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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks hur medicinska termer hanteras i undertexter i de två tv-serierna 

House och Scrubs. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka strategier som används i 

översättningen av medicinska termer. Utifrån en indelning i tre varianter av det medicinska 

fackspråket undersöks även om termerna i undertexten behåller samma språkvariant som 

de engelska termerna eller om språkvarianten ändras och hur detta kan påverka 

målgruppens förståelse. Resultatet visar att de översättningsstrategier som används mest är 

officiell motvarighet och förtydligande. Detta kan bero på att undertextarna vill behålla 

originaltermerns stil men att de vid en del tillfällen också vill underlätta för tittarna. 

Strategierna generalisering, utelämning och direktöversättning används mer sällan. 

Analysen av språkvarianter visar att det är vanligast att samma språkvariant behålls i båda 

språken, vilket även detta visar på att undertextaren vill behålla de engelska termernas 

stilnivå. Främst är det yrkesjargongen som får en annan språkvariant i undertexten, detta 

kan bero på att just dessa termer är svåra att översätta och att de kan förvirra tittaren då de 

är svårtolkade. 

 

Engelsk titel: A study of how medical terms are translated in the tv-series House and 
Scrubs  

Nyckelord: översättning, undertextning, medicinska termer 
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1. Inledning 

De flesta av oss läser någon gång varje dag textremsorna med svensk översättning som 

förekommer i de allra flesta utländska tv-program. Ofta är det lätt att hitta översättningar 

som man tycker är felaktiga eller konstiga, men många känner inte till de regler som 

undertextaren måste rätta sig efter och som kan försvåra arbetet.  

Undertextning skiljer sig från annan översättning bland annat eftersom utrymmet är 

begränsat. Som undertextare ska man inte bara hitta en bra översättningslösning, den ska 

också kunna få plats på endast två textrader. Det har gjorts olika undersökningar om vad 

som sker med språk i undertextning. Exempel på några undersökningar som gjorts inom 

undertextning är hur humoristiska element (Gavling 2011), kulturrelaterade begrepp 

(Orrevall 2004) och fult språk översätts (Sager 2009). Även en undersökning om vilka 

strategier som används i en viss typ av serie, som kriminalserier, har gjorts (Rietveld 

2008).  Detta fick mig att fundera över hur det ser det ut med yrkesrelaterade termer i 

undertexter. Hur översätts de? Blir de förenklade för tv-tittaren, eller svåra att förstå för 

den som inte arbetar inom yrket? 

I följande uppsats kommer jag att undersöka hur medicinska termer översätts till 

svenska i de amerikanska tv-serierna House och Scrubs. Syftet med min uppsats är att 

undersöka vilka översättningsstrategier som används vid översättning av medicinska 

termer. Det finns tre olika språkvarianter inom medicinskt språk som riktar sig till olika 

målgrupper och i min uppsats vill jag även undersöka om termerna i undertexten behåller 

samma språkvariant som de i engelskan och vad detta har för inverkan på förståelsen av 

termen för målgruppen. 
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2. Material 

Jag har valt att undersöka tv-serierna House och Scrubs eftersom jag visste att det skulle 

förekomma många medicinska termer i dessa serier. I följande avsnitt kommer jag att 

redogöra för vad serierna handlar om och i vilka sammanhang de medicinska termerna 

förekommer. 

 

2.1 House 

I min undersökning har jag använt mig av avsnitt från House säsong ett på dvd som 

distribueras av Universal. Avsnitten har undertextats av olika personer: Per Ewald, Stefan 

Hemmingsson, Johan Johansson och Anna Sellius för Primetext International AB. Jag 

kommer inte att göra någon skillnad på de olika undertextarna utan benämner dem som 

undertextaren i min analys. 

House är en amerikansk tv-serie som handlar om läkaren Gregory House och hans 

läkarteam som består av tre yngre läkare. Andra fasta karaktärer i serien är ytterligare en 

läkare och föreståndaren för sjukhuset. I varje avsnitt arbetar House och hans team med ett 

nytt medicinskt mysterium. 

House tillhör seriegenren dramaserier. Det finns även en term som specificerar genren 

ytterligare: medicinskt drama (medical drama) som är en tv-serie som utspelar sig på ett 

sjukhus, bland ambulanspersonal eller i en medicinsk miljö. En del serier går också utanför 

sjukhusmiljön och visar aspekter av karaktärernas privatliv (Engelska wikipedia), detta 

förekommer även i House, men inte så ofta i de undersökta avsnitten. 

I sin uppsats ”Dissecting the medical drama: a generic analysis of Grey’s Anatomy and 

House M.D.” har Elizabeth Barnet gått igenom serierna Grey’s Anatomy och House för att 

fastställa hur den medicinska dramaseriegenren ser ut. Barnet citerar en artikel där 

författaren menar att många medicinska dramaserier innehåller liknande element och 

karaktärer. Exempel på karaktärer är ”den äldre läkaren” som är rådgivare åt den ”unga 

läkaren”, den ”attraktiva sjuksköterskan” och ”sjukhuschefen” som alltid är mer bekymrad 

över sjukhusets framgång och hur det framställs än patienternas välmående (Barnet 

2007:6-7). 
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Barnet menar att serien House följer den generella strukturen hos den medicinska 

dramagenren inklusive platsen där serien utspelar sig (sjukhus), karaktärer (äldre läkare 

som är mentor för yngre läkare och den affärsinriktade sjukhuschefen) och den typ av 

händelser som skildras (karaktärernas romantiska förhållanden och de etiska dilemman de 

måste ta ställning till). Dock frångår serien ibland den typiska medicinska dramagenren, 

bland annat eftersom House framställs som en hemsk typ med drogproblem (Barnet 

2007:87). 

Avsnitten av House är oftast upplagda på samma sätt: man introduceras för den 

blivande patienten när denne befinner sig i sin vardagliga miljö. Plötsligt blir personen 

oförklarligt och ofta livshotande sjuk. House och hans team får ansvar för patienten och de 

börjar ställa differentialdiagnoser (en jämförelse av olika diagnoser som ger samma 

symtom för att kunna fastställa vad patienten lider av), utföra tester och ge mediciner. Vid 

flera tillfällen, när det verkar som om House har hittat rätt diagnos och patienten kommer 

att överleva, försämras läget för patienten, vilket innebär att teamet får göra en ny 

utvärdering av diagnosen. Under avsnittets gång undviker House att ha direktkontakt med 

sin patient och han har ofta konflikter med sitt team och sin chef. Vid avsnittets slut har 

House löst fallet och patienten är på bättringsvägen (Barnet 2007:55). 

I House förekommer de medicinska termerna ofta när läkarna diskuterar sin patient. Då 

lägger de fram förslag på olika diagnoser och då kan replikerna avlösa varandra ganska 

snabbt. Andra sammanhang där det medicinska språket förekommer är i kontakten med 

patienter. Då är det ofta läkarna i Houses team som pratar med patienterna med syfte att 

informera dem. De medicinska termerna förklaras ibland med mer allmänna ord om 

patienten frågar.  

 

2.2 Scrubs 

I min undersökning har jag använt mig av andra och tredje säsongen av Scrubs på dvd som 

distribueras av Buena Vista. Det finns ingen information om vem som har undertextat 

säsongerna.  

Serien Scrubs är en situationskomedi som handlar om några personer som arbetar på 

sjukhuset Sacred Heart. Huvudpersonen är John ”JD” Dorian som arbetar som 
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nyutexaminerad läkare. På sjukhuset arbetar även JD:s collegevän, kirurgen Turk och 

ytterligare en nyutexaminerad läkare, Elliot Reid. Andra karaktärer är sjuksköterskan 

Carla, läkaren Cox, som är handledare åt JD och Elliot, och sjukhuschefen Kelso. Serien 

har typiska inslag av genren medicinskt drama. Bland karaktärerna finns den äldre läkaren 

(Cox) som utbildar de yngre (JD och Elliot) och sjukhuschefen (Kelso). Man får också 

följa karaktärernas romanser och de etiska problem som de ställs för i sitt yrke. 

I Scrubs förekommer de medicinska termerna oftast i samtal mellan läkarna. Det 

medicinska språket används även vid ronderna där patienterna finns med och också vid 

enskilda samtal mellan patienter och läkare. De medicinska termerna används ofta för att 

förmedla information, både till patienter och till andra läkare.  

Sammanfattningsvis har både House och Scrubs inslag av medicinskt drama och de 

medicinska termerna används på samma sätt i båda serierna, men Scrubs innehåller fler 

dialoger med patienterna.  

 

3. Bakgrund 

3.1 Arbetsprocessen vid undertextning 

För att kunna analysera vilka översättningsstrategier som har använts vid översättningen av 

de medicinska termerna är det vikigt att veta hur undertextning går till eftersom det finns 

en del regler att följa som kan påverka valet av översättningsstrategi. I följande avsnitt 

kommer jag att gå igenom detta kort. 

Jan Pedersen (2011) går i sin bok Subtitling norms for television: an exploration 

focussing on extralinguistic cultural references igenom hur arbetsprocessen vid 

undertextning av en film eller tv-serie går till. Processen börjar med att ett 

undertextningsföretag får en beställning från en tv-kanal att undertexta en film eller en tv-

serie. Undertextningsföretaget lägger ut uppdraget till en frilansöversättare som får en 

digital fil eller ett analogt VHS-band av filmen eller serien att använda som utgångspunkt 

för översättningen. Ibland kan översättaren också få ett manus med dialogen som 

hjälpmedel vid översättningen. Ofta är manuset inte originalmanus utan ett manus som 

skrivits i efterhand som dokumenterar de ändringar som gjorts sedan originalmanuset 

skrevs. Dessa manus är inte alltid korrekta och undertextarna uppmanas att främst utgå 
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ifrån filmen/tv-programmet som är den korrekta källtexten. Placerat på filmen finns en 

elektronisk tidskod, en slags elektronisk klocka, som börjar i början av filmen och sedan 

räknar timmar, minuter, sekunder och rutor. Det finns 25 stycken bildrutor på en sekund på 

europeisk tv. Därför kan en ruta användas som en tidsbestämning inom undertextning och 

den motsvarar 1/25 av en sekund. Det som ser ut att vara bildernas rörelse på skärmen är 

en snabb växling av stillbilder som också kallas rutor. 

Nästa steg i processen är att tidkoda undertexten. Undertextaren segmenterar källtexten 

till sammanhängande undertexter, översätter undertexterna till målspråket och kodar 

undertexterna så att de visas och försvinner på skärmen i rätt tid (Pedersen 2011:13-14). I 

undertextarens uppgift ingår också att redigera vilket innebär att texten passas in i 

undertextningen så att tids- och utrymmeskraven uppfylls. Ytterligare en uppgift är att 

kolla upp stavning av namn som ska behållas i måltexten (Pedersen 2011:15).  

Det är alltså många uppgifter som undertextaren själv måste utföra, vilket kan innebära 

att det finns mindre tid till just själva översättningsdelen av undertextningen. Hur mycket 

arbete som undertextaren måste utföra själv kan dock skilja sig åt mellan olika 

undertextningsföretag. Undertextningen kan också påverkas av andra saker, som felskrivet 

manus eller att ljudet på tv-programmet är dåligt eller att dialogen är svår att uppfatta, 

vilket i sin tur kan påverka valet av översättningsstrategi. 

 

3.2 Restriktioner vid undertextning 

När man arbetar med undertextning finns det restriktioner som rör tid och utrymme. Vid 

undertextning får det bara plats ett visst antal tecken på varje textrad. Med tecken avses 

inte bara bokstäver utan också mellanslag, kommatecken och utropstecken. Det varierar 

hur många tecken som får plats på varje rad eftersom en del tecken tar upp mer plats. 

Skandinaviska riktlinjer anger maxantalet 35 tecken per rad, men det förekommer även 

längre rader. Andra restriktioner inom undertextning är de som rör tid. Det som står på 

textraderna ska visas på skärmen i ett visst antal sekunder för att tittaren ska hinna läsa det 

(Pedersen 2011:19). Är dialogen snabb hinner inte allt som sägs tas med då textremsan 

måste ligga i bild tillräckligt länge för att tittaren ska hinna läsa klart den innan scenen 

fortsätter.  
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Enligt Ivarsson & Carrolls bok Subtitling rekommenderas det att undertexter som ligger 

på två textremsor ska ligga i bild i mellan 5 till 6 sekunder, ibland till och med 7. En 

generell regel är att textremsor, även korta sådana, ska visas på skärmen i minst 1,5 

sekunder. Tiden för två hela textremsor bör inte överstiga 6-7 sekunder eftersom tittaren då 

börjar läsa om undertexten igen. Textremsor på en rad bör ligga i bild ungefär 3 sekunder 

och textremsor på en och en halv rad i ungefär 4 (Ivarsson & Carroll 1998:64). 

Ivarsson & Carroll nämner också en del saker undertextaren ska tänka på. I valet mellan 

två synonymer ska undertextaren välja det vanligare ordet om det inte inverkar på 

källtextens stil. Undertextaren bör ha i åtanke att målspråksgruppens kunskapsnivå skiljer 

sig åt både när det gäller språknivå och utbildningsnivå (Ivarsson & Carroll 1998:89). Det 

finns en del generella regler som de flesta undertextare följer (Ivarsson & Carroll 

1998:117). Bland annat ska man inte använda ovanliga förkortningar, som t.ex. UC för 

University College eller under construction. Ibland används ovanliga förkortningar trots att 

utrymme finns för en hel term. Enligt Ivarsson & Carroll görs detta för att minska antalet 

tecken så att undertexten ska kunna läsas snabbare, men detta får motsatt effekt eftersom 

det vanligtvis tar längre tid att läsa en ovanlig förkortning än ett välkänt längre ord 

(Ivarsson & Carroll 1998:122-123). Detta får undertextaren ha i åtanke vid översättning av 

förkortningar eller slangord. 

 

3.3 Kondensation 

Eftersom allt som sägs i dialogen inte kan återges i undertexterna måste den kortas ner så 

att den sägs med färre ord. Detta kallas för kondensation och förekommer så gott som alltid 

inom undertextning (Pedersen 2011:20). Hur mycket av dialogen som försvinner beror på 

dialogens tempo och hur svår den är. Det finns exempel där så mycket som 75 % av 

originalet har försvunnit i undertexterna. Detta är dock ett extremt exempel. I en studie av 

brittiska undertexter för döva och hörselskadade var det genomsnittliga 

kondensationsandelen 43 % (Pedersen 2011:21). Pedersen har i bakgrundsstudien till sin 

egen studie om kulturreferenser kommit fram till att 31 % av dialogen försvann i hans 

material. Detta menar han stämmer överens med det som annan litteratur om undertextning 

också kommer fram till. Den brittiska studiens annorlunda resultat beror troligtvis på att 
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det var undertexter för döva och hörselskadade som undersöktes och textremsorna visas då 

oftast i långsammare takt, vilket innebär mer kondensation (Pedersen 2011:21).  

Något som också påverkar undertexten är att talspråk överförs till skriftspråk. I ett 

samtal krävs inte planering på samma sätt som när man skriver och därför förekommer till 

exempel upprepningar, många ord och den som talar har möjlighet att rätta sig själv under 

samtalets gång om något skulle bli fel (Lagerholm 2008:195). I de serier som jag har 

undersökt förekommer mycket dialog med många ord som inte kan återges i sin helhet i 

undertexten. Därför måste undertextaren korta ner det som sägs i dialogen, men får 

samtidigt inte plocka bort viktig information. Enligt Gottlieb (Gottlieb 1997) innebär inte 

kondensationen att information går förlorad för målspråksgruppen. Det som tas bort är 

sådant som tillhör talspråket som till exempel upprepningar. Gottlieb menar också att 

tittarna kan hämta information som försvunnit genom kondensation med hjälp av bilderna 

på skärmen (Pedersen 2011:21).  

 

4. Metod 

Jag kommer att analysera de termer som jag har valt ut i två steg. Första steget i analysen 

är att undersöka vilka översättningsstrategier som undertextarna har använt när de översatt 

termerna till svenska. Andra steget i analysen är att utgå ifrån tre varianter av medicinskt 

språk för att undersöka om termen i undertexten tillhör samma medicinska språkvariant 

som den engelska termen och hur detta kan påverka förståelsen av termerna. 

 

4.1 Urval av exempel 

Metoden jag har använt för att transkribera mina exempel har varit att gå igenom avsnitt av 

de två serierna på dvd. Jag har skrivit ned de medicinska termerna, i vilket sammanhang de 

används och även vem som talat med vem. Den engelska dialogen har jag lyssnat mig till 

och i avsnitten av Scrubs tog jag ibland hjälp av den undertextning som fanns på engelska 

för döva och hörselskadade, något som inte fanns tillgängligt på dvd:n med House.  

Jag valde ut 60 termer från varje serie utifrån den ordning de förekom i avsnitten och 

såg till att ingen av termerna upprepades, så att det totalt blev 120 olika termer. Jag valde 
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bort egennamn på till exempel läkemedel och termer som var snarlika en annan term som 

redan fanns i materialet (om CAT-scan fanns med i materialet togs inte CT-scan med). 

Både de engelska och de svenska termerna delades upp utifrån tre olika språkvarianter 

(vetenskaplig, allmän och vardaglig) och analyserades utifrån dessa. 

  

4.2 Översättningsstrategier 

Lita Lundquist (2007) skriver om hur olika typer av texter kräver olika slags 

översättningsstrategier. Globala översättningsstrategier innebär att översättaren ska ha en 

övergripande strategi för hur texten ska verka i målspråkskulturen. Man skiljer mellan 

imitativ och funktionell översättning. En imitativ översättning innebär att man behåller 

författarens ton och stil för att ge läsarna i målspråkskulturen samma läsupplevelse som 

läsarna i källspråkskulturen. Funktionell översättning innebär att översättaren strävar efter 

att målspråkstexten uppfyller samma funktion i den nya kontexten. En funktionell 

översättningsstrategi fungerar enligt Lundquist bäst för fackspråkliga texter (Lundquist 

2007:36–37) medan en imitativ strategi kan passa bättre vid översättningar av t.ex. 

litteratur med mycket bildspråk och metaforer.  

Det finns även lokala översättningsstrategier, som ska stämma överens med valet av 

global strategi. Lundquist tar upp sju lokala översättningsstrategier. Exempel på några 

av strategierna är översättningslån (occupational theraphy � arbetsterapi), ordagrann 

översättning (this train arrives at the station � detta tåg ankommer till stationen) och 

ekvivalens där översättaren använder ett annat uttryck som står för samma sak som i 

källspråket, t.ex. vid översättning av idiom (like a bull in a china shop � som en elefant 

i en porslinsbutik) (Lundquist 2007:45-47). Strategierna som Lundquist tar upp kan 

användas vid översättning av de flesta typer av texter. Men eftersom undertextning 

skiljer sig en del från vanlig översättning passar det bättre att i denna undersökning utgå 

ifrån strategier som används speciellt vid undertextning. 

 

4.2.1 Översättningsstrategier vid undertextning 

Pedersen (2011) har gjort en undersökning om extralinguistic culture-bound references 

(kulturreferenser som är relaterade till källspråkets kultur men som inte har någon given 
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motsvarighet i målspråkets kultur). I sin undersökning har han gått igenom hur 

utomspråkliga kulturrelaterade referenser har hanterats i undertexter i 100 olika 

engelskspråkiga filmer och tv-serier som visats på dansk och svensk tv för att undersöka 

om termerna hanteras annorlunda av danska och svenska undertextare (Pedersen 

2011:125). I analysen har Pedersen också undersökt vilka översättningsstrategier som 

undertextarna har använt sig av. Utifrån sitt resultat har han sammanställt normer för hur 

undertextningen ser ut inom dansk och svensk undertextning. Eftersom Pedersens 

strategier är utformade speciellt för undersökning av undertexter valde jag att i analysen av 

vilka översättningsstrategier som används i översättning av medicinska termer utgå ifrån 

några av hans strategier. Alla Pedersens strategier passade inte in på mitt material, 

eftersom några av dem var ganska lika valde jag inte använda mig av alla strategier. Nedan 

kommer jag att redogöra för vad strategierna innebär och hur jag har fastställt vilken 

strategi som använts. 

 

1. Direktöversättning. Den engelska termen används direkt i undertexten (t.ex. MRI 

’magnetic resonance imaging’ i engelskan blir MRI även i undertexten) ibland med 

någon anpassning till svenskan. I kategoriseringen har jag i första hand använt mig 

av Medicinsk och farmaceutisk ordbok, engelsk-svensk och svensk-engelsk (Cressy 

2005) för att se om termen finns på svenska där. Om den svenska termen inte har 

motsvarat den som används i undertexten har termen klassats som en 

direktöversättning. Ett exempel är termen CT, som används både i engelskan och i 

undertexten, som enligt ordboken heter datortomografi på svenska och 

motsvarande svenska förkortning skulle därmed bli DT och inte CT som står i 

undertexten. Vid fall där det har varit osäkert om en term används inom svenskan 

eller inte har jag tagit hjälp av en läkarstudent (Allvin 2012) för att ta reda på om 

termen används inom den svenska vården och därmed inte kan klassas som en 

direktöversättning. 

2. Utelämning. Termen tas bort helt eller delvis i undertexten. Ett exempel på 

utelämning är termen penicillin IM (penicillin som ges intramuskulärt) där delen 

IM inte finns med i undertexten. 
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3. Generalisering. Undertextens term blir mer generell än engelskans term. Termen 

kan bli mer generell genom att en överordnad term används eller genom att en 

omskrivning görs. Ett exempel är om termen bacterial meningitis (bakteriell 

hjärnhinneinflammation) blir endast meningit och därmed blir mindre specifik.  

4. Förtydligande: En term kan bli förtydligad i undertexten genom att ett namn eller 

en akronym skrivs ut, eller genom att ett tillägg görs, till exempel bypassoperation 

istället för endast bypass. 

5. Officiell motsvarighet: Översättningsstrategin officiell motsvarighet bygger på 

Pedersens strategi official equivalent som innebär att termen har en officiell 

motsvarighet i målspråket, som har bestämts genom ett officiellt beslut (Pedersen 

2011:98). Det är inte säkert att alla medicinska termer har fått sin svenska 

översättning bestämd på detta sätt, men det jag avser med officiell motsvarighet är 

att det är en accepterad motsvarighet till den engelska termen som används. Jag har 

använt Medicinsk och farmaceutisk ordbok engelsk-svensk och svensk-engelsk för 

att slå upp dessa termer. Om termen som används i undertexten är samma svenska 

term som finns i ordboken har jag utgått från att termen är accepterad inom 

vetenskapen och yrket. I en del fall hamnar termer som skulle kunna ses som 

direktöversättning i denna kategori också. Anledningen till detta är att även om de 

är direktöversatta från engelskan så är det den term som används i Sverige och kan 

då ses som en motsvarighet till den engelska termen. Ett exempel är förkortningen 

MCTD (mixed connective tissue disease) som används på både engelska och 

svenska. 

 

4.3 Medicinskt språk i svenskan 

För att kunna analysera de medicinska termerna i undertexterna och få en uppfattning om 

varför en översättning av en term har valts framför en annan krävs en överblick av det 

medicinska fackspråket.  

Under 1970-talet ansågs den vetenskapliga medicinska terminologin vara oöverskådlig. 

En medicinsk nomenklaturcentral föreslogs, men blev inte av. Även det allmänna 

medicinska språket fick kritik eftersom Socialstyrelsen tyckte att kommunikationen mellan 
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vårdpersonal och patienter borde förbättras. I hälso- och sjukvårdslagen från 1983 stod det 

att patienterna skulle hållas informerade om sitt hälsotillstånd och sina behandlingsmetoder 

vilket innebar att det medicinska språket skulle behöva bli mer tillgängligt för allmänheten. 

Numera skrivs till exempel journaldiagnoser till stor del på svenska och inte på latin. 

Försvenskningen av allmänspråket spred sig också till det vetenskapliga medicinska 

språket. Latin var inte längre det enda språket inom medicin utan man kunde gå över till 

svenska eller försvenskade benämningar. I sjukdomsklassifikationen från 1987 gick ofta 

svenska diagnoser före de latinska, vilket inte var fallet i den föregående klassifikationen 

från 1968 (Clausén 1996:19).  

Språket har alltså genomgått förändringar och medicinska termer som tidigare var svåra 

att förstå förekommer idag i allmänspråket och även latinska och grekiska termer tas in 

alltmer i allmänspråket.  

I andra delen av analysen av medicinska termer undersöks hur valet av språkvariant 

påverkar förståelsen av termerna. I analysen har jag använt följande indelning av det 

medicinska fackspråket: 

 

• Allmänt medicinskt språk: medicinskt språk som kan förstås av allmänheten. Det 

innebär att allmänspråkliga benämningar används, t.ex. som livmoder, blodbrist, 

och bihåleinflammation. I denna variant har jag också tagit med förkortningar som 

är mer välkända för allmänheten som ALS och KOL. 

• Vetenskapligt medicinskt språk: medicinskt språk som används av fackfolk. Det 

innebär fackspråkliga benämningar på diagnoser, kroppens organ och 

sjukdomstillstånd, som uterus, anemi och sinuit. 

• Vardagligt medicinskt språk: medicinskt språk som används av vårdpersonal. 

Detta innebär att slanguttryck som totalmage för ett kirurgiskt ingrepp där 

magsäcken tas bort kan användas (Clausén 1996:16–17). I min uppsats kommer jag 

att använda ordet yrkesjargong när jag syftar på denna språkvariant eftersom det 

tydligare visar vem som kan förstå språket. I denna kategori har jag tagit med 

förkortningar som används mellan vårdpersonal som AVM (arteriovenös 

malformation) och v-sond (ventrikelsond). 
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4.4 Medicinskt språk i engelskan 

Eftersom jag själv inte har engelska som modersmål är det svårt att skilja på de allmänna 

och de vetenskapliga termerna i engelskan. Analysen av språkvarianter kommer att 

fokusera på den svenska målgruppens förståelse av termerna, men för att kunna veta vilka 

språkvarianter de engelska termerna tillhör behövs en genomgång av hur det medicinska 

språket används inom vården i USA och hur det förstås av engelsktalande personer. 

Följande avsnitt kommer att visa att det finns skillnader på vad som förstås av patienter på 

grund av hur termerna anpassats till språket och patienternas kunskaper. 

 

4.4.1 Latin och grekiska i engelskan 

De medicinska termerna har anpassats till svenska och engelska på olika sätt vilket kan 

påverka huruvida termerna förstås av allmänheten eller inte. När det gäller de 

vetenskapliga termerna i engelskan används de klassiska facktermerna ofta helt 

oförändrade i skrift, men med engelskt uttal (Nyman 1996:22-23). Uterus (’livmoder’), 

tetanus (’stelkramp’), hernia (’bråck’), rubella (röda hund) och oesophagus (matstrupe) är 

exempel på latinska termer som används både inom det allmänna och det vetenskapliga 

medicinska språket på engelska. Några engelska termer ligger närmare den latinska term 

som de bygger på än vad de motsvarande svenska termerna gör. Då kan det vara enklare 

för någon med engelska som modersmål att veta vad en del latinska termer betyder. 

Exempel på sådana termer är glandula (’körtel’), valvula (’klaff’) och arteria (’artär’) som 

på engelska heter gland, valve och artery. En del medicinska termer innehåller latinska och 

grekiska prefix och suffix som även förekommer i allmänna ord, som de flesta 

engelsktalande säkerligen känner till. Exempel på detta är roten cord- (hjärta) som till 

exempel finns i ordet cordial som kan betyda bland annat hjärtlig.  

Eftersom en del av de latinska och engelska medicinska termerna oftare ligger närmare 

varandra än vad de svenska och latinska termerna gör, drar jag slutsatsen att en del termer, 

eller delar av termer, borde vara enklare för en person med engelska som modersmål att 

förstå.  
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4.4.2 Allmänt medicinskt språk 

Medical English (Ribes & Ross 2006), en bok om medicinsk engelska för läkare som inte 

har engelska som modersmål, tar upp exempel på vanliga sätt som patienter brukar 

uttrycka sig på och hur detta tolkas av läkare. Till exempel kan patienten använda allmänna 

ord för att förklara hur de mår ”I can’t breathe or I’m stuffed up or my chest is tight” vilket 

läkaren tolkar som diagnosen ”dyspnea” (andnöd) (Ribes & Ross 2006:173).  

En undersökning av det medicinska språket på fem slumpmässigt utvalda amerikanska 

sjukhushemsidor visar också exempel på ett allmänt medicinskt språk. Alla hemsidorna 

(New York Presbyterian Hospital, Central Carolina Hospital, Massachusetts General 

Hospital, Arlington Memorial Hospital och University of California San Francisco Medical 

Center) har sidor med förenklat språk för allmänheten.  

New York Presbyterian hospital och Central Carolina hospital har hälsoencyklopedier 

där patienter kan söka på olika tillstånd och få fram enkla förklaringar av sjukdomar eller 

hur olika saker fungerar i kroppen. Ofta förekommer de vetenskapliga termerna inom 

parentes efter de allmänna orden. Ett exempel är under rubriken om symtom för anemi 

(blodbrist) där olika symtom räknas upp: ”increased heart rate (tachycardia), sore or 

swollen tongue (glossitis)”. Både Massachusetts General Hospital, Central Carolina 

Hospital och San Francisco Medical Center har liknande sidor som listar olika tillstånd och 

förklarar symtom och hur behandlingar går till. Ett exempel är ur en text från San 

Francisco Medical Center om acute pancreatitis (akut bukspottkörtelinflammation) som 

förklarar tillståndet (”acute pancreas is an inflammation of the pancreas”), var 

bukspottkörteln finns (”a large gland located behind the stomach and close to the upper 

part of the small intestine”) och vad den gör i kroppen. Vidare beskriver texten vad som 

händer vid bukspottkörtelinflammation, hur smärtan känns, hur diagnosen fastställs och 

hur behandlingen ser ut.  

Gemensamt för dessa hemsidor är att språket har anpassats för allmänheten genom 

förklaringar med vanliga ord istället för vetenskapliga medicinska ord. Det mer allmänna 

språk som används på sjukhussidorna skulle kunna motsvara svenskans mer allmänna 

medicinska språk. 
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4.4.3 Vetenskapligt medicinskt språk och yrkesjargong 

Artikeln Helping Patients Understand Their Medical Treatment (Boodman 2011) tar upp 

problemet med att många amerikaner inte kan ta till sig, förstå eller använda 

hälsoinformation. En undersökning från 2006 visade att 36 % av den amerikanska vuxna 

befolkningen endast hade baskunskaper eller lägre kunskaper än så när det gällde att förstå 

hälsoinformation. Detta innebar att 90 miljoner amerikaner kunde förstå instruktioner för 

utskrivning från sjukhuset som skrivits på femteklassnivå. Ungefär 52 % hade 

medelmåttiga kunskaper, vilket innebar att de kunde förstå instruktioner om dosering av en 

medicin. 12 % ansågs vara kunniga eftersom de kunde söka i ett komplext dokument och 

hitta information för att definiera en medicinsk term.  

Att medicinsk information inte förstås behöver inte endast bero på patienten. Artikeln ”I 

hear you talking, But I don’t understand you! – Medical Jargon & Clear Communication” 

(Molina HealthCare & California Academy of Family Physicians 2004) tar upp vikten av 

att läkare inte ska använda ett för komplicerat språk, som till exempel förkortningar, i 

kommunikationen med patienter eftersom patienterna oftast inte förstår vad som sägs. De 

vetenskapliga termerna förstås inte heller alltid, även om patienten vet vad termen betyder i 

allmänspråket har termen kanske inte samma betydelse inom det medicinska språket. En 

hjärtkirurg menar att sådana termer är ett hinder för att kunna förbättra förståelsen av 

hälsoinformation (Boodman 2011). Ett exempel är ordet ’diet’, där läkaren menar ’föda’, 

men patienten tror att han/hon ska gå på diet. Liknande missförstånd drabbar även patienter 

som har högre utbildning. Detta kan enligt en manual utgiven av American Medical 

Association bero på att läkarna använder vokabulär och diskuterar fysiologiska koncept 

som de utan medicinsk utbildning inte känner till (Weiss 2007:12).  

Några patienter har mer kunskap om medicinska termer och kan förstå dem lättare. 

Ĉerný (2008) undersöker hur många medicinska termer som används av läkare och 

patienter i samtal inom olika medicinska områden i Storbritannien och USA. Inom området 

obstetrik och gynekologi användes många medicinska termer av läkaren i samtalet med 

patienten. Detta antogs bero på att de gravida kvinnorna ofta var pålästa eftersom 

graviditeten tar upp en stor del av livet och det finns mycket tillgänglig information i 

media, då kände läkaren att han/hon kunde använda de medicinska termerna utan att 

behöva förklara dem (Ĉerný 46:2008). 
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Inom andra områden, som öron-näsa-hals använde läkaren medicinska termer för till 

exempel namn på instrument. Själv använde patienten inte så mycket medicinska termer, 

vilket kunde bero på att patienten inte besökte denna läkare så ofta och därmed inte kände 

till termerna så bra att de kunde använda dem själva (Ĉrezný 2008:49). 

Utifrån informationen om hur patienter förstår olika språkvarianter kan man fastställa 

att medicinska termer tillhörande vetenskaplig språkvariant och yrkesjargong är svåra att 

förstå för personer utan medicinsk utbildning även i engelskspråkiga länder. 

 

4.4.4 Svåra gränsdragningar 

Att dela in de engelska termerna utifrån de olika språkvarianterna har ibland varit svårt 

eftersom det är svårt att veta om en engelsk term är vetenskaplig eller allmän och vilka 

termer inom yrkesjargongen som kan klassas som allmänna. Vid osäkerhet om en engelsk 

term eller förkortning har varit allmän eller vetenskaplig har jag slagit upp den i Norstedts 

engelsk-svenska ordbok och om termen finns där har jag kategoriserat den som allmän. 

Även när delar av termer finns i Norstedts, som oedema i pulmonary oedema har jag 

klassificerat termen som allmän. När det gäller förkortningar och termer som tillhör 

yrkesjargongen har jag använt sjukhushemsidorna i undersökningen ovan, och även State 

University of New York hospital:s hemsida som har en lista på förkortningar som kan vara 

svåra att förstå för patienter. De förkortningar som har återfunnits där, eller som förklarats 

på andra sjukhushemsidor, har klassats som vetenskapliga. 

 

5. Analys  

I denna del av uppsatsen kommer jag att redovisa mina resultat och analysera utvalda 

termer, först utifrån val av översättningsstrategi och sedan utifrån val av variant av 

medicinskt språk.  

 

5.1 Val av översättningsstrategi 

I tabell 1 presenteras i första kolumnen översättningsstrategierna och i andra och tredje 

kolumnen antalet termer i serien där varje översättningsstrategi har använts. I raden övrigt 
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finns termer som inte har kunnat kategoriseras utifrån strategierna eftersom de feltolkats av 

undertextaren. Den term som diskuteras i exemplen står i fetstil, det kan finnas andra 

termer med i exemplet men de diskuteras inte, med undantag för ett exempel. 

Genomgången av översättningsstrategierna görs i ordningen officiell motsvarighet, 

förtydligande, generalisering, utelämning och till sist direktöversättning. 

 

Tabell 1. Sammanställning av termer i House och Scrubs  

Översättningsstrategi Termer i House Termer i Scrubs 

Officiell motsvarighet 43 36 

Förtydligande 9 17 

Generalisering 1 0 

Utelämning 4 3 

Direktöversättning 2 3 

Övrigt 1 1 

Totalt: 60 60 

 

5.1.1 Officiell motsvarighet 

Den vanligaste översättningsstrategin i båda serierna är officiell motsvarighet. I House och 

Scrubs har över hälften av termerna (72 % respektive 60 %) kategoriserats som termer som 

fått sin officiella motsvarighet på svenska. Officiell motsvarighet innebär att termen i 

undertexten återfinns i Medicinsk och farmaceutisk ordbok svensk-engelsk och engelsk-

svensk. 

I följande tabell redovisas ett antal av de termer som fått sin officiella motsvarighet på 

svenska: 
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Tabell 2. Termer översatta med översättningsstrategin officiell motsvarighet 

Typ av område Engelsk term Term i undertexten 

Tester och undersökningar Echocardiogram 

Embolectomy 

Lumbar puncture 

Ekokardiogram 

Embolektomi 

Lumbalpunktion 

Sjukdomar/ tillstånd Pneumonia 

Pericarditis 

Hypertensive episode 

Lesions 

Lunginflammation 

Perikardit 

Lågt blodtryck 

Lesioner 

Avdelningar 

 

ICU 

Oncology 

Nephrology 

Hematology 

Intensiven 

Onkologen 

Nefrologin 

Blodanalysen 

 

Tabellen ovan visar att det är alla olika typer av termer som får sin officiella motsvarighet i 

undertexten. Det är alltså inte så att termer som tillhör ett visst område översätts med en 

strategi och de som tillhör ett annat område med en annan strategi. Detta skulle kunna bero 

på att undertextaren har strävat efter att ligga nära engelskan, vilket visas i exempel 1 där 

det finns möjlighet till att utelämna en term, men där den ändå behålls: 

 

(1) House, avsnitt 12, säsong 1. 
En patients tillstånd försämras och doktor Chase talar om för patienten vad som händer. 

Ljud 
Doktor Chase: Takycardia. Your heart’s beating 
too fast. We’re sorting it out, but you stay with us, 
alright? 

Undertext 
Takykardi . Du har hjärtklappning, men det ska vi 
rätta till. 

 

I detta exempel har den engelska termen takycardia fått sin motsvarighet på svenska, 

takykardi som innebär ’snabb hjärtverksamhet med >100 slag/minut’ (Belfrage 2008:173). 

Eftersom det finns en förklaring efter termen hade den egentligen inte behövt tas med i 

undertexten alls och detta hade kunnat vara en möjlighet att spara utrymme. Däremot kan 
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det tänkas att undertextaren velat ligga närmare engelskan och att det även var möjligt att 

låta termen stå kvar eftersom det fanns utrymme. Hade termen förekommit när dialogen 

hade varit längre kanske termen istället hade uteslutits för att spara utrymme. 

Ett annat tillfälle när officiell motsvarighet ofta används är när förkortningarna i 

engelskan får sin svenska motsvarande förkortning: 

 

(2) Scrubs, avsnitt 9, säsong 3. 

Läkarna går rond och Elliot berättar om patientens tillstånd. 

Ljud 
Elliot : Mr Murdoch was admitted with a COPD 
exacerbation. He responded well to the antibiotics. 

Undertext 
Mr Murdoch lades in med KOL . Antibiotikan hade 
god verkan. 

 

Förkortningen COPD (’chronic obstructive pulmonary disease’) har fått sin svenska 

motsvarande förkortning KOL (’kronisk obstruktiv lungsjukdom’) i undertexten. 

Undertextaren hade kunnat välja att skriva ut hela termen, men denna typ av 

översättningsstrategi tar mindre plats eftersom förkortningen tar upp mindre utrymme än 

hela termen. Dessutom är förkortningen KOL vanligare i allmänspråket än vad hela termen 

är, t.ex. används förkortningen bland annat på sjukvårdsupplysningens hemsida.  

Just i denna scen är Elliot stressad och vill gärna visa sig duktig när hon redogör för vad 

som är fel på patienten. Därför är dialogen väldigt snabb och det hade varit svårt för 

undertextaren att skriva ut hela termen utan att ta upp utrymme från meningen som 

kommer efter. 

De förkortningar som har fått sin officiella motsvarighet i undertexten förekommer i 

sammanhang där den engelska meningen är lång eller där förkortningen nämns ganska 

snart innan eller efter någon annan har talat. Ofta förekommer dessa förkortningar i House 

när läkarna har diskussioner om diagnoser och där det ibland bara dröjer några sekunder 

mellan två repliker. Detta innebär att det kan vara bra att hålla textremsorna ganska korta 

eftersom tittaren ska hinna läsa en textremsa och sedan snabbt gå över till nästa då en ny 

replik kommer. 

I andra fall kan valet av översättningsstrategi bero på scenens längd, som i följande 

exempel: 
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(3) House avsnitt 11, säsong 1. 

En patient försämras och Cameron och Chase måste snabbt förflytta patienten. 

Ljud 
Doktor Cameron: AST is 859. We’re getting him 
to the ICU. ALT and GDT are in the tank. The 
antibiotics… 

Undertext 
ASAT är 859. ALT och GDT. Antibiotikan… 

 

ASAT står för aspartataminotransferas, som är ett enzym ”som deltar i kroppens 

aminosyraomsättning vars halt stiger vid cellsönderfall, t.ex. leverskada och hjärtinfarkt” 

(Belfrage 2008:23). I detta exempel är scenen relativt kort, patienten flyttas från sitt rum 

och är på väg till akuten i snabb fart när House kommer från ett annat håll och undrar vad 

som har hänt. Cameron redogör då snabbt för patientens tillstånd och värden, men hinner 

inte avsluta sin mening eftersom det är bråttom. I detta exempel är inte meningen särskilt 

lång, och det hade funnits utrymme att skriva ut förkortningen, men ändå får den stå kvar. 

Här finns det en begränsning av scenens längd som gör att textremsan inte kan ligga i bild 

för länge och då kan den inte innehålla alla 35 tecken eftersom det då tar för lång tid att 

läsa. 

Att officiell motsvarighet är den vanligast förekommande strategin kan bero på att 

undertextaren vill hålla sig nära engelskan för att de svenska tittarna ska få samma 

upplevelse som de engelskspråkiga tittarna. Innanför sjukhusets dörrar används 

yrkesspråket, som i serierna ska återspeglas så realistiskt som möjligt. Språket blir genom 

serierna tillgängligt för vanliga tittare vars kunskapsnivå varierar. Då blir kanske den bästa 

lösningen för undertextaren att försöka att hålla sig så nära engelskan som möjligt. Om 

termerna målgruppanpassas för mycket och blir alltför enkla kan det påverka upplevelsen 

av serien. Hade läkarna endast använt allmänna och enkla termer som alla kan förstå hade 

tittaren inte fått upplevelsen av att inte alltid förstå termerna som används av läkarna, 

vilket nog är en känsla som skaparen av serien också vill få fram.   

 

5.1.2 Förtydligande 

Den näst vanligaste översättningsstrategin i båda serierna är förtydligande. 15 % av 

termerna i House och 28 % av termerna i Scrubs har blivit förtydligade på något sätt. I de 
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flesta fall är det förkortningar i engelskan som EGD (förkortning för gastroskop) och CNS 

(förkortning för centrala nervsystemet) eller slanguttryck som till exempel Swan (en typ av 

kateter), tracheing (förkortning för ingreppet trachectomy, trakeotomi på svenska) som 

förtydligas genom att skrivas ut eller genom att en omskrivning görs.  

I följande exempel blir en förkortning utskriven i undertexten: 

 

(1) Scrubs, avsnitt 2, säsong 2. 
Doktor Cox kommer in i patientens rum och ber om dennes journal. Elliot lämnar ifrån sig den och doktor 
Cox börjar bläddra i den. 

Ljud 
Doktor Cox: Oh man, don’t like his O2-sat. 

Undertext 
Blodgasanalysen ser inget vidare ut. 

 

I detta exempel har O2-sat, en förkortning av O2-saturation (syresättning av hemoglobin) i 

undertexten skrivits ut som blodgasanalysen. Eftersom Cox läser från patientens journal är 

det troligt att en förkortning skulle användas eftersom det sparar tid och utrymme för 

sjukvårdspersonalen att skriva förkortningar. Därför hade det legat närmast till hands för 

undertextaren att välja en svensk förkortning om denne hade velat hålla sig nära engelskan. 

En sådan förkortning hade till exempel kunnat vara SpO2, som är ett prov som visar 

hemoglobinets syremättnadsnivåer. Däremot är en sådan förkortning säkerligen inte 

allmänt känd, så därför anpassar undertextaren termen till målgruppen genom att använda 

ett vanligare ord.  

Ytterligare ett exempel på ett förtydligande är följande: 

 

(2) House, avsnitt 20, säsong 1. 
Houses läkarteam har diskuterat olika orsaker till en patients tillstånd. House ordinerar vilka tester som ska 
utföras. 

Ljud 
House: The adenoma is most likely. Check her 
PTH, phosforos and ionized calcium. And do an 
technetium sestamibi. 

Undertext 
Adenom är det mest troliga. Kolla 
bisköldkörtelhormonvärden, fosfor och kalcium. 
Gör ett ”technetium sestamibi” 

 

I exemplet ovan har förkortningen PTH skrivits ut med mer allmänna ord i undertexten. 

PTH står för parathyroid hormone eller parathormon på svenska, vilket hade kunnat vara 

en bra översättning. Däremot har undertextaren valt att förtydliga ytterligare genom att 

skriva bisköldkörtelhormonvärden istället för att endast skriva bisköldkörtelhormon. 
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Kanske tyckte undertextaren att det behövde tydliggöras att det var prover som skulle tas 

och att det inte var en undersökning som skulle göras, vilket det kanske det hade kunnat 

tolkas som om inte värden hade lagts till.  

Att översättningsstrategin förtydligande är näst vanligast förekommande kan bero på att 

det kan vara en möjlighet till att korta ner antalet tecken om det krävs färre tecken att göra 

ett förtydligande. I de flesta fall av förtydligande tar dock termen i undertexten upp mer 

utrymme än om termen hade fått sin officiella motsvarighet. Anledningen till att denna 

strategi använts kan vara att det inte finns någon förkortning av termen på svenska och att 

hela termen därför måste skrivas ut. Det kan också vara så att den förkortning som finns 

inte är lika vanligt förekommande som hela termen och därmed är det bättre att använda 

hela termen. Många förkortningar kan också vara förvirrande för tittaren, därför kan det 

vara en säkrare strategi att skriva ut en förkortning istället för att riskera att den 

missförstås. 

 

5.1.3 Generalisering 

Endast en term i House har blivit mer generell i undertexten. Termer kan bli mer generella 

genom att det sker en omskrivning med andra ord. I följande exempel har en omskrivning 

gjorts i undertexten: 

 

(1) House, avsnitt 12, säsong 1. 
Läkarna samlas för att diskutera patientens tillstånd, diagnos och behandling. 

Ljud 
Doktor Wilson: MRI and PET-scan were both 
negative.  

Undertext 
Röntgen gav inget. 

 

Termerna MRI och PET-scan har i detta exempel blivit röntgen i undertexten. Det som var 

specifika typer av röntgenundersökningar i dialogen har i undertexten blivit en mer 

övergripande term för båda undersökningarna. Den viktiga informationen i dialogen går 

fortfarande fram, men det är möjligt att det hade varit mer trovärdigt i ett samtal mellan 

läkare att specificera vilka röntgenbilder som det handlade om, även om de inte visade 

något resultat. Denna strategi har troligtvis använts för att spara utrymme, men det kan 

också ha varit för att underlätta för tittaren genom att inte använda förkortningar. 
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5.1.4 Utelämning 

Att en term tas bort i undertexten är något vanligare i House (7 %) än i Scrubs (5 %). I 

materialet sker utelämning om termen inte behövs för förståelsen, om den upprepats 

tidigare eller om den förklaras genom det som visas på skärmen. Ett exempel på 

utelämning är följande: 

 
(1) House, avsnitt 5, säsong 1. 
En patient har lunginflammation och hamnar hos House och hans team. Doktor Foreman ger resten av teamet 
instruktioner om vad de ska göra för patienten. 

Ljud 
Doktor Foreman: Let’s keep him on the broad 
spectrum antibiotics, and since he’s displaying 
septic physiology, draw blood for renal and thyroid 
function. 

Undertext 
Sätt in bredspektrumantibiotika. Kolla binjurar och 
sköldkörtel. 

 

I House förekommer det ofta diskussioner mellan läkarna om vilka tester och 

undersökningar som ska utföras. I detta exempel kan termen septic physiology (sepsis: 

’inflammatorisk reaktion’ Belfrage 2008:158) tas bort eftersom det viktigaste i dialogen, 

vad läkarna ska göra härnäst, ändå framgår. Dialogen mellan läkarna är inte särskilt snabb, 

däremot förekommer ofta många termer på diagnoser och/eller prover som ska utföras. Då 

kan det vara svårt för undertextaren att hinna få med allt och därför kan sådant som ses 

som överflödig information plockas bort. På så sätt kan textremsorna bli kortare och 

ytterligare repliker få utrymme.  

Utelämning kan också ske om det till exempel inte finns en bra svensk motsvarighet för 

slangord, som banana bag (slangord för droppåse).  Ibland framgår det även av bilderna på 

skärmen vad som sker, till exempel att en patients medicin ges via dropp (IV), och då 

behöver inte detta framgå av dialogen. Ibland kan också tidigare information möjliggöra 

utelämning: 

 

(2) Scrubs, avsnitt 1, säsong 2. 

JD vill utföra undersökningar på en patient och pratar med röntgenläkaren som har mycket att göra eftersom 
han är den enda som arbetar. JD argumenterar för varför han ska få sin undersökning gjord först. 

Ljud 
JD: I just need a quick abdominal scan to make sure 
Mrs Farr doesn’t have an obstruction. 

Undertext 
Men jag måste kontrollera att mrs Farr inte har någon 
obstruktion. 
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Här har undertextaren dragit nytta av den information som tittaren redan har fått och kan 

därför korta ner dialogen genom utelämning. I exemplet ovan har JD tidigare i avsnittet 

diskuterat vilka olika prover och undersökningar han måste göra på mrs Farr för att kunna 

fastställa hennes diagnos. Han har också klargjort att han själv ska ta hand om bukröntgen 

medan hans kollegor tar andra prover. Detta kan kanske vara en något sämre strategi att 

använda just här eftersom den lägger ansvaret på tittaren att denne ska komma ihåg något 

som nämnts ganska tidigt i avsnittet. Å andra sidan är själva undersökningen inte det 

viktigaste i dialogen utan att få fram att JD tycker att han borde få gå före i kön. 

Översättningsstrategin utelämning är ett bra sätt för undertextaren att spara utrymme, en 

typ av kondensation. Undertextaren kan i många fall utnyttja det som sagts innan eller 

sådant som visas samtidigt på skärmen för att kunna utelämna termer. Denna strategi 

underlättar givetvis också om textremsor som kommer efter behöver längre tid i bilden, 

eller vid snabba scenbyten. En anledning till att denna strategi inte används så ofta kan 

kanske vara att undertextaren kortar ner dialogen på andra sätt än att utelämna just termer. 

 

5.1.5 Direktöversättning 

Strategin direktöversättning är något vanligare i Scrubs än i House, 3 % av termerna har 

direktöversatts i House och 5 % av termerna i Scrubs. Direktöversättning innebär att den 

engelska termen behålls i undertexten. Oftast handlar det om förkortningar av termer i 

engelskan, som till exempel MRI som står för ’magnetic resonance image’ 

(magnetröntgen), som får stå kvar oförändrade i undertexten. Ett exempel på 

direktöversättning är termen DNR som är en akronym som står för do not resuscitate 

(’återuppliva ej’) vilket innebär att om något skulle hända patienten avsäger sig denne all 

livsuppehållande behandling: 

 

(1) House, avsnitt 9, säsong 1. 

Doktor Foreman talar med sin patient, Mr Giles, som har bett om ”one of them papers that say I, I don’t want 

nothin’ done if something go bad”.  

Ljud 
Doktor Foreman: A DNR, Mr Giles, you don’t 
want to rush things. 

Undertext 
Ett DNR – varför så bråttom? 



 

 

27 

 

Termen DNR har en svensk motsvarande term som förklaras på följande sätt: ”0-HLR eller 

hjärtkryss är en markering som läkare kan sätta på patienter som inte ska få hjärt- 

lungräddning om de får hjärtstopp. […] Det kan också vara så att patienten själv har sagt 

att han/hon inte vill återupplivas. Ofta kommer frågan om 0-HLR upp när det gäller gamla 

och multisjuka patienter” (Ostrowska & Trygg 2010:4). Att denna svenska term inte har 

använts i undertexten kan bero på att det är en term som tillhör yrkesjargongen och 

används inom vården och därför inte är tillräckligt allmän för att kunna förstås av tittarna. 

Troligtvis står termen kvar i undertexten eftersom den förklaras i och med patientens 

kommentar. Dessutom pratar doktor Foreman senare med doktor House, som upplyser om 

att ”DNR means do not resuscitate”, vilket i den svenska undertexten har blivit ”DNR 

betyder återuppliva inte”. Därmed behöver undertextaren själv inte lägga in ett 

förtydligande. 

I följande exempel förekommer också en direktöversatt term: 
 

(2) Scrubs, avsnitt 13, säsong 2. 
Doktor Cox ger JD order om vad han ska göra med en patient som plötsligt blir sämre. 

Ljud 
Doktor Cox: Call an OBGYN for an emergency 
consult and notify the NICU . 

Undertext 
Kontakta OBGYN och meddela neonatala 
intensiven. 

 

Här har undertextaren valt att behålla den engelska termen OBGYN som står för ’obstetrics 

and gynecology’, i undertexten. En förkortning av motsvarande svensk term (obstetrik och 

gynekologi) hade till exempel kunnat vara ”gyn”. Det har tidigare i avsnittet framgått att 

patienten i fråga är gravid och därför kan nog tittaren här gissa sig till vad OBGYN syftar 

på. Dock hade det varit tydligare med översättningen ”kontakta gynekolog och meddela 

neonatala intensiven”. Den lösningen hade dock krävt mer utrymme och då hade 

textremsan behövt ligga kvar längre tid i bild. Scenen är ungefär 50 sekunder lång och 

innehåller fler repliker och då hade textremsan kanske behövt ligga kvar i bild in i nästa 

scen, vilket kan störa tittaren. Det kan också vara så att denna strategi har valts på grund av 

platsbrist. Det finns ytterligare en förkortning som troligtvis är svårare för tittaren att veta 

vad den står för, NICU, ’neonatal intensive care unit’, det vill säga neonatalintensivvård. 

Det är möjligt att undertextaren avgjorde att det var bättre att låta OBGYN stå kvar och 

sedan ha plats att ge en förklaring till NICU som inte är en lika genomskinlig term.  



 

 

28 

 

Att översättningsstrategin direktöversättning inte används så mycket i serierna kan bero 

på att det kan vara svårt att avgöra vilken bakgrundskunskap som målgruppen har eller att 

en motsvarande svensk förkortning hade varit lika svårförstådd för tittarna.  Att använda 

denna strategi kan också vara ett sätt att spara utrymme, som i exempel 1 där det krävs 

mindre utrymme om termen behålls än om den skulle behöva förklaras. Det finns kanske 

inte alltid heller en motsvarande term på svenska, en del prover och undersökningar kanske 

inte ser exakt likadana ut inom den amerikanska vården som inom den svenska. Att ändra 

namn på avdelningar och undersökningar kanske inte görs eftersom undertextaren inte vill 

ersätta termerna med svenska motsvarigheter i allt för stor utsträckning eftersom serierna 

utspelar sig på amerikanska sjukhus. Även tidsbrist kan vara en orsak till att en 

direktöversättning görs. Ska arbetet med undertexten gå snabbt är det enklare att låta 

termen stå kvar än att göra mycket tidskrävande efterforskningar för att hitta motsvarande 

svensk term. 

 

5.2 Val av språkvariant 

I denna del av analysen kommer termerna att diskuteras utifrån de tre varianterna av 

medicinskt språk. Först redovisas de termer som har samma språkvariant i engelskan och 

svenskan och sedan de termer som har olika språkvariant i engelskan och svenskan. Totalt 

har 108 av de 120 termerna analyserats utifrån språkvariant. Alla termer i materialet har 

inte räknats med eftersom några termer har uteslutits, direktöversatts i undertexten eller 

feltolkats och de kan därför inte analyseras utifrån språkvariant. En del kombinationer av 

språkvarianter förekom endast en gång och då har jag valt att inte ta med de 

kombinationerna i materialet. 

 

5.2.1 Samma språkvariant i engelskan och svenskan 

I båda serierna är det vanligt att den engelska termen har samma språkvariant som termen i 

undertexten. Tabellen nedan visar i första kolumnen vilken språkvariant som de engelska 

och de svenska termerna tillhör. I den andra kolumnen visas hur många termer i varje serie 

som tillhör varje språkvariant.  
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Tabell 3. Sammanställning av antal termer med samma språkvariant. 

Språkvarianter Antal termer 

Engelska termer Svenska termer Scrubs House 

Vetenskaplig Vetenskaplig 23 19 

Allmän Allmän 8 8 

Yrkesjargong Yrkesjargong 4 11 

 

5.2.1.1 Vetenskaplig språkvariant i både engelskan och svenskan 

Det är vanligast att termer på både engelska och svenska tillhör den vetenskapliga 

språkvarianten. Detta innebär att termen används inom fackspråket, till exempel i 

vetenskapliga tidskrifter. Ofta kan dessa termer vara svåra att förstå för allmänheten. De 

termer som tillhör vetenskaplig språkvariant är ofta namn på sjukdomar, tillstånd och 

ingrepp som Ludovicis angina (Ludovicis angina), thyroidectomy (tyreoidektomi) och 

cardioversion (defibrillering). Denna typ av termer ger inte undertextaren så mycket 

valmöjligheter när det gäller språkvarianter eftersom det inte finns några motsvarande 

allmänna termer. Ett exempel visar hur termer tillhörande den vetenskapliga 

språkvarianten kan se ut: 

 

(1) House, avsnitt 10. Säsong 1. 
En kvinna har svimmat av och hamnar på sjukhuset. Läkarna diskuterar vad som skulle kunna ha orsakat 
hennes ryckningar och låga blodsocker. House frågar de andra läkarna vad ryckningarna skulle kunna bero 
på. 

Ljud 
Doktor Chase: A blow to the head? A subdural 
hematoma? 

Undertext 
Slag i huvudet? Subduralhematom? 

 
I detta exempel tillhör både den engelska termen subdural hematoma och den svenska 

termen subduralhematom den vetenskapliga språkvarianten. Har man lite kunskaper i latin 

och vet att suffixet haemia betyder ”blod” (Nyman 1996:118) skulle man kunna gissa sig 

till att termen har något med blod och blödning att göra. Det skulle troligtvis kräva mer 

kunskap än vad den genomsnittliga tittaren har. Att underlätta förståelsen för tittaren 
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genom att istället till exempel använda termen ’blödning under skallbenet’ 

(Sjukvårdsupplysningen), hade i detta fall varit en bra lösning.  

Ytterligare ett exempel där båda termerna tillhör vetenskaplig språkvariant är följande: 

 

(2) Scrubs, avsnitt 19, säsong 2. 

JD pratar med en patient med en hudåkomma. 

Ljud 
JD: OK, I still wanna refer you to a dermatologist, 
but it looks benign to me. 

Undertext 
Jag vill ge remiss till en dermatolog men den verkar 
benign. 

 

I detta exempel har termen benign kategoriserats som tillhörande den vetenskapliga 

språkvarianten i båda språken. Detta hade kunnat vara ett tillfälle för undertextaren att 

förenkla för tittaren genom att välja en mer allmän term som godartad (Belfrage 2008:29) 

istället för benign. Det är svårt att tolka vad termen benign betyder om man aldrig sett den 

innan. Kontexten ger inte heller så många ledtrådar till vad termen kan betyda, vilket gör 

det svårare för tittaren. Det är möjligt att undertextaren har låtit termen fortsätta tillhöra 

vetenskaplig språkvariant eftersom patienten missförstår termen, vilket ger en komisk 

effekt på engelska. Andra halvan av termen benign (\bɪˈnaɪn\) uttalas på engelska likadant 

som siffran nio, nine (\ˈnaɪn\). När JD säger att hudåkomman ”looks benign to me”, 

misstolkar patienten honom och tror att han säger ”it looks to be nine to me”, som om JD 

har kommenterat storleken på utslaget. Däremot ger inte den svenska termens uttal samma 

effekt, benign (/-iŋ’n/) låter inte som nio eller som någon annan siffra.  Eftersom det roliga 

med termen ändå försvinner hade det kanske varit ett bättre alternativ att underlätta för 

tittaren och välja en allmän term i detta fall. 

En anledning till att båda termerna i många fall tillhör den vetenskapliga språkvarianten 

kan vara att det inte alltid finns en möjlighet att istället välja termer som tillhör den 

allmänna språkvarianten eftersom alla vetenskapliga termer inte har en sådan motsvarighet. 

 

5.2.1.2 Allmän språkvariant i både engelskan och svenskan 

I en del fall tillhör termerna allmän språkvariant i både engelskan och svenskan. Det kan 

kanske bero på att undertextaren väljer de termer som är mest kända i allmänspråket för att 
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förenkla för tittaren. Termer som tillhör den allmänna språkvarianten i undertexten 

förekommer när engelskans allmänna term är latinska ord som sputum (sputum), dyspnea 

(dyspné) och sinus (sinus). Ett exempel på detta är följande: 

 

(1) Scrubs, avsnitt 5, säsong 2. 

JD tar hand om en patient, Mr Blair, på intensivvårdsavdelningen. 

Ljud 
JD: Mr Blair, you have a severe sinus infection with 
orbital extension. 

Undertext 
Er bihåleinflammation påverkade ögonen. 

 

I detta exempel har termerna sinus infection och bihåleinflammation klassificerats som 

termer tillhörande den allmänna språkvarianten. Detta är ett exempel där det latinska ordet 

används av allmänheten i engelskan, men där det ord som används av allmänheten på 

svenska är ett annat. Möjligen kan sinusinfektion ha varit det översättningsval som legat 

närmast till hands att välja för undertextaren eftersom denna term ligger närmare 

engelskans. Däremot skulle det valet av term kanske innebära att det blir svårare för 

tittaren att förstå termen eftersom den tillhör den vetenskapliga språkvarianten. Troligtvis 

har undertextaren här gått efter liknande regler som de Ivarsson & Carroll tagit upp och 

valt den svenska term som är den vanligaste och mest använda inom allmänspråket för att 

anpassa texten efter målgruppens kunskaper. 

 

5.2.1.3 Yrkesjargong i både engelskan och svenskan 

(1) Scrubs, avsnitt 2, säsong 3.  
JD pratar med Carla om en av sina patienter. 

Ljud 
JD: I had to re-do the NG tube on one of your 
nurses put on Mrs Himmel. 

Undertext 
Jag rättade till mrs Himmels v-sond. En av dina 
sköterskor hade satt den. 

 

I detta exempel har termerna NG-tube (nasogastric tube) och v-sond (ventrikesond) 

klassificerats som termer tillhörande yrkesjargongen. Båda termerna är förkortningar för 

sonder som används vid sondmatning. Denna språkvariant är svår att förstå för tittarna 

eftersom förkortningarna kan stå för allt möjligt. Däremot är de viktiga för dialogens 
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trovärdighet, förkortningar används mellan sjukvårdspersonal och språkvarianten behålls 

troligtvis av undertextaren på grund av detta. 

 

5.2.2 Olika språkvariant i engelskan och svenskan 

En del av termerna tillhör olika språkvarianter i engelskan och undertexten. Tabell 3 visar 

att av de termer som inte har samma språkvariant är det vanligast att termer som tillhör 

yrkesjargongen i engelskan blir termer som tillhör allmän eller vetenskaplig språkvariant i 

undertexten. Alltså kan 63 % av termerna sägas ha ändrats så att de tillhör en språkvariant 

som är mer tillgänglig för tittaren eftersom termer tillhörande yrkesjargongen ofta är 

förkortningar eller slangord som används mellan läkare.  

 

Tabell 4. Sammanställning av språkvarianter som är olika. 

Språkvarianter Antal termer 

Engelska termer Svenska termer Scrubs House 

Vetenskaplig Allmän 0 3 

Allmän Vetenskaplig 8 2 

Yrkesjargong Allmän 4 5 

Yrkesjargong Vetenskaplig 9 4 

 

5.2.2.1 Vetenskaplig språkvariant i engelskan blir allmän språkvariant i svenskan 

Språkvarianterna blir olika när den engelska termen har kategoriserats som tillhörande 

vetenskaplig språkvariant och termen i undertexten har kategoriserats som tillhörande 

allmän språkvariant. 

 Ett exempel är när det görs en omskrivning istället för att den svenska termen också 

tillhör den vetenskapliga språkvarianten: 
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(1) Scrubs, avsnitt 2, säsong 2. 

Sjuksköterskan Carla informerar JD om vad som behöver göras under hans arbetspass. 

Ljud 
Carla: And Bambi, room 201 needs an art-line, room 
202 needs re-intubation . Plus, you’re needed in ICU 
to place a femoral swan under fluoro on Mr. Freed. 

Undertext 
Bambi, rum 201 behöver en artärkateter, rum 202:s 
slang måste sättas in. Och du behövs på intensiven 
för att sätta in en femoral kateter. 

 

I detta exempel har termen re-intubation skrivits om i undertexten. Denna omskrivning 

kanske har gjorts eftersom det varit svårt att hitta en bra term på svenska som också tillhör 

den vetenskapliga språkvarianten. Att ”göra om rum 202:s intubation” (’införande av tub i 

luftstrupen’ Belfrage 2008:90) hade varit ett möjligt alternativ. Ett annat alternativ hade 

varit att använda termen ”reintubation”, nackdelar med det valet är att termen kan bli svår 

att förstå på svenska för den som inte har så bra engelskkunskaper. Prefixet re- (åter) 

(Nyman 1996:130) används oftare i engelska ord än i svenska och ordet tube på engelska 

kanske oftare än det svenska ordet tub tolkas att ha den betydelse som åsyftas här (en 

slang).  

 

5.2.2.2 Allmän språkvariant i engelskan blir vetenskaplig språkvariant i svenskan 

Att en del termer tillhör allmän språkvariant i engelskan men vetenskaplig språkvariant i 

undertexten beror på skillnader i språken. Vetenskapliga termer används olika ofta i det 

allmänna språket, men används de ofta kanske de till sist tas upp i det allmänna språket. 

Följande är ett exempel där engelskans term tillhör allmän språkvariant men svenskans 

tillhör vetenskaplig: 

 

(1) Scrubs, avsnitt 16, säsong 2. 

JD pratar med en patient om dennes provsvar. 

Ljud 
JD: But unfortunately, the CAT-scan suggests a 
laceration in your spleen. 

Undertext 
Men tyvärr visar datortomografin  en laceration på 
er mjälte. 

 

Termen CAT-scan (förkortning av computed axial tomography) har klassats som en term 

som tillhör den allmänna språkvarianten eftersom den förekommer i Norstedts svensk-

engelska ordbok. Termen i undertexten är däremot en term som tillhör den vetenskapliga 
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språkvarianten. Troligtvis beror detta på att inte finns en allmän term för datortomografi. 

För att termen ska bli mer allmän skulle undertextaren fått välja en mer övergripande term 

som t.ex. röntgen vilket inte hade motsvarat engelskans term på samma sätt. 

 

5.2.2.3 Yrkesjargong i engelskan blir vetenskaplig eller allmän språkvariant i svenskan 

I en del fall ändras språkvarianten från yrkesjargong i engelskan till vetenskaplig eller 

allmän språkvariant i undertexten. Mestadels rör det sig om förkortningar eller slangord 

som på engelska tillhör yrkesjargongen men som i undertexten är termer som tillhör 

antingen de vetenskapliga eller allmänna språkvarianterna. De svenska termerna i Scrubs 

tillhör oftare än de i House en allmän eller vetenskaplig språkvariant när den engelska 

termen tillhör yrkesjargongen. Fyra förkortningar blir termer som hör till allmän 

språkvariant i Scrubs medan endast två blir det i House, trots att det förekommer fler 

förkortningar i den senare serien. Sju förkortningar i Scrubs ändras till termer som tillhör 

vetenskaplig språkvariant i undertexten medan endast fyra gör detsamma i House.  

Ett exempel på en förkortning som blivit mer allmän i House är följande:  

 

(1) House, avsnitt 3, säsong 1 

Doktor House och hans läkarkollegor diskuterar en patient som har olika symtom, bland annat feber, 
buksmärtor och lågt blodtryck. Doktor Foreman föreslår att symtomen kan bero på en infektion och att lågt 
blodtryck kan ha orsakat patientens buksmärtor.  

Ljud 
Doktor Foreman: It explains the cardiomyopathy, 
the pain, the low b.p, the fever. 

Undertext 
Det förklarar kardiomyopatin, smärtan, det låga 
blodtrycket  och febern. 

 

 I detta exempel har termen b.p., förkortning för blood pressure, skrivits ut som hela 

termen blodtrycket i undertexten. Förkortningen b.p. har jag kategoriserat som en 

förkortning som tillhör yrkesjargongen. Undertextaren hade kunnat välja att använda en 

förkortning för blodtryck även i undertexten, Bt (Belfrage 2008:33) och därmed behållit 

yrkesjargongen. Resultatet hade dock troligtvis blivit att många av tittarna inte hade 

förstått förkortningen. Bt hade lika gärna kunnat stå för blodtransfusion och även om 

blodtrycket har diskuterats tidigare är det för mycket begärt att tittaren ska komma ihåg det 
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och koppla det till förkortningen bt. Denna förkortning ses nog av de flesta som okänd och 

bör då inte användas eftersom den kan störa tittaren.  

Ytterligare exempel där engelskans term tillhör yrkesjargongen och den svenska termen 

tillhör den vetenskapliga språkvarianten är följande: 

 

(2) House, avsnitt 11, säsong 1. 
Doktor Foreman talar med en patient och hans pappa efter att patienten har genomgått undersökningar.  

Ljud 
Doktor Foreman: The angiogram revealed major 
upper and lower GI bleeding. 

Undertext 
Angiografin visar stora gastrointestinala 
blödningar. 

 

Förkortningen GI bleeding har blivit gastrointestinala blödningar i undertexten. För att 

ligga närmare engelskan hade undertextaren kunnat välja att skriva GI-blödningar 

(’gastrointestinala blödningar’) och därmed välja en term som också tillhör 

yrkesjargongen. Undertextaren kan ha valt bort alternativet ”GI-blödningar” eftersom 

förkortningen är okänd och kan stå för så många olika saker. Att välja att använda 

förkortningar kan vara riskfyllt på grund av att de kan ha många olika konnotationer. GI 

för många kanske snarare skulle förknippas med glykemiskt index och GI-metoden (en 

bantningsmetod). Undertextaren hade kunnat välja att förenkla termen ytterligare genom 

att använda allmänna ord och skriva ”blödningar i mag-tarmkanalen” eller liknande. 

Istället har det blivit ett slags mellanting med gastrointestinala blödningar där det kanske 

inte är helt självklart för någon som inte har så mycket kunskap om medicinska termer vad 

det innebär.  

 

6. Diskussion av resultat 

 Officiell motsvarighet är enligt min undersökning den vanligaste översättningsstrategin. 

Detta kan bero på att undertextarna strävar efter att ge en så realistisk bild av 

sjukvårdspersonalen och deras yrkesspråk som möjligt. Strategin förtydligande, som är 

näst vanligast, användas för att förklara och förenkla en del termer. Uteslutning och 

direktöversättning används inte lika ofta och generalisering endast en gång. Möjligen kan 

uteslutning ha använts mer sällan på grund av att dialogen kortats ned på annat vis, så att 



 

 

36 

 

termerna inte behöver plockas bort. Direktöversättning kan ha använts för att undvika 

vårdtermer som kan kopplas till ett svenskt sjukhus, eller för att en motsvarande svensk 

term inte går att hitta. Dock finns risken att direktöversättningar blir svåra att förstå för den 

svenska tittaren om de inte förklaras eller om det inte ges någon ledtråd genom det som 

visas på skärmen eller i dialogen om vad termen står för. 

Analysen av språkvarianter visade att termerna till stor del tillhör samma variant i både 

engelskan och svenskan, främst när det gäller termer som tillhör den vetenskapliga 

språkvarianten. Detta kan bero på att det inte finns allmänna ord för alla vetenskapliga 

termer. Detta visar också, liksom resultatet av vilka översättningsstrategier som använts, att 

undertextaren vill behålla de engelska termernas stilnivå. Att undertextaren väljer att 

behålla samma språkvariant kan också bero på att de svårförståeliga termerna 

(yrkesjargongen och de vetenskapliga termerna) även är en del i hur serien ska upplevas.  

När språkvarianten blir annorlunda är det oftast termer som tillhör yrkesjargongen som 

har blivit allmänna eller vetenskapliga och därmed lättare att förstå.  De termer som hör till 

yrkesjargongen är ofta förkortningar eller slangord. En anledning till att undertextaren vid 

en del tillfällen väljer andra termer än dessa kan vara att en del av dessa termer kan vara 

svåröversatta. Det finns inte alltid en motsvarande svensk förkortning och i många fall kan 

förkortningar vilseleda tittaren och få denne att haka upp sig på en förkortning eller ett 

slanguttryck som inte förstås. 

 

7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka strategier som använts vid översättningen 

av medicinska termer i två tv-serier (House och Scrubs). Jag ville även undersöka om de 

engelska termernas språkvariant behölls i undertexterna eller förändrades och om detta 

kunde påverka förståelsen av termerna. I mitt material hade jag 120 olika termer som 

analyserades utifrån fem översättningsstrategier. 108 av dessa termer analyserades också 

utifrån tre språkvarianter. Resultatet visar att de strategier som använts mest i båda serierna 

är officiell motsvarighet och förtydligande. Utelämning och direktöversättning används 

mer sällan och generalisering endast vid ett tillfälle. 
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Enligt resultatet av analysen av språkvarianter tillhör termerna till stor del samma 

variant inom engelskan och svenskan. Troligtvis för att undertextaren vill ge målspråkets 

tittare samma upplevelse som källspråkets tittare. Oftast är det termer som tillhör 

yrkesjargongen i engelskan som tillhör en annan språkvariant i svenskan. Kanske för att 

dessa termer måste anpassas till målgruppens kunskaper mer än de termer som tillhör 

allmän och vetenskaplig språkvariant. 
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