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Forord
Prosjektleder vil gjerne takke alle involverte for et godt gjennomført prosjekt og et godt samarbeid.
Takk til alle distributørene som var positive til prosjektet og sa ja til teksting av sine filmer:
Storytelling Media, Kontxt Film, Selmer Media, Nordisk Film Distribusjon AS, Arthaus og en spesiell
takk til Vibeke Skistad og Euforia Film for samarbeidet rundt «Richard Storken». Takk til Norsk
Filminstitutt (NFI) for god informasjon i forkant og gjennom prosjektet. Takk til mine kolleger i HLF
(Hørselshemmedes Landsforbund) for god støtte og hjelp underveis.
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Sammendrag
Prosjektet "Teksting av dubbede barnefilmer" har gått ut på å bidra med midler til teksting av alle
dubbede barnefilmer med kinopremiere i 2017 og deler av 2018. Hovedmålsettingen har vært å gi
gode opplevelser og en følelse av tilhørighet for de ca. 2500 hørselshemmede barna i Norge, ved at
dubbede barnefilmer ble vist på kino med norsk tekst. Prosjektet har også rettet seg mot
hørselshemmede foreldre, besteforeldre og andre voksne nærpersoner som er med barn på kino.
Denne gruppen består av rundt 800 000 personer. Undermålsettinger har vært informasjon til
kinoene og påvirkning for en regelendring hos sentrale myndigheter.
Tilbakemeldingen fra Extrastiftelsen ved tildelingen var at det burde jobbes med metodene for å
vurdere effekten av prosjektet. I stedet for spørreundersøkelser til kinoer og besøkstall, ble det
gjennomført en spørreundersøkelse blant kinogjengere på to av filmene.
Alle distributører som skulle ha dubbede barnefilmer opp på kino i perioden har blitt kontaktet og
tilbudt midler til å dekke hele kostnaden for teksting av filmene. Distributørene har selv brukt
tekstere de kjenner og som fantes i deres område, for så å sende faktura til oss.
Spørreundersøkelsen som ble gjennomført viste at folk generelt er veldig positive til teksting av
kinofilmer og ønsker at filmene skal være tekstet i framtiden (81 prosent). 3 av 4 mente det ble
lettere å få med seg det som ble sagt i filmen på grunn av teksten. Samtidig har de store,
internasjonale aktørene ikke svart eller vært villige til å tekste sine filmer selv om alle utgifter ble
dekket av oss, noe som viser at det må på plass et lovkrav for å sikre at alle kinofilmer blir vist med
tekst i framtiden.
Prosjektet har vist at de mindre distributørene er positive til teksting, men prioriterer det ofte ikke på
grunn av økonomi, mens de store, internasjonale aktørene ikke er interessert i å tekste sine filmer.
Folk er generelt svært positive til teksting av filmer og mener det er til nytte. Funnene som er gjort i
prosjektet vil framover brukes i forbindelse med innspill til statsbudsjettet for 2019 og eventuelle loveller forskriftsendringer slik at det i framtiden blir pålagt at alle kinofilmer vises med tekst.
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Internasjonale, dubbede barnefilmer har per i dag ikke krav om tekst. Dette fører til at
hørselshemmede barn og voksne som ser disse filmene på kino, ikke får med seg all dialog og
handling. HLF har gjennom flere år fått spørsmål og tilbakemeldinger fra hørselshemmede som
opplever dette som trist og uforståelig når alle øvrige kinofilmer tekstes, også norsktalende. HLF
ønsket derfor å gjennomføre et prosjekt for å gi hørselshemmede barn og unge, samt voksne som ser
dubbet barnefilm, gode kinoopplevelser. Et annet viktig mål var å vise at dette er et problem som kan
løses med få midler, men som vil kunne gi stor nytte og glede for en stor gruppe mennesker.
Denne saken har vært et hovedtema i HLFs innspill til statsbudsjettet for kultur hvert år de siste femseks årene. I 2015 kom stortingsmeldingen «En framtidsrettet filmpolitikk». Her var HLF på høring og
ba om en regelendring, samt en sum midler til å få dette på plass. Meldingen ble behandlet i Familieog kulturkomiteen og det ble vedtatt følgende formulering: «Komiteen ber regjeringen vurdere
behovet for å utvikle støtteordninger for teksting av dubbede barnefilmer».
Kulturdepartementet oppga sommeren 2017 at dette var løst gjennom nye filmforskrifter innført i
2016 som Norsk Filminstitutt (NFI) administrerer. Der kan det søkes om tilskudd til teksting av
dubbede filmer. HLF mener dette ikke er godt nok, da distributørene ikke er pålagt teksting og må
søke om midler til dette. Vi ser at dette sjelden blir gjort.
Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å gi gode opplevelser og en følelse av tilhørighet for de
rundt 2500 hørselshemmede barna i Norge, ved at dubbede barnefilmer ble vist på kino med norsk
tekst. Prosjektet har også rettet seg mot hørselshemmede foreldre, besteforeldre og andre voksne
nærpersoner som er med barn på kino. Denne gruppen består av rundt 800 000 personer.
Undermålsettinger har vært informasjon til kinoene og påvirkning for en regelendring hos sentrale
myndigheter.
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Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode
Prosjektet startet opp januar 2017 med henvendelser til alle distributører som hadde filmer satt opp
med kinopremiere mellom mars og juni 2017. Da tildelingen ikke ble utlyst før i midten av desember
2016 var det for knapp tid til å få tekstet den første filmen som hadde premiere i februar 2017. Den
aller første filmen som ble tekstet gjennom prosjektet het «Løvetannbarn» og hadde kinopremiere i
begynnelsen av april 2017. Denne ble kun laget i én versjon og den var tekstet. I anmeldelser av
filmen ble det nevnt spesifikt at filmen var tekstet for hørselshemmede.
«Richard Storken» var den andre filmen som ble tekstet og her samarbeidet distributøren Euforia
film og prosjektleder om en pressemelding, som gikk ut via NTB samme dag som filmen hadde
premiere. ble det gjort et arbeid for å informere om viktigheten av teksting, om prosjektet og om
filmen. Noen av skuespillerne som sto bak sentrale stemmer i filmen uttalte seg i denne
pressemeldingen om hvor viktig de synes det er at alle kan få en god opplevelse på kino. Denne
pressemeldingen ble gjengitt i noe forkortet utgave i seks lokalaviser. Distributøren og prosjektleder
jobbet lenge med å få til en debatt i Dagsnytt Atten, men det ble ikke en realitet.
«Richard Storken» ble sendt ut til kinoene i to versjoner: én tekstet og én utekstet. I forkant av
premieren ble det derfor sendt ut en informasjonsmail til samtlige norske kinoer (ca. 200) om
viktigheten av å vise den tekstede versjonen. Det kom positive tilbakemeldinger fra i underkant av ti
kinoer som alle vil vise filmen i tekstet versjon og var generelt positive til prosjektet og budskapet.
Det kom ingen negative tilbakemeldinger.
Parallelt med at noen distributører var svært positive ble det klart at noen ikke ønsket å gi lyd fra seg
eller var kritiske og problemorienterte. De som ikke ga tilbakemelding, var de store internasjonale
aktørene som Disney og 20th Century Fox. United International Pictures (UIP) ga tilbakemelding om
at det var store utfordringer med å få det til teknisk og at det ville koste så mye å tekste én film at
det ikke kunne forsvares med tanke på budsjettet. Kostnadene for teksting av én film lå
gjennomsnittlig på rundt 15.000 kr eks. mva. UIP mente det ville koste 100.000 å tekste én film i 2Dversjon og det ble derfor besluttet å ikke gå videre med teksting av deres film, da det ville spise opp
40 prosent av det totale budsjettet. De distributørene som ikke ga lyd fra seg, dvs. Disney og 20th
Century Fox, fikk totalt tre henvendelser med spørsmål om de ønsket å få filmer tekstet gratis via
prosjektet, men altså uten svar.
Den opprinnelige planen var å bruke én eller to faste tekstere til å tekste alle filmene. Det ble tidlig
klart at dette var lite praktisk, da distributørene har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble i
stedet slik at distributørene brukte oversettere/tekstere de selv ønsket, og sendte faktura til oss.
Dette fungerte godt.
Totalt ble 15 filmer avtalt tekstet, men to filmer regnes ikke med i antallet, da det ble feil i tekstingen
og kinoene ble oppfordret til å ikke vise den tekstede versjonen. Prosjektet ble ikke fakturert for
arbeidet med tekstingen av disse filmene. Vi hadde samarbeid med totalt seks distributører:
Storytelling Media, Euforia Film, Kontxt Film, Selmer Media, Nordisk Film Distribusjon AS og Arthaus.
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Kap 3. Resultater og resultatvurdering
Det har kun vært gode tilbakemeldinger fra HLFs medlemsmasse og våre følgere i sosiale medier. Det
som går igjen er at teksting av dubbede barnefilmer har vært etterlengtet og at dette absolutt bør bli
en permanent ordning. Det er likevel vanskelig å vite akkurat hvor mange som har blitt nådd
gjennom prosjektet, men vi anslår rundt 10.000 personer.
Videre har prosjektet vist at de norske distributørene er svært positive til teksting, og noen tekster
også sine filmer uten at det er krav om dette. De store internasjonale aktørene derimot er ikke villige
til å tekste, selv om alle kostnader dekkes og de ville få gratis reklame for sin film gjennom HLFs
kanaler.
Vi vet lite om hvorfor de store internasjonale distributørene ikke vil tekste sine filmer. Det kan handle
om en holdning i den internasjonale filmbransjen knyttet til at teksting ødelegger det kunstneriske
uttrykket i filmene. Men det kan være så enkelt at de anser det som kommersielt uinteressant eller
direkte konstnadsdrivende. En annen grunn er muligens at langt de fleste markedene opererer kun
med originalstemmer eller dubbet versjon; altså at teksting er marginalt konvensjonsmessig for de
som fatter beslutningene.
HLF har erfaring med at å jobbe med holdningsendringer på denne måten er utfordrende og tar lang
tid, men det er mulig. Vi jobbet gjennom mange år med å få på plass et krav om at alle norsktalende
filmer skulle være tekstet. Det tok over ti år, til tross for at vi i Norge er vant til teksting og reagerer i
liten grad på at teksting opptrer i bilderammen. Motstanden blant de store, internasjonale aktørene
tyder på at vi må kreve en lovendring slik at det blir krav om at alle filmer som vises på norske kinoer
er tekstet.
Ifølge NFI ville det koste omtrent 250.000 kroner i året å tekste alle dubbede barnefilmer, og dette
var også beløpet vi søkte om og fikk innvilget. I og med at noen distributører sa nei til teksting eller
ikke ga lyd fra seg, kunne perioden utvides med ni måneder (fra desember 2017 til august 2018).
Dersom alle distributørene hadde sagt ja til teksting, ville de 250.000 kronene trolig blitt brukt opp
innen utgangen av 2017.
Spørreundersøkelse
Som en del av gjennomføringen av ble effekten av tekstingen undersøkt blant kinogjengerne.
Midlene til dette ble omdisponert fra potten til annonsering, fordi prosjektet har blitt annonsert
gjennom gratiskanaler (www.hlf.no, Din Hørsel, HLFs Facebook- og Twitter-kontoer og NTB
pressemelding). Det ble hentet inn tilbud fra tre leverandører av markedsanalyser. Ipsos ga det beste
tilbudet og ble tildelt oppdraget.
Undersøkelsen Ipsos gjorde gikk ikke helt etter planen. Kinobesøket på de to filmene de var tilstede
på og følgelig ble antall respondenter vesentlig lavere enn anslått. Likevel gir undersøkelsen noen
resultater som viser at folk er generelt positive til teksting og mener det er nyttig for å få med seg
mer av handling og dialog i filmen. Hele 81 prosent mener at kinofilmer bør være tekstet i framtiden.
Alle funnene fra undersøkelsen finnes i vedlegg 4.
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Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Prosjektet har vært vellykket, da det har bidratt til at hørselshemmede barn og unge har kunnet gå
på kino og få med seg handling og dialog på lik linje med andre. Det samme gjelder den store andelen
voksne og eldre hørselshemmede som har besøkt disse filmene. Vi har samtidig fått et bevis på at det
trengs både en holdningsendring i miljøet, samt en lovendring for å sørge for at teksting av alle filmer
på norske kinoer blir en realitet.
Høsten 2018 jobbet HLF aktivt opp mot politikerne i forbindelse med nytt statsbudsjett for 2019, for
å få på plass både et krav og en pengepott til formålet. Vi sendte skriftlig innspill til regjeringen før
arbeidet med budsjettet startet og skriftlig innspill til høringen i familie- og kulturkomiteen. Vi holdt
også et innlegg i høringen.
-

-

-

-

I høringen i familie- og kulturkomiteen ble teksting av dubbede barnefilmer hovedsaken. HLF
ba om at det stilles krav om at alle dubbede filmer skal tekstes og at det bør settes av
250 000 kroner til formålet.
En representant fra komiteen spurte under høringen om årsaken til at de store
distributørene ikke ville tekste sine filmer. HLF svarte at vi ikke har noe konkret svar fra dem
om dette, men at vi tror det først og fremst handler om vilje.
Vi fikk også en telefon fra komiteen en uke sentere. Da ville der ha en grundig gjennomgang
av situasjonen og våre ønsker for budsjettet. Vi spilte på nytt inn forslaget om å kreve
teksting og at de bør sette av penger til teksting. I tillegg foreslo vi en formulering i budsjettet
om budsjettposten.
Dessverre leverte ikke Regjeringen hverken midler eller føringer for teksting av dubbede
barnefilmer i Statsbudsjettet for 2019.

Vi vet av erfaring at det gjerne tar flere år og få slikt på plass, så det vil være behov for et videre
påvirkningsarbeid opp mot myndighetene dersom vi skal nå målet om et krav til teksting, samt en
pott spesifikt rettet mot dette formålet.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Utklipp fra www.hlf.no, nyhetsartikkel om første film som var med i prosjektet,
«Løvetannbarn». Dato: 6. april 2017.
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Vedlegg 2: Pressemelding til NTB i forbindelse med premiere på «Richard Storken». Ble publisert i
seks lokalaviser i forkortet versjon. Dato: 5. mai 2017
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Vedlegg 3: To utklipp fra Facebook:
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Vedlegg 4: Rapport fra undersøkelsen gjennomført av Ipsos, juni 2018.
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