sammanfattningsvis anses vara viljan att lära sig 

språk. DivX Finland nämner dessutom på sin startsida att webbplatsen har sin basis på 

undertextning och att den samtidigt ger möjligheten till att förbättra sina språkkunskaper 

genom en gemensam hobby (DivX Finland 2014b [www]. 

 

Det verkar också finnas intresse för en viss typ av nya filmer och serier. Största delen av 

amatörundertexterna är gjorda till de nyaste amerikanska eller engelska filmerna eller 

serieavsnitten. Detta kommer fram om man bekantar sig med det undertextutbud som 

gemenskaperna har. (Se även Bogucki 2009:49) På divXsweden gör man undertexter till 

filmer eller serier som ännu inte har publicerats på DVD eller annan utgåva med svenska 

undertexter (divXsweden 2013 [www]). På DivX Finland har man däremot gjort undertexter 

också till sådana filmer som redan har varit officiellt publicerade med finska undertexter. 

Detta kommer fram om man överblickar Subiarkisto av DivX Finland där till exempel 

amatörundertexterna till filmen You’re Next har lagts upp den 14 oktober 2014 medan DVD:n 

har utkommit den 9 april 2014 (CDON.COM 2014 [www]; Subiarkisto 2014b [www]). 

Amatörundertexterna till Outlander och Lone Survivor är båda gjorda före de officiella DVD-

utgåvorna med undertexterna har utkommit.  
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Varför vill amatörundertextarna ge ut sina undertexter på Internet? Fyra av de nio som 

svarade på min enkät har berättat att de vill ge ut sina undertexter för andras nytta och nöje. 

Av svaren framgår ytterligare att motivation för undertextningshobbyn kan ha sin källa i att få 

vara synlig och bli berömd på det som man gjort. Tre informanter nämner att det är trevligt att 

få visa att man är duktig och att få tack, beröm och aktning för det som man gjort. En 

informant berättar att det är en slags belöning att få sina undertexter publicerade på Internet. I 

ett svar nämns att svararen är intresserad av att göra undertexter tillsammans med 

gemenskapsmedlemmarna men är själv inte intresserad av att ge ut sina undertexter – det är 

endast gemenskapens sed att ge ut undertexterna på Internet. Att de bästa amatörundertexterna 

kan vara lika bra som professionella undertexter nämns också som en orsak till publiceringen 

av undertexterna. 

 

Som sagt undertextar amatörerna huvudsakligen engelskspråkiga filmer och serier. Alla nio 

som har svarat berättar att de översätter från engelska. Svaren avslöjar emellertid att 

amatörundertextarna ibland kan översätta även filmer eller serieavsnitt med andra språk än 

engelska som dialogens språk – till exempel koreanska och kinesiska samt franska, tyska och 

spanska nämns i enkätsvaren. I dessa fall översätter amatörundertextarna med hjälp av färdiga 

engelska undertexter. Amatörundertextarna kan också ha en maskinöversättning på engelska 

som källtext när de översätter en film eller ett serieavsnitt från ett sådant källspråk som 

undertextarna inte kan (DivX Finland 2010d [www]). 

 

Ingen av de som svarat på de allmänna enkäterna för gemenskapsmedlemmarna har haft några 

särskilda studier i källspråket engelska på högskolenivå. Två har studerat på yrkeshögskola 

och har studerat engelska i den mån som den har ingått i de allmänna studierna. Sex av de nio 

som svarade har studerat engelska under sekundärutbildningen antingen på gymnasiet eller på 

yrkesskolan. En har grundskolan som den högsta studienivån när det gäller engelskan. Två av 

informanterna har haft studier i modersmålet (dvs. målspråket svenska eller finska) ingående i 

sina studier vid yrkeshögskolan. Sex har studerat modersmålet på gymnasiet eller på 

yrkesskolan och en inte efter grundskolestudierna. 

 

Ingen av informanterna har studerat översättning. Likaledes avslöjar enkäten av Majava et al. 

(2012 i Polso 2013:18f.) för DivX Finland att ingen av de tio som svarade hade någon 

översättarutbildning. Det kom ändå fram i svaren på enkäten av Majava et al. (ibid.) att 

amatörundertextare hade tillägnat sig mycket erfarenhet om undertextning genom hobbyn och 
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varit med i hundratals undertextningsprojekt. Detta kommer fram också i svaren på min enkät.  

Alla informanter som hör till DivX Finland har deltagit i hundratals undertextningsprojekt på 

gemenskapen. Siffrorna varierar från 227 projekt till 616 med 455 som en genomsnittlig siffra 

över hur många undertextningsprojekt man har deltagit i. Dessa projekt har 

amatörundertextarna alltså gjort som grupparbeten så att varje deltagare har haft sin egen bit 

av filmen eller serieavsnittet att undertexta. Tre av de sju informanterna från DivX Finland har 

också varit korrekturläsare i undertextningsprojekt; en i 50 projekt och bägge två andra i 

ungefär 250 projekt. Tre har också gjort undertexter på andra gemenskaper eller webbplatser. 

En informant från DivX Finland har ytterligare översatt 134 filmer eller serieavsnitt ensamt. 

En medlem på DivX Finland har även gjort andra slags översättningar som till exempel 

skriftliga dokumenter och en datorspelöversättning från finska till engelska. En har ytterligare 

översatt pressmeddelanden som volontärarbete för Leffahullut-webbplatsen. Av de två 

informanterna från divXsweden har den ena undertextat 110 filmer eller serieavsnitt och den 

andra 15. 

 

 

6.4 Amatörundertextning – hur undertexterna blir till 

 

I det följande belyser jag hur amatörundertexterna blir till. Detta gör jag med hjälp av svaren 

på frågorna 9–12 i den allmänna enkäten för amatörundertextarna och kompletterande 

information från andra studier. 

 

Från första början fram till mitten av 1980-talet var undertextningstekniken så komplicerad att 

det behövdes en särskild tekniker till att infoga texterna i filmen eller programmet. 

Översättaren gjorde endast översättningsarbetet. Utveckling av datorerna och annan teknik har 

möjliggjort att översättaren har kunnat bli en undertextare. På grund av den nya lättare 

tekniken kan översättaren nu sköta hela undertextningsarbetet från översättning till 

tidsinställningen av undertexterna. (Carroll 2004 [www]) Till dags dato har man hunnit så 

långt med utvecklingen att vem som helst kan ladda ner en textningsprogramvara till sin dator 

gratis på Internet. Professionella undertextare som behöver en avancerad programvara får 

antingen använda den som undertextningsföretaget eller tv-kanalen erbjuder/hyr ut eller 

skaffa en egen valfria programvara avsedd för professionell användning (Suur-Näkki 2014 

[www]; Vertanen 2007:166). Amatörundertextare förefaller använda de avgiftsfria 

textningsprogramvaror som kan laddas ner från olika källor på Internet. Det program som 
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både DivX Finland och divXsweden rekommenderar är Subtitle Workshop (se DivX Finland 

2010b [www]; divXsweden 2005–2013 [www]).  

 

De avgiftsfria programvarorna motsvarar till stora delar professionella textningsprogramvaror 

(se även Ivarsson 2007:27 [www]). Med de avgiftsfria programmen kan man dock ha fler 

tecken på en undertextrad än med professionella program (Majava et al. 2012 i Polso 

2013:18). Det finns också skillnad i hur textningsprogram visar undertexternas liggtider. 

Åtminstone Yles textningsprogram anger tiderna som sekunder och frames (Vertanen 

2007:166). En frame motsvarar en enskild stillastående filmbild i filmen. I filmer använder 

man en standard på 24 fps (frames per second) vilket betyder att en sekund innehåller 24 

frames (Hartama 2007:193f.). I tv-tekniken är antalet frames per sekund 25 (Vertanen ibid.). 

Textningsprogramvaran Subtitle Workshop anger liggtiderna som frames (DivX Finland 

2010a [www]). En skillnad till är att de professionella programvarorna innehåller en indikator 

för undertexternas liggtider. Denna indikator berättar med färger om undertextblocken har en 

lämplig liggtid så att en genomsnittstittare hinner läsa undertextblocket (Tveit 2004:38; 

Vertanen ibid.). Amatörundertextare bör bestämma lämpliga liggtider själv och se till att 

dessa följs. På DivX Finland utnyttjar man dock cps-värden (characters per second) i 

textningsprogrammet då man bestämmer liggtiderna (Otukka 2014 [muntl.]). 

 

Om undertexterna görs som grupparbete, har medlemmarna i gruppen olika roller. Dessa kan 

vara till exempel projektledare, korrekturläsare och översättare. På samma sätt som i 

crowdsourcing delar man upp det material som ska bli översatt i mindre delar medlemmarna 

emellan. Amatörundertextare får inte avslöja på gemenskapernas Internetsidor hur de får tag i 

filmen eller de serieavsnitt som de översätter; har de laddat ner dessa från olagliga piratkällor 

eller köpt officiella publikationer liksom DVD-utgåvor? (Polso 2013:23f.) På DivX Finland 

har man delat filmen Outlander med hjälp av engelska undertexter mellan de sju 

amatörundertextare som deltog i projektet. Dessa engelska undertexter har bestått av 636 

textblock och således har en undertextare i gruppen fått ungefär 90 engelska undertextblock 

att översätta. (DivX Finland 2009 [www]; Otukka 2014 [muntl.]) Detta motsvarar drygt 50 

färdiga finska undertextblock per undertextare. På divXsweden har man delat textmaterialet 

med hjälp av minuterna i filmen Lone Survivor. Filmen har blivit indelad i 15 minuter långa 

bitar. Man har fått ta en bit åt gången och om man har blivit färdig med översättningen före de 

andra har man kunnat ta en ny bit av filmen. (Papageno 2014 [muntl.]) 
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I slutet av projektet förenar man de översatta delarna. I detta skede är det korrekturläsarens 

uppgift att korrigera eventuella fel i språkriktigheten och att kontrollera att termbruket är 

konsekvent (DivX Finland 2010c [www]; Polso 2013:87). I frågan om Outlander har det varit 

en amatörundertextare med pseudonymen Chip som har gjort ihopsättningen och 

korrekturläsningen (DivX Finland 2009 [www]; Otukka 2014 [muntl.]). Nemooo har för sin 

del varit korrekturläsare och skött också ihopsättningen av undertexterna till filmen Lone 

Survivor (Papageno 2014 [muntl.]). På DivX Finland belönar man de som deltar i 

undertextningsprojekt genom att ge dem de färdiga undertexterna först och sedan efter en 

bestämd tid publicerar man undertexterna för utomstående på Internet (Polso 2013:24). Då 

undertexterna har publicerats på Internet kan undertextarna och användare bearbeta 

undertexterna på DivX Finland. Efter bearbetningen publiceras undertexterna på nytt med ett 

versionsnummer i slutet av filnamnet (Careen-Kauppi 2008:10 [www]). Outlander har 

versionsnumret 1.0 och har således inte blivit bearbetat (DivX Finland 2009 [www]). 

 

Amatörundertextare gör undertexter ofta med hjälp av engelska undertexter som är hämtade 

ur DVD-versionen av filmen eller programmet eller som man har laddat ner från en annan 

amatörundertextningssida på Internet (Careen-Kauppi 2008:39 [www]). Undertexterna kan 

också göras genom att lyssna på dialogen. Om man har en filmkopia av dålig kvalitet som till 

exempel en olagligt inspelad biografversion av en premiärfilm kan det ändå vara tämligen 

svårt att höra vad som sägs i dialogen (Bogucki 2009:50f.). Ibland kan man få tag i en 

transkription av dialogen på Internet (Otukka 2014 [muntl.]). Professionella undertextare har 

vanligen filmens manuskript eller dialoglista som hjälpmedel och källa i sitt arbete (liksom i 

frågan om undertextarna av Outlander och Lone Survivor). Ytterligare får professionella 

undertextare ofta en kopia av filmen till sitt förfogande. (Ivarsson & Carroll 1998:79; Ingo 

2007:282)  

 

Amatörundertextarnas svar avslöjar tillika att amatörundertextare mycket ofta använder 

engelska undertexter som källtext eller hjälpmedel i undertextning. Alla nio informanter har 

svarat att de gör undertexterna med hjälp av engelska undertexter. Lika många har besvarat att 

de också lyssnar på dialogen. Inte så ofta har man ett manuskript till sitt förfogande; 6 

informanter har berättat att de använder ett manuskript då de översätter och några framhäver 

att detta händer sällan. Amatörundertextarna hittar manuskript troligen på Internet. En 

informant berättar att han brukar söka översättningslösningar från litteraturen om en film 

råkar basera sig på en roman.  
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Om vad som är lätt och vad som är svårt i undertextning har informanterna berättat mycket 

olika saker. De berättar till exempel att lätt är själva översättningen och språkens grammatik, 

att skapa flytande källspråk samt att göra råöversättningar. Ett par informanter nämner att 

förkortning av dialogen är lätt. Tre berättar att tekniska saker såsom tidsinställningen, att följa 

och iaktta det bestämda antalet tecken per textrad och att indela texten till raderna är lätt. En 

konstaterar ytterligare att det är lätt att översätta någonting bekant eller intressant genre.  

 

Om det som är svårt ger informanterna likaledes många exempel. En konstaterar att nästan allt 

i undertextning är lätt förutom speciell fackterminologi och översättning av skämt. Tekniska 

och medicinska begrepp konstateras vara svåra i ett enkätsvar. Förutom skämt och 

fackterminologi nämns även slang/dialektalt språk, ordlekar och idiom som inte har direkta 

motsvarigheter i målspråket. Förkortning eller saker med anknytning till den nämns i tre svar. 

I dessa berättar informanterna att det kan vara svårt att förkorta så att språket blir flytande och 

så att tittaren inte märker hur mycket man har utelämnat. I frågan om snabbt tal är det 

utmanande att få det väsentligaste att rymmas i undertexterna. I två svar konstaterar 

informanterna att tidsinställningen är arbetsam. En informant berättar att det är svårt att 

översätta dikter och sånger så att de blir bra i form av undertexterna. I intervjuerna av Majava 

et al. (2012 i Polso 2013:19) har amatörundertextarna konstaterat att översättning av fraser 

och idiom, snabb dialogrytm och användning av teknologin är bland de svåraste sakerna i 

undertextning.  

 

Fast amatörundertextare inte gör undertexter till sitt yrke har de sina sätt att se till att 

översättningsarbetet blir färdigt inom en bestämd tid och att alla lyckas göra sin del av arbetet 

effektivt och väl. Amatöröversättare verkar till exempel ha det lättare än professionella att be 

om hjälp och hjälpa till andra med frågor om översättning. De kan ytterligare lätt kritisera och 

kommentera andras arbete genom olika metoder inom gemenskapen. (Drugan 2011:119f. 

[www]) Om en har gjort undertexterna slarvigt eller inte gör sitt arbete inom den bestämda 

tiden kan han straffas för detta till exempel genom att förbjuda honom att göra undertexter för 

en bestämd tid (Otukka 2008 i Careen-Kauppi 2008:43 [www]). På Internetsidorna av 

gemenskaperna finns sektioner med råd och instruktioner samt forum med diskussioner om 

undertextning och textningsprogramvaror. Man har till exempel listat länkar till olika 

hjälpmedel liksom grammatikguider och olika ordböcker på Internet på gemenskapernas sidor 

(se divXsweden 2005–2013 [www]; DivX Finland 2010e [www]). En översikt över 

Internetsidorna av gemenskaperna DivX Finland och divXsweden avslöjar att olika forum och 
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diskussionsfunktionerna är i aktivt bruk både för att fråga hjälp när man översätter och för att 

värdera färdiga undertexter. 

 

Gemenskaperna för amatörundertextare har vanligen en hierarkisk struktur bland 

medlemmarna. Så är fallet till exempel för DivX Finland och divXsweden (Polso 2013:20; 

divXsweden 2014c [www]). Man kan röra sig framåt i hierarkin och komma in i inre gruppen 

eller VIP-gruppen genom att vara aktiv och göra bra undertexter. Ju högre upp i hierarkin man 

är, desto bättre möjligheter har man att påverka gemenskapens verksamhet. Man får mer 

ansvar och samtidigt mer frihet att förverkliga sig själv som undertextare genom att man till 

exempel får lära andra och leda översättningsprojekt. Att få röra framåt i hierarkin kan 

fungera som en belöning. (Polso 2013:20f.) 

 

Jag har ytterligare bett informanterna att lista ungefär tre saker som utgör bra undertexter. De 

tre saker som mest dyker upp i svaren är följande: 

 

1) Språket i undertexterna bör vara korrekt samt lätt att läsa och förstå.  

2) Språket i undertexterna bör vara av rätt stil, det vill säga att stilen passar ihop med 

filmen och den karaktär som talar.  

3) Liggtiderna bör vara lämpliga samt in- och uttiderna följa karaktärernas talhastighet. 

 

Informanterna framhäver ytterligare att källspråkliga yttranden bör kännas autentiska och att 

man bör ha översatt betydelser, inte ord för ord. I ett par svar nämns att undertexterna bör 

förmedla måltextens innehåll korrekt och sanningsenligt. Ytterligare i ett par svar har 

informanterna berättat att undertexterna bör stödja tittaren och vara osynliga i meningen att de 

inte stör tittarupplevelsen. En informant konstaterar att det vore bra om alla undertextare och 

gemenskaper följde likadana bestämningar över insättningslängderna. En annan informant 

berättar att det borde finnas enhetlighet mellan olika avsnitt eller säsonger av en serie.  
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Detta kapitel innehåller analysen av utelämningar i undersökningsmaterialet. Jag behandlar 

varje utelämningstyp under sin egen rubrik. Jag har gjort ändringar till grupperna tilläggsled 

och talspråkliga drag genom att minska underklasserna i dessa jämfört med de som Koljonen 

(1998:69 [www]) har i sin klassificering. Jag berättar om ändringarna närmare nedan. Nedan i 

samband med analysen av varje klass belyser jag närmare med exempel ur materialet vad 

olika utelämningstyper innebär. Exemplen är främst från amatörundertexterna eftersom de är 

det huvudsakliga materialet för undersökningen. I exemplen markerar två snedstreck radbytet 

i undertextblocket och tre snedstreck bytet av undertextblock. Jag har undersökt endast 

undertexterna till filmen Lone Survivor. 

 

 

7.1 Tilläggsled 

 

I denna avhandling behandlar jag tids-, sätts- och rumsadverbial som en klass TSR-adverbial. 

Jag har räknat alla omständighetsadverbial som informationsfraser eftersom utelämning av 

omständighetsadverbial orsakar större semantiska bortfall. Med andra ord behandlar jag inte 

omständighetsadverbialen i denna klass med tilläggsled. Jag analyserar inte vidare och räknar 

inte talarattitydsadverbialen till resultaten eftersom utelämningar av dessa finns endast ett i 

amatörundertexterna och ett i de professionella undertexterna. I klassen attribut ingår artikel-, 

adjektiv-, genitiv-, substantiv-, sats- och prepositionsattribut i mitt material. (Se närmare om 

adverbialen och attributen i Andersson 1993:82ff., 89ff.) Denna kategori över tilläggsled 

består således i denna avhandling av två utelämningsklasser: TSR-adverbial och attribut. 

 

 

7.1.1 TSR-adverbial 

 

Största delen av de utelämnade TSR-adverbialen är rumsadverbial. Bortfall av ett 

rumsadverbial finns också i följande exempel (1): 

 

(1) 

Dialog: Team two, enjoy your time here at J-Bad. Nighty-night. 

Undertext: Andra grupp stannar här, godnatt. 

7 UTELÄMNINGAR I UNDERTEXTERNA 



49 
 

I undertext (1) ovan har amatörundertextaren utelämnat rumsadverbialet at J-Bad från 

undertextblocket.  

 

Det finns ett undertextblock i amatörundertexterna där undertextarna har ersatt ett längre 

tidsadverbial two weeks ago med ett kortare men inte så preciserande adverbial nyss. Jag har 

räknat detta fall som utelämning av ett TSR-adverbial eftersom tittaren inte kan få den 

ursprungliga betydelsen ut av undertexterna fast adverbialet inte helt har försvunnit. Den 

ursprungliga texten och undertexten ser ut följande: 

  

 (2) 

Dialog: Two weeks ago, Team 8 was near where we're gonna be. 

 Amatörundertext: Grupp 8 var här nyss. 

 

Av exempel (2) ovan framgår att amatörundertextarna ytterligare har utelämnat det mer 

preciserande rumsadverbialet near where we’re gonna be och översatt det med adverbialet 

här. Jag räknar således också detta fall som en utelämning. 

 

 

7.1.2 Attribut 

 

Utöver TSR-adverbialen hör olika attribut till utelämningstypen tilläggsled. I materialet har 

jag hittat utelämningar av artikel-, adjektiv-, genitiv-, substantiv-, sats- och 

prepositionsattribut både i amatörundertexterna och i de professionella. (Se närmare om 

attributen i Andersson 1993: 89ff.) Det finns ett amatörundertextblock där undertextarna har 

utelämnat ett attribut men betydelsen har blivit kvar implicit i undertexten. Således räknar jag 

inte detta fall som en egentlig utelämning, det vill säga bortfall av semantiskt innehåll. Detta 

fall ser ut följande: 

 

(3) 

Dialog: If we're home by the 15th, me and Morgan are gonna cut down all the trees 

around the stable. 

Amatörundertext: Är vi hemma den femtonde ska jag // och Morgan ta ner träden vid 

stallet. 
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Amatörundertextaren har utelämnat artikelattributet all i stället för att skriva ”alla träd” i 

undertext (3) ovan. I undertextblocket är betydelsen med i den bestämda formen träden så att 

tittaren kan läsa ut av denna form att det är frågan om alla träd vid stallet. En likadan lösning 

finns också i de professionella undertexterna.  

 

 

7.2 Talspråkliga drag 

 

Från gruppen talspråkliga drag lämnar jag hälsningar och artighetsfraser utanför en närmare 

analys eftersom materialet inte innehåller några utelämnade hälsningar och det finns endast 

tre utelämnade artighetsfraser i amatörundertexterna samt två i de professionella 

undertexterna. Denna grupp med talspråkliga drag består således av sju utelämningsklasser.  

 

 

7.2.1 Upprepning 

 

Det finns två typer av upprepning i tv-dialoger: ordagrann eller exakt upprepning och 

parafrasering (dvs. omformulering) (Koljonen 1998:132, 135 [www]). Dessa typer finns 

också bland utelämningar av upprepning. Ordagrann upprepning förekommer speciellt i 

radiotelefonsamtal i filmen Lone Survivor. En sådan upprepning ser ut till exempel följande: 

  

 (4) 

Dialog: Radio check for Spartan 0-1. Radio check. Spartan 0-1. 

 Amatörundertext: Spartan 01, förbindelseprov. 

 

Med ordagrann upprepning upprepar man det sagda, antingen enstaka ord eller längre fraser, 

med samma ord (se även Koljonen 1998:132 [www]). I exempel (4) ovan finns det 

upprepning av samma yttranden (radio check och Spartan 0-1) två gånger i dialogen och 

amatörundertextaren har förkortat texten genom att lämna bort upprepningen. Ordagrann 

upprepningen kan förekomma också i form av dubblering inom samma fras eller sats 

(Koljonen 1998:133 [www]). Dubblering ser ut till exempel följande: 

 

 

 



51 
 

(5) 

Dialog: Axelson, you'll be point. Myself, I'll be second. 

Amatörundertext: Axelson, försteman. Jag, andreman. 

 

I dialogbit (5) ovan finns det dubblerade subjekt: Axelson/you och myself/I. 

Amatörundertextaren har förkortat undertexten genom att utelämna dubbleringen av subjekten 

och med elliptiska uttryck där redundansen har minimerats genom att lämna bort predikaten i 

uttrycken (se Ingo 2007:292). Jag är inte helt enig om utelämningar av upprepningar är i 

själva verket rena utelämningar eftersom betydelsen ändå står kvar i den bit av källtexten som 

har fått förbli i undertexterna. Jag har trots detta beaktat utelämningar av upprepning i denna 

avhandling fast de inte orsakar ett egentligt semantiskt bortfall utan närmast ett pragmatiskt 

där effekten av upprepningen har utelämnats eller blivit mindre. Det är ytterst vanligt att 

utelämna upprepade ord och fraser vid undertextning och därefter är det motiverat att räkna 

upprepningar med i resultaten (se Koljonen 1998:70 [www]). 

 

Ordagrann eller exakt upprepning behöver inte betyda enbart upprepning inom talet av en 

person, utan en annan talare kan låna och upprepa ord och yttranden av den andra personen i 

sitt tal (Koljonen 1998:134 [www]). Upprepning av detta slag och utelämning av den finns 

också i materialet liksom i exempel (6) nedan. 

 

(6) 

Dialog: I thought you were standing by waiting for your fucking orders?  

- I am standing by waiting for my fucking orders. 

Amatörundertext: -Du skulle ju invänta order. // -Det gör jag. 

 

I dialogbit (6) ovan upprepar den andra personen en längre bit (standing by [...]) i sitt svar på 

frågan. I amatörundertexten har undertextaren lämnat bort den upprepade delen i svaret. 

Dialogen har blivit förkortad också på andra sätt, det vill säga genom att ta bort 

genitivattributet (your) och interjektionen (fucking).  

 

Man kan upprepa det sagda också genom parafraser eller med andra ord omformuleringar. 

Enligt Koljonen (1998:135 [www]) avses med dessa ”[...] sådana upprepningar där betydelsen 

upprepas i en förändrad form, inte ord för ord.” Ett exempel på en omformulering är det 

följande: 
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 (7) 

Dialog: Limited resources, Chief. There ain't enough Apaches. 

 Amatörundertext: Vi har inte tillräckligt av dem. 

 

I dialogbit (7) ovan finns ett svar till frågan om var alla Apache helikoptrar är. Svararen 

upprepar i sitt svar (Limited resources) med en omformulering om att det finns ett begränsat 

antal helikoptrar (There ain’t enough Apaches.). Undertextaren har ytterligare utelämnat 

tilltalet Chief. Genom att utelämna upprepningen i detta och andra undertextblock ovan har 

amatörundertextaren sparat viktigt utrymme i bilden och gett tittaren en bättre möjlighet att 

fokusera på bilden då det inte finns så mycket att läsa. Upprepningen ökar inte informationen 

och är således inte nödvändigt att behållas vilket leder till att det är vanligt att utelämna 

upprepning i undertexterna (Koljonen 1998:136 [www]). 

 

Om undertextarna har utelämnat flera likadana uttryck inom ett undertextblock har jag räknat 

detta som ett belägg på utelämning. I följande fall (8) har amatörundertextaren utelämnat två 

likadana uttryck (Shut up.) och detta har jag således räknat som ett belägg på utelämningen av 

upprepning.  

 

 (8) 

Dialog: Shut up. Shut up. Shut up. Get up. 

 Amatörundertext: Håll käft och res dig upp! 

 

 

7.2.2 Tilltal 

 

Enligt Koljonen (1998:137 [www]) avser man ”[m]ed tilltal och tilltalsord [...] både 

egennamn och titlar med vilka man syftar till den person som man riktar sina ord till.” Det är 

vanligt i det engelska talspråket att använda tilltalsord (Tannen 1984 i Koljonen 1998:137 

[www]). Dessa används till exempel för att skapa gemenskapsandan inom en grupp (Koljonen 

ibid.). I mitt material används rikligt med tilltal i dialogen vilket beror på att det är frågan om 

en krigsfilm och tilltal hör till militärjargonet. Man tilltalar personerna i en högre position 

oftast med ordet sir i filmen. Tilltal används också frekvent mellan huvudfigurerna som är en 

grupp soldatkamrater. De tilltalar varandra med förnamn eller med ord som dude, man och 

brother. Materialet innehåller också samtal i radiotelefon och i dessa samtal är det mycket 
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vanligt att man börjar talet med ett tilltal till samtalspartnern. På detta sätt vill man väcka den 

andres uppmärksamhet och bjuda samtalspartnern till att lyssna. Sådana fall ser ut till exempel 

följande: 

 

(9) 

Dialog: Spartan 0-1, this is Apollo 2-2. We'll be with you for the next six hours. 

Professionell undertext: Apollo 22 här. Vi är med er i sex timmar // framöver. 

 

I exempel (9) ovan är den understrukna textbiten ett tilltal för samtalspartnern. Detta har den 

professionella undertextaren utelämnat i undertextblocket. 

 

Utelämningsfrekvensen är tämligen hög i denna klass (se avsnitt 7.4). Det tämligen höga 

antalet utelämningar kan bero på att det inte är lika vanligt att använda tilltal i svenskt samtal 

som i det engelska (Koljonen 1998:137 [www]). Tilltal är också lätt föremål för utelämningen 

eftersom tilltal inte påverkar själva intrigen i filmen, med andra ord orsakar utelämning av 

tilltal ingen stor informationsförlust för tittarsidan. Det är också vanligt att undertextare anger 

namn på personer mer frekvent endast i början av en serie eller en film och på detta sätt 

presenterar karaktärerna till tittarna (Koljonen 1998:138 [www]). Om detta har jag hittat ett 

råd från divXswedens Internetsida (divXsweden 2005–2013 [www]). Man råder 

gemenskapsmedlemmarna att översätta namn i början av en film och efter detta mera sällan. 

På samma sida finns det ytterligare ett preciserande råd över att ordet eller tilltalet sir ska vara 

med i undertexterna i början men sedan mera sällan. 

 

 

7.2.3 Interjektioner 

 

Interjektioner är oböjliga ord som kan fungera som självständiga yttranden med eller utan 

bestämningar. Interjektioner uttrycker talarens reaktioner och de är oftast spontant uttalade 

och känsloladdade ord, till exempel svärord. Exempel på interjektioner är bland annat oj, 

hurra, usch och ja/jo på svenska. (SAG 2 1999:746ff.) Det finns rikligt med svärord i 

källtexten och utelämningar av dem dominerar bland utelämningar av interjektionerna i både 

amatörundertexterna och i de professionella. Andra interjektioner som har utelämnats är 

oh/ooh/ah/uh som utrop eller uttryck för känslor; get out, shut up och come on som 

uppmaningar; yeah som utrop eller svarsord; yes som svarsord och hej som en samtalssignal 
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eller utrop (klassificeringen är hämtat från SAG 2 1999:746ff.). Den samtalsreglerande 

signalen okay (okej) har jag räknat som en diskurspartikel på samma sätt som Koljonen 

(1998:160 [www]) fast den klassificeras som en interjektion i SAG 2 (1999:746). Denna klass 

med interjektioner har en hög utelämningsfrekvens både i de amatörundertexterna och i de 

professionella (se avsnitt 7.4). Detta beror antagligen på att det finns så mycket svärord i 

dialogen. Det är vanligt att ange svärord i mildare form eller helt utelämna dessa i undertexter 

eftersom ett skrivet svärord kan anses ha en kraftigare effekt än ett svärord i talet (Vertanen 

2007:153). 

 

Jag har behandlat alla svärord som används som ett slags adjektivattribut som interjektioner. 

Det finns flera svärord i filmen Lone Survivor vilket beror på genren, det vill säga att det är 

frågan om en action eller krigsfilm. I följande exempel (10) står ett svärord som attribut till 

huvudordet wolves. Amatörundertextaren har utelämnat svärordet (dvs. interjektionen). 

 

 (10) 

Dialog: They'll probably be eaten by fucking wolves, or freeze to death. 

 Amatörundertext: Troligtvis blir de vargmat // eller också fryser de ihjäl. 

 

I exempel (10) ovan ser man också ett effektivt sätt att förkorta utan att orsaka 

informationsförlust i att amatörundertextaren har ersatt en längre fras be eaten by fucking 

wolves med en kortare omskrivning blir de vargmat genom att lämna ut endast svärordet. 

 

Det finns råd över utelämning av vissa interjektioner på DivX Finlands och divXswedens 

Internetsidor. I DivX Finlands råd sägs att ljud som wow och huh inte ska översättas och 

infogas i undertexterna (DivX Finland 2010f [www]). På divXsweden råder man tillika att ljud 

som yo, ah och oh aldrig ska undertextas och uttryck som come on och hey inte bör vara med i 

undertexterna hela tiden om dessa förekommer ofta i dialogen och dessa ska vara de första 

som utelämnas (divXsweden 2005–2013 [www]).  

 

 

7.2.4 Korta turer 

 

Korta turer är hela talturer. Turer är de element som håller interaktionssituationer i gång 

genom att samtalspartnerna turas om med sina stunder för att tala. (Koljonen 1998:144 
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[www]) I mitt material finns det mest sådana korta turer som söker bekräftelse på det sagda. 

Den informativa delen har redan blivit sagd och talaren vill med sin korta tur försäkra att han 

har förstått det sagda (Koljonen 1998:145 [www]). I två fall har amatörundertextaren 

utelämnat både den tur som söker bekräftelse och svaret på detta bekräftelsesökande fråga, 

medan den professionella undertextaren har utelämnat endast svaret. Följande utdrag (11) 

exemplifierar detta: 

 

(11) 

Dialog: I need to speak to the C.O. immediately.  

- The C.O.?  

- That's correct. 

- Which C.O., sir?  

- Commander Kristensen. 

Amatörundertext: -Jag söker kommendörkaptenen. /// -Vilken kommendörkapten? // -

Kristensen. 

Professionell undertext: Får jag chefen. /// - Chefen? Vilken chef? // - Örlogskapten 

Kristensen. 

 

Amatörundertextaren har utelämnat både frågan The C.O.? och svaret That’s correct medan 

den professionella undertextaren har utelämnat endast svaret That’s correct. Jag räknar både 

frågan och svaret som enskilda korta turer.  

 

Det finns också ett fall där den professionella undertextaren har utelämnat ett kort 

kommenterande svar på frågan som talaren själv vill få reda på och ytterligare svarar på i 

samtalet. Detta fall ser ut följande: 

 

(12) 

Dialog: - Is that redhead a bridesmaid?  

- Melissa?  

- The redhead, dude. The one with freckles on her nose. The cute one from the Coldplay 

concert. 

- That's Melissa. 

- Is she coming? 

Professionell undertext: - Är rödtoppen brudtärna? // - Melissa? /// Den rödhåriga, 

fräkniga snyggingen // på Coldplayspelningen. Kommer hon? 
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I dialog (12) ovan har den professionella undertextaren med andra ord utelämnat talarens egen 

kommentar eller svar That’s Melissa på frågan Melissa?. 

 

I Koljonens (1998:146 [www]) undersökning finns det också belägg på informationssökande 

turer och turer som har en debattfunktion i en debattsituation men det finns så få sådana fall i 

mitt material att jag inte granskar dessa djupare här. Utelämnade informationssökande turer 

finns det endast en i de professionella undertexterna och utelämnade korta turer med en 

debattfunktion finns det två i amatörundertexterna och en i de professionella. 

 

 

7.2.5 Kohesionsmarkörer 

 

Kohesiva led gör den talade eller skrivna texten till en helhet genom att de binder samman 

meningar och yttranden (Kieli ja sen kieliopit 1994:72). Jag behandlar kohesionsmarkörer 

under gruppen talspråkliga drag liksom Koljonen fast dessa hör till både talat och skrivet 

språk (se Koljonen 1998:147 [www]). Med kohesionsmarkörer avses här olika kommentarer 

till föregående turer såsom positiva eller negativa anmärkningar, lyssnarens förstärkelser till 

talarens utsaga eller uttryck på oenighet med det sagda. Med kohesionsmarkörerna avses 

också kommentarer som markerar att lyssnaren har förstått det sagda. Markörerna kan 

ytterligare vara retoriska frågor, det vill säga frågor som man inte väntar svar på eller som 

man själv besvarar. (Koljonen 1998:151 [www])  

 

I mitt material finns det inte utelämningar av positiva eller negativa anmärkningar till det 

sagda och inte heller förstärkelser om att man är enig med sin samtalspartner. I 

amatörundertexterna finns två belägg på utelämningar av uttryck som markerar oenighet och i 

de professionella undertexterna finns ett sådant fall. Ett fall i de professionella undertexterna 

kan räknas som ett slags negativ kommentar till den föregående repliken eller en markör för 

att man har hört vad den andra sagt. Detta fall lyder följande: 

 

(13) 

Dialog: We were good for a while, but we've missed two windows now, sir.  

- Two! Try him back! For fuck's sake. 

Professionell undertext: Det var okej i början, // men nu har vi missat två anrop. /// Ring 

upp, för helvete! 
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I undertext (13) ovan har undertextaren lämnat bort kommentaren Two! som talaren uttrycker 

med en negativ ton. Jag räknar detta som en kohesionsmarkör eftersom jag anser att den 

binder samman dessa två talturer. Fast detta kan också se ut som utelämning av upprepning 

anser jag denna kommentar mer som en kohesionsmarkör eftersom den bär en negativ ton 

som är riktat mot den andra personen och vad han sagt. 

 

De flesta av de utelämnade kohesionsmarkörerna är markeringar för att lyssnaren har förstått 

eller hört det sagda. Dessa förekommer speciellt i radiotelefonsamtal i form av uttryck som 

roger, good copy eller copy that. Utelämningar av retoriska frågor finns enbart i 

amatörundertexterna. Exempel (14) är ett exempel på utelämning av en retorisk fråga. 

 

(14) 

Dialog: Where do you think he's running to? 200 friends down there. Got guys in 

Leavenworth doing 20 for taking trophy guns. 

Amatörundertext: -Han vill ner till sina 200 vänner. // -Tar man trofévapen får man 20 

år. 

 

I detta exempel (14) är det frågan om en retorisk fråga (Where do you think he's running to?) 

som man själv svarar på (200 friends down there.). Amatörundertextaren har beslutit sig att 

utelämna frågan och ange frågan och svaret som en sammansmältning med en mening (Han 

vill ner till sina 200 vänner.). 

 

 

7.2.6 Diskurspartiklar 

 

Diskurspartiklar eller pragmatiska partiklar är viktiga markörer i en samtalssituation (Tiittula 

1992:60f.). Diskurspartiklar är semantiskt sett innehållsfattiga men dessa tar med sig en 

tilläggsbetydelse i praktiken till en samtalssituation. Diskurspartiklar används för att ge 

samtalspartnern vinkar om hur olika yttranden bör tolkas. (Kieli 4 1989:115ff.) Partiklarna 

används också för att fylla tomma platser i ett samtal eller för att ge en indirektare eller 

mjukare klang till yttranden. Diskurpartiklarnas huvudbetydelse är att styra ett samtal. 

(Tiittula 1992:61f.) 
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Diskurspartiklarna har knappast någon betydelse för skriftspråket och därför är dessa ett lätt 

föremål för utelämningar i undertexter (Koljonen 1998:157f. [www]). Ordet hey har jag 

kategoriserat som en interjektion fast detta behandlas som en diskurspartikel (en 

uppmärksamhetssignal) i Saari (1994:66). Detta på grund av att det har varit svårt i några fall 

att bestämma om yttrandet hej förekommer mer som ett rent utrop än en diskurspartikel i 

dialogen. 

 

Koljonen (1998 [www]) har utgått från Saaris (1994) klassifikation av olika diskurspartiklar 

och jag följer samma mönster. I mitt material förekommer utelämningar av vädjandet you 

know, gränsmarkörerna well, all right eller all right now och so samt uttrycket för 

medgivande now i början av yttrandena och ytterligare utelämningar av påhängsfrågor right?, 

okay? och huh? i slutet av yttrandena. (Se Saari 1994:65f. och Koljonen 1998:157 [www] om 

klassifikationen.) I sex fall där amatörundertextarna har utelämnat diskurpartiklar har den 

professionella undertextaren använt en svensk översättningsmotsvarighet för dessa; okay och 

all right har han översatt med okej och diskurspartikeln so med så. I DivX Finlands råd för 

undertextning sägs att ord som look och listen inte bör översättas för de är tilläggsord som inte 

behövs (DivX Finland 2010f [www]). Detta råd hänvisar till att amatörundertextarna har 

uppmärksammat diskurpartiklarna som överflödiga i undertexterna. 

 

 

7.2.7 Inledning till proposition 

 

Inledningar till proposition är den sista klassen i utelämningstypen talspråkliga drag. 

Inledningar till proposition är fraser som fungerar som inledningar till den centrala 

informationen i en mening. Som tydligast och vanligast är inledningarna anföringsfraser av 

typen jag tror, jag vet och han påstår. I mitt material förekommer bland annat följande 

utelämnade anföringsfraser: I’m estimating, I think, he says och listen up. Liksom Koljonen 

(1998:161 [www]) påpekar, utelämnas dessa fraser ofta så att den bisats som innehåller 

meningens propositionella innehåll blir ensamt en huvudsats. Så är fallet till exempel i 

följande utdrag (15): 

 

 (15) 

Dialog: I'm estimating that it's gonna take us between three and four hours [...] 

 Amatörundertext: Det tar mellan tre och fyra timmar- [...] 
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Amatörundertextaren har utelämnat huvudsatsen I’m estimating som fungerar som inledning 

till propositionen, det vill säga till bisatsen that it’s gonna take us between three and four 

hours [...]. Bisatsen har således efter utelämningen blivit huvudsatsen.  

 

I mitt material finns det inte så många av den andra typen inledningsfraser som Koljonen 

(1998:163 [www]) beskriver som ”vanliga” meningar som själv också innehåller information. 

Ett exempel på dessa ur mitt material är följande: 

 

 (16) 

Dialog: If you want a positive I.D., note that Shah has no earlobes. 

 Amatörundertext: Notera att Shah // inte har några örsnibbar. 

 

I utdrag (16) ovan fungerar den understrukna bisatsen som en inledande fras till den egentliga 

informationen. Den utelämnade bisatsen skulle också kunna kategoriseras som ett 

omständighetsadverbial, men jag har bestämt att behandla den hellre som en inledande fras 

eftersom den inledande funktionen är klar i denna långa fras. Amatörundertextarna har 

utelämnat sex stycken sådana här vanliga fraser som fungerar som inledningar till 

propositioner, och den professionella undertextaren har utelämnat tre. 

 

Ibland har det varit svårt att bestämma om det är frågan om egentlig utelämning om 

undertextaren har omformulerat dialogen kraftigt. Detta gäller också andra utelämningsklasser 

än endast denna klass med inledningar till proposition. Ett svårt fall har varit till exempel 

följande: 

 

(17) 

Dialog: We're gonna be on two-hour comms windows. If we miss two windows, I'd say 

wake somebody up.  

Professionell undertext: Anrop varannan timme. // Missar vi två anrop, slå larm. 

 

Jag anser att den professionella undertextaren har utelämnat endast inledningar till 

propositioner fast till exempel fraserna wake somebody up och dess översättningsmotsvarighet 

slå larm är tämligen långt ifrån varandra om man granskar dessa på en semantisk nivå. Den 

professionella undertextaren har med andra ord utelämnat den ”vanliga” frasen We’re gonna 
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be on och anföringsfrasen I’d say och uttryckt innehållet av dialogen med korta elliptiska 

meningar. 

 

 

7.3 Informativa fragment 

 

Gruppen informativa fragment behandlar jag som den är i Koljonens (1998 [www]) 

undersökning, det vill säga indelat i informationsfraser och talarens bikommentarer men jag 

utvidgar litet klassen över informationsfraser. Som sagt i början av detta kapitel är 

informativa fragment sådana delar i dialogen som innehåller ny information men i alla fall 

utelämnas. Informativa fragment kan ändå karaktäriseras som extra tillägg och utelämning av 

dessa försvårar således inte tittarens möjlighet att förstå huvudintrigen i filmen (Koljonen 

1998:164f. [www]).  

 

 

7.3.1 Informationsfraser 

 

Informationsfraser består av objektiv information om personer eller saker. 

Informationsfraserna är med andra ord fakta och tilläggsinformation. (Koljonen 1998:165 

[www]) Jag utvidgar denna klass litet från den som Koljonen (1998 [www]) har i sin 

undersökning. De utelämnade informationsfraserna i mitt material består i några fall av endast 

ett ord, medan informationsfraserna i Koljonens (1998:166 [www]) studie innebär längre 

enheter. I min avhandling är det inte heller frågan om endast tilläggsinformation och objektiv 

fakta om personer eller saker och ting utan de utelämnade informationsfraserna är också 

befallningar, frågor, svar på frågor och kommentarer om vad man vill, tror och gör eller inte 

vill och kan samt andra dylika uttryck för vad man gör. De sist nämnda uttrycken kan man 

kalla för information om göranden, vilket är ett begrepp som jag själv har uppfunnit. Som 

sagt hör också omständighetsadverbialen till denna klass i min avhandling. 

Amatörundertextarna har utelämnat rubrikliknande texter som står i filmbilden (se avsnitt 8.1) 

och jag har beslutit mig att behandla även dessa som informationsfraser eftersom det inte 

finns en särskild grupp där dessa skulle passa bättre. Denna klass över informationsfraser 

innehåller alltså en bred skala olika utelämningar som är huvudsakligen längre satser eller 

meningar. 
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Ett exempel på utelämning av ett ord som jag räknar som en informationsfras lyder följande: 

  

(18) 

Dialog: Danny, take our six. Inform command of our new position. 

 Amatörundertext: Danny tar radiopasset, // informera om vår nya position. 

 

I undertext (18) ovan har amatörundertextaren utelämnat objektet command, det vill säga 

informationen om vem som bör informeras. Beteckningen informationsfras låter litet 

vilseledande i dessa fall då det är frågan om endast ett ord men jag har inte ändrat namnet på 

denna utelämningsklass eftersom det finns endast åtta sådana här fall i amatörundertexterna 

och fyra i de professionella. Således är det huvudsakligen frågan om egentliga fraser. 

 

I följande utdrag (19) finns det exempel på utelämning av en fråga, en befallning och ett svar 

på frågan. De utelämnade informationsfraserna är understrukna. 

 

(19) 

Dialog: - Can you say it?  

- Prove it!  

- I don't want to watch you dance again. I really don't.  

- Can you say it, Mr. Patton?  

- I can say it, I can say it. 

Amatörundertext: -Jag vill verkligen inte se dig dansa. // -Säg det, mr Patton. 

 

Av undertextblock (19) ovan framgår att amatörundertextaren har utelämnat frågan Can you 

say it? egentligen två gånger. Befallningen Prove it! har också blivit utelämnat och så har 

också svaret I can say it. Det är möjligt att svaret har blivit utelämnat på grund av att det inte 

hörs bra i filmen och amatörundertextaren har kanske inte hört detta eller ansett det som 

mindre viktigt därför att det inte hörs klart. Amatörundertextens andra rad (-Säg det, mr 

Patton.) kan anses som en sammansmältning av befallningen Prove it! och frågan Can you 

say it, Mr. Patton? men jag har ändå räknat dessa som utelämningar eftersom hela talturer har 

fallit bort. I exempel (19) ovan framgår också att amatörundertextaren har ytterligare 

utelämnat TSR-adverbialet again och upprepningen I really don't. 

 

Det finns ytterligare fyra fall där en informationsfras har utelämnats av amatörerna möjligen 

på grund av att frasen inte hörs bra i filmen. Amatörundertextarna av Lone Survivor har alla 
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översatt huvudsakligen på gehör (se avsnitt 6.1). LS1 har dessutom konstaterar i sitt enkätsvar 

att det ibland har varit svårt att höra vad som sägs i dialogen (se avsnitt 6.1). Alla tre 

amatörundertextare av Lone Survivor har också utnyttjat engelska undertexter som hjälpmedel 

men två av undertextarna endast för att uppfatta de svåraste bitarna i dialogen eller för att titta 

efter stavningen på namn och dylika i filmen. Om dessa svårt hörbara bitar har varit 

utelämnade också i de engelska undertexterna har amatörundertextarna antagligen inte hört 

och fått reda på vad det sägs i dessa dialogbitar. Den professionella undertextaren har tagit 

med dessa bitar i undertexterna. Han har haft filmens manuskript som hjälpmedel i 

översättningen vilket har mycket troligen medverkat på att dessa dialogbitar har blivit med i 

undertexterna. Dessa uttryck eller dialogbitar är sådana som också de personer som har 

engelska som sitt modersmål kan ha svårigheter att höra och få reda på. Dessa delar av 

dialogen orsakar således inte en störande informationsförlust då dessa utelämnas. 

 

Följande utdrag (20) är ett exempel på utelämning av information om ageranden: 

 

(20) 

Dialog: - I think we can take 'em, Mikey, but we're gonna need a new spot!  

- Roger that! Danny, comms! 

Amatörundertext: -Vi måste röra på oss! // -Uppfattat! Nån kommunikation? 

Professionell undertext: Vi kan ta dem från en ny ställning. /// - Danny, radiokontakt?   

 

I undertextblock (20) ovan har amatörundertextaren utelämnat meningen där talaren uttrycker 

sin tro eller tanke I think we can take 'em. Den professionella undertextaren har för sin del 

utelämnat inledningen till propositionen (I think) men bevarat resten av meningen (Vi kan ta 

dem [...]). I båda undertextblocken har undertextarna utelämnat tilltalet Mikey och 

amatörundertextarna även tilltalet Danny. Ett annat exempel på utelämning av information om 

ageranden lyder följande: 

 

 (21) 

Dialog: - But we're fucking QRF!  

- We're going! We have TIC! 

 Amatörundertext: -Vi är för fan QRF! // -Vi har förband i strid! 
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I undertext (21) ovan har amatörundertextaren utelämnat meningen We’re going!. I detta fall 

får tittaren informationen genom bilden eftersom det är klart att den som utropar detta ger sig 

av med en helikopter som redan är i gång. (Uttrycket TIC i dialogen betyder troops in contact, 

det vill säga förband i strid i undertexten.) 

 

Jag räknar alla omständighetsadverbial som informationsfraser eftersom jag avser att 

utelämning av dessa orsakar en större informationsförlust på grund av att de utelämnade 

omständighetsadverbialen är tämligen långa. De består av en sats eller en fras på flera ord. 

Det finns sammanlagt fem utelämnade omständighetsadverbial i amatörundertexterna till 

Lone Survivor. Fyra av dessa är bisatser som anger villkor och börjar med ”if you”, ”if I” och 

”if we”. Det femte är ett svårare fall som lyder följande: 

 

(22) 

Dialog: Well, we could light the goats on fire, smoke signal our way out of here. 

Amatörundertext: Vi kan elda getterna som en röksignal. 

 

I undertext (22) fattas avsikten som skulle på svenska lyda följande: ”för att få oss bort 

härifrån”. Med utelämningen av denna fras sker det således bortfall av avsikt och ytterligare 

ett rumsadverbial (out of here) som tillsammans utgör ett omständighetsadverbial. Jag har inte 

räknat detta rumsadverbial till TSR-adverbialen för att de redan ingår i det utelämnade 

omständighetsadverbialet. 

 

I de professionella undertexterna finns det tre utelämnade omständighetsadverbial som är alla 

desamma som finns utelämnade också i amatörundertexterna. Två är längre satser som anger 

avsikt och börjar med ”if I” och ”if we” och det tredje är detsamma svåra fallet i exempel (22) 

ovan. Den professionella undertextbiten lyder i detta fall följande: 

 

(23) 

Dialog: Well, we could light the goats on fire, smoke signal our way out of here. 

Professionell undertext: - Bränn getterna och skicka röksignaler. 

 

I undertext (23) ovan fattas tillika avsikten för varför man vill skicka röksignaler, det vill säga 

”för att få oss bort härifrån”. 
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Ett exempel på utelämning av en informationsfras såsom dessa förekommer i Koljonens 

(1998:165 [www]) undersökning (dvs. objektiv fakta och tilläggsinformation) är följande: 

 

(24) 

Dialog: Murph's got the satphone. The angle of this region is very steep. Expect typical 

comms problems. 

Amatörundertext: Murph har satellittelefonen, // men räkna med 

kommunikationsproblem. 

 

Amatörundertextaren har utelämnat den understrukna meningen som tillför 

tilläggsinformation om förhållandena i läget där soldaterna befinner sig i scenen. Utelämning 

av denna informationsfras försvårar inte förståelsen av huvudintrigen i filmen. 

 

Det finns nio felöversättningar i amatörundertexterna och en i de professionella vilka man 

skulle kunna räkna som bortfall eftersom tittaren förlorar information på grund av felen. På 

grund av att det inte är frågan om avsiktliga utelämningar behandlar jag inte felen som 

utelämningar. Det finns dock fall där undertextarna har omformulerat undertexten så kraftigt 

att en del av informationen har blivit utelämnad och i dessa fall har jag beaktat utelämningen. 

I dessa fall är det huvudsakligen frågan om utelämningar av informationsfraser. Dessa kraftigt 

omformulerade delar har varit svåra att analysera eftersom en del av betydelsen har bevarats i 

undertexterna så att det inte kommer klart fram vilka element som egentligen har fallit bort. 

Följande exempel (25) och (26) förklarar detta mer: 

 

(25) 

Dialog: He's afraid of losing control over his castle. He's having control issues 'cause 

he's the one who's always made the taste decisions in the family, right? 

Amatörundertext: -Han är rädd att förlora kontrollen. // -Han brukar väl bestämma. 

 

(26) 

Dialog: He's afraid of losing control over his castle. He's having control issues 'cause 

he's the one who's always made the taste decisions in the family, right? 

Professionell undertext: - Herraväldet i huset är hotat... // - Han vill fatta smakbesluten 

själv. 
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Jag anser att både amatörundertextaren och den professionella har utelämnat informationen 

om att personen i frågan har problem med frågan om vem som har ”bestämmanderätten” i 

familjen (He's having control issues). Amatörundertextaren har också utelämnat ordet taste 

som preciserar att det är frågan om smaksaker som man brukar bestämma över. Den 

professionella undertextaren har bevarat detta men han har utelämnat informationen om att 

personen i frågan är rädd för att tappa kontrollen (He’s afraid).  Av undertexterna framgår att 

det finns ytterligare andra element som undertextarna har utelämnat som till exempel 

prepositionsattributet over his castle och TSR-adverbialet in the family samt påhängsfrågan 

right?. Dessa undertextblock har varit svåra att analysera på grund av de kraftig gjorda 

omformuleringar speciellt i den professionella undertexten. Ekvivalensen i källtexten och 

måltexten är inte så stor som den kunde vara med en mer ordagrann översättning. I 

amatörundertexterna finns det sammanlagt sex fall där jag anser att omformuleringen är så 

stark att den leder till utelämningar. I de professionella undertexterna finns det tillika sex 

sådana fall.  

 

Dialogen innehåller en dikt och jag har inte analyserat översättningar av den i undertexterna 

eftersom de ursprungliga betydelserna har omformulerats ibland kraftigt för att få dikten 

rimma också på svenska. Det finns fem sådana undertextblock i både amatörundertexterna 

och i de professionella som jag inte har analyserat. I källtexten ingår också en kort bit av en 

låt som amatörundertextarna har beslutit sig att inte undertexta. Jag har inte beaktat denna 

som utelämning eftersom undertextning av låt är sin egen speciell gren och i detta fall är det 

frågan om en känd jullåt som tittarna mycket antagligen känner igen på basis av melodin. 

 

Några utelämnade informationsfraser innehåller element som har en egen klass i 

kategoriseringen av utelämningarna. Jag har ändå inte räknat dessa element som skilda till 

sina egna klasser eftersom dessa olika element är sådana som inte kan fungera ensamt utan 

resten av informationsfrasen. Så är fallet till exempel i det följande: 

 

(27) 

Dialog: - Do they sell Arabic horses?  

- First of all, it's not an Arabic horse, okay? It's an Arabian horse. 

Amatörundertext: -Säljer de arabiska hästar? // -Det heter arabiskt fullblod. 
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Av undertextblock (27) ovan framgår att amatörundertextaren har utelämnat den understrukna 

informationsfrasen. Frasen börjar med en inledning till proposition (First of all) och slutar 

med en diskurspartikel (okay). Dessa är element som hör ihop med den egentliga 

informationen (it’s not an Arabic horse) och utelämnas i samband med huvudbetydelsen i 

meningen. På samma sätt innehåller den utelämnade informationsfrasen I think we can take 

'em i tidigare exempel (20) en inledning till proposition (I think) som jag inte har räknat 

separat som utelämning till klassen med inledningar till proposition. 

 

 

7.3.2 Talarens bikommentarer 

 

Den sista utelämningsklassen i denna analys utgörs av talarens bikommentarer. Dessa är 

talarens subjektiva anmärkningar som uttrycker bland annat talarens känslor, attityder och 

åsikter om personer eller saker och ting (Koljonen 1998:165f. [www]). De utelämnade 

bikommentarerna i materialet är korta uttryck eller meningar som består som vanligast av ett 

till tre ord, den längsta av sex ord. Ett exempel på utelämning av en bikommentar lyder 

följande: 

 

(28) 

Dialog: Listen up. Red Wings' a go. Tonight, 1800. 

- Beautiful.  

- Am I going?  

Amatörundertext: Hör upp! Red Wings har klartecken. // Ikväll, 18.00. ///  

-Får jag åka? // [---] 

 

I utdrag (28) ovan har amatörundertextaren utelämnat den korta kommentaren beautiful i 

undertexten. Det skulle ha funnits utrymme för detta uttryck i undertexterna eftersom 

talhastigheten av personera är långsam i denna sken och dialogen är inte mångordig. Den 

professionella undertextaren har inte gjort några utelämningar i detta fall och har översatt 

talarens bikommentar med ordet härligt. Den professionella undertextaren har undertextat 

denna bit på följande sätt: 
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(29) 

Professionell undertext: Hör upp! Operation Red Wings är på. // I kväll 18.00. /// 

- Härligt! // - Ska jag med? 

 

 

7.4 Utelämningsfrekvenser 

 

I tabell 4 nedan har jag samlat ihop resultaten över utelämningar i materialet. Av tabellen 

framgår antalet utelämningar samt procentandelen för varje klass. I tabellen anger jag också 

siffrorna för alla tre utelämningstyper. I kolumnen till höger står skillnaderna mellan antalet 

utelämningar i amatörundertexterna och i de professionella. Modellen för tabellen är från 

Muhonen (2007:59 [www]). 

 

Tabell 4: Utelämningar i filmen Lone Survivor. 

 

 Amatörundertexter Professionella 

undertexter Skillnaden i 

antalet 
utelämningar 

antalet 
utelämningar 

% antalet 
utelämningar 

% 

Tilläggsled TSR-adverbial 

attribut 

46 

24 

11,62 

6,06 

33 

26 

11,23 

8,84 

13 

2 

 summa 70 17,68 59 20,07 11 

Talspråkliga 

drag 

upprepning 

tilltal 

interjektioner 

korta turer 

kohesionsmarkörer 

diskurspartiklar 

inledning till 

proposition 

54   (3:e) 

45 

59   (2:a) 

9 

16 

21 

 

27 

13,64 

11,36 

14,90 

2,27 

4,04 

5,30 

 

6,82 

 

42   (2:a) 

41   (3:e) 

43   (1:a) 

10 

12 

15 

 

25 

14,29 

13,94 

14,63 

3,40 

4,08 

5,10 

 

8,50 

12 

4 

16 

1 

4 

6 

 

2 

 summa 231 58,33 188 63,94 43 

Informativa 

fragment 

informationsfraser 
talarens 

bikommentarer 

 

82   (1:a) 
 

13 

20,71 
 

3,28 

40 
 

7 

13,61 
 

2,38 

42 
 

6 

 summa 95 23,99 47 15,99 48 

totalt 396 100 294 100 102 

 

 

Numren inom parentesen anger de tre största klasserna med mest utelämningar. 

Amatörundertexterna har med andra ord gjort mest utelämningar i klassen med 

informationsfraser med 82 belägg vilkas antal motsvarar 20,71 % av alla utelämningar som 

amatörundertextarna har gjort. Informationsfraserna står på den fjärde platsen i de 
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professionella undertexterna med 40 utelämningar vilket motsvarar 13,61 % av alla 

utelämningar i de professionella undertexterna. I den näst största klassen i 

amatörundertexterna ingår 59 utelämningar. Klassen är interjektioner med 14,90 % av 

utelämningarna i amatörundertexterna. På den tredje platsen står klassen med upprepningar 

med 54 belägg, det vill säga fem färre än i klassen med interjektioner. Detta antal 

utelämningar motsvarar 13,64 % av alla utelämningar som amatörundertextarna har gjort. 

 

Den professionella undertextaren har för sin del gjort mest utelämningar i klassen med 

interjektioner med 43 belägg vilket är 14,63 % av alla utelämningar som den professionella 

undertextaren har gjort. De två nästa utelämningsklasserna kommer strax efter denna klass 

med skillnaden så liten som ett belägg mellan dessa klasser. På den andra platsen står 

upprepningar med 42 belägg, vilket motsvarar 14,29 % av alla utelämningar och på den tredje 

platsen finns tilltal med 41 belägg vilkas procentandel är 13,94 % av alla utelämningar i de 

professionella undertexterna. Tilltal står på den femte platsen i amatörundertexterna med 45 

utelämningar vilket motsvarar 11,36 % av alla utelämningar i amatörundertexterna.  

 

Alla tre största klasser i de professionella undertexterna hör till gruppen talspråkliga drag 

vilken innehåller mest utelämningar i både amatörundertexterna och i de professionella. 

Amatörundertextarna har utelämnat sammanlagt 231 talspråkliga drag och den professionella 

188. Utelämningarna av talspråkliga drag utgör således 58,33 % av alla utelämningar i 

amatörundertexterna och 63,94 % av alla utelämningar i de professionella undertexterna. 

 

Amatörundertextarna har gjort mer utelämningar än den professionella i alla klasser förutom 

klasserna med attribut och korta turer. Detta leder till slutresultatet att amatörundertextarna 

har gjort sammanlagt 102 utelämningar mer än den professionella undertextaren. 

Amatörundertextarna har med andra ord gjort sammanlagt 396 utelämningar och den 

professionella undertextaren 294 utelämningar. Skillnaden mellan antalet utelämningar är den 

största i gruppen informativa fragment där amatörundertextarna har gjort sammanlagt 48 

utelämningar mer är den professionella undertextaren. Denna grupp innehåller också den 

enskilda utelämningsklassen där amatörundertextarna har gjort det störta antalet mer 

utelämningar än den professionella undertextaren. Klassen är informationsfraser och 

amatörundertextarna har utelämnat 42 informationsfraser mer än den professionella 

undertextaren.  
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Den näst största skillnaden i utelämningarna i de tre utelämningsgrupperna finns i gruppen 

talspråkliga drag där amatörundertextarna har gjort sammanlagt 43 utelämningar mer än den 

professionella. I denna grupp ingår också den utelämningsklassen där skillnaden mellan 

antalet utelämningar är den näst största. Klassen är interjektioner och amatörundertextarna har 

utelämnat 16 interjektioner mer än den professionella. TSR-adverbialen står på den tredje 

platsen av klasserna där skillnaden är som störst i utelämningarna. Skillnaden i denna klass är 

13 belägg. Klassen med upprepningar kommer strax efter denna klass med 12 belägg mer i 

amatörundertexterna än i de professionella undertexterna. Skillnaderna i de andra klasserna är 

inte stora mellan amatörundertexterna och de professionella; skillnaderna varierar från ett till 

sex belägg. 

 

Klassen med minst utelämningar i amatörundertexterna är klassen med korta turer med nio 

belägg på utelämningar vilket innebär 2,27 % av alla utelämningar. På andra platsen med 

minst utelämningar står talarens bikommentarer vilka amatörundertextarna har utelämnat 13 

stycken vilket är 3,28 % av alla utelämningar i amatörundertexterna. I de professionella 

undertexterna är ordningen av dessa två klasser motsatt. Minst utelämningar finns alltså i 

klassen med talarens bikommentarer med sju utelämningar och 2,38 % av alla utelämningar 

som den professionella undertextaren har gjort. I klassen med korta turer ingår 10 

utelämningar vilkas andel är 3,40 % av alla utelämningar i de professionella undertexterna. 

 

Andra klasser som inte ännu behandlats närmare ovan är TSR-adverbial, attribut, 

kohesionsmarkörer, diskurpartiklar och inledning till proposition. I amatörundertexterna till 

Lone Survivor har undertextarna utelämnat 46 TSR-adverbial. TSR-adverbialens andel är 

11,62 % av alla utelämningar i amatörundertexterna. I de professionella undertexterna har 

undertextaren utelämnat 33 TSR-adverbial. Andelen av dessa utelämningar är 11,23 % av alla 

utelämningar i de professionella undertexterna. Av dessa är 20 faktiskt desamma som 

amatörundertextarna har utelämnat i motsvarande undertextblock.  

 

I amatörundertexterna finns det 24 utelämningar av attribut vilket är 6,06 % av alla 

utelämningar i amatörundertexterna. Det högsta antalet utelämningar har adjektivattribut med 

nio belägg. Av de professionella undertexterna har undertextaren utelämnat 26 attribut vilkas 

andel av alla utelämningar i de professionella undertexterna är 8,84 %. Liksom för 

amatörundertexternas del dominerar adjektivattribut också i de professionella undertexterna 

med 15 belägg av alla utelämnade attribut. Detta beror dels på att den professionella 
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undertextaren har valt att utelämna adjektivet Spartan i namnet Spartan base i alla 

undertextblock. Det finns sammanlagt sju sådana fall. 

 

Amatörundertextarna har utelämnat sammanlagt 16 kohesionsmarkörer i sina undertexter 

vilket är 4,04 % av alla utelämningar som amatörundertextarna gjort. Den professionella 

undertextaren har för sin del utelämnat 12 kohesionsmarkörer och detta antal utgör 4,08 % av 

alla utelämningar i de professionella undertexterna. Amatörundertextarna har utelämnat 

sammanlagt 21 diskurspartiklar och detta är 5,30 % av alla utelämningar. Den professionella 

undertextaren har utelämnat 15 diskurspartiklar som utgör 5,10 % av alla utelämningar som 

han gjort. Amatörundertextarna har utelämnat 27 inledningar till proposition och den 

professionella 25 stycken. Dessa antal utgör 6,82 % (amatörundertexterna) och 8,50 % (de 

professionella undertexterna) av alla utelämningar. 
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I det följande berättar jag om användning av konventionerna i undersökningsmaterialet. Jag 

har studerat konventionerna i undertexterna både till filmen Outlander och till Lone Survivor. 

Jag har inte kunnat undersöka undertexternas placering i bilden eftersom jag inte har kunnat 

foga in amatörundertexterna i filmbilden. Med vissa mediaspelare kan användaren dessutom 

själv välja placeringen av amatörundertexterna och därigenom skulle det i alla fall ha varit 

omöjligt och omotiverat att undersöka placeringen (se Ivarsson 2007:63 [www]). Det har inte 

heller varit motiverat att undersöka om den övre raden i tvåradiga undertexter är kortare än 

den nedre raden. En kortare första rad rekommenderas för att behovet för ögonen att röra från 

slutet av den första raden till början av den andra skulle minimeras i vänsterjusterade 

undertexter. Detta har jag exemplifierat i texterna 1 och 2 i exempel (30) nedan. Avståndet 

från första radens slut till början av den andra är för sin del alltid detsamma i centrerade 

undertexter liksom det framgår av texterna 3 och 4 i exempel (30). (Ivarsson & Carroll 

1998:76f.) Eftersom användaren av amatörundertexter har möjligheten att bestämma om 

undertexterna är vänsterjusterade eller centrerade skulle undersökningen av längden på 

raderna ha varit irrelevant. Exempel (30) nedan är ur amatörundertexterna av filmen Lone 

Survivor. 

 
(30) 
  

1 2 

Shah dödade 

20 marinsoldater förra veckan. 

Shah dödade 20 marinsoldater 

förra veckan. 

3 4 

Shah dödade 

20 marinsoldater förra veckan. 

Shah dödade 20 marinsoldater 

förra veckan.  

 

 

Andra konventioner som jag har listat i tabell 3 (se avsnitt 5.4) har varit möjliga att studeras 

eftersom de är egenskaper som är så att säga fast i undertexterna, liksom till exempel 

skiljetecken och antalet tecken. Jag belyser först användning av skiljetecknen och 

undertexternas utformning i undersökningsmaterialet. Efter detta följer analysen om 

liggtiderna och insättningslängderna i undertexterna. 

 

 

8 KONVENTIONER I UNDERTEXTERNA 
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8.1 Användning av skiljetecknen och utformning  

 

I följande underavsnitt 8.1.1 och 8.1.2 belyser jag användning av skiljetecken, det vill säga 

streck och tre punkter vilka används i olika funktioner i undertexterna. Efter detta i 

underavsnitt 8.1.3 och 8.1.4 följer analys av olika utformningar, det vill säga kursiveringar 

och användning av versaler i materialets undertexter. 

 

 

8.1.1 Markering av att talaren ändras inom samma undertextblock 

 

För att uttrycka att talaren ändras inom samma undertextblock används streck, vanligen det 

kortare bindestrecket (-) istället för det längre tankstrecket (–). Streck används i början av 

båda talturerna eller endast i början av den nedre raden i undertexten. (Ivarsson & Carroll 

1998:93ff.; Tveit 2004:102f.) Det finns variation i om man använder ett mellanslag mellan 

strecket och texten eller inte liksom det framgår om man jämför exempel av Ivarsson & 

Carroll (1998:93) med Vertanens (2007:159). 

 

På DivX Finland råder man att använda ett streck i början av båda undertextraderna om 

raderna representerar talturer av två personer. Gemenskapen råder också att det bör finnas ett 

mellanslag mellan strecket och texten. (Se exempel (33) nedan.) (DivX Finland 2010d 

[www]) Amatörundertextarna av DivX Finland har följt dessa råd utan undantag i de 

undertextblock som jag har undersökt av Outlander.  

 

Den professionella undertextaren av Outlander har använt ett bindestreck endast i början av 

den nedre raden. Mellan strecket och texten finns alltid ett mellanslag. I dessa professionella 

undertexter finns det 18 undertextblock där talturen av den andra personen börjar på samma 

rad med talet av den första personen liksom i exempel (31) nedan. Sådana här fall finns inte i 

amatörundertexterna till Outlander. 
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 (31) 

 
 Ursprunlig undertext Mitt exempel på en olik lösning 

1. 
Siellä ei ole mitään. - Ette  

ole tähynneet kyllin kauas. 

Siellä ei ole mitään.  

- Ette ole tähynneet kyllin kauas. 

2. 
Hus! - Odota. 

 

Hus!  

- Odota. 

3. 
Mistä takamailta  
oikein tulet? - Kaukaa. 

Mistä takamailta oikein tulet?  
- Kaukaa. 

4. 
Gunnar taas luulee, että hänen 

kylänsä tuhottiin kostoksi. - Niin. 

Gunnar taas luulee, että hänen 

kylänsä tuhottiin kostoksi.  

 - Niin. 

 

 

De fyra undertextblocken ovan är exempel på olika fall där den professionella undertextaren 

har satt tal av två personer på samma rad. I det första undertextblocket har undertextaren 

antagligen velat ha lika långa undertextrader och således börjar talet av den andra personen 

strax efter talet av den första personen på den övre raden. Det skulle också ha varit möjligt att 

sätta talturerna på skilda rader eftersom längden på talturerna inte överskrider det bestämda 

maximiantalet tecken per rad (se avsnitt 8.3). Detta exemplifieras till höger i mitt exempel på 

en olik lösning.  

 

I det andra fallet är översättarens lösning möjligtvis bättre för tittarna än mitt exempel på en 

olik lösning. Genom att ha båda talturerna på samma rad minimeras tittarens ögonrörelse. 

Detsamma gäller även i det tredje fallet. Enligt min mening är undertexterna på Yle 

vänsterjusterade och således är det bättre att ha en kortare övre rad så att ögonen inte behöver 

röra en lång väg till början av den andra raden. Exemplet på en olik lösning till höger skulle 

således inte vara rekommenderat. I det fjärde fallet har undertextaren antagligen velat ha båda 

talturerna i samma undertextblock så att det korta uttrycket Niin inte skulle hamna separat i 

sitt eget undertextblock. Díaz Cintas (2005:5f. [www]) har iakttagit detta sätt att placera 

talturerna på samma rad i dvd-undertexter och beskriver detta som en ny konvention i 

undertextning. En orsak till bytet till denna nya konvention kan enligt Díaz Cintas (ibid.) vara 

viljan att spara utrymme i bilden genom att ha undertextblocket mer kompakt. 

 

På divXsweden råder man likaledes att använda ett streck i början av båda talturerna 

(divXsweden 2005–2013 [www]). Enligt ett exempel (se exempel (33) nedan) som ges i 

samband med instruktionen använder man inte ett mellanslag mellan strecket och texten. 

Amatörundertextarna på divXsweden har följt gemenskapens råd och exempel utan undantag i 

sina undertexter till Lone Survivor.  
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Den professionella undertextaren av Lone Survivor använder tillika ett bindestreck i början av 

båda talturerna men han har satt mellanslag mellan strecken och texten. Talturer av skilda 

personer finns på sina egna rader i filmen Lone Survivor både i amatörundertexterna och i de 

professionella. Den professionella undertextaren har använt bindestreck också i ett litet 

ovanligare syfte i tre undertextblock för att indikera att talaren börjar tala till en annan person 

i samma undertextblock. I två undertextblock av de professionella undertexterna finns det 

ytterligare ett bindestreck i undertextblocket fast talaren eller den person som talet är avsett 

för inte ändras. Exempel på dessa undantagsfall framgår av exempel (32). 

 

(32) 

 

1. 
Marcus, Axe, slagga in. 

- Dietz har vakten. 

Talaren talar först till Marcus och 

Axe, och börjar sedan tala till Dietz. 

2. 
Radiotest för Spartan 01. 

Radiotest - Spartan 01. 

Talaren eller den person som talet 

är avsett för ändras inte. 

3. 
- Hur är mottagningen? 

- God. - Spartan 01 vid Heineken. 

Talaren eller den person som talet 

är avsett för ändras inte. 

 

 

Exempelfallen 1–3 ovan är ur de professionella undertexterna till Lone Survivor. I det första 

undertextblocket indikerar bindestrecket att talaren börjar tala till Dietz inom samma 

undertextblock. Enligt Ivarsson & Carroll (1998:112f.) kan bytet av den person som talet är 

avsett för indikeras på detta sätt med streck i undertexterna. I andra och tredje undertextblock 

indikerar bindestrecken i mitten av raderna inte att talaren eller den person som talet är avsett 

för ändras. Det kan vara möjligt att textningsprogramvaran saknar tankstreck och 

undertextaren har istället använt bindestreck i dessa två fall för att ange paus eller tillägg. För 

att indikera paus eller tillägg använder man vanligen tankstreck men bindestreck kan 

användas istället för tankstreck om ett datorprogram saknar tankstreck (Språkrådet 

2008:190f.). 

 

Både DivX Finlands och divXswedens sätt att markera talet av två personer inom samma 

textblock liknar de konventioner som rekommenderas för och används av professionella 

undertextare. Nedan i exempel (33) finns exempel från Internetsidorna av DivX Finland och 

divXsweden. I dessa exemplifieras hur undertexterna bör se ut enligt amatörundertextarnas råd 

om undertextblocket innehåller taluttryck av två personer. I materialet såsom i exemplen 

nedan kommer det fram att amatörundertextarna har valt att använda det kortare 

bindestrecket. 
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(33) 

 

DivX Finland  

(DivX Finland 2010d [www]) 
divXsweden  

(divXsweden 2005–2013 [www]) 
- Mitä teet illalla? 

- Menen Lisan kanssa elokuviin. 
-Hej, mamma! 

-Trevligt att du kom. 

 

 

Som sagt och som det också framgår av exempel (33) ovan använder amatörundertextarna på 

DivX Finland och divXsweden ett bindestreck i början av båda undertextraderna om raderna 

representerar talturer av två personer. På DivX Finland använder undertextarna ett mellanslag 

och på divXsweden använder de inte ett mellanslag mellan strecket och texten. De 

professionella undertextarna har också följt konventionerna. Den professionella undertextaren 

av Outlander har ytterligare använt en ny konvention i utformning av undertextblock med tal 

av två personer i de 18 undertextblock vilka jag ger exempel på i exempel (31) ovan. 

 

 

8.1.2 Markering av att en mening fortsätter i följande undertextblock 

 

Om en mening inte ryms i sin helhet i ett textblock och således fortsätter i följande textblock 

bör detta indikeras på något sätt till tittaren. Man kan indikera fortsättningen av en mening 

genom att använda ett streck i slutet av det första undertextblocket och i början av det följande 

(Tveit 2004:102). Man kan också välja att inte använda ett streck i början av det följande 

textblocket (Tveit ibid.; Vertanen 2007:170). Man kan också använda tre punkter för att 

indikera fortsättningen av en mening. Tre punkter används på samma sätt som streck; i slutet 

av det första och frivilligt även i början av det nästa blocket. Tre punkter används dock helst 

inte i denna mening utan hellre för att markera tvekan eller avbrott i talet. (Ivarsson & Carroll 

1998:113f.; Tveit ibid.) Ett sätt till är att välja använda inga skiljetecken så att meningen bara 

fortsätter i det följande textblocket som börjar med en liten begynnelsebokstav. Detta sätt kan 

dock vara för osynligt för tittaren och således vore det bättre att använda det mer synliga 

strecket i slutet av det första undertextblocket. (Tveit 2004:102) 

 

I dessa fall då en mening har fortsättning i nästa undertextblock råder man på DivX Finland 

att använda ett streck i slutet av det första undertextblocket och börja det andra blocket med 

en liten begynnelsebokstav och utan streck. Ett streck används dock i början av det andra 

textblocket om blocket innehåller tal av två personer. (DivX Finland 2010d [www]) På basis 

av materialet och de exempel som ges på DivX Finlands Internetsidor (se exempel (34) 



76 
 

nedan) är strecken bindestreck. Amatörundertextarna har följt gemenskapens råd konsekvent i 

sina undertexter till Outlander. De har använt mellanslag mellan texten och strecken. Den 

professionella undertextaren av Outlander har indikerat fortsättningen av en mening på exakt 

samma sätt som amatörundertextarna. 

 

På divXswedens Internetsida finns en instruktion om att man bör sätta ett talstreck i slutet av 

texten i det första undertextblocket och ytterligare i början av det andra blocket. I 

divXswedens regel kallar man detta streck för ett talstreck, det vill säga ett tankstreck, men i 

det exempel (se exempel (34) nedan) som ges i samband med regeln förefaller strecket i alla 

fall vara det kortare bindestrecket. (divXsweden 2005–2013 [www]) Bindestreck används 

också i undertexterna till Lone Survivor. I de undertexter som jag undersökt har 

amatörundertextarna av divXsweden indikerat fortsättningen av en mening enligt 

gemenskapens regler. Amatörundertextarna har inte satt mellanslag mellan texten och 

strecken. I två fall har man dock använt tre punkter istället för streck i undertextblock där det 

enligt min mening skulle ha varit skäl att använda streck för att indikera fortsättningen av en 

mening. Den professionella undertextaren av Lone Survivor har tillika indikerat fortsättningen 

av en mening genom att ha ett bindestreck i slutet av det första blocket och i början av den 

andra. Han har satt mellanslag mellan texten och strecken. 

 

Likaledes i dessa fall med användning av streck liknar amatörundertextarnas konventioner de 

konventioner som används också professionella undertextare. Den professionella 

undertextaren av Lone Survivor har också följt de professionella konventionerna. Nedan i 

exempel (34) finns exempel från gemenskapernas Internetsidor gällande förlängning av en 

mening över två undertextblock. Cellerna representerar avskilda undertextblock.  

 
(34) 
 

DivX Finland  

(DivX Finland 2010d [www]) 
divXsweden  

(divXsweden 2005–2013 [www]) 
Ei, niillä on liian kiire rakentaa kasinoja - Hej. Tack för att ni kom. 

Det är härligt att träffas igen- 

ja ottaa kansalta rahat. -och vi ber så mycket om 

ursäkt för hela händelsen. 

Tal av två personer i nästa undertextblock: Tvekan: 

Tässä puhuu puhuja yksi - 

 

Skulle inte vi... 

- ja tässä hän jatkaa. 

- Tässä puhuu toinen puhuja. 

...gå hem till dig? 
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Som sagt och som det framgår av exempel (34) ovan använder amatörundertextarna på DivX 

Finland ett bindestreck i slutet av det första undertextblocket och börjar det andra blocket 

med en liten begynnelsebokstav och utan streck i de fall då en mening har fortsättning i det 

nästa undertextblocket. Bindestrecket används dock i början av det andra textblocket om 

blocket innehåller tal av två personer. Det finns alltid mellanslag mellan strecket och texten. 

På divXsweden använder amatörundertextarna ett bindestreck i slutet av texten i det första 

undertextblocket och ytterligare i början av det andra blocket. De använder inte mellanslag. 

 

Av exempel (34) ovan framgår också hur man råder undertextarna att använda tre punkter på 

divXsweden. På divXsweden påpekar man att om talaren tvekar in i nästa insättning ska istället 

tre punkter användas i slutet av det första blocket och i början av den andra (divXsweden 

2005–2013 [www]). Amatörundertextarna av divXsweden har följt denna regel i undertexterna 

till Lone Survivor. Detta sätt att använda tre punkter är i enighet med vad Ivarsson & Carroll 

(1998:113) rekommenderar för professionella undertexter. Sådana här fall finns inte i 

undertexterna till Outlander. 

 

Jag har inte hittat en instruktion om användning av tre punkter på DivX Finlands Internetsidor 

men amatörundertextarna har använt tre punkter i undertexterna till Outlander. Både i 

Outlander och i Lone Survivor har amatörundertextarna satt tre punkter i uttryck där det finns 

avbrott eller tvekan i talet. Det är egentligen en vanlig skrivregel för alla texter att tre punkter 

ska användas för att markera avbrott, paus eller tvekan (Språkrådet 2008:174). 

Amatörundertextarna har ytterligare använt tre punkter för att markera frustration eller att 

tankegången på sätt och vis fortsätter efter ett svärord. I vanliga litterära texter används tre 

punkter i samma mening (Språkrådet 2008:175). Man kan inte kalla dessa sätt att använda tre 

punkter som undertextningskonventioner eftersom dessa sätt att använda skiljetecken (dvs. tre 

punkter) gäller alla texter. De professionella undertextarna av Outlander och Lone Survivor 

har också använt tre punkter enligt vanliga skrivregler för att markera avbrott, paus eller 

tvekan samt att tankegången på sätt och vis fortsätter efter svärord. 

 

 

8.1.3 Användning av kursivering 

 

Kursivering används i undertexter i textbitar som representerar off-screen och off-location tal, 

det vill säga tal av personer som inte syns i bilden och inte är på plats. Sådana här dialogbitar 
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kan vara till exempel berättarens tal, tal i telefon, tal från ett annat rum eller från någon mer 

avlägsen plats. (Ivarsson & Carroll 1998:118; Tveit 2004:103) I DivX Finlands regler sägs det 

att kursivering inte ska användas i undertexterna eftersom alla mediaspelare inte kan läsa de 

specialtecken som används för att framkalla kursivering (DivX Finland 2010d [www]). I 

DivX Finlands undertexter till Outlander har jag inte hittat kursiveringar och således har 

undertextarna följt denna regel. På divXsweden har man däremot beslutit sig att använda 

kursivering på samma sätt som den används i professionella undertexter. I instruktionerna av 

divXsweden råder man att kursivering ska användas om man inte ser den person som talar, till 

exempel i frågan om berättarröst och röster från radio eller tv eller tal av telefonsamtalens 

samtalspartner som inte syns i bilden. (divXsweden 2005–2013 [www]) 

 

Det första fallet i undertexterna till Lone Survivor där amatörundertextarna har använt 

kursivering är i undertextningar av chat-meddelanden som syns på datorskärmen i filmen. Det 

sägs inte i mina källor om konventioner, det vill säga i Ivarsson & Carroll (1998), Tveit 

(2004) eller Vertanen (2007) att man borde kursivera sådana här texter och i de professionella 

undertexterna till Lone Survivor har undertextaren inte kursiveringar i dessa undertextbitar. 

Det kan vara möjligt att amatörundertextarna har kursiverat meddelandena eftersom dessa i 

själva verket är yttranden av personer som inte syns i bilden fast orden inte talas högt. De har 

med andra ord utvidgat betydelsen eller tolkningen av regeln över kursiveringen och 

antagligen inte velat tillföra en ny konvention med sina undantagsfall. 

 

Ett annat fall där amatörundertextarna av divXsweden har använt kursivering är i 

undertextblock som anger tal av en person som inte syns i bilden. Talet utgörs av en dikt som 

personen uttalar sig i bakgrunden samtidigt då handlingen i filmen fortsätter. Kursivering i 

dessa undertextblock följer professionella konventioner. Amatörundertextarna har dock inte 

använt kursivering i 30 stycken andra likadana undertextblock då talet hörs i bakgrunden. Två 

skilda amatörundertextare har gjort dessa undertextblock med kursiveringar och de block där 

kursivering fattas. Möjligen har den andra undertextare som inte gjort kursiveringar i de 30 

undertextblocken inte varit medveten om regeln över när kursivering bör användas eller har 

glömt regeln. Den professionella undertextaren har kursiverat alla dessa bitar där talet hörs i 

bakgrunden. 

 

Ett tredje fall där kursivering används i amatörundertexter till Lone Survivor är i 

undertextbitar som representerar tal som hörs från radiotelefon eller telefon utan att talaren 



79 
 

syns i bilden. Kursivering i dessa undertextblock följer professionella konventioner. Den 

professionella undertextaren har tillika kursiverat dessa undertextblock. I ett undertextblock 

har amatörundertextaren använt kursivering fast den person som talar i radiotelefon syns i 

bilden. Detta har amatörundertextaren antagligen gjort av misstag.  

 

 

8.1.4 Användning av versaler 

 

Titlar på serieavsnitt och filmer samt dylika rubriker skrivs med versaler i undertexterna 

(Vertanen 2007:170). Det finns inte information om denna konvention i gemenskapernas råd 

om undertextning. I undertexterna av Outlander har både amatörundertextaren och den 

professionella skrivit handlingsplatsen NORJA med versaler då den syns i bilden. Detta har 

de gjort antagligen för att landets namn är skrivet med versaler (NORWAY) också i den 

ursprungliga texten i filmbilden. Texten Homing Beacon Activated som syns i filmbilden och 

representerar text på ett rymdskepps dator har amatörundertextaren skrivit med versaler 

MAAMERKKI AKTIVOITU fast texten är skriven med gemener i filmbilden. Valet att 

använda versaler här är möjligtvis en smaksak som inte följer någon konvention. Den 

professionella undertextaren har skrivit detta undertextblock med gemener. Det finns inte 

andra undertextblock i Outlander vilka har skrivits med versaler och inte heller sådana som 

borde ha skrivits med versaler enligt professionella konventioner.  

 

I de undertextblock som jag har undersökt av Lone Survivor har både amatörundertextarna 

och den professionella undertextaren skrivit med versaler två textbitar som syns i filmbilden 

men är inte egentliga rubriker. Texterna är följande: 

 

(35) 

 

Amatörundertexter Professionella undertexter 

BASERAD PÅ VERKLIGA HÄNDELSER BYGGER PÅ FAKTISKA HÄNDELSER 

TRE DAGAR TIDIGARE TRE DAGAR TIDIGARE 

 

 

Undertextarna har skrivit textbitarna i exempel (35) ovan med versaler antagligen eftersom 

källtexten i filmbilden också är skriven med versaler. Att skriva likadana textbitar med 

versaler i undertexter är enligt min mening vanligt fast det inte finns information om detta i 
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mina källor om konventioner. Andra undertextblock som undertextarna har skrivit med 

versaler är namn på platser i filmen. Det finns sammanlagt sju fall med platsnamn i filmbilden 

i den bit som jag har undersökt. Amatörundertextarna har undertextat och skrivit med versaler 

tre av dessa. Amatörundertextarna har valt att ange namn i undertexterna endast den första 

gången då namnet syns i bilden. Efter detta verkar amatörundertextarna att lita på att tittaren 

minns översättningen av namn i fortsättningen då samma namn syns i bilden. Det finns ett 

undantag till detta i en text som innehåller ett namn BAGRAMS AIR BASE (undertext: 

BAGRAMS FLYGBAS) som amatörundertextarna redan har översatt men tillsammans med 

denna text står också ett tillägg J.O.C. - JOINT OPERATION COMMAND som syns i bilden 

för första gången men amatörundertextarna anger inte detta som undertext. Careen-Kauppi 

(2008:69 [www]) har också märkt att amatörundertextarna inte brukar översätta sådana här 

rubrikliknande texter. Den professionella undertextaren har undertextat namnen varje gång då 

dessa syns i bilden och använt versaler. Om namn på handlingsplatser definieras som 

rubrikliknande texter, liknar användning av versalerna i dessa texter professionella 

konventioner. 

 

 

8.3 Liggtider och insättningslängder 

 

För att undertexterna skulle skymma bilden så litet som möjligt bör undertexterna i regel vara 

högst två rader långa (Ivarsson & Carroll 1998:53; Tveit 2004:100). Varje undertextblock i 

amatörundertexterna och i de professionella undertexterna till Outlander och Lone Survivor 

består av högst två rader förutom ett undertextblock i de professionella undertexterna till 

Outlander. Den professionella undertextaren har valt att ha ett treradigt undertextblock om en 

treradig engelsk text som syns i bilden. Amatörundertextaren har valt i detta fall att ange varje 

rad i skilda undertextblock.  

 

Undertexterna bör utformas så att de ryms i ett begränsat utrymme i bilden. Det är 

huvudsakligen den skärm där undertexterna visas som bestämmer hur långa undertexterna kan 

vara (Tveit 2004:107). Hur länge undertexterna måste synas i bilden beror för sin del på 

läshastigheten av tittarna som samtidigt också vill se och höra vad som händer i filmen eller 

programmet (Ivarsson & Carroll 1998:64; Tveit 2004:17). Rekommendationer för 

insättningslängderna och liggtiderna kan variera enligt medium och tittargrupper. Något 

längre rader och kortare liggtider tillåts i undertexter i biografer på grund av att tittarna brukar 



81 
 

vara mer koncentrerade på bio och att det även är lättare att läsa undertexter i en stor bioduk 

än i en mindre tv-skärm (Hartama 2007:193). Den maximala mängden för tecken per 

undertextrad varierar i allmänhet mellan 30–40 tecken. Vanligen är en rad inte längre än 38 

tecken. (Tveit 2004:17f., 107) Tecken innebär bokstäverna samt skiljetecknen. I Finland på 

Yle ryms det 33 tecken på en rad (Vertanen 2007:151).  

 

På DivX Finland råder man sina undertextare att använda högts två rader i undertexterna. En 

rad kan vara högst 50 tecken lång, men man rekommenderar att indela undertexten på två 

rader i alla möjliga fall om undertexten innehåller mer än 40 tecken. Enligt Otukka (2015 

[muntl.]) är maximiantalet tecken 45 per rad. Således kan en rad vanligen bestå av högst 40–

45 tecken i undertexter av DivX Finland. (DivX Finland 2010d [www]) På divXswedens 

instruktioner säger man följande: ”Professionella översättningsföretag har 38 tecken per rad 

som regel, men eftersom att vi är bara är [sic!] en bunt glada amatörer så godkänner vi upp 

till 40 tecken per rad […]” (divXsweden 2005–2013 [www]). Informationen ovan bevisar att 

amatörundertexterna kan innehålla något fler tecken på en rad än professionella undertexter. 

En amatörundertextrad kan vara 40–45 tecken lång. Om man jämför antalet tecken med Yles 

konvention med 33 tecken per rad är skillnaden 7–12 tecken fler per rad. Om man jämför 

antalet tecken med det allmänna maximiantalet 38 tecken, är skillnaden 2–7 tecken per rad i 

amatörundertexterna. 

 

Den lämpliga och rekommenderade liggtiden för en full tvåradig undertext varierar mellan 4 

till 7 sekunder. I Sverige rekommenderar man 6–7 sekunder som liggtid för en full tvåradig 

undertext (Tveit 2004:5). I Finland på Yle rekommenderar man 4–5 sekunder (Vertanen 

2007:151). Om texten ligger i skärmen för en för lång tid kan det hända att tittaren börjar läsa 

om texten (Ivarsson & Carroll 1998:64f.). För den kortaste textbiten som består av till 

exempel ett kort ord rekommenderas inte mindre än 1,5 sekunders liggtid så att tittarna hinner 

märka och läsa texten (Ivarsson & Carroll 1998:64). 

 

På DivX Finland är minimitiden för den kortaste undertextraden på en eller två ord 1,5 

sekunder och maximitiden för ett undertextblock är 7 sekunder enligt gemenskapens råd 

(DivX Finland 2010a [www]). På divXsweden är minimitiden för en undertext 2 sekunder 

oavsett hur kort den är. En undertext på 20 tecken bör ligga framme minst 2,5 sekunder, en 

full rad eller med andra ord 40 tecken 3,5 sekunder och två fulla rader med 80 tecken 6 

sekunder. I instruktionerna konstateras dock att i gemenskapens undertexter tillåts kortare 
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liggtider i några enstaka fall. (divXsweden 2005–2013 [www]) Minimitiden för ett 

undertextblock motsvarar således professionella krav på DivX Finland (1,5 sekunder). På 

divXsweden rekommenderas däremot en halv sekund längre minimitid. För att ta reda på om 

det finns skillnader i liggtiderna för längre undertextblock har jag räknat hur många tecken 

tittaren bör hinna läsa i en sekund i frågan om undertextblock på två fulla rader. Resultaten 

framgår av tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5: Rekommenderade liggtider i undertexter. 

 

Allmän, 

Sverige 

Två fulla rader 2x38 = 
76 tecken. Liggtid 6 
sek 

ungefär 13 tecken per 

sekund 

divX-

sweden Två fulla rader 2x40 = 
80 tecken. Liggtid 6 
sek 

ungefär 13 tecken per 
sekund Två fulla rader 2x38 = 

76 tecken. Liggtid 7 
sek 

ungefär 11 tecken per 
sekund 

Yle, 

Finland 

Två fulla rader 2x33 = 
66 tecken. Liggtid 4 
sek 

ungefär 17 tecken per 

sekund 

DivX 

Finland 

Två fulla rader 2x40 = 
80 tecken. Liggtid 7 
sek 

ungefär 11 tecken per 

sekund 

Två fulla rader 2x33 = 
66 tecken. Liggtid 5 

sek 

ungefär 13 tecken per 
sekund 

Två fulla rader 2x45 = 
90 tecken. Liggtid 7 

sek 

ungefär 13 tecken per 
sekund 

  

 

Det framgår av tabell 5 att rekommendationerna för liggtiderna till stora delar är likadana för 

både amatörundertexter och professionella undertexter. På Yle har man de kortaste 

undertextblocken och de kortaste liggtiderna. Kravet på läshastigheten varierar från 13 till 17 

tecken per sekund beroende på hur man räknar – det vill säga om liggtiden är 4 eller 5 

sekunder. Enligt Mika Metsäpelto (2014 [muntl.]) rekommenderar man 16 tecken per sekund 

för liggtid i Yles undertexter. I undertexterna av divXsweden har man en sekund kortare 

liggtid för två fulla rader än i undertexterna av DivX Finland. Detta orsakar att tittaren bör 

läsa undertexterna av divXsweden en aning snabbare (13 tecken per sekund mot 11 tecken per 

sekund) om två fulla rader utgörs av sammanlagt 80 tecken. Läshastigheten blir detsamma 

(dvs. 13 tecken per sekund) om ett fullt undertextblock i DivX Finlands undertexter istället 

består av sammalagt 90 tecken.  

 

Jag har undersökt hur de ovannämnda konventionerna gällande radlängden och liggtiderna 

realiseras i amatörundertexterna till Outlander och Lone Survivor. I Outlander är den kortaste 

undertextraden tre tecken lång och den längsta raden innehåller 40 tecken. Med andra ord har 

amatörundertextarna av Outlander följt gemenskapens regel om att raderna inte ska innehålla 

mer än 45 tecken. Nio undertextrader är längre än 33 tecken långa och således har 
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amatörundertextarna överstigit Yles konvention om teckenmängden endast i en liten del av de 

213 amatörundertextrader som jag studerat av Outlander. Antalet tecken är större än det 

allmänna maximiantalet 38 tecken endast i en undertextrad, det vill säga i den längsta med 40 

tecken.  

 

Som liggtid har den kortaste raden i Outlander två sekunder och två frames, med andra ord är 

liggtiden mycket nära två sekunder. Liggtiden är således en halv sekund längre än den 

professionella minimitiden 1,5 sekunder som är den samma som gemenskapen DivX Finland 

rekommenderar. Det finns inga liggtider kortare än två sekunder. Det finns inte heller 

liggtider på åtta eller fler sekunder och således har amatörundertextarna inte överstigit den 

professionella maximala liggtiden, med andra ord sju sekunder, vilken gemenskapen också 

själv rekommenderar som den maximala liggtiden för ett undertextblock. 

 

På DivX Finland utnyttjar man cps-värden i programvaran Subtitle Workshop för att se till att 

undertexternas liggtider motsvarar det som gemenskapen rekommenderar. Den 

rekommenderade teckenmängden per sekund (cps-värdet) är 22–24 och värdet innehåller 

också mellanslagen. (Otukka 2014 [muntl.]) Jag har ändå inte bekantat mig med dessa cps-

värden eftersom dessa inte används i professionella undertexter. Den längsta insättningen i 

Outlander utgörs av den längsta raden med 40 tecken tillsammans med en nedre rad med 34 

tecken. Som liggtid har denna sammanlagt 74 tecken långa insättning fyra sekunder och fyra 

frames. Detta betyder att det krävs en läshastighet på ungefär 18 tecken per sekund av tittaren. 

Jag har undersökt om det finns flera undertextblock där antalet tecken per sekund är större än 

värden 11, 13 eller 16 tecken per sekund vilka rekommenderas för professionella undertexter. 

Jag har inte beaktat frames i detta skede därför att en frame motsvarar 1/24 sekund och 

således påverkar antalet frames inte avsevärd på liggtiden.  I 58 undertextblock är antalet 

tecken per sekund mer än 11, i 37 undertextblock är antalet tecken mer än 13 och i 18 

undertextblock är antalet tecken mer än 16 per sekund. I de undertextblock där antalet tecken 

är mer än 16 per sekund varierar antalet från 17 till 28 tecken per sekund. 

 

I Lone Survivor består den kortaste undertextraden av tre tecken och den längsta av 37 tecken. 

Således har amatörundertextarna av divXsweden inte överstigit den professionella 

konventionen om maximiantalet 38 tecken per rad fast det sägs i gemenskapens råd att 

amatörundertextarna godkänner upp till 40 tecken per rad. Det finns två rader som är tre 

tecken långa och för den ena är liggtiden två sekunder och tre frames och för den andra två 
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sekunder och sju frames. Med andra ord är liggtiderna mycket nära två sekunder. Det finns 

inga liggtider kortare än två sekunder. Liggtiderna motsvarar således gemenskapens 

rekommendation om att ha en två sekunders liggtid för även den kortaste textbiten med ett 

kort ord. Som sagt är denna liggtid på två sekunder en halv sekund längre än den som 

rekommenderas för professionella undertexter.  

 

För tre undertextblock är liggtiden åtta sekunder, vilken är en sekund längre än den 

maximiliggtid som rekommenderas för professionella undertexter. Gemenskapen divXsweden 

själv rekommenderar sex sekunder som maximiliggtid för även den längsta insättningen med 

två fulla rader (sammanlagt 80 tecken). I dessa tre insättningar är liggtiden längre än 

nödvändigt. För 16 undertextblock är liggtiden sju sekunder vilket är en sekund längre än 

gemenskapen rekommenderar som maximitid för insättningarna. En kortare liggtid skulle ha 

räckt också för dessa undertextblock. 

 

Det längsta undertextblocket i Lone Survivor är 67 tecken långt. Det består med andra ord av 

en övre rad på 36 tecken och en nedre rad på 31 tecken. För detta undertextblock är liggtiden 

sex sekunder och fem frames, och således har tittaren tillräckligt med tid att läsa det – lästiden 

är drygt 11 tecken per sekund för denna insättning. I sammanlagt 60 undertextblock är antalet 

tecken per sekund mer än 11 tecken per sekund. I 11 undertextblock är antalet tecken per 

sekund mer än 13 och i tre undertextblock är antalet tecken per sekund större än det högsta 

maximiantalet 16 som rekommenderas för professionella undertexter. Antalet tecken per 

sekund i dessa undertextblock är 16,5; 16,7 och 17,5 och avvikelsen är således inte stor. 

 

Jag har inte räknat insättningslängderna och liggtiderna för de professionella undertexterna 

eftersom de professionella undertextarna har använt undertextningsprogramvaror som visar 

dessa egenskaper. Således har de professionella undertextarna mycket antagligen följt 

professionella konventioner när det gäller insättningslängderna och liggtiderna. Mika 

Metsäpelto (2015 [muntl.]) har använt Yleisradios eget textningsprogramvara TextYle och 

Jonas Fåhraeus (2015 [muntl.]) har gjort undertexterna med det professionella 

undertextningsprogrammet Titlevision.  

 

Resultaten visar att de rekommenderade teckenmängden per sekund kan överskridas i 

amatörundertexterna. I 18 till 58 amatörundertextblock av Outlander och i 3 till 60 

amatörundertextblock av Lone Survivor (beroende på om man anser 16 eller 11 tecken per 
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sekund som gräns) krävs en snabbare läshastighet av tittarna än den som rekommenderas för 

professionella undertexter. Detta kan beteckna att kortare lästider skulle räcka åtminstone för 

personer som använder amatörundertexter eller för själva amatörundertextarna.  Skulle kortare 

lästider räcka också i professionella undertexter för en bredare tittargrupp? Jag antar att 

användargruppen av amatörundertexter består av unga män liksom de flesta av själva 

amatörundertextarna är. De officiella och professionella undertexter bör ändå vara passande 

för en bredare och mer heterogen tittargrupp och således skulle lika korta lästider som finns i 

en del amatörundertextblock orsaka svårigheter för en bredare tittargrupp. De kortare 

liggtiderna per antalet tecken kan således anses tillhöra endast amatörundertexter. 
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Det beror på det material som man undersöker vilket resultatet blir gällande den inbördes 

fördelningen av antalen olika utelämningar. Utelämningar av interjektioner har blivit den 

största klassen i de professionella undertexterna och den näst största klassen i 

amatörundertexterna på grund av att dialogen innehåller rikligt med svärord och således har 

det funnits mycket material för interjektioner att bli de element som utelämnas mest. (Se även 

Koljonen 1997:72f.) Utelämningar av talarens bikommentarer finns däremot så få eftersom 

dialogen inte innehåller många bikommentarer utan består främst av faktauttryck rakt på 

saken. Soldaterna brukar inte uttrycka sina attityder och vad de tycker eller hurdant någonting 

känns. Talarens bikommentarer är klassen med minst utelämningar i de professionella 

undertexterna och på den andra platsen med minst utelämningar i amatörundertexterna. 

Klassen med minst utelämningar i amatörundertexterna är korta turer. Utelämningarna av 

korta turer finns så få möjligen eftersom det har varit lätt att bevara dessa i undertexterna på 

grund av att de är uttryckligen korta. I de professionella undertexterna har denna klass med 

korta turer den andra platsen bland klasserna med minst utelämningar. 

 

I Koljonens (1997:71; 1998:130 [www]) undersökningar utgör talspråkliga drag den största 

gruppen av utelämningar med drygt 70 % av alla utelämningar. I mitt material är talspråkliga 

drag tillika den utelämningsgrupp som innehåller mest utelämningar både i 

amatörundertexterna och i de professionella. Som sagt i avsnitt 5.3 är det vanligt att utelämna 

talspråkliga drag eftersom dessa inte sitter väl i skriven text. Amatörundertextarna har således 

inte avvikit från tendensen att utelämna talspråkliga drag vid undertextningen. 

 

Det är förvånande att en så stor andel av utelämningarna utgörs av informativa fragment i 

amatörundertexterna. Informationsfraser och talarens bikommentarer utgör tillsammans cirka 

24 % av alla utelämningar. Careen-Kauppi (2008:69 [www]) har tillika upptäckt att 

amatörundertextarna kan utelämna hela talturer istället för att förkorta dessa så att betydelsen 

eller en del av betydelsen bevaras i undertexten. I undersökningarna av Koljonen (1997:71; 

1998:69 [www]) och Muhonen (2007:59 [www]) hör informativa fragment till de element 

som minst utelämnas. Utelämning av informativa fragment orsakar alltid en egentlig 

semantisk informationsförlust som sällan kompenseras genom bild eller ljud. Utelämningarna 

av denna typ är de som orsakar kritiska anmärkningar på tittarsidan för att tittarna anser dessa 

som mest störande eller skadliga för dem som inte kan källspråket. (Koljonen 1997:73f.) Jag 

9 RESULTATDISKUSSION 
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har dock utvidgat kategorin informativa fragment från den som Koljonen (1998 [www]) har, 

vilket kan ha haft sin påverkan på att antalet utelämningar i denna kategori har blivit så stor. 

 

Hela resultatet om att amatörundertextarna har gjort allt som allt 102 utelämningar fler än den 

professionella undertextaren är överraskande. Ett motsatt resultat skulle ha varit lättare 

motiverat. Detta på grund av att undertexter lätt kritiseras av tittarna för utelämningar och de 

flesta av tittarna har ingen utbildning i undertextning liksom inte heller amatörundertextarna. 

Således skulle det ha varit mer väntat att amatörundertextarna hade velat bevara mer av 

originaldialogen än den professionella undertextaren. Resultatet är också i strid med Ivarssons 

(2007:57ff. [www]) resultat om att amatörundertextare förkortar dialogen i mindre mån än 

professionella undertextare och att amatörerna till och med brukar göra tillägg i undertexterna. 

Resultatet av min undersökning bevisar att amatörundertextarna har beaktat behovet av att 

göra utelämningar och att de är medvetna om att förkortning av dialogen är en naturlig del av 

undertextarens arbete. 

 

Utelämning är en effektivare strategi för att förkorta dialogen än till exempel användning av 

kortare synonym eller implicitgörande. Utelämning är också lättare för då behöver inte 

undertextaren upptäcka sätt att omformulera källtexten till exempel genom att hitta på kortare 

synonymer eller ändra satsstrukturen. Förkortning är möjligen det svåraste delområdet i 

undertextningen (Ivarsson & Carroll 1998:85; Tveit 2004:34, 38). Papageno (2014 [muntl.]) 

konstaterar också att förkortning är betydligt svårare att lära sig än till exempel olika 

konventioner. Orsaken till att amatörundertextarna har gjort mer utelämningar och har 

utelämnat mer informativa fragment än den professionella undertextaren kan vara att 

amatörundertextarna inte är vana vid olika komprimeringsstrategier, och utelämning är 

således den strategi som de lättast bestämmer sig att utnyttja. Amatörundertextarna har 

studerat språk mindre än den professionella undertextaren, vilket också kan ha påverkan på att 

amatörundertextarna möjligen har det svårare att hitta på sätt att omformulera källspråket utan 

att göra rena utelämningar. 

 

Liksom jag har också Careen-Kauppi (2008:63f. [www]) upptäckt i sin undersökning om 

amatörundertexter att amatörundertextare följer professionella konventioner. Careen-Kauppi 

(ibid.) har undersökt om amatörundertextarna har använt högst två rader i undertextblock och 

hur amatörundertextarna indikerar att talaren ändras inom samma textblock eller att meningen 

fortsätter i nästa undertextblock. Careen-Kauppi (ibid.) har ändå upptäckt att 
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amatörundertextarna har satt replikerna av tre skilda personer i samma undertextblock vilket 

avviker från konventionen om att ha tal av högst två personer i samma undertextblock. Enligt 

Díaz Cintas (2005:6 [www]) är denna en ny konvention som utmanar den ursprungliga 

konventionen om hur tal av olika personer formuleras i undertexterna.  

 

Gällande liggtiderna har Ivarsson (2007:57 [www]) upptäckt flera exempel på 

exponeringstider under en sekund i amatörundertexter. För professionella undertexter 

rekommenderas det minst 1,5 sekund som liggtid för de kortaste undertextblocken. I mitt 

material är den kortaste liggtiden två sekunder i amatörundertexterna. Ivarsson (2007:38 

[www]) har studerat undertexterna av webbplatsen undertexter.se där vem som helst kan 

lägga upp sina undertexter. Med andra ord behöver man inte visa hur skicklig man är i 

undertextning innan man får publicera sina undertexter på webbplatsen liksom man behöver 

göra på DivX Finland och divXsweden. Det finns således skillnader mellan 

amatörundertextare och deras gemenskaper/publiceringskanaler för undertexterna.  

Därigenom finns det skillnader i amatörundertexternas egenskaper och hur professionella 

konventioner följs. Ivarsson (2007:26 [www]) framhäver att undertexter.se står för kvantitet 

och divXsweden för kvalitet i sina undertexter. 

 

Amatörundertextarna av mitt material har inte utvecklat sina egna konventioner vilket 

amatörundertextare eller fans av anime har gjort med sina fansubs (se avsnitt 6.2). 

Amatörundertextare kan anses ha viljan att följa professionella konventioner och till största 

delen liknar amatörundertexterna professionella undertexter när det gäller konventionerna. 

Detta gäller åtminstone sådana gemenskaper där man fäster uppmärksamhet vid hurdana 

undertexter är och bör vara för att vara av bra kvalitet liksom man gör på DivX Finland och 

divXsweden. På Internetsidan för divXswedens Lone Survivor undertexter finns också följande 

kommentar: ”DivXsweden använder professionella regler vad gäller översättning [...]” 

(divXsweden 2014b [www]). Papageno (2014 [muntl.]) har ytterligare berättat till mig att 

gemenskapen divXsweden har haft professionella översättare som medlemmar och andra i 

gemenskapen har fått information om professionella konventioner från dessa professionella 

översättare.  

 

Konventionerna är i evolution (se avsnitt 5.4), men det är inte amatörundertextare som inför 

nya röster om konventioner i undertexterna utan professionella undertextare. Det verkar vara 

så att professionella undertextare är de som förnyar konventionerna samt agerar som officiella 
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källor om hur undertexterna ska se ut. Amatörundertextare följer sedan de sätt och exempel 

som professionella undertextare ger. Bogucki (2009:50) konstaterar tillika att 

amatörundertextare brukar formulera undertexterna enligt de mönster som de har sett i 

officiella undertexter. 

 

Bra med undersökningsmaterialet är att den ger information om amatörundertextare och 

konventionerna i amatörundertexterna både i Finland och i Sverige. När det gäller 

utelämningar i amatörundertexter ger avhandlingen dock endast en inblick, eftersom jag har 

kunnat analysera utelämningar enbart i undertexter till en film och av en gemenskap. 

Analysmetoden av utelämningar har emellertid varit bra och välfungerande. Koljonens (1998 

[www]) indelning av utelämningar till olika typer och underklasser är bra för den kan 

tillämpas på basis av materialet genom att minska eller öka antalet underklasser och genom att 

minska eller utvidga innehållet i underklasserna. De typer av utelämningar som Koljonen 

(ibid.) har presenterat är faktiskt de som tycks förekomma regelbundet i undertexterna. 

 

Avhandlingen spred sig till undersökningen av amatörundertextning och amatörundertextare 

samt deras gemenskaper. Enkäterna kan anses som överflödiga in den meningen att det redan 

finns information om fenomenet amatörundertextning i tidigare undersökningar som skulle ha 

gett tillräckligt bakgrundsinformation till denna avhandling. De enkätsvar som jag fick 

fungerade ändå bra som bekräftelse till tidigare studier och gav också tilläggsinformation. 

Enkäterna var ytterligare ämnade till (utöver att få tilläggsinformation) att möjligen få 

information om amatörundertextarnas tankar över förkortning av dialogen i undertexterna och 

användning av undertextningskonventionerna. I denna mening var enkätfrågorna inte lyckade. 

Med andra ord borde jag ha frågat mer preciserande om utelämningar och konventionerna för 

att få information om dessa. Enkäterna för undertextarna av materialets filmer var bra att ha 

eftersom dessa gav viktig och intressant information om undertextarna. 

 

Jag föreslår för fortsatt forskning att det vore bra och intressant att undersöka 

amatörundertextares och likväl professionella undertextares tankar om speciellt förkortning i 

undertexterna med hjälp av enkäter och/eller intervjuer. Man skulle kunna ta reda på 

undertextarnas tankegångar då de förkortar undertexterna och hitta förklaringar till varför 

vissa delar utelämnas och andra bevaras. När det gäller konventioner vore det nyttigt att 

undersöka om tittarna märker variation i konventionerna mellan olika filmer och program 

samt hurdana konventioner som tjänar tittarna bäst. Undersökning om amatörundertexter av 
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olika gemenskaper skulle också vara intressant. Man skulle till exempel kunna ta reda på om 

det hur gemenskaperna råder sina undertextare i undertextningen har påverkan på hurdana 

undertexter blir.  
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Syftet med avhandlingen var att undersöka utelämningar och undertextningskonventioner i 

amatörundertexter och jämföra dessa med samma fenomen i professionella undertexter. Som 

material hade jag amatörundertexter och professionella undertexter till två filmer vars 

källspråk var engelska och undertexterna av den ena på finska och av den andra på svenska. 

De teoretiska ramarna för studien kompletterades med de enkäter som jag gjorde för 

gemenskaperna för amatörundertextare, DivX Finland och divXsweden, och för 

amatörundertextarna och de professionella undertextarna av materialets filmer. Jag undersökte 

också gemenskapernas Internetsidor som en del av undersökningen. 

 

Användning av undertextningskonventioner är tillsammans med förkortningen de mest 

kännetecknande egenskaperna i undertextning och dessa gör undertextning en speciell gren av 

översättning. Speciellt med undertextning är också att källtexten och översättningen påverkas 

av bild och ljud i filmen eller programmet. Därför kan undertextning kallas för audiovisuell 

översättning. Undersökningen av utelämningarna var kvantitativ och metoden var jämförelsen 

mellan käll- och måltexten samt jämförelsen av amatörundertexterna med de professionella 

undertexterna. Analysen av konventionerna var för sin del beskrivande och baserade sig starkt 

på litteraturen om ämnet. Jämförelsen av amatörundertexterna med de professionella var en 

del också i undersökningen av konventionerna. Tabellerna med dialogen och undertexterna 

var till stor hjälp både i undersökningen av utelämningarna och i undersökningen av 

konventionerna. Jag studerade utelämningar endast i filmen Lone Survivor. 

 

Amatörundertextare är huvudsakligen unga män som vill göra undertexter för att lära sig 

språk och förbättra samt underhålla sina språkkunskaper. Amatörundertexter görs som hobby 

för andras nytta och nöje samt för att få tackar och bli synlig inom gemenskapen eller i 

allmänhet. Amatörundertextare gör undertexter huvudsakligen till engelskspråkiga filmer som 

ska publiceras officiellt. De amatörundertextare som deltog i min undersökning hade inte 

någon utbildning i översättning och de hade inte utfört speciella språkstudier liksom de flesta 

av amatörundertextare i allmänhet inte har. Amatörundertextning är enligt min definition 

undertextning som utövas av amatörer som hobby och har en gemenskap på Internet som 

utgångspunkt och publiceringskanal för undertexterna. 

 

10 SAMMANFATTNING 



92 
 

På grund av det begränsade utrymmet på skärmen där undertexterna visas och tittarnas 

läshastighet är det nödvändigt att förkorta dialogen och göra utelämningar vid undertextning. 

Amatörundertextarna hade beaktat detta och gjort egentligen mer utelämningar än de 

professionella undertextarna. Amatörundertextarna hade utelämnat mest informationsfraser 

vilka utelämnas vanligen i mindre mån i professionella undertexter liksom Koljonens (1998 

[www]) samt Muhonens (2007 [www]) studier har visat. Orsaken till det större antalet 

utelämningar i amatörundertexterna kan vara att det är lättare för amatörundertextarna att göra 

rena utelämningar i stället för att förkorta källtexten genom omformuleringar. Förkortning av 

källtexten är bland de svåraste uppgifterna i undertextarens arbete och mindre språkstudier 

kan minska möjligheterna för att komma på olika sätt att förkorta undertexten utan att göra 

utelämningar.  

 

Resultaten visade att amatörundertextarna av gemenskaperna DivX Finland och divXsweden 

inte har introducerat nya undertextningskonventioner. Undantag till detta gjorde dock 

användning av kursiveringar och teckenmängden per sekund i amatörundertexterna. På DivX 

Finland hade amatörundertextarna bestämt sig att avstå från konventionen att göra 

kursiveringar i undertexterna på grund av att kursiveringarna inte syns på rätt sätt med alla 

mediaspelare. Amatörundertextarna på divXsweden hade däremot gjort kursiveringar i sina 

undertexter men var inte helt konsekventa i detta – möjligen på grund av olika sätt att tolka 

reglerna för hur kursiveringar bör användas eller att de ännu inte hade lärt sig konventionen 

på riktigt. Enligt råden på gemenskapernas Internetsidor kan amatörundertextarna avvika från 

professionella konventioner när det gäller antalet tecken och liggtiderna men i själva 

amatörundertexterna till Outlander och Lone Survivor fanns inga väsentliga avvikelser från 

professionella rekommendationer. Den lästid som ges till tittarna, det vill säga antalen tecken 

per sekund, var dock kortare än den som rekommenderas för professionella undertexter i flera 

amatörundertextblock. Trots dessa undantag verkar amatörundertextarna ändå vara medvetna 

om professionella konventioner och ha viljan att följa dessa.   

 

Denna avhandling var en inblick i amatörundertexter, med andra ord en fallstudie om två 

gemenskaper och två amatörundertexter av dessa. Avhandlingen gav exempel på de 

egenskaper som man möjligen kan vänta sig att hitta i andra amatörgjorda undertexter. 

Undersökning om amatörundertexter av olika gemenskaper skulle i fortsatt forskning utvidga 

resultaten. 
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* En informant från DivX Finland påpekade att de engelska undertexter som man använder som källtext i undertextningen 
är inte nödvändigtvis undertexter för hörselhandikappade och således ändrade jag alternativet 9c i enkäten för 
medlemmarna på divXsweden (se bilaga 1B).   

 

BILAGA 1A: Enkät för amatörundertextare på DivX Finland 

Hei!  
Teen Oulun yliopistoon pro gradu -tutkielmaa harrastelijatekstitysten ominaisuuksista ja 
harrastelijatekstittämisestä ilmiönä.  Käytän osana tutkittavaa materiaalia sivuillanne saatavilla olevia 
tekstityksiä. 
  
Ohessa on kysymyksiä, joiden vastauksia käyttäisin harrastelijatekstittämisen kuvailussa sekä 
taustatietona tekstitysten analyysissä. Vastauksesi kysymyksiin voit lähettää minulle sähköpostiin 
sonja.kumpulainen@student.oulu.fi. Vastaukset voi antaa nimettömästi, ja lähettäjän 
sähköpostitiedot jäävät vain minun tietooni. 
 
Kysymyksiä on yhteensä 12. Joihinkin kysymyksiin olen antanut valmiita esimerkkejä vastauksista tai 
neuvoja vastauksen muodosta. 
 
Arvostan kyselylle antamaasi aikaa ja panostusta! 
 
Terveisin, 
Sonja Kumpulainen 
Pohjoismainen filologia 
Oulun yliopisto 
 
Kysymykset: 
 

1. Ikäsi ja sukupuolesi 

2. Miksi osallistut nk. harrastelijatekstitysten tekoon? 

3. Miksi haluat jakaa työsi tuloksen - tekstitykset - Internetissä?  

4. Mistä lähtökielistä (dialogin kieli) teet tekstityksiä suomeksi? 

5. Minkä verran olet opiskellut käyttämiäsi lähtökieliä? (ILMOITA KIELIKOHTAISESTI YLIN ASTE ESIM. 

PERUSKOULU, LUKIO/AMMATILLINEN KOULUTUS, KORKEAKOULUASTE SEKÄ LISÄKSI MUUNLAINEN OPISKELU ESIM. 

KANSALAISOPISTO, ITSENÄINEN OPISKELU)  

6. Minkälaisia opintoja sinulla on äidinkielestä (suomi)? (ILMOITA YLIN ASTE: PERUSKOULU, 

LUKIO/AMMATILLINEN KOULUTUS, KORKEAKOULUASTE SEKÄ LISÄKSI MUUNLAINEN OPISKELU ESIM. KANSALAISOPISTO, 

ITSENÄINEN OPISKELU) 

7. Oletko opiskellut kääntämistä? 

a. Jos olet niin minkä verran, ja minkälaisia opintoja?  

8. Kuinka paljon olet kääntänyt? (ILMOITA TÄSSÄ KUINKA MONESSA KÄÄNNÖSPROJEKTISSA OLET OLLUT MUKANA 

DivX Finlandissa SEKÄ MAHDOLLISET MUUT KÄÄNNÖSTYÖT)  

9. Teetkö tekstityksiä (HUOM: VOIT ILMOITTAA NÄISTÄ USEAMMAN VAIHTOEHDON) 

a. ohjelman/elokuvan dialogia kuuntelemalla 

b. käsikirjoituksen avulla 

c. dvd:n englanninkielisen (kuulorajoitteisille tarkoitetun) tekstityksen avulla* 

d. muuten, miten? 

10. Mikä tekstitysten tekemisessä on sinulle yleensä helppoa?  

11. Mikä tekstitysten tekemisessä on sinulle vaikeaa?  

12. Mitkä ominaisuudet tekevät tekstityksestä hyvän? (MAINITSE NOIN 3 KPL)



Kommentar: Om man jämför denna med bilaga 1A, har jag ändrat fråga 9 alternativ c och tagit bort hänvisningar till dvd-
undertexter och undertexter för hörselhandikappade. Detta på grund av att en informant från DivX Finland påpekade att det 

inte är alltid frågan om undertexter för hörselhandikappade. Jag skickade enkäten till divXsweden efter amatörundertextare på 
DivX Finland hade skickat sina svar till mig. 

 

BILAGA 1B: Enkät för amatörundertextare på divXsweden 

Hej, 
 
jag studerar nordisk filologi (svenska) vid Uleåborgs universitet i Finland och skriver min pro gradu-
avhandling om amatörundertextning och amatörundertexters egenskaper. Som en del av 
undersökningsmaterialet använder jag undertexter som man lagt fram på divXsweden. 
 
Nedan finns frågor för er undertextare på divXsweden. Ni kan skicka svaren på frågorna till mig per e-
post sonja.kumpulainen@student.oulu.fi. Ni kan svara anonymt och endast jag ser era e-
postuppgifter. 
 
Det finns sammanlagt 12 frågor och några av dessa har färdiga exempel på svaren eller andra tips.  
 
Jag uppskattar tiden och det besvär som du gett för att svara på enkäten! 
 
Hälsningar, 
Sonja Kumpulainen 

 
 
Frågorna: 
 

1. Ålder och kön 

2. Varför vill du delta i att göra så kallade amatörundertexter? 

3. Varför vill du ge ut på Internet de undertexter som du gjort? 

4. Vilka språk använder du som källspråk (dialogens språk) då du gör svenska undertexter? 

5. Hur mycket har du studerat de språk som du använder som källspråk? (ANGE DEN HÖGSTA 

STUDIENIVÅN FÖR VAR SITT SPRÅK. TILL EXEMPEL GRUNDSKOLA, GYMNASIUM, HÖGSKOLENIVÅ OCH YTTERLIGARE ANDRA 

SLAGS STUDIER SOM FOLKHÖGSKOLA, SJÄLVSTÄNDIGA STUDIER) 

6. Hur mycket har du studerat modersmålet (svenska)? (ANGE DEN HÖGSTA STUDIENIVÅN. TILL EXEMPEL 

GRUNDSKOLA, GYMNASIUM, HÖGSKOLENIVÅ OCH YTTERLIGARE ANDRA SLAGS STUDIER SOM FOLKHÖGSKOLA, SJÄLVSTÄNDIGA 

STUDIER) 

7. Har du studerat översättning? 

a. Ifall du har så berätta hur mycket och hurdana studier. 

8. Hur mycket har du översatt? (BERÄTTA HÄR HUR MÅNGA FILMER/SERIER/AVSNITT DU HAR UNDERTEXTAT FÖR 

divXsweden SAMT MÖJLIGA ANDRA ÖVERSÄTTNINGSUPPGIFTER) 

9. Gör du undertexter med hjälp av (OBS. DU KAN ANGE FLER ÄN ETT ALTERNATIV) 

a. att lyssna på programmets/filmens dialog 

b. manuskriptet 

c. färdiga engelskspråkiga (eller andra) undertexter 

d. något annat? 

10. Vad är lätt för dig i undertextning? 

11. Vad är svårt för dig i undertextning? 

12. Vilka egenskaper utgör bra undertexter? (ANGE C. 3 EGENSKAPER) 



 

 

BILAGA 2A: Enkät för amatörundertextarna av filmen Outlander    

Hei!  
 
Teen Oulun yliopistoon pro gradu -tutkielmaa harrastelijatekstitysten ominaisuuksista ja 
harrastelijatekstittämisestä ilmiönä.  Laitoinkin jo laajemman kyselyn yhteisesti aktiivijäsenten 
vastattavaksi.  
 
Käytän kuitenkin osana tutkittavaa materiaalia Outlander-elokuvan tekstityksiä, joiden tekoon olet 
osallistunut. Siispä haluaisinkin kysyä muutaman tarkentavan kysymyksen. 
 
Vastaaminen on tietenkin vapaaehtoista, mutta toivottavaa!  Ymmärrän, että Outlander-elokuvan 
tekstitysten teosta on jo kulunut sen verran aikaa, että kysymyksiin vastaaminen voi olla vaikeaa tai 
mahdotonta. Ilmoitathan mikäli et muista asioita, joita kysyn. 
 
Voit vastata minulle viestillä täällä DivX Finlandissa, tai sähköpostitse osoitteeseen 
sonja.kumpulainen@student.oulu.fi. Kysymykset ovat tämän viestin lopussa. 
 
Gradussa tulen kertomaan DivX Finlandissa käyttämäsi nimimerkin, sekä hyödyntämään vastauksia 
tekstitysten analyysin tukena ja kuvaamassa harrastelijatekstittämistä. 
 
Terveisin, 
Sonja Kumpulainen 
Pohjoismainen filologia 
Oulun yliopisto 
 
  
Kysymykset: 
 

1. Minkä verran olit opiskellut englantia ennen Outlander-elokuvan tekstittämistä? (ILMOITA YLIN 

ASTE ESIM. PERUSKOULU, LUKIO/AMMATILLINEN KOULUTUS, KORKEAKOULUASTE SEKÄ LISÄKSI MUUNLAINEN OPISKELU ESIM. 

KANSALAISOPISTO, ITSENÄINEN OPISKELU)  

2. Minkälaisia opintoja sinulla oli äidinkielestä (suomi) ennen Outlander-elokuvan 

tekstittämistä? (ILMOITA YLIN ASTE: PERUSKOULU, LUKIO/AMMATILLINEN KOULUTUS, KORKEAKOULUASTE SEKÄ LISÄKSI 

MUUNLAINEN OPISKELU ESIM. KANSALAISOPISTO, ITSENÄINEN OPISKELU) 

3. Olitko opiskellut kääntämistä ennen elokuvan tekstittämistä? 

a. Jos olit, niin minkä verran, ja minkälaisia opintoja?  

4. Kuinka paljon olit tehnyt käännöstöitä ennen elokuvan tekstittämistä? (ILMOITA TÄSSÄ KUINKA 

MONESSA KÄÄNNÖSPROJEKTISSA OLIT OLLUT MUKANA DivX Finlandissa SEKÄ MAHDOLLISET MUUT KÄÄNNÖSTYÖT)  

5. Teitkö tekstityksen  

a. elokuvan dialogia kuuntelemalla 

b. käsikirjoituksen avulla 

c. dvd:n englanninkielisen (kuulorajoitteisille tarkoitetun) tekstityksen avulla 

d. muuten, miten? 
(HUOM: VOIT ILMOITTAA NÄISTÄ USEAMMAN VAIHTOEHDON) 

6. Minkä verran käytit aikaa elokuvan tekstitysten tekemiseen? (KUUKAUSIA, VIIKKOJA, PÄIVIÄ, 

TUNTEJA?) 

7. Minkälainen elokuva oli kääntää? (ESIM. KIELELTÄÄN, ELOKUVAN JUONEN/SISÄLLÖN KANNALTA,  MIKÄ OLI 

VAIKEAA, MIKÄ HELPPOA JNE.)



 

 

BILAGA 2B: Enkät för amatörundertextare av filmen Lone Survivor 

Hej, 
 
jag studerar nordisk filologi (svenska) vid Uleåborgs universitet i Finland och skriver min pro gradu-
avhandling om amatörundertextning och amatörundertexters egenskaper.  
Som en del av undersökningsmaterialet använder jag undertexterna till filmen Lone Survivor som du 
har varit med om att översätta. Således vill jag fråga några saker angående din bakgrund som 
undertextare och hurdant det var att översätta filmen. 
 
Frågorna hittar du i slutet av detta meddelande. Du kan skicka dina svar till mig som ett personligt 
meddelande här på divXsweden eller per e-post sonja.kumpulainen@student.oulu.fi.  
 
Jag ska avslöja endast din pseudonym Papageno/Snowpatrol/Nemooo/Berguv i avhandlingen. De 
svar som du gett ska jag utnyttja som hjälpmedel i analysen av undertexterna och för att beskriva 
amatörundertextare och amatörundertextning.  
 
Jag uppskattar tiden och det besvär som du gett för att svara på enkäten! 
 
Hälsningar, 
Sonja Kumpulainen 
 
  
Frågorna: 
 

1. Hur mycket hade du studerat engelska innan du undertextade filmen Lone Survivor? (ANGE 

DEN HÖGSTA STUDIENIVÅN. TILL EXEMPEL GRUNDSKOLA, GYMNASIUM, HÖGSKOLENIVÅ OCH YTTERLIGARE ANDRA SLAGS 

STUDIER SOM FOLKHÖGSKOLA, SJÄLVSTÄNDIGA STUDIER) 

2. Hur mycket hade du studerat modersmålet (svenska) innan du undertextade filmen? (ANGE 

DEN HÖGSTA STUDIENIVÅN. TILL EXEMPEL GRUNDSKOLA, GYMNASIUM, HÖGSKOLENIVÅ OCH YTTERLIGARE ANDRA SLAGS 

STUDIER SOM FOLKHÖGSKOLA, SJÄLVSTÄNDIGA STUDIER) 

3. Hade du studerat översättning innan du undertextade Lone Survivor? 

a. Ifall du hade så berätta hur mycket och hurdana studier. 

4. Hur mycket hade du översatt innan du undertextade Lone Survivor? (BERÄTTA HÄR HUR MÅNGA 

FILMER/SERIER/AVSNITT DU HADE UNDERTEXTAT FÖR divXsweden SAMT MÖJLIGA ANDRA ÖVERSÄTTNINGSUPPGIFTER) 

5. Hurdant var det att översätta filmen? (ANGÅENDE TILL EXEMPEL SPRÅKET, HANDLINGEN/INNEHÅLLET, VAD VAR 

LÄTT, VAD VAR SVÅRT ETC.) 

6. Gjorde du undertexterna med hjälp av 

a. att lyssna på filmens dialog 

b. manuskriptet 

c. färdiga engelskspråkiga (eller andra) undertexter 

d. något annat? 
 (OBS. DU KAN ANGE FLER ÄN ETT ALTERNATIV) 

7. Hur mycket tid använde du till att göra undertexterna till filmen? (VECKOR, DAGAR, TIMMAR?)  



 

 

BILAGA 3A: Enkät för den professionella undertextaren av filmen Outlander 

Hei, 

opiskelen Oulun yliopistossa pohjoismaista filologiaa, ja teen nyt pro gradu -tutkielmaani, jonka 
aiheena on tutkia harrastelijatekstityksiä (DivX-tekstityksiä), ja verrata niitä ammattilaisten tekemiin 
tekstityksiin. 

Halusin ammattikäännösten osalta valita graduuni Ylen esittämän elokuvan tekstityksineen, sillä Ylen 
tekstitykset ovat laadukkaita ja varmasti ammattilaisen tekemiä. Kysyin Christoffer Forssellilta 
elokuvien tekstittäjistä, ja hän kertoi, että Outlander-elokuva tulee olemaan tekstitetty Ylen 
freelancerin toimesta ja antoi minulle yhteystietosi.  

Valitsin siis osaksi tutkielmani materiaalia tekstittämäsi Outlander-elokuvan. Haluaisitko vastata 
muutamaan kysymykseen koskien elokuvan tekstittämistä ja kääntäjäntyötäsi? Käyttäisin vastauksia 
tutkielmassani taustatietona. Laitan kysymykset tämän viestin loppuun. 

Lisäksi, olisikohan minun mahdollista saada sinulta Outlander-elokuvan tekstitykset jonkinlaisena 
tekstitiedostona ja mieluiten aikakoodien kanssa? Tutkisin myös tekstitysten ajastuksiin liittyviä eroja 
harrastelijoiden ja ammattilaisten välillä. Olisi ainakin suuri apu saada itse tekstit, sillä muutoin 
kirjoittaisin ne yksitellen elokuvaa katsoessani tietokoneella uudestaan. Olen tallentanut itselleni 
elokuvan, kun se näytettiin viime lauantaina Yle tv2:ssa. 

Terveisin, 
Sonja Kumpulainen 
Pohjoismainen filologia 
Oulun yliopisto 

 

 

Kysymykset: 

 

1. Minkä verran olet opiskellut kieliä, joita käytit lähde- ja kohdekielinä elokuvan Outlander 

käännöksessä? 

2. Minkälainen koulutus sinulla on kääntäjän ammattiin? 

3. Minkälainen työura sinulla on tähän mennessä takanasi tekstittämisen osalta? 

4. Minkälainen Outlander-elokuva oli kääntää? (ESIM. KIELELTÄÄN, ELOKUVAN JUONEN/SISÄLLÖN KANNALTA,  

MIKÄ OLI VAIKEAA, MIKÄ HELPPOA JNE.) 

5. Teitkö tekstityksen  

a. elokuvan dialogia kuuntelemalla 

b. käsikirjoituksen avulla 

c. muuten, miten? 
(HUOM: VOIT ILMOITTAA USEAMMAN VAIHTOEHDON) 

6. Teitkö ajastuksen elokuvaan itse? Vai oliko tekstityksiä varten olemassa valmiit ajastukset? 

7. Minkä verran käytit aikaa Outlander-elokuvan tekstitysten tekemiseen? (KUUKAUSIA, VIIKKOJA, 

PÄIVIÄ, TUNTEJA?) 

 



 

 

BILAGA 3B: Enkät för den professionella undertextaren av filmen Lone Survivor 

Hej, 

 
jag studerar nordisk filologi (svenska) vid Uleåborgs universitet i Finland och skriver min pro gradu-
avhandling om amatörundertextning och amatörundertexters egenskaper. En del av undersökningen 
är att jämföra amatörundertexter med professionella undertexter. Det är inte meningen att kritisera 
undertexterna utan fokusen är på undersökning av komprimeringsstrategier och 
undertextningskonventioner. 

Filmen Lone Survivor ingår i undersökningsmaterialet och undertexterna för filmens dvd-publikation 
representerar de professionella undertexterna.  Jag frågade från Lars Thorsell av Svensk Medietext 
om vem som har gjort undertexterna för dvd-publikationen (distribuerad av Future Film) och han 
berättade att du är översättaren och gav mig din e-postadress.  

Vill du svara på några frågor om undertextning av filmen och ditt arbete som översättare? Jag skulle 
använda svaren som bakgrundsmaterial i avhandlingen. Jag har ställt frågorna i slutet av detta 
meddelande.  

Ytterligare: Är det möjligt att få av dig Lone Survivor-undertexterna med tidskoderna i form av en 
textfil? En sådan fil skulle hjälpa mig mycket för annars borde jag skriva upp undertexterna från 
dvd:n. Tidskoderna skulle underlätta jämförelsen av tidsinställningen i undertexterna.  

Med vänliga hälsningar, 
Sonja Kumpulainen 
 
 
Frågorna:  

 

1. Hurdan utbildning har du i de språk som du använt som källspråk och målspråk vid 

översättning av filmen Lone Survivor? 

2. Hurdan utbildning har du i översättning? 

3. Hurdan är din karriär som översättare hittills när det gäller undertextning?  

4. Hurdant var det att översätta filmen Lone Survivor? (ANGÅENDE TILL EXEMPEL SPRÅKET, 

HANDLINGEN/INNEHÅLLET, VAD VAR SVÅRT, VAD VAR LÄTT ETC.) 

5. Gjorde du undertexterna med hjälp av 
a. att lyssna på filmens dialog 
b. manuskriptet 
c. något annat?  

(OBS. DU KAN ANGE FLER ÄN ETT ALTERNATIV) 
6. Gjorde du tidsinställningen för undertexterna? Eller fanns det färdiga tidskoder? 
7. Hur mycket tid använde du till att göra undertexterna till filmen? (MÅNADER, VECKOR, DAGAR, 

TIMMAR?) 



BILAGA 4: Exempelbit ur analystabellen av filmen Lone Survivor 
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