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1. Inledning 

Att talet på film är en viktig punkt idag är det nog få som tänker på. Många ser nog förbi detta 

fenomen när de ser på en film och tänker mer på det som man ser rent visuellt i bild. Talet är 

ju mer en självklarhet. Vid en närmare undersökning upplevde även jag själv att det finns 

väldigt lite forskning kring just talet, och speciellt vid det fenomen jag själv valt att rikta in 

mig på, nämligen dubbning. Att en film bör vara synkad mellan bild och ljud är väl något 

många håller med om. Jag vet av egen erfarenhet att synkning är något som kan komma att 

irritera upplevelsen av en film om den inte funkar klockrent. Ta bara ett exempel jag upplevde 

häromdagen när ljud och bild inte riktigt hängde med varandra vid en nyhetsuppläsning i en 

helt vanlig TV-sändning. Det här handlar ju bara om något man ser på TV, så vad kan inte 

förstöras då man ser på en spelfilm där helhetsupplevelsen är en punkt som står väldigt 

mycket i centrum? Synkningen är ju något som ändå brister vid en översättning, eller 

dubbning av en film, eftersom munrörelserna är anpassade till ett visst språk och alltså inte 

följer det nya pålagda språket till fullo. Men hur blir upplevelsen i en film om man helt 

plötsligt byter ut språket? Rösterna må vara relativt lika, men de är ju ändå inte samma 

eftersom det är två olika människor som talar. En händelse som berör detta beskriver Michel 

Chion i sin bok The Voice of Cinema där man dubbade den italienska filmen Casanova 

(Fellini, 1976) till franska men också italienska. Här berättar Chion att karaktären Casanova 

fick två olika tolkningar beroende på vilket språk han talade. Fellini som är känd för att vara 

rätt frikostig när det kommer till sina filmer och dess tal, valde att även dubba filmen på 

italienska. Med andra ord så är båda versioner dubbade. Kontentan med detta är då den att 

karaktären Casanova, spelad av amerikanen Donald Sutherland, fick två olika tolkningar 

beroende på om han talade franska eller italienska. Den italienska versionen menar Chion är 

väldigt hes och brister ibland, samt kan också anses vara en aning svulstig. Den franska 

däremot är mer precis, ironisk, melankolisk men brister i fyllighet och vidd.
1
 Det är alltså en 

och samma person vi får se i bild, men beroende på vilket språk man väljer att lyssna på så 

hör vi två olika röster. Vad skulle exempelvis kunna hände om vi släckte ner bilden? Skulle vi 

fortfarande se samma person, eller två olika? Då dessa frågor dyker upp trillar vi även in på 

ett begrepp som jag sprang på som också är myntat av Chion, nämligen Acousmêtre.
2
 Detta 

begrepp handlar om röster som vi hör på film, men som ännu inte fått en mänsklig kropp att 

tillhöra. Begreppet kan även omfatta en berättares röster, men också karaktärer som vi ännu 

                                                           
1
 M. Chion, The Voice in Cinema, Columbia University Press, New York, 1999, s. 85. 

2
 M. Chion, s. 23.  
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inte sett till i bild, utan som kommer in senare. Tanken som slog mig är att detta begrepp 

också mycket väl skulle kunna appliceras på fenomenet dubbning, eftersom den röst vi hör 

inte alls egentligen tillhör den person vi faktiskt ser i bild. Hans eller hennes röst är ju 

borttagen för att ersättas av en annan. Med andra ord är inte den rösten vi hör tillhörande en 

mänsklig kropp i bild.  

Upplevelsen på film utifrån vilken röst vi hör en karaktär tala kan ju komma att förändras 

utifrån våra egna tolkningar. Jag finner detta rätt intressant då jag själv upplever filmer olika, 

samt att språket är en viktig punkt i själva filmupplevelsen. Exempelvis så har jag själv på 

senare år gått från att tycka om dubbade filmer till att numera rata dem eftersom jag själv 

tycker att upplevelsen förstörs. Och i och med detta anser jag att det kan vara rätt intressant att 

gå in djupare på detta fenomen och se om det kan finnas några skillnader mellan 

upplevelserna kring det talande språket i en film.  
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2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna undersökning är att se om talet på film har någon större betydelse för 

hur vi upplever filmen.  

2.1 Frågeställning 

Först och främst vill jag undersöka om det kan finnas några skillnader beroende på 

röstkvalitén när det kommer till upplevelsen av filmtittandet. Har röstkvalitén en betydande 

roll för hur karaktären framställs? Ta bara exemplet från inledningen med filmen Casanova 

där Casanovan får två olika typer av röster beroende på om han talar franska eller italienska, 

och beroende på hur (i det här fallet) protagonisten framställs röstmässigt kan vi som tittar få 

en helt annan bild av honom eller henne utifrån hur han eller hon låter. Upplevelsen av filmen 

kan ju komma att förändras utifrån hur vi upplever karaktärerna och deras sätt att vara. En röst 

kan komma att måla upp en bild av hur en viss karaktär är rent ”attitydsmässigt”, oavsett hur 

vi ser honom eller henne i bild. Upplevelsen kan också komma att förändras eftersom 

synkningen vid tal och munrörelser brister. Blir detta ett störningsmoment eller är det något 

man inte direkt tänker på? Detta leder till min tredje fråga; upplevs filmen som helhet olika 

beroende på karaktärens röstkvalitet? Det här handlar då om filmen helt enkelt tolkas 

annorlunda utifrån de röster man hör. Även denna fråga kan kopplas till Chions exempel med 

Casanova, då rösterna låter olika och får således även skilda attityder av karaktären och 

dennes röst.  

Sammanfattningsvis ämnar jag alltså besvara dessa frågor som följer utifrån min analys: 

1) Finns det några skillnader beroende på röstkvaliteten när det kommer till upplevelsen av 

filmtittandet?  

2) Påverkas upplevelsen av eventuella brister i synkningen? 

3) Tolkas filmerna olika beroende på vilket språk som talas? 
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Bakgrund och tidigare studier av dialoger på film 

När det kommer till själva processen för skapandet av dialoger och då också dubbade sådana 

så finns det både ett enormt arbete som ligger bakom dem, samtidigt som det finns väldigt få 

undersökningar kring detta. Detta är något som bland andra Sara Kozloff nämner i sin bok 

Overhearing Film Dialogue. I slutet på 1970-talet började man intressera sig för det så kallade 

”soundtracket” igen i filmstudier, något man med andra ord tidigare måste ha gått förbi. Men 

man fokuserade gärna på teknologin, musik, ljudeffekter, samt ljudteori, medan ett fåtal skrev 

om det nog ändå viktigaste ljudet av dem alla – nämligen dialogen. Även om sättet en 

karaktär uttrycker sig på, hur han eller hon låter och hur hon framför orden är en central 

upplevelse när man ser på film, bortser många analytiker ändå detta enligt Kozloff och 

”glömmer bort” dialogens betydelse vid forskningen. Man har talat om att dialogen är för 

”genomskinlig” och för ”enkel” för att behövas studeras närmare. Vid manusskrivning 

(screenwriting) diskuteras dialoger bara ytligt och deras sätt är snarare normativ än analytisk.
3
 

Kozloff nämner även vilket negativt intryck dialoger har haft genom tiderna och skriver också 

om att filmrecensenter gärna faller tillbaka på tråkiga klicheér där de menar att dialoger är 

”vitsiga” eller ”klumpiga” utan att specificera sig närmare på dessa värderingar. Dessa 

argument baseras enligt Kozloff på tidiga texter skrivna av filmteoretiker som Rudolph 

Arnheim, Sergei Eistenstein och Siegfried Kracauer som alla är kända för att föredra stumfilm 

framför ljudfilm. Exempelvis så menade man att talet förstörde montagefilmen, kamerans 

rörelser, stumfilmen hade ett ”poesi” där man visualiserade vissa saker istället för att använda 

ljudet, dialoger bromsade filmer från att distribueras utomlands, dialogen ansågs distrahera 

kamerans förmåga att fånga upp naturliga element, dialogen gav för mycket uppmärksamhet 

på karaktären psykologiskt och dialoger gjorde filmer till en ”burkad” teater. Dock har denna 

typ av kritik dämpats i och med dagens förbättrade teknik med bättre mikrofoner, ljudmixer 

och redigering, samt att den internationella begränsningen också brutits upp tack vare 

förmågan att just dubba. 
4
 Enligt Kozloff så påverkar också dialoger i en viss utsträckning hur 

vi uttrycker oss själva, samt också hur vi ska tänka. Kozloff själv kommer med ett exempel då 

                                                           
3
 S. Kozloff, Overhearing Film Dialogue, University of California, 2000, s. 6.  

4
 S. Kozloff, s. 6-7 
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hon använde uttrycket ”Dollface” då hennes son var fortfarande en bebis, men hon mindes 

inte var hon först hört talas om det uttrycket. Senare kom hon fram till att hon tagit det från 

filmen His Girl Friday. Dialoger påverkar vårt sätt att tala och uttrycka oss och andra 

exempel på detta är också då The Day the Earth Stood Still (1951) kom och flera månader 

efter premiären så kunde elever driva sina lärare till vansinne genom att citera ur filmen. Men 

det är inte bara studenter som gör detta, även insamlare (vid Oberlin College i bokens 

exempel), samt även en amerikansk president har citerat dialoger ur filmer.
5
 Utifrån vad 

Kozloff skriver kan vi ändå vara överens om att dialogen har en betydelse även om den i 

någon större utsträckning inte fått så mycket uppmärksamhet tidigare.   

 

3.2 Dubbningsprocessen 

Själva dubbningsprocessen kan också vara nyttig att ha i åtanke när man ska analysera just en 

dubbning som i det här fallet. Texter skrivna av Anna Matamala beskriver hur man går 

tillväga från start fram till färdig dubbad version, och hon nämner bland annat att det är en 

komplex process där flera personer är inblandade och hanterar produkten innan den sen sänds 

eller ges ut. Personerna i fråga är allt från översättare, röstskådespelare och språkforskare.
6
 

Processen som hon nämner ser ut ungefär som följer: 1) Originalversionen på filmen skickas 

till dubbningsstudion. 2) En ljudtekniker gör kopior på produkten som man ska kunna arbeta 

med. 3) ”Artistic Director” kollar på produkten som ska dubbas. 4) Produktionsledaren väljer 

översättare, dialogförfattare och språkforskare. 5) Den audiovisuella produkten översätts och 

anpassas. 6) Den översatta produkten synkroniseras. 7) Ibland förekommer en språkrevidering 

(förekommer främst inom katalansk TV-produktion). 8) Granskningen är gjord av regissörens 

assistent medan dubbningsregissören väljer röstskådespelare. När man kommit såhär långt i 

processen så finns det alltså ett skrivet manus till det språk man ska dubba till, och nu är man 

redo för själva inspelningen i studion. 9) Dubbning sker och då tillsammans med: regissören, 

röstskådespelarna, ljudteknikerna och om så behövs också en språkforskare. Nu finns det en 

inspelad ljudversion av det dubbade språket.  

10) Språkforskaren reviderar den talade versionen och ber om en omtagning om så behövs. 

11) Ljudteknikerna tar han om mixningen av ljuden. 12) Den ”konstnärliga” (artistic director) 

regissören kollar igenom det färdiga resultatet och begär omtagning om så behövs.  

13) Klienten/beställaren kollar igenom det färdiga resultatet och begär omtagningar om så 

                                                           
5
 S. Kozloff, s. 27 

6
 A. Matamala, Translations for dubbing as dynamic texts, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, s. 101. 



7 
 

behövs. Dubbningsprocessen tar lång tid och är också dyr, men när den är klar så har man en 

dubbad version av en film, som ett flertal personen varit delaktiga i.
7
 Dubba är med andra ord 

inget man gör på bara en vecka, utan är som sagt en långdragen process med många deltagare, 

vilket också betyder att resultatet bör vara bra gjort och ha en viss kvalitet.  

 

3.3 Forskning kring talet och rösten 

En av de forskare jag fann mest intressant kring studien kring talet och rösten är fransmannen 

Michel Chion, och som också förekom i flera andra texter jag fann som berörde rösten och 

talet. Chion går in på djupet i sina studier kring talet i sin bok The Voice in Cinema, och 

menar bland annat att det inte är vad som sägs som är det intressanta, utan vad talet 

efterlämnar sig som är det.
8
  Han syftar mot att rösten kan ses som en ”vagga” som rymmer de 

verbala beteckningarna i en film, men där allt sker rakt igenom och in igenom talet ur en 

psykoanalytisk synvinkel.
9
 Chion talar mycket om att rösten är den del som representerar den 

mänskliga kroppen och inte tvärtom, vilket pekar mot att talet är en viktig punkt i en film. 

Detta kommer jag gå in djupare på under kommande kapitel ”Teoretiska utgångspunkter”, 

vilket också är som nämns de teorier jag kommer utgå ifrån i min studie kring talet.   

Förutom Chions egen bok fann jag även intressanta kommentarer av honom i en annan 

skriven av Andrew Dix. Vid inledningen av kapitlet ”Hearing Film: Analysing Soundtrack” så 

nämns tidigare författare (Chion) vid flera tillfällen, och som tydligen myntat begreppet 

”audio-spectator” och ”audio-viewing” istället för det mer normala ”viewer” eller på svenska; 

tittare/åskådare. Påståendet om att vi hellre skulle ses som ”audio-spectators” stärks av 

Christian Metz fem ”tracks” som bygger upp filmen. Dessa fem såkallade ”tracks” involverar 

som följer: den fotografiska bilden, skrift som syns på bild, dialog, musik och ljudeffekter. 

Här påstår man att bara 2 av 5 bitar involverar det vi ser medan 3 och också majoriteten av 

dem involverar det vi hör på film. Detta skulle man kunna kalla för ett mindre bevis på att vi 

faktiskt lyssnar mer än ser på filmer, vilket också leder till att talet måste ha en stor roll i det 

hela.
10

 Dix nämner också ett barns utveckling för att förstärka påståendena om att det vi hör 

anses som en viktig punkt, vilket också stärker Chions påståenden som jag kommer 

återkomma till lite längre fram. Dix skriver att ljudet är det sinne som utvecklats först redan 

                                                           
7
 A. Matamala, s. 102. 

8
 M. Chion, s. XI. 

9
 M. Chion, s. 1. 

10
 A.Dix, Beginning Film Studies, Manchester University Press, New York, 2008,  s. 74-75. 
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från spädbarnsåren medan synen inte utvecklas förrän flera veckor senare i livet. 
11

 Med andra 

ord kan detta tolkas till att ljudet (hörseln) återigen har en stor betydelse och till och med 

större än det vi ser då det ska vara mer utvecklat än synen, vilket i sin tur tyder på att det vi 

hör bör ha en stor betydelse för hur vi upplever det.  

 

3.4 Röstens makt 

Utifrån dessa teorier och påståenden så förstår vi också att rösten vi hör har en stor betydelse 

för hur vi senare ska tolka det vi ser på bild. Den förändrar och målar upp bilder utefter att vi 

hör en röst tala och hur den talar. Ett exempel på detta kan vara så enkelt som ifall vi hör en 

man eller kvinna tala i en orolig ton, vilket då leder scenen till att bli en aning obehaglig för 

åskådaren, och han eller hon tolkar den utifrån det som hörs. Vi vet också att processen som 

kommer vid dubbning tar tid och det läggs ner många resurser för att det ska ge ett gott 

resultat. Dessa teorier bör också ha stor betydelse för just dubbningen eftersom den, som 

nämndes tidigare, förändrar en film från det tänkta originalet till något annat. Om nu en röst 

även målar upp den omgivning vi ser som karaktären befinner sig i, bör ju i så fall också den 

förändras om rösten förändras, och då så markant som till ett helt annat språk. Detta tyder 

alltså på att den röst vi hör talas har en viss betydelse, men om den har en övervägande 

betydelse är det jag nu ämnar undersöka.  

 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

De teorier jag väljer att hålla mig till när det kommer till själva analysen av de svar jag får 

fram av deltagarna via den enkät jag skickade ut, är det bland andra Michel Chions teorier 

kring dialoger jag främst kommer hålla mig till. Detta för att jag anser hans teorier rimliga och 

intressanta att applicera på den här typen av forskning.  

Michel Chion är som jag nämnde tidigare en person jag ofta stötte på då jag samlade 

information kring tidigare forskning om rösten och talet på film. Detta fann jag väldigt 

intressant och bestämde mig för att utgå ifrån hans teorier, eftersom flera av dem ansåg jag 

                                                           
11

 A.Dix, s. 74-75. 
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vettiga kring studien jag själv är inne på. Vid redaktörens noteringar inledningsvis i Chions 

bok beskrivs Chion som en poet och breddad observatör och lyssnare, samt också som en stor 

beundrare av Lacan. Redaktören menar också på att Chions arbete ses mer bildligt än 

teoretiskt, och att det anses vara svårt att se på filmens evolution efter att ha läst Chions bok. 

Jag fann Chion tilltalande då han också menar på att det inte är vad rösten säger som är det 

självklara, utan det den efterlämnar i filmer som är det intressanta.
12

  

Rösten eller ”The Voice” ska enligt Chion ses som ett objekt, tolkat ur en psykoanalytisk 

synvinkel. Detta för att inom psykoanalys sker allt in igenom och rakt igenom talet, även om 

rösten endast används som en slags ”vagga” för att få fram verbala beteckningar, vilket jag 

nämnde tidigare. Rösten är flyktig och ett märkligt ”objekt” och rymmer en mängd av 

poetiska känsloutbrott.
13

 Med det här tolkar jag rösten som något viktigt för att få fram 

stämningen i en film och för att vi som åskådare ska kunna ta till oss den och tolka den. 

Rösten för bara fram vad som sägs, men det handlar om hur orden sägs och på vilket sätt de 

förs fram. Likt ett ansikte som kan ha flera olika ansiktsuttryck, kan också en röst ha flera 

olika uttryck som ”avslöjar” en människas känslor.  

Följande citat är taget ur inledningen av Chions bok och jag tycker tanken bakom den 

stämmer in väl i det som vill sägas om rösten i en film.  

By what incomprehensible thoughtlessness can we, in considering what 

after all is called the talking picture, ”forget” the voice? Because we 

confuse it with speech. From the speech act we usually retain only the 

significations it bears, forgetting the medium of the voice itself. Of 

course the voice is there to be forgotten in its materiality; only at this 

cost does it fill its primary function. 14 

Det här citatet bygger enligt Chion på vad människor alltså oftast tolkar rösten som, vilket 

också nämndes tidigare. Rösten fungerar mer som en slags ”vagga” för de ord och betydelser 

som sägs, vilket gör att man lätt glömmer bort hur vaggan faktiskt ser ut och vilka 

”funktioner” den har för att lyfta fram orden som sägs. Tänk bara på hur det kan låta om 

någon talar i en monotom röst. En röst utan volym och nyanser. Lyfts meningen med vad som 

sägs fram lika bra som när någon talar i en normal volymvarierad och nyanserad röst? Eller 

                                                           
12

 M. Chion, s. XI. 
13

 M. Chion, s. 1. 
14

 M. Chion, s. 1. 
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blir personen i fråga ”genomskinlig”? Jag håller med Chions påståenden om att denna tanke 

om rösten är rimlig och vill också applicera den på de undersökningar jag tänker göra, om 

huruvida rösten och talet har en större betydelse för hur vi upplever en film.  

I filmer så är det inte bara “all the sounds including the human voice. There are voices, and 

then everything else.”
15

 Med andra ord betyder detta att i varje ljudmix där det förekommer 

mänskliga röster sätts det också upp en hierarki av det som uppfattas vid ljudet. Enligt vad 

Chion skriver här tolkar jag det som att rösten står högst i hierarkin. Med andra ord så är 

också rösten och talet i en film väldigt viktig och bör också fungera korrekt i en film för att 

den inte ska riskera att brista.  

”The presence of a human voice structures the sonic space that contains it” är ett citat som är 

omgjort och återanvänt av Christiane Sacco’s: ”The presence of a body structures the space 

that contains it.”
16

 Vilket i stort handlar om att det är rösten (vid Chions version åtminstone) 

som påverkar omgivningen och inte en kropp.
17

 Med andra ord så menar Chion här att rösten 

skapar karaktären och således hur filmen fortgår och upplevs i övrigt. Då en röst hörs plockar 

lyssnaren upp den och strukturerar omgivningen efter den. ”The ear attempts to analyze the 

sound in order to extract meaning from it”
18

 Det här påståendet visar på att det är viktigt hur 

rösten framställs då den hjälper oss att identifiera karaktären den tillhör.  

Under kapitel nio i Chions bok ”The Voice that seeks a body”, talar han om hur man skiljer 

mellan kropp och röst i en film. Kapitlet inleds med att skilja mellan rösten på radio och 

stumfilmen. Här menar Chion att rösten på radio eller som hörs i en telefon inte är dualistisk, 

utan här representerar rösten en hel person. Samma med en kropp i en stumfilm där kroppen 

representerar en röst. Han talar om att rösten och kroppen är två skilda delar och tar som 

exempel upp när man vid början av talfilmen gav skådespelarna röst, vilket ibland ledde till 

förvåning då skådespelarnas röster ansågs inte alls passa deras utseende eller kropp. Även om 

man synkar rösten och personen, så är alltså röst och kropp två skilda delar enligt Chion.
19

 

Utav det jag plockat upp av Chions så ser vi alltså att rösten har en stor betydelse för hur en 

film framställs. Den står högt i den så kallade hierarkin och påverkar omgivningen och 

karaktärernas framställning, samt är skild från den mänskliga kroppen. Min tanke är att detta 

                                                           
15

 M. Chion, s. 5 
16

 M. Chion, s. 5 
17

 M. Chion, s. 5. 
18

 M. Chion, s. 5. 
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stämmer och vill gärna testa teorin på den dubbade filmen, eftersom rösten där blir så otroligt 

förändrad mot filmens original. Då är det inte bara rösten som ”vagga” (till de ord som sägs) 

som förändras, utan också vad som sägs i ord. Alla länder har också sin kultur och syn på 

saker och ting, vilket också kan bidra till en förändrad ”vagga” likaså. Så med andra ord kan 

frågan om vad som händer om nu detta byts ut till något helt annat väckas och ses rätt 

intressant.  

 

 

5. Metod och material 

 
5. 1 Metod 

Metoden jag utgick ifrån faller under surveyundersökningar och skulle kunna på ett enkelt sätt 

kallas för en enkätundersökning i mitt fall. Bengt Johansson som har skrivit kapitlet om just 

surveyundersökningar i boken Metoder i kommunikationsvetenskap, beskriver studien som en 

vanlig metod, och inom medie- och kommunikationsvetenskap används den bland annat för 

att undersöka mediepublik.
20

  I den här metoden används olika former av intervjuer, men just 

jag har då valt att utgå från en enkät som jag skickar ut till de personer som ämnar delta i min 

studie. Jag ansåg att detta lämpade sig bäst eftersom vissa deltagare befinner sig utomlands, 

vilket hade gjort det svårt och tidskrävande för mig att samla in informationen på något annat 

sätt. 

Min metod som jag valt att använda mig av baserar sig på att ställa ett antal olika frågor, som 

i sin tur är ämnade att ge svar på min egen frågeformulering, genom att ta hjälp av deltagare 

från tre olika nationer. Grupperna består av representanter från länderna Sverige, Holland och 

Frankrike och alla ska också besvara exakt samma frågor utifrån deras egna tolkningar. Deras 

uppgift är att se på en och samma film två gånger, en gång på originalspråket och en gång på 

det dubbade språket. De ska därefter jämföra filmerna genom att fokusera på huvudkaraktären 

och hur denne talar och låter, och utifrån detta då besvara de frågor jag ställt. När jag sen fått 

in resultatet av deras tolkning, kommer jag ställa dem mot varandra och analysera svaren, 

samt utgå från de teorier jag plockat fram om röstens betydelse i en film. Tanken är också att 

jag tack vare detta ska kunna få fram en bild utifall talet och också språket har en större 
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 B. Johansson, ’Surveyundersökningar’, i; M. Ekström & L. Larsson (red.), Metoder i 
kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2010,  s. 87. 
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betydelse för filmupplevelsen, om den nu är dubbad eller inte. Allt detta kommer då avslutas i 

en avslutande diskussion där jag samlar ihop respondenternas resultat till en egen slutgiltig 

sådan för att också se om nu det stämmer att rösten är viktig eller inte.  Den film jag valt att 

utgå ifrån i den här undersökningen är Disney’s Oliver & gänget från 1988, men mer om den 

tar jag upp lite längre fram i undersökningen.  

Varför jag valde att göra på detta sätt ter sig så pass att jag på enklaste sätt ska kunna få fram 

andra människors uppfattning om detta fenomen. Eftersom att jag själv endast kan tala och 

förstå svenska och engelska flytande så ansåg jag att jag behövde ta hjälp av andra för att få 

fram svar på mina frågor, så att jag senare ska kunna tolka och analysera resultatet. Att det 

blev från länder som Holland och Frankrike berodde på att jag själv känner folk som kommer 

ifrån länderna och som då också talar språken flytande. Det var ett såkallat bekvämlighetsval 

eller en bekvämlighetsteknik
21

, vilket går ut på att man tvingas utgå från vissa val av olika själ 

som kan beröra både tid och resurser. Tre grupper istället för fler eller färre lämpar sig bra 

också, vilket nämns i Larssons kapitel (Metoder i kommunikationsvetenskap) om intervjuer.
22

 

 

 Frågor till deltagare 

När jag skulle ställa fram frågor som deltagarna därefter skulle besvara, försökte jag ställa 

frågor som är ämnade att i sin tur kunna besvara mina egna frågor jag ställer under rubriken 

Frågeställningar under Syfte och frågeställningar. Genom att även anknyta till olika 

kategorier och koder jag fann hos bland annat Bordwell och Thompson i deras bok Film Art 

an Introduction
23

 och i Frederic Chaumes artikel ”Film Studies and Translation Studies: Two 

Disciplines at Stake in Audiovisual Translation”
24

 försöker jag hjälpa deltagarna att lättare 

kunna få fram detaljerade svar som lämpar sig för min undersökning. Frågorna jag ställde är 

följande: 

1. Hur låter Oliver i dina öron på originalspråket engelska samt det dubbade språket? 

2. Besvara föregående fråga utifrån dessa tre kategorier: 

A) Loudness (ljudstyrka) 
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24

 F. Chaume, s. 17-19. 
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B) Pitch (tonhöjd) 

C) Timbre (röstkvalitet) 

3. Upplever du att filmen framställs annorlunda beroende på vilken röst du hör Oliver 

tala (engelska kontra det dubbade språket)? Exempelvis om Olivers röst tolkas på ett 

sätt och om det påverkar omgivningen.  

Jag bad deltagarna även att utgå ifrån de fyra olika koder som Chaume alltså nämner i sin 

artikel (nämnd ovan), och applicera dem på de svar de kommer med på samtliga frågor. De 

koder som de handlar om är följande; Språkliga koder, musikaliska och specialeffektskoder, 

ljudarrangemangskoder och planeringskoder. Mer om vad de innebär kan läsas under kapitlet 

för materialpresentationen.  

 

 

5. 2 Metodproblem 

Problem som kan uppstå vid undersökningen kan bland annat beröra då deltagarna ser på den 

engelska versionen av filmen och inte kan språket fullt ut, vilket kan leda till att den kan 

feltolkas tack vare bristande språkkunskaper. En annan version av problemet kan också finnas 

om de ser den engelska versionen med undertexter, då tolkningen kan bli missvisande 

eftersom undertexter inte översätter allt som sägs i en film, utan bakar istället ihop meningen 

till en kortare (och ibland mer förenklad) version av det som sägs. 

Ytterligare ett problem som kan uppstå och som jag bör ha i åtanke är bristen på ett större 

antal deltagare. En liten grupp deltagare kan inte representera den stora massan, utan ska 

istället ses som något man kan ha i åtanke vid fortsatta undersökningar. Deltagarantal nämns 

också som en viktig punkt i Larssons kapitel, men att detta är något många forskare även gått 

oeniga om till vilket antal man faktiskt bör hålla sig till.
25

 I och med bristen av deltagare kan 

resultaten riskera att inte vara så pass ”fylliga” som de bör vara för att kunna uppnå en viss 

auktoritet. Dock kan detta ”räddas” vid påståendet om när man vet ifall ett material är 

tillräckligt ”fylligt”, vilket innebär att det är vid den punkt då det slutar tillkomma något nytt 

vid svaren.
26

 Jag anser att detta kan tillkomma så länge som man utgår från minst tre grupper, 

vilket också är ett lämpligt antal då två är för få för att jag ska kunna bygga en bild av 

resultaten, samt att fyra kan bli för många, då de istället kan ställas mot varandra och inte 
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skapa någon direkt diskussion om ämnet. I Ekström och Larssons bok Metoder i 

kommunikationsvetenskap tas också upp något som heter bortfall under kapitlet ”Bortfall och 

bortfallsanalys” som är skrivet av Bengt Johansson, vilket kan appliceras på denna 

undersökning om nu någon eller några väljer att inte svara på de frågor jag ställer. De som 

faller bort kan komma att kallas ett ”naturligt bortfall”, vilket kan omfattas av personer med 

okänd adress eller studerar/jobbar utomlands (vilket personerna från Holland exempelvis gör i 

detta fall).
27

 Under bortfall finns även två kategorier som rör externa och interna bortfall. 

Externa bortfall som också består av två undergrupper som dels berör folk som med ovilja 

eller bristande intresse inte svarar på frågorna, och dels den grupp som egentligen tillhör det 

naturliga bortfallet men som man inte kunnat få någon vidare information om varför de inte 

svarar.
28

 Det interna bortfallet däremot berör de som väljer att inte svara på en eller flera 

frågor under samma enkät. Dessa kan också delas upp i två undergrupper som berör frågor 

som antigen är för komplicerade, vilket gör att personer då väljer att inte svara dem, eller 

frågor som är mer av personlig karaktär (exempelvis frågor om inkomst och liknande).
29

  

 

5.3 Materialpresentation 

Vid min undersökning så låter jag tre grupper som representerar tre olika nationer – Sverige, 

Holland och Frankrike, att se på en och samma film, för att därefter besvara frågor framställda 

utefter det jag ämnar undersöka. Jag bad en av grupperna (den franska gruppen) ta fram en 

film som skulle kunna finnas på både originalspråk, samt till det dubbade språket, då jag 

ansåg att just den gruppen skulle haft det svårast att annars få fram material i tid till min 

undersökning. Valet föll på den animerade Disneyfilmen Oliver och gänget som jag nämnde 

tidigare, och den visades för publik redan 1988. När jag väl fick fram filmtiteln så valde jag 

att grupperna skulle utgå ifrån protagonisten i filmen, närmare bestämt Oliver själv. Oliver 

och gänget, eller Oliver & Co som den heter på originalspråket är baserad på Charles Dickens 

berättelse om pojken Oliver Twist, och handlar här om den lilla hemlösa kattungen Oliver. 

Filmen utspelar sig i New York City där Oliver en dag stöter ihop med hunden Dodger som 

tillhör ett gäng hundar som bor nere i hamnen, tillsammans med sin husse Fagin. Fagin och 

hundarna överlever genom att själa, men står också i skuld till en gangster som kallas 

Mr.Sykes. Oliver får tillslut en plats i Fagins hundgäng efter att de först var negativa mot 
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honom, men hamnar hos flickan Jenny vid ett misslyckat stöldförsök mot hennes rika familj. 

Dock kommer Jenny att ta till sig Oliver som en i familjen, vilket också får Oliver att tampas 

med banden mellan honom och Jenny, men också dem han har mellan Fagin och hundarna.  

Valet till just den här filmen skedde utifrån en bekvämlighetsteknik, men också då den var 

tillgänglig för samtliga grupper. Att det blev en tecknad barnfilm kan te sig så pass enkelt att 

det idag oftast är just barnfilmer som dubbas till olika språk, antagligen för att barn lättast tar 

till sig dem då de kan vara för små för att hinna läsa undertexter. Disney är ju också ett 

välkänt varumärke för barnfilm av denna typ och finns i de allra flesta länder, vilket med 

andra ord gör det också lätt för samtliga grupper att få tillgång till den.  

 

Följande koder som kommer nedan är skrivna av Frederic Chaume och finns att finna i hans 

artikel ”Film Studies and Translation Studies”. Jag fann dessa koder användbara när det 

kommer till att tolka och förstå dubbningsfenomenet och att det fungerar korrekt i en film. Jag 

ansåg därför att de kunde komma till användning hos de deltagare som deltog för att besvara 

mina frågor vid intervjun, så att de själva skulle kunna få en uppfattning av hur dubbningen 

kan tolkas. Jag bad deltagarna att läsa igenom och ha dessa koder i åtanke när de besvarar de 

olika frågor jag ställde i den enkät jag skickade ut. De ska med andra ord besvara samtliga 

frågor utifrån dessa koder. 

 

Språkliga koder 

Utan de språkliga koderna skulle vi inte kunna tala ordenligt utefter en översättning. Vad som 

skiljer ut de språkliga koderna i en audiovisuell text är just den att i filmer, teveserier, tecknat 

och i vissa reklamfilmer, möts vi av en skriven text som kommer fram oralt och spontant. 

Balansen mellan det skrivna talet och skapandet som gör texten såkallat oral (talad) och 

spontan är inte lätt att nå.
30

  

 

 

Musikala koder & specialeffektskoder 

Vid sånger som förekommer i filmer måste översättaren använda ord och meningar som inte 

bara uppfyller syftet, utan också fyller rytmen i musiken. (Kursiv stil förekommer vanligast 

för att mena på en sång vid undertexter.) ”Within the field of dubbing, and also within that of 
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subtitling, songs often works as narrative punctuation signs and usually involve a take cut (the 

translator uses a new dubbing unit or take for the song), or a subtitle change (the translator 

does not mingle lyrics and dialogue in the same subtitle)”.
31

 

 

Ljudarrangemangskoder 

Bortsett från tekniska avseenden, är det värt att notera att on-screen dialoger måste passa in så 

att de stämmer överens med karaktärens munrörelser (läppsynk och isochrony
32

). Då däremot 

off-screen dialoger tillåter översättaren att vara mer fri att producera ickebegränsade lösningar 

för översättningsproblemen framställda från källtexten.
33

  

 

Planeringskoder 

Planeringskoden är speciellt betydande vid dubbning. Vid närbilder och extrema närbilder 

måste översättaren finna texter som synkar eller åtminstone respekterar då munnen öppnas 

och stängs. Detta är känt som fonetisk eller läppsynkronisering. Här gäller det att vara kreativ 

och tänka på vokaler och konsonanter, så det ska stämma så bra överrens som möjligt med hur 

munnen rör sig. Detta problem förekommer alltså inte alls vid undertextsanvändning.
34

  

Förutom koderna fick de också besvara kategorier utifrån Bordwell och Thompson som berör 

begreppen Loudness, Pitch och Timbre.  

Loudness 

Berör volymen av ljudet i en film. Exempel, i filmer där man har scener vid en väg med bilar. 

Till en början kan ljudet av trafiken vara förstärkt, men när två karaktärer börjar tala så sänks 

volymen av trafiken så vi istället hör rösterna tydligare. Ett annat exempel är när man hör en 

dialog mellan en ”mjuktalande” person och en mer skränig sådan. Loudness berör även 

distansen av de vi ser i bild. Det vi hör starkt antar vi exempelvis står nära i bild. 
35

 

Pitch 

Behandlar ljudens toner, om de är höga eller låga. En röst kan exempelvis vara ljus och hög, 
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eller låg och mörk. Den här kategorin hjälper oss att urskilja vissa ljud i en film, exempelvis 

kan den hjälpa oss att urskilja musik och tal från oväsen.
36

  

Timbre 

Ljudets klang eller nyans, vilket skapar en viss kvalitet på ljudet. Exempelvis om vi menar 

mot ifall någons röst är nasal eller fyllig talar vi om just timbre. Två röster kan också tala lika 

höga eller ljusa toner (pitch), men ändå vara olika beroende på rösternas timbre. Annat 

exempel är att två instrument som spelar samma toner, ändå är olika tack vare sina olika 

”nyanser” av samma ljud. 
37

 

Ljudets egenskaper 

Bordwell och Thompson nämner något de kallar för ”Perceptual Properties” under sitt kapitel 

”Sound in the Cinema” i deras bok Film Art an Introduction, som jag anser kan vara bra att 

nämna och ha i åtanke när man undersöker en films tal. Dessa såkallade ”egenskaper” går 

under namnen loudness, pitch och timbre och behandlar kvaliteten på det vi hör, och då inte 

bara talet. Jag kommer ta upp dessa egenskaper närmare under materialpresentationen längre 

fram i denna analys, men kan snabbt nämna att loudness berör volymen på det vi hör, pitch 

behandlar ljudens olika toner, och timbre behandlar ljudens klang eller nyanser. Mer om detta 

kommer som sagt under materialpresentationen.  
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6. Analys och diskussion 

Under detta kapitel ämnar jag att först gå igenom varje grupps svar i var för sig och besvara 

dem kortfattat utefter de teorier jag tog upp tidigare under kapitlet ”Teoretiska 

utgångspunkter”. När jag väl gått igenom svaren deltagarna kom med, som sker i slumpvis 

ordning, avslutar jag kapitlet med en gemensam diskussion som bakar ihop alla ländernas svar 

till en analys och tolkning av vad dubbning gör för filmupplevelsen i ren allmänhet och om 

röstens kvalitet har någon större betydelse.  

 

 

6.1 Den svenska dubbningen 

I den svenska gruppen av deltagare var det två av tre möjliga som tillslut svarade på enkäten 

jag skickade ut.  

Som svar på första frågan jag ställde om hur de själva hör Oliver låta på både originalspråket 

engelska, samt på svenska så tolkar jag att de upplever Oliver mer mogen på originalspråket. 

De beskriver honom bland annat som ”tuffare” i rösten, medan han på svenska upplevs yngre 

och lite barnslig. Person 2 beskriver Oliver också med bristande karaktär när det kommer till 

den svenska rösten, och saknar variation i tonläget. Däremot anser person 2 istället att han 

upplevs ha mer karaktär på originalspråket i större drag än de dubbade.  Här ser man genast 

att Oliver tycks brista i kvalitet på svenska då Chion också menar på att rösten lyfter fram det 

som sägs och inte tvärtom. Om nu Oliver saknar karaktär på svenska så kan också själva 

filmupplevelsen brista, eftersom nyanser försvinner och helheten kan bli ”monotom”. I den 

engelska version så upplevs dock Oliver som mer nyanserad i rösten och svaren som 

personerna kommer med känns mer positiva kring upplevelsen. Här skulle man kunna 

uppleva Oliver som skiftande i ålder bara genom vilken röst man lyssnar på, vilket i sig gör 

filmen annorlunda beroende på vilket språk man hör talas.  

I fråga två bad jag deltagarna beskriva Olivers röst utifrån Bordwell & Thompsons 

”Perceptual Properties” som jag nämnde under ”Tidigare forskning”. Under loudness 

(volymen) svarar båda att Oliver hörs lika tydligt i båda versionerna, vilket kan betyda att 

man har inte någon skillnad hos de olika länderna när det kommer till prioriteringar hos 
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karaktärerna. Som svar om pitchen (tonhöjd) så besvarade båda att Oliver låter ljusare och 

lägre på svenska, till skillnad mot engelskan där Oliver låter mörkare och också hesare. Här 

kan vi alltså igenom urskilja en viss åldersskillnad hos Oliver, vilket också återigen bör 

påverka filmens upplevelse beroende på vilket språk man hör talas. Vid deras svar under 

timbre (röstkvalitet) skriver båda att de tycker Oliver låter barnslig på svenska och mer mogen 

på engelska. Person 2 beskriver dessutom att Oliver upplevs vara i ”målbrottet” på den 

engelska originalversionen och känns då mer hårdare och tuffare i sin karaktär.  

I tredje och sista frågan bad jag deltagarna berätta hur de upplever filmen beroende på vilket 

språk de hör talas, och om de upplever att den framställs annorlunda. Båda tycks vara 

överrens om att upplevelsen brister när de ser på den svenska versionen jämfört med den 

engelska. Person 2 anser att filmen känns mer trovärdig och mer ”i ett” med miljön som 

utspelar sig i New York, USA. De nämner också att synkningen upplevs brista i den dubbade 

versionen vilket kan ses som en störning. Slutligen tolkar jag att båda fick ut mer av originalet 

än det svenska, och person 1 säger sig också hellre se en film på originalspråk i fortsättningen 

istället för en dubbad.  

Vad jag klart och tydligt får ut som svar på mina frågor kring om talet har en större betydelse 

för hur vi upplever en film, är att den faktiskt har det. Efter att ha låtit den svenska gruppen 

fokusera på Olivers röst så anser jag att de är överrens om att han faktiskt upplevs olika och 

att de tydligen upplever honom skiftande i ålder. Enligt Chion som anser att rösten lyfter fram 

det som sägs så anser jag att detta har en viss betydelse för hur vi som åskådare ska kunna ta 

till oss det som sägs av en karaktär. Oliver låter äldre i den engelska versionen, vilket kan 

göra att åskådaren ser på Oliver på ett mer ”vuxet” sätt och ställer också andra krav på 

karaktärens handlingar. I den svenska versionen där han däremot låter mer barnslig, ställs inte 

kraven på samma sätt, därför att man anser honom yngre och kräver mer hjälp från 

omgivningen.  
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6.2 Den holländska dubbningen 

I den holländska gruppen var det bara en av tre som slutligen besvarade mina frågor. En 

nackdel till detta är att jag därför inte kan jämföra mellan några svar ifrån Holland, utan får 

helt enkelt utgå utifrån de svar jag fick från den person som faktiskt besvarade dem.  

På fråga ett så skiljer sig svaren från de svenska som jag tog upp tidigare, då personen tycker 

att Oliver låter mer oskyldig och rädd på engelska och mer glad och överraskad på 

holländska. Personen tycker att detta är en rätt stor skillnad mellan de båda versionerna, hur 

Oliver låter. Det tas även upp att det tycks förekomma misstag i den holländska versionen till 

skillnad mot den engelska, då det upplevs som att man bara slängt in ord för att fylla ut 

meningen, vilket jag tolkar som munrörelserna.  

På fråga två nämner deltagaren återigen att Oliver låter mer osäker på engelska mot den 

holländska, just för att volymskillnaden är olika. Han nämner också ett exempel, som dock 

inte berör Oliver, men som jag ändå kan anse ha en viss betydelse för filmen i helhet, då han 

hör något som i originalversionen är mer ett ”bakgrundsljud” men som på holländska upplevs 

högre och inte alls på samma sätt som på den engelska. Detta tolkar jag det som kan ha en 

viss betydelse för hur filmen då upplevs eftersom att man här har ändrat i ”manuset” kring 

röster och ljud. När det kommer till röstens olika tonlägen, eller pitchen, så anser inte 

deltagaren att Oliver hörs med någon större skillnad språken emellan. Däremot tar han upp ett 

exempel med en annan karaktär där röstskillnaden är enorm då karaktären i fråga på engelska 

låter elak och har en rätt låg ton i rösten, till skillnad från den holländska där samma karaktär 

talar med en högre ton och låter mer som en ”hippi”. Som svar om röstens timbre så anser 

deltagaren att skillnaden var stor mellan de båda versionerna då Olivers engelska röst känns 

mer passande för omgivningarna, medan den i den dubbade holländska versionen känns mer 

pålagd på den engelska.  

Som svar på fråga tre upplever deltagaren att det skiljer sig i upplevelse beroende på vilken 

version man ser. Då man i den holländska versionen upplever att Oliver låter konstgjord som 

om han läser utifrån ett papper, upplevs han istället mer realistisk i den engelska. Deltagaren 

nämner också att han anser att man känner mer för Oliver i den engelska just för att han låter 
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verklig, så som ett barn skulle kunna reagera och låta i verkligheten, då han eller hon ställs 

inför samma bekymmer som Oliver gör i filmen. Deltagaren upplever också att dubbningen 

känns irriterande efter att först ha sett den engelska versionen. Detta då han upplever att 

översättningen inte passar in från den verkliga originaldialogen, vilket också gjorde att vissa 

konversationer kändes klumpiga eller tafatta. Dock anser han att vid de tillfällen då man ser 

Oliver i närbild så känns skillnaden inte lika stor eller irriterande, men då därför att både talet 

och munrörelserna är snabba, vilket gör att man inte hinner med att se några större skillnader, 

förutom vid vissa tillfällen då ibland munnen kan sluta röra sig medan talet fortsätter en kort 

sekund efter, eller startar en kort sekund innan munnen börjar röra sig.  

Genom att tolka dessa svar får jag ändå fram att det kan finnas en viss irritation över den 

holländska dubbningen till skillnad mot den engelska. Precis som hos de svenska svaren får vi 

också här fram att Olivers engelska version känns mer passande för omgivningarna till 

skillnad mot den dubbade versionen, som i det här fallet känns mer pålagt och aningen 

konstlat. För att applicera detta på vad Chion säger så anser jag att man även här upplever 

originalspråket mer bärande än det dubbade, eftersom detaljer brister – dock inte 

nödvändigtvis hos just Oliver men däremot hos andra karaktärer i filmen. Jag bad dock 

deltagarna fokusera på Oliver, vilken i den holländska versionen känns mer mogen tillskillnad 

mot den engelska. Här ser vi därför redan en skillnad mot hur den svenska gruppen svarade, 

då de ansåg Oliver låta mer mogen på engelska än svenska.   

 

 

6.3 Den franska dubbningen 

I den franska gruppen var det tre av tre möjliga som besvarade frågorna.  

Vid fråga ett så besvarade den franska gruppen som följande att Oliver låter ungefär likadant 

på båda språken, och har ingen större skillnad utifrån det. De nämner också här att han inte 

talar speciellt mycket i filmen till skillnad mot vad övriga karaktärer troligtvis gör, men att 

han har en väldigt ljus och barnslig röst då han talar.  

På fråga två och då hur Olivers röst låter rent volymmässigt (loudness) har de besvarat det 

dels med att Olivers röst är ljus och pipig och inte lika framträdande som hos de andra 

karaktärerna i filmen. Exakt vilken version de menar är svårt att avgöra i det här fallet (dock 

nämner person 3 att ljudet upplevs bättre på engelska), eftersom de inte nämner vilken de talar 
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om, men jag tolkar det som att de i stort talar om den franska versionen, då de bland annat 

säger att Olivers franska röst är ljus. När de besvarar frågan om Olivers röst rent tonmässigt 

utifrån pitchen så anser 2 av personerna att Oliver har som sagt en väldigt ljus röst på den 

franska versionen till skillnad mot den engelska. Och till sist när de besvarar angående Olivers 

nyans eller klang (timbre) så svarar samtliga att den engelska rösten låter bättre. Dels då ljudet 

hörs bättre och rösten är fylligare på engelska och mer nasal på franska.  

Till sista frågan då jag bad deltagarna att skriva ner om de upplever några större skillnader 

mellan de båda versionerna, och om de påverkar filmens upplevelse tycker ingen av 

deltagarna att de märker av några större skillnader. Person 1 menar att han talar så lite så att 

de inte har någon större betydelse alls, medan person 3 anser att rösterna nästintill är 

identiska, förutom att synkningen brister på den franska och menar då också att detta beror på 

att franska har många fler ord för att säga samma sak än engelskan.  

Jag upplever här att deltagarna inte märker av någon större skillnad mellan språkversionerna 

eller Olivers olika röster, vilket i sin tur inte påverkar filmen som helhet. De nämner dock att 

originalversionen ändå känns bättre då den stämmer bättre överrens i synkning och att Olivers 

röstkvalitet känns bättre att lyssna på, än på den franska.  

 

 

6.4 Diskussion 

Utifrån de svar jag fått in från samtliga grupper kan jag på rak arm säga att vad som väger 

mest är att rösten på originalspråket ha en bättre kvalitet, än på det dubbade språket. Det jag 

har som syfte att besvara i och med det resultat jag fått fram från den här undersökningen var 

dessa tre frågor som jag nämnde tidigare under ”Syfte och frågeställningar”: Finns det några 

skillnader beroende på röstkvaliteten när det kommer till upplevelsen av filmtittandet? 

Påverkas upplevelsen av eventuella brister i synkningen? Tolkas filmerna olika beroende på 

vilket språk som talas? Jag ämnar nu försöka besvara frågorna i tur och ordning i denna 

diskussion, genom att diskutera det resultat jag då fick som jag gick igenom här ovan.  

 

6.4.1 Frågan om skillnaden 
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Finns det några skillnader beroende på vilken röst man hör tala i en film och förändras 

upplevelsen utifrån den? Efter att ha gått igenom de svar jag fått fram så kan vi snabbt se att 

det finns skillnader från originalspråk till den dubbade versionen i samtliga länder, och ibland 

rätt tydliga sådana. Både svenskarna, holländaren och fransmännen upplever att originalet 

känns mer troget omgivningen och låter bättre rent kvalitetsmässigt. Svenskarna nämnde 

dessutom något jag tolkar som en ålderskillnad hos Oliver då hans röst lät mer mogen på 

engelska och mer barnslig på svenska. Här kan vi också applicera en teori jag själv funderat 

kring om huruvida en film kan upplevas om vi nu hör det ”sanna språket” talas i filmen. Just 

den här som utspelar sig i New York kanske känns bäst på engelska just för att karaktärerna 

av naturliga själ bör tala just engelska eller amerikanska, vilket då omedvetet gör att något 

annat språk känns onaturligt och fel. Detta är dock något som jag inte kommer kunna gå in 

närmare på i den här studien, men anser att det kan vara en intressant fortsättning på vidare 

studier kring det här ämnet. Jag anser också att den väl kan nämnas eftersom deltagare från 

exempelvis den svenska gruppen (person 2) vid ett tillfälle nämner att Oliver på 

originalspråket känns mer troget omgivningen än i den dubbade versionen. Att upplevelsen 

förändras är nog samtliga länder dock överens om, även om den sker på olika sätt. Svenskarna 

upplever Olivers svenska röst som barnslig medan holländaren upplever den engelska mer åt 

det barnsliga hållet än det dubbade. Holländaren nämnde dessutom då en av de andra 

karaktärerna talar, då han på engelska låter elak medan samma karaktär på holländska låter 

mer som något han tolkar som en ”hippi”. Att göra en sådan markant kontrast mellan en och 

samma karaktär bör självfallet skilja sig mot varandra, och då också skapa andra upplevelser 

mellan karaktären – beroende på vilket språk man hör talas. Röstens kvalitet skiljer sig med 

andra ord, och vi upplever karaktären på ett sätt i den holländska versionen, och på ett helt 

annat i original. Fransmännen upplever Olivers röst väldigt ljus på franska och låter dessutom 

bättre på originalspråket. En av deltagarna ur den franska gruppen nämnder också att det 

franska språket använder sig av fler ord för att säga samma sak som på det engelska, vilket i 

sin tur leder till en naturlig osynkning och gör att talet vi hör inte alls stämmer överrens med 

munnens rörelser. Här kan vi med andra ord finna en rätt stor brist i vad som händer vid 

dubbning, och detta är också något som man säkerligen inte kan göra något åt. Som jag också 

nämnde tidigare så är dubbningsprocessen en lång process, och man har säkerligen försökt 

göra så gott man kunnat för att talet ska passa in i bilden. Något som jag inte nämnt tidigare, 

men som kan vara värt att ta upp som fakta kring fransmännens dubbning är att vid det 



24 
 

tillfälle då man dubbade den italienska filmen Casanova så ansågs faktiskt Frankrike vara ett 

skickligare land och ansågs mer noggranna vid sin dubbning än den italienska.
38

 Dock kan det 

i det här fallet påverkas till att italienskan och franskan ligger närmare varandra i språkträdet 

än vad franskan och engelskan gör, men det kan vara värt att veta att fransmännen ändå har 

kunskapen och är skickliga dubbare vid fortsatta dubbningar. Detta kan också bidra till 

orsaken om varför den franska gruppen inte upplevde någon större skillnad mellan de båda 

versionerna, då fransmännen uppenbarligen har stor erfarenhet och är skickliga dubbare. 

Som jag nämnde tidigare så anser samtliga deltagare att de upplever vissa skillnader i rösten, 

och att de just känns mer trogna filmens omgivning. Detta leder min tanke till att filmen som 

helhet bör upplevas bättre på originalspråket än det dubbade språket. Vi som åskådare tar till 

oss det vi ser på ett annat sätt och alltså upplever filmens handling efter det. Oliver blev 

genast några år äldre när svenskarna såg filmen på engelska jämfört med det svenska språket. 

Hur kom det sig att det blev så och ställs inte en sådan sak emot filmens manus? På 

holländska låter Oliver konstgjord, vilket också leder till bristen av känslan till verklighet och 

trogenheten till omgivningen. I och med detta tolkar jag alltså att som åskådare finner 

skillnader på kvalitén av rösten beroende på vilken röst (eller vilket språk) som man hör talas.  

 

6.4.2 Frågan om synkningen 

Synkningen nämns som en brist till att de dubbade språken inte känns lika bra rent 

kvalitetsmässigt som den engelska, eftersom Oliver och gänget är tecknad efter det engelska 

språket. Samtliga deltagare pekar mot en viss irritation när det kommer till detta, men att det 

sker på olika nivåer. Holländaren nämner bland annat att synkningen vid närbilderna inte hade 

några större problem, eftersom munrörelser och tal sker i ett så högt tempo att man inte hinner 

registrera några brister. Men både holländaren och svenskarna nämner tillfällen då munnen 

rör sig, men inget tal hörs (eller tvärtom). Just när det kommer till synkningen så spelar ju två 

sinnen in samtidigt, inte bara hörseln utan också synen. Detta samarbete tolkar jag som att det 

kan brista då vi hör en sak, men ser en annan, vilket i sin tur kan skapa en irritation när vi ska 

försöka ta in det vi hör och ser på bild. Ta exemplet jag nämnde tidigare om min upplevelse 

vid nyhetsuppläsningen på TV, där röst och munrörelserna inte synkade och jag fann detta 

irriterande.  

                                                           
38

 K. Dykhoff, Ljudbild eller synvilla?, Liber, Malmö, 2002, s. 78. 
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Vad jag i stort kommer fram till utifrån det jag hittills tagit upp är att rösten och upplevelsen 

påverkas beroende på vilken version man nu ser. Både röstens kvalitet skiljer sig och även 

tekniska faktorer som berör läppsynkning skiljer sig mellan versionerna.  

 

 

6.4.3 Frågan om tolkningen 

Om nu filmen tolkas olika utifrån vilket språk som vi hör tala kan vi exempelvis se då 

svenskarna upplevde åldersskillnaden hos Oliver beroende vilket språk han talade. Som jag 

redan nämnt så upplever de att Oliver låter mer mogen på engelska, medan han låter mer 

barnslig på svenska. Genom att sätta en högre ålder på Oliver på den engelska versionen, tas 

därefter allt som händer i omgivningen upp på ett annat sätt än i den svenska. Som Chion 

nämnde och som jag tar upp under ”Tidigare forskning” och ”Forskning kring talet” så är inte 

vad som sägs det intressanta, utan det som rösten efterlämnar i filmen som är det. Olivers röst 

i den engelska versionen (kontra den svenska) efterlämnar alltså en viss mognad, vilket i sin 

tur leder till att resten av karaktärerna i sin tur kommer svara Oliver på ett helt annat sätt mot i 

den svenska. Tänk bara på hur man talar till ett yngre barn, jämfört med ett äldre. Ju äldre de 

är desto större krav ställs och man tilltalar och är på ett annat sätt jämfört med hur man är mot 

ett yngre barn. Det som ändå kommer fram utifrån den här undersökningen är alltså att vi kan 

komma att tolka en film olika beroende på vilket språk som hörs eller vilken röstkvalitet 

karaktären utgår ifrån, eftersom rösterna som vi hör skiljer sig mot varandra över lag. 

Kvalitén blir inte densamma som på originalspråket, dels för att munrörelserna inte stämmer, 

men också att den realistiska känslan försvinner. Dessutom finns enorma skillnader mellan en 

och samma karaktär beroende på vilket språk som talas, vilket i sin tur leder filmen i en helt 

annan tolkning mot exempelvis originalet. Exempelvis så nämner holländaren en karaktär 

som låter elak i originalversionen, medan han mer låter som en hippi på holländska. 

Kontrasten där emellan anser jag ändå vara rätt stor och jag börjar fundera kring hur man nu 

tolkar den karaktären egentligen. Genom att ge den karaktären en ”snällare” tolkning mot 

originalet, vilket jag ändå utgår ifrån att just den här karaktären gör, så kan tankar kring hur 

”ond” han nu faktiskt är börja dyka upp. Vi skulle exempelvis kunna skapa känslor mot 

karaktären som vi egentligen inte bör ha då han ska anses vara ond, en motpol till 

huvudrollen. Allt detta därför att vi hör honom på ett helt annat sätt än han är tecknad (eller 

manusbaserad) för att vara. Det uppstår också en kontrast mellan bild och röst, vilket det inte 

heller egentligen bör finnas, eller ska vara enligt originalet. Precis som jag nämnde under 
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”Teoretiska utgångspunkter” om att ett ansikte kan ha flera uttryck och att rösten kan ha det 

likaså, så kan vi i det här exemplet finna detsamma och alltså tolka karaktären på ett annat 

sätt. Detta för att man låtit honom få en röst som kan tolkas som ”hippi”, vilket i sin tur ger 

oss andra känslor mot vad han egentligen ska ge oss. Vi tolkar med andra ord karaktären 

annorlunda beroende på vilket språk vi hör talas. Det här återkommer också i den svenska 

versionen då deltagarna ansåg Oliver vara mer barnslig jämfört med originalet. Andra känslor 

uppstår med Oliver i den svenska, då han har fått en mer barnslig röst. Vi tolkar honom yngre 

och filmen får en annan ton jämfört med originalet, som också ansågs mer ”tuff”.  

 

 

 

 

7. Slutsatser 

Vad jag kommit fram till i min diskussion här ovan är att rösten ändå har en viss påverkan på 

hur vi upplever en film. Den största punkten handlar om kvalitén och att när vi ser en film på 

originalspråk så uteblir också irriterande moment som osynkning och ”pålagda” repliker. 

Dock måste vi ha i åtanke att svaren jag fick fram i den här undersökningen inte alls behöver 

spegla den stora massan, då jag dels drabbades av något som kallas ”naturligt bortfall”. Jag 

hade inte lika många som svarade från varje land, vilket kan leda till att det inte blir ett 

jämställt resultat länderna emellan, och jag får svårt att finna ordentlig variation och 

tolkningar utifrån dem. Men det jag fick fram utifrån detta är då att det finns skillnader och att 

filmerna kan tolkas olika beroende på vilket språk som talas. Rösterna spelar in eftersom 

kvalitén försämras i och med att dubbningen ger en känsla av att vara ett slags ”pålägg” på 

originalrösterna. Dessutom spelar det roll vilken röst vi hör talas, då karaktärerna lyfts fram 

på andra sätt mot vad de gör på originalfilmen, ta bara exemplet med den onda hunden som 

vid dubbningen upplevdes mer som en hippi, än något att vara rädd för. Upplevelsen 

förändras då flera ansåg att de tyckte originalfilmen kändes mer autentisk till skillnad mot den 

dubbade versionen, vilket alltså gjorde att originalet kändes mer ”rätt” och äkta. Att det kan 

kännas bra just i den här kan ha att göra med att engelska lämpas bäst i just den här filmen, 

som också utspelar sig i en stad där engelska (eller amerikanska) talas naturligt. I det stora 

hela ansåg man att dubbning drar ner på kvalitén på en film genom att bli tekniskt bristande 

och få svårt att vara trogen det manus eller grund, som filmen var tänkt att gå efter. Dels 
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brister synkningen i vissa fall, vilket leder till en viss irritation, och man får svårt som 

åskådare att kunna ta till sig filmen. Chion menar att dialogen står högt i filmens hierarki, 

vilket jag avläser utifrån dessa svar att deltagarna nog också håller med om, då den (om den 

brister) faktiskt drar ner kvalitén på ljudet och då också filmen.  

För att besvara de frågor jag ställde i början av undersökningen om ifall det bland annat finns 

några skillnader, beroende på röstkvaliteten när det kommer till upplevelsen av filmtittandet. 

Vad jag kommit fram till så anser jag att det gör det. Dels faller den på den tolkning man gör 

av själva trovärdigheten och verklighetsuppfattningen kring filmen. Originalets påverkan är 

stor när det kommer till detta, medan de dubbade versionerna brister i detta och känns mer 

konstlade. Oliver upplevs också skifta i ålder, vilket jag anser har en stor betydelse för hur 

man ska uppleva filmen som helhet utifrån huvudrollsinnehavaren och hur de andra 

karaktärerna för sig kring honom. Min andra fråga om huruvida upplevelsen påverkas av 

eventuella brister i synkningen, så får jag fram att samtliga håller med om att synkningen är 

bristande kring upplevelsen, då den bland annat stör helhetsintrycket. En röst bör inte fortsätta 

tala när munnen slutat röra på sig, är ett exempel som deltagaren från Holland menade på, vid 

sina upplevelser.  

Om nu filmerna tolkas olika beroende på vilket språk som talas, kan vi dels finna ett svar 

bland de svenska svaren där man, som jag nämnt tidigare, upplever en åldersskillnad hos 

Oliver. Utifrån detta kommer man alltså se filmen med andra ögon, eftersom vi exempelvis 

hör honom som en mer mogen karaktär på engelska. Även verklighetsuppfattningen trillar in i 

den här kategorin eftersom tolkningen förstärks utifrån den, samtidigt som holländaren 

nämner att Oliver känns mer verklig på originalspråket.  

Så som svar på mina frågor kan vi alltså se att det finns en viss skillnad om man ser en film på 

originalspråket eller det dubbade, och att vi kan komma att uppleva brister om vi väljer en 

översatt version. Även om det är en grupp lärda människor som har jobbat hårt för att få fram 

en så bra översättning som möjligt, så kommer det alltid brista vid synkningen, samtidigt som 

skådespelarna ger andra röster mot originalen.  
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8. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag valt att gå igenom och undersöka om dubbade filmer upplevs 

annorlunda, mot när man ser dem på originalspråk. Just här har jag valt att låta personer från 

Sverige, Holland och Frankrike se en och samma film (Oliver och gänget från 1988), en gång 

på originalspråket som är amerikanska och en gång på det dubbade språket (svenska, 

holländska eller franska). Genom att skicka ut en enkät med frågor som jag ämnar ska hjälpa 

mig att besvara mina frågor, vill jag att deltagarna fokuserar på huvudrollskaraktären Oliver 

och därefter besvarar de frågor jag ställt utifrån de krav jag samtidigt ställer att svaren ska gå 

efter. När jag väl fått in svaren så går jag igenom dem var för sig innan jag sedan ställer dem 

mot varandra i en gemensam diskussion, för att se om det finns skillnader och om nu filmen 

upplevdes olika beroende på rösternas kvalitet, om eventuella brister i synkningen påverkar 

upplevelsen, och om filmen tolkades annorlunda beroende på vilket språk man hörde talas. 

Utifrån de svar jag fick, och genom att jag därefter ställde dem mot de teorier, grundade på 

Chions påståenden, jag hade med mig, fick jag fram i min tolkning att det finns skillnader 

beroende på om man ser en film i original eller dubbad version, och att kvaliteten också 

skiljer sig dem emellan, samt också att det förekommer brister i synkning som påverkar, och 

att filmer kan komma att tolkas olika beroende på vilket språk som talas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

9. Käll- och litteraturförteckning 

9.1 Tryckta källor 

A.Dix, Beginning Film Studies, Manchester University Press, New York, 2008 

A. Matamala, Translations for dubbing as dynamic texts, Universitat Autònoma de Barcelona, 

2010. Hämtat 2011-10-24, Communication & Mass Media Complete.  

D. Bordwell & K. Thompson, Film Art an Introduction, McGraw Hill, New York, 2008 

F. Chaume, Film Studies and Translation Studies: Two Disciplines at Stake in Audiovisual 

Translation, Universitat Jaume, Castelló, 2004. Hämtat 2011-10-24, LibHub. 

B. Johansson, M. Ekström & L. Larsson, ’Surveyundersökningar’, Metoder i 

kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 87-118. 

K. Dykhoff, Ljudbild eller synvilla?, Liber, Malmö, 2002 

L. Larsson, M. Ekström & L. Larsson, ’Intervjuer’, Metoder i kommunikationsvetenskap, 

Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 53-86. 

M. Chion, The Voice in Cinema, Columbia University Press, New York, 1999 

M. Ekström & L. Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2010 

S. Kozloff, Overhearing Film Dialogue, University of California, 2000 

 

9.2 Filmer 

Oliver och gänget (Oliver & Co), George Scribner, Walt Disney Pictures, 1988 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Bilaga A 

Följande text är taget från det frågeformulär jag skickade ut till de deltagare som skulle delta 

vid denna undersökning. De koder som nämns i texter är alltså de koder som kan läsas under 

rubriken ”Materialpresentation”.  

 

Filmen ni ska se på två gånger, en gång på originalspråk och en gång på det dubbade språket 

är Disney’s Oliver och gänget från 1988.  

För att kunna besvara frågorna, så måste ni fokusera på en karaktär i filmen och alltså enbart 

utgå utifrån honom. Den karaktär jag valt ut att ni ska fokusera er extra på är huvudkaraktären 

Oliver.  

När ni besvarar frågorna kan ni också tänka på ett antal koder som finns nedskrivna under 

”bilaga” längst bak i detta dokument. Dessa kan hjälpa er på traven för att lättare kunna 

besvara frågorna så detaljerat som möjligt, för att jag ska kunna använda dem senare vid min 

analys.  

 

 

1. Hur låter Oliver i dina öron på originalspråket engelska samt det dubbade 

språket? 

 

 

2. Besvara föregående fråga utifrån dessa tre kategorier: 

A) Loudness 

B) Pitch 

C) Timbre 

 

 

3. Upplever du att filmen framställs annorlunda beroende på vilken röst du hör 

Oliver tala (engelska kontra det dubbade språket)? Exempelvis om Olivers röst 

tolkas på ett sätt och om det påverkar omgivningen.  

 

 



 
 
 

 

Bilaga B 

Resultatredovisning 

Följande text är de svar jag fick på de frågor jag ställde till de olika deltagarna. Svaren jag 

fick är inte omgjorda utan är skrivna så som deltagarna själva besvarade dem.  

 

Följande frågor är alltså det som deltagarna svarade på:  

4. Hur låter Oliver i dina öron på originalspråket engelska samt det dubbade språket? 

5. Besvara föregående fråga utifrån dessa tre kategorier: 

A) Loudness 

B) Pitch 

C) Timbre 

6. Upplever du att filmen framställs annorlunda beroende på vilken röst du hör Oliver 

tala (engelska kontra det dubbade språket)? Exempelvis om Olivers röst tolkas på ett 

sätt och om det påverkar omgivningen.  

 

Sverige 

1.  

Person 1: 

Originalspråket: Upplever Oliver som lite äldre, säkrare och ”tuffare” i det store hela. 

Hesare och säkrare i rösten. Men i trängda lägen lite ynklig och klen i rösten.  

 

Person 2: 

Originalspråket: Något mer moget, tuffare, lite raspigare – ”början till målbrottet”. 

Tonläget mera varierat utifrån situation och handling – mer inlevelse med rösten. Mer 

karaktär i rösten – inte lika hjälplös. 

 

Person 1:  

Svenska/dubbade språket: Ljusare och yngre röst. Upplever Oliver som mer liten, 

osäker, ynklig och barnslig. Låter mer som det förstärks på svenska att man är liten. 

Upplevs så.  

 



 
 
 

Person 2: 

Svenska/dubbade språket: Oliver har en barnslig röst, snäll godtrogen och naiv. Inte så 

mycket karaktär. Varierar inte i sitt tonläge efter olika situationer i så hög grad. Rösten 

upplevs som alltför hjälplös stundtals.  

2.  

Person 1: 

A) Samma ljudnivå, volym på bägge filmerna. 

B) Svenska: Oliver ljus och låg. Original: Hesare mörkare.  

C) Svenska: Ljusare barnslig, osäker, yngre röstläge. Original: Hesare, grövre röst.  

 

Person 2: 

A) Oliver hörs lika tydligt som de andra. 

B) Svenska: Olivers röst är ljus och ”låg”. Original: Mörkare och högre.  

C) Olivers röst i den dubbade versionen ganska neutral – ingen speciell karaktär i 

rösten – barnslig. Jämför man med originalet så har den amerikanska rösten något 

raspigare ton, även om rösterna är ganska lika i tonläge/volym. Originalversionen är 

en ”äldre” röst. Mer mot ”målbrottet” – upplevs därför hårdare och tuffare.  

3.  

Person 1: Efter att ha sett svenska versionen först och sen original så upplever jag att 

allt stämmer mer överrens på originalspråket då ljud/”röst”/rörelser stämmer. Som gör 

att alla detaljer etc. stämmer. Så totalt sett så fick jag ut mer av originalet än vad jag 

fick ut av den dubbade. Den dubbade har vad jag upplever störningar då allt inte är 

synkat. Så jag ser hellre en film med originalspråk och text på svenska än dubbad, 

efter att ha sett denna/upplevt detta.  

 

Person 2: Ja den upplevs olika. Olivers röst på originalspråket stämmer bättre in i New 

York-miljön, dvs. tuff miljö, tuffare röst. Upplever filmen mer ”trovärdig”, mer ”i ett” 

med miljön och rösten (Olivers)/rösterna. Angående språkliga koder: upplevs också att 

i den svenska dubbningen är den mindre spontan och mer ”uppläst” än i originalet. 

Angående ljudarrangemang: Synkningen är inte helt perfekt i den svenska versionen. 

Ljudet fortsätter ibland efter att munnen stängts, dock handlar det om någon 

bråkdelssekund, men det gör att det känns lättare att hänga med och inlevelsen blir 

starkare i originalversionen.   



 
 
 

 

 

Holland 

1. I think that in English, Oliver sounds innocent and scared because he is quite new to 

the world and the city of New York, while in dutch he sounds kind of happy but 

surprised sometimes, this is quite a difference when you really pay attention to the 

movie and how the characters talk. I have watched the English version first and think 

that there are actually some “mistakes” in the dubbed Dutch version, because 

sometimes it seems that in the dubbed version they are just adding some text in so it 

fits with the length of the sentence.  

2.  

A) In the start of the movie Oliver is really scared and innocent, and he also talks like 

that in the English version, but in the dubbed Dutch version, he sounds more happy 

because he talks louder than he does in the English version. But what I also heard was 

that in the background, people were still talking English (soft) and in the dubbed 

version, they just talked through it, for example in the English version there were 2 

persons talking and the woman said: “Ohh hi, I’m sorry I’m late” and it was really a 

background talk, while in the dubbed Dutch version, I also heard the woman say “Ohh 

hi, I’m sorry I’m late” but ALSO the Dutch “Sorry dat ik laat ben!”. But the difference 

in loudness was huge.  

B) The difference between Oliver English and Oliver Dutch are not that big, but for 

example the Doberman (with the blue collar) has a HUGE difference in voice, in the 

English version he sounds mean and has a quite a low voice, while in the Dutch 

version he has a higher voice and sounds rather like a hippy.  

C) The quality difference in English and Dutch Oliver, was pretty big, the English 

Oliver’s voice really did fit in with the surroundings, same as the other characters in 

the movie, while in the dubbed version it really sounds like the voices are just copy 

pasted on the English one.  

3. Yes, I definitely had a different experience while watching the English version and 

after that the dubbed Dutch version because the emotions in the movie were really 

different, for example when Oliver was “angry” in the movie about the hotdogs, in 

Dutch it sounded angry but like if it was directly read from the paper, while in English 



 
 
 

you really felt for him because he sounded real, like how a kid will react in reality. 

Also some of the dubbing was quite annoying to hear / see after I have seen the 

English version because it just did not at all match the dialogue, it felt like they just 

had to add something that looks like it in the text, because they could not find any 

proper sentence for it, but that made some conversations / answers quite awkward. 

With the close-ups it was done quite nice I think but that was because he talks quite 

fast and the lips move fast too, so this was done quite okay, except for some parts 

where the moving of the lips ended but the speech did not, or the other way around of 

course, this however did not bother me too much because it was only minor moments.  

Frankrike 

1.  

Person 1:  

Oliver låter som ett litet barn på båda språken. Han har nästan samma röst. Han pratar 

inte så mycket i filmen men då har han låg röst.  

 

Person 2: 

Jag tycker att han låter ungefär likadant i båda språken.  

 

Person 3: 

Han låter nästan likadant. Han har en väldigt ljus och barnslig röst, typiskt tecknad 

djurungeröst. Oliver pratar inte särskilt mycket i filmen.  

2.  

Person 1: 

A) Hans röst är ljud och pipig. Bakgrundsljudet är högst på originalspråket. De vuxna 

hundarna har starkare röster.  

B) På franska låter det ljusare och alla pratar fortare.  

C) Man hör ljudet bättre på engelska och munnen stämmer bättre med ljudet. På 

franska stämmer det inte alls.  

 

Person 2: 

A) I början hör man bilar mer än när hundarna pratar, då fokuseras ljudet mer på 

djuren och där den lilla hunden Alonzo pratar är hans röst starkare än när Oliver talar.  



 
 
 

B) Olivers röst är ljus i båda versionerna, men inte pipig utan ganska mjuk. 

C) Själv tycker jag bättre om de engelska rösterna som är mer fylligare än i den 

franska versionen. Olivers röst är ganska likadan i båda språken men lite mer nasal på 

franska.  

 

Person 3: 

A) På den engelska versionen är ljudet högre och bakgrundsljuden mer framträdande. 

Ljudet är bättre.  

B) Generellt uppfattar jag ljudet i den franska versionen som ljusare än i den engelska.  

C) Ljudkvalitén är bättre på engelska.   

 

Person 1: Nej, han pratar så lite att den inte har någon betydelse.  

Person 2: Nej jag upplever inte någon skillnad mellan olika scener.  

Person 3: Nej, Olivers röst är ju nästan identisk i de båda versionerna. På engelska är ljudet 

synkat med munrörelserna. På franska följer munrörelserna inte alls det de säger. Franskan 

har många fler ord för att säga samma sak. Dåligt ljud, det hörs att filmen är gammal.   

 

 


