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Sammandrag 

Denna uppsats är baserad på en översättning av två medicinska texter om anestesi respektive 

antibiotika som publicerades 2014 och 2015 på den brittiska webbsidan NHS Choices. I 

uppsatsen analyseras först källtexten enligt Hellspongs & Ledins analysmodell (1997), med 

fokus på hur stor roll klarspråksarbetet har för texten. I övervägningar för översättningen görs 

det klart att texten har översatts utifrån en funktionell global strategi. I 

översättningskommentaren diskuteras sedan de terminologirelaterade problem som uppstod i 

arbetet med översättningen och hur dessa löstes utifrån den globala strategin och under 

inflytande från klarspråksarbetet. Dessa problem är indelade i följande grupper: val mellan 

term och allmänord, angränsande och överlappande termer, nollekvivalens och medicinska 

kollokationer. 

 

Nyckelord: Översättning, medicinsk terminologi, klarspråk, funktionell global strategi 

Engelsk titel: Plain Language in Medical Texts: Translating Medical Terminology for a 

Broad Public 
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsen utgör den andra delen av min magisterexamen vid 

översättningsutbildningen vid Lunds universitet. Den första delen utgörs av en översättning av 

en medicinsk text på 6000 ord. Den andra, det vill säga denna, del är uppdelad i tre större 

avsnitt: En källtextanalys som baseras på Hellspongs och Ledins modell (1997), några 

överväganden inför översättningsarbetet och en översättningskommentar där jag diskuterar 

hur jag gick till väga för att lösa terminologirelaterade problem under arbetet med 

översättningen.  

Källtexten är tagen från två olika sidor på NHS Choices webbsida med vårdinformation 

om anestesi respektive antibiotika. De två sidorna behandlas i den här uppsatsen som en 

helhet eftersom de är uppbyggda på ett nästan identiskt sätt. De båda textdelarna valdes ut 

dels för sin längd, dels för att just de ämnena är relativt komplicerade, med många facktermer 

och begrepp som kan vara svårbegripliga för en icke-medicinskt utbildad allmänhet. Det är 

därför intressant att analysera hur NHS Choices har skapat lättförståeliga texter om detta och 

att försöka överföra den informationen till svenska. Både verksamhet och syfte är mycket lika 

den svenska webbsidan 1177 Vårdguiden, vilken har fungerat som en referenssida under 

översättningen. Jag har även använt mig mycket av Språkrådets och TNC:s riktlinjer för 

klarspråk och medicinskt språk. 
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2 Källtextanalys      

 

2.1 Kontext 
 

Källtexten är tagen från den brittiska statliga myndigheten NHS:s (National Health Service) 

webbsida NHS Choices, som skapades 2007 med syfte att ge alla invånare i England tillgång 

till information och råd om vård och hälsa. Webbsidan erbjuder även flera e-tjänster och 

kontaktinformation till sjukhus, tandläkare, apotek etc.  Både verksamhet och syfte liknar 

alltså den svenska 1177 Vårdguiden, som även den drivs på uppdrag av staten. Den mest 

självklara sändaren är en institution. Skribenternas namn uppges inte och eftersom NHS har 

flera riktlinjer för skrivet material är de olika skribenternas material mycket homogent (NHS, 

2007). NHS:s riktlinjer följer de klarspråksriktlinjer för myndighetstexter som finns i England 

(Plain English Campaign, 2016) och texten innehåller t ex du-tilltal, aktiva verb och termer 

som antingen förklaras noga eller står tillsammans med ett enklare allmänord. Texten är 

utpräglat mottagaranpassad för att den ska kunna läsas och förstås av läsare som inte 

nödvändigtvis har några kunskaper om medicin, utan besöker sidan för att få snabb och 

lättförståelig information om något som berör dem. Koden är så öppen den kan bli inom en 

medicinsk verksamhet. Diskursen påverkas också av själva syftet bakom NHS Choice, dvs. att 

alla har rätt till information för att göra väl underbyggda val. För att detta ska uppnås får 

ingen mottagare uteslutas. Samtidigt har avsändaren, eftersom det är en officiell myndighet, 

en förväntan på sig att vara trovärdig. Det är då viktigt att informationen är korrekt och inte 

kan feltolkas, vilket är än viktigare eftersom det rör sig om vård och hälsa, och feltolkningar 

kan leda till allvarliga konsekvenser. På grund av detta är det oundvikligt med fack- och 

räkneord, långa ord, uppräkningar och sammansättningar, och resultatet blir en balansgång 

mellan precision och klarspråklighet.  

 

2.2 Teman och disposition  
 

Både makro- och mikroteman i de två textdelarna signaleras explicit genom rubricering. Det 

innebär att rubrikerna kommer mycket tätt och det finns flera nivåer av underrubriker. Man 

kan t ex se detta i stycket om antibiotika, som har huvudrubriken Antibiotics i början av 

texten.  
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Exempel på explicit signalerade teman i textutdraget om antibiotika (KT, 359-414) 

 

Direkt under Antibiotics är den första underrubriken Introduction placerad, som även den kan 

delas in i flera delar som alla signaleras med rubriker, t ex How do I take antibiotics, Missing 

a dose of antibiotics och Accidentally taking an extra dose. Anledningen till att temana 

signaleras så explicit och ofta i den här texten beror på NHS:s klarspråksriktlinjer, där man 

rekommenderar att skribenten är tydlig och explicit, och hjälper läsaren att ta sig igenom 

texten med hjälp av en tydlig struktur, som t ex informerande rubriker (NHS, 2007). En annan 

påverkande faktor är att texten är publicerad på internet. I riktlinjerna påpekas att 

undersökningar har visat att sättet att läsa på en skärm skiljer sig mycket från sättet att läsa på 

blad. När man läser på en skärm läser man sällan hela texten utan skannar den istället för 

relevanta nyckelord. Genom att hålla styckena korta och sätta ut rubriker som explicit 

signalerar styckets tema underlättar man för läsaren och gör det lättare att hitta relevant 

information. Mediets inflytande märks också på länkarna (som i utdraget ovan har 

understrukits) som gör det lättare för läsaren att snabbt orientera sig genom texterna på 

webbplatsen.  

Förutom rubricering signaleras textens teman också med fokusering och positionering. 

Textens fokusering finns i form av avvikande stiltyper som fetstil och kursivering, punktlistor 

och metatext som t ex ”The different types of anaesthetic are described below” (KT, 42-43). 

När det gäller positionering förekommer ofta nyckelmeningar i början av styckena, som 

innehåller en upprepning av styckets titel för att framhäva temat ytterligare.  
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Texten har en temadisposition, vilket innebär att den går igenom olika aspekter av de 

överordnade temana Anaesthesia och Antibiotics. Den här temadispositionen är på styckenivå 

vagt specificerande eftersom den ofta går från det generella till det mer specifika. Styckena 

börjar ofta med att introducera mikrotemat mer generellt, för att sedan ge mer och mer 

specifik information. En del stycken har även en tidsdisposition, speciellt de som handlar om 

olika behandlingar som man följer från början till slut. På makronivå är texten dock mer 

additiv och går uppräknande igenom de olika underämnena en efter en. 

 

2.3 Modalitet 
 

Huvuddelen av texten utgörs av påståenden, vilket hör ihop med den informativa funktionen. 

Men det förekommer även icke-faktisk modalitet som utrycker sannolikhet, antaganden och 

behövlighet. Villkor signaleras i texten med bisatser som t ex ”If you forget to take a dose of 

your antibiotics” (KT, 402-403). Den här formen av modalitet finns i många olika texttyper 

och säger därför inte mycket om just den här texten. Jag fokuserar därför den här analysen på 

textens modalitet för sannolikhet och behövlighet. 

Modalitet som uttrycker sannolikhet förekommer ofta i texten i form av satsadverbial, 

hjälpverb, adjektiv eller icke-faktiska verb: 

 

Satsadverbial: “You will probably be advised to rest” (KT, 347-348) 

Hjälpverb: “You may experience a brief stinging sensation” (KT, 306-307) 

Adjektiv: “There´s a potential risk of complications” (KT, 143-144) 

Icke-faktiskt verb: ”Cephalosporins are thought to be safe to take during pregnancy” (KT, 746-

747) 

 

De flesta fall av den här sortens modalitet förekommer i samband med biverkningar och 

komplikationer, och för att informera läsaren om eventuella risker med olika läkemedel eller 

behandlingar. Sannolikhetsmodaliteten används inte för att uttrycka osäkerhet utan används 

istället på det sätt som är vanligt för mer vetenskapliga och akademiska texter, vilket är att 

avsändaren reserverar sig när något inte är helt säkert eftersom det är viktigt att informationen 

är korrekt. Om man i nu-läget inte vet hur sannolikt det är med t ex vissa biverkningar eller 

om de alls kommer att uppstå, skulle det vara felaktigt att göra exakta påståenden.  

Utöver sannolikhet används ofta modalitet för behövlighet i texten, vilket signaleras 

med hjälpverb och adjektiv. Starkare former av behövlighet förekommer ofta i form av 
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adjektiv, medan svagare former förekommer i form av hjälpverb. Detta är ett sätt att visa 

distans i och med att läsaren då inte måste utföra någon handling.  

 

Hjälpverb: “You should ask your anaesthetist” (KT, 103-104) 

Adjektiv: “It´s essential to finish taking a prescribed course of antibiotics” (KT, 394-395) 

 

Det finns starka hjälpverb i texten som används för att uttrycka behövlighet, t ex must och 

have to, men de syftar sällan på något som mottagaren borde eller måste göra, utan oftare på 

andra aktörer som t ex vårdpersonal. När starkare behövlighet riktas mot mottagaren används 

ofta adjektiv, som i exemplet ovan. Detta gör att mottagaren inte tilltalas direkt och att texten 

på så sätt behåller en distanserad och objektiv karaktär. Undantaget till tendensen att använda 

svagare former av behövlighet för handlingar som mottagaren ska utföra är att det i texten ofta 

förekommer direkta uppmaningar, t ex ”tell your anaesthetist” (KT, 312) vilket man kan 

argumentera är en form av mycket starkt behövlighet. Anledningen till att mottagaren tilltalas 

med både svagare hjälpverb och direkta uppmaningar är att texten använder både närhets- och 

distansstrategier. Riktlinjerna uppmanar till mottagaranpassning med direkt tilltal, men 

samtidigt är det viktigt att texten framstår som objektiv och trovärdig eftersom den består av 

vårdinformation från en officiell myndighet. Det blir därför nödvändigt att balansera både 

närhet, som det direkta tilltalet, och distans, som svagare hjälpverb för behövlighet. 

 

2.4 Attityd  
 

Attityd är en texts sätt att visa vad avsändaren tycker om det texten handlar om, vilket ofta 

kan uttryckas på en skala från distans till närhet. Eftersom texter aldrig kan vara helt neutrala 

är det inte bara intressant att se på det som röjer attityd t ex värdeord, utan också avsaknaden 

av dessa. 

Den här texten har en tydlig avsaknad av värdeord. Värdeord förekommer i många 

texter i form av adjektiv men de adjektiv som finns i den här texten har inte en personlig eller 

målande funktion utan är klassificerande och preciserande och uttrycker inte värderingar, t ex 

mobile epidural (KT, 235) och medical emergency (KT, 439-494). Adjektiven är i dessa fall 

nödvändiga och kan inte tas bort utan att huvudordets betydelse ändras. Värdeord används 

ofta för att mottagaranpassa en text och skapa en värdegemenskap men trots vikten av 

mottagaranpassning som uttrycks i NHS:s riktlinjer avråder man från att använda värdeord 

(NHS Choices, 2015). Anledningen till detta är att texten är menad att läsas av många olika 
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personer, vilket gör att uttryckta värderingar kan vara exkluderande om mottagaren inte 

accepterar dem.  

Avsaknaden av värdeord kan precis som det direkta tilltalet och modaliteten i texten 

förklaras med att avsändaren måste balansera närhet och distans. Om texten är för distanserad 

kan sändaren framstå som kall och okänslig, vilket är speciellt olämpligt när det handlar om 

vård och då det finns ett fokus på medkänsla. Om texten däremot är för förtrolig kan den 

uppfattas som oprofessionell och ha en negativ inverkan på förtroendet. Det mest 

framträdande sättet att skapa närhet i texten hittar man i det direkta tilltalet, som enligt 

Hellspong och Ledin ofta används för att skapa ”förtrolighet och förtroende mellan sändare 

och mottagare” (1997:173). Det förekommer även flera uppmaningar, varningar och råd. 

Trots detta är texten inte förtrolig. Avsaknaden av författar-jag och värdeord gör att ingen 

värdegemenskap byggs upp och det finns inget samspel mellan avsändare och mottagare.  

 

2.5 Referensbindning 
 

En tydlig referensbindning kan hjälpa läsaren att förstå texter och följa resonemang, vilket är 

speciellt viktigt i texter som handlar om svårare ämnen. Variation och associativ identitet kan 

förvirra läsaren i onödan och göra syftningen otydlig. Samtidigt kan det ta emot att läsa texter 

med enbart identisk upprepning, eftersom det kan kännas monotont. Det innebär att man bör 

variera sin referensbindning när syftningen inte kan misstolkas. 

De största ledfamiljerna i texten kan delas in i grupperna anestesi, antibiotika, 

vårdpersonal, medicinska behandlingar och sjukdomstillstånd. I dessa ingår flera 

svårbegripliga termer och det är antagligen anledningen till att referensbindningen ofta 

förekommer i form av identisk upprepning. Varierad upprepning förekommer vanligtvis bara i 

texten när man har att göra med en referent med två olika namn, ofta en fackterm och ett 

allmänord t ex hives och urticaria. Dessa förekommer då ofta åtskilda med enbart ett additivt 

konnektiv eller med den ena termen inom parentes för att förtydliga att referenten är 

densamma, t ex ”septicaemia (blood poisoning)”(KT, 626) eller ”urticaria, or hives”(KT, 835-

836).  

Utöver identisk och varierad upprepning finns också fall av pronominalisering, vilket 

används i texten för att syfta på ledfamiljer som består av mänskliga aktörer, t ex 

vårdpersonal. Ledfamiljerna för icke-mänskliga referenter åsyftas oftare med hjälp av identisk 

upprepning. I fallet nedan används t ex identisk upprepning trots att det hade varit möjligt att i 

andra meningen använda pronomet they istället för epidural.  
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Epidurals are given in the lower back area. Most are given while the patient is sitting down and 

leaning forwards. Alternatively, an epidural can be carried out while you’re lying on your side 

with your knees drawn up and your chin tucked in. (KT, 275-281) 

 

Utöver risken för tvetydighet kan den identiska upprepningen också bero på att de flesta av 

textens stycken är mycket korta, vilket innebär att många referenter bara förekommer i högst 

ett par meningar innan texten går vidare till nästa mikrotema. En annan påverkande faktor kan 

vara att texten är publicerad på internet och att många läsare bara läser delar av den. Det blir 

då viktigt att varje stycke kan stå för sig självt och att syftningen ändå är klar.  
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3 Överväganden inför översättningen  
 

Innan man börjar översätta är det lämpligt att efter en analys av källtexten bestämma sig för 

en global översättningsstrategi som ska gälla för texten som en helhet. Den här texten är 

precis som i stort sett alla medicinska texter innehållsbetonad och har en informativ funktion 

(Lundquist, 2007:51). Det viktiga är då att samma information förmedlas till måltextens 

mottagare och att översättningen uppfyller de aspekter som har mer med betydelseinnehållet 

att göra, dvs. semantik och pragmatik. På grund av detta valde jag att hålla mig till en 

funktionell global strategi, eftersom det är textens syfte och funktion som står i fokus. 

I arbetet med översättningen uppstod en del lokala problem som berodde på kulturella 

skillnader mellan Storbritannien och Sverige. Eftersom översättningen inte var beställd fanns 

ingen uppdragsgivare som kunde tillfrågas vid sådana fall, vilket innebar att jag själv fick 

bestämma mig för måltextens tänkta syfte och mottagare. Jag bestämde mig för att utföra 

översättningen som om måltexten skulle läsas av svensktalande som var bosatta i England, 

vilket innebär att platskontexten inte förändras. Jag har därför i de flesta fall inte anpassat 

namn för läkemedel och verksamheter, utan istället gjort direkta inlån. 

Det mest förekommande problemet rörde textens medicinska terminologi. På grund av 

textens informativa funktion var det viktigt att överföra textens betydelse så exakt som 

möjligt, men det visade sig ofta svårt på grund av engelskans och svenskans olika 

konventioner för klarspråk och medicinskt språk. Engelskan använder t ex oftare latinska och 

grekiska termer medan svenskan i de flesta fall har både en mer allmänspråklig svensk term 

och en mer specialiserad klassisk term. En stor del av arbetet med översättningen utgjordes 

därför av val mellan olika svenska termer, där en avvägning mellan betydelseekvivalens och 

lättförståelighet behövde göras. Den här avvägningen påverkades mycket av att källtexten är 

skriven enligt de engelska klarspråksriktlinjerna. Det blev då viktigt att måltexten också följer 

de motsvarande svenska riktlinjerna och inte blir mer svårförståelig och svårläst än källtexten.  
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4 Översättningskommentar 
 

Många av de problem som visade sig under översättningen av texten från NHS hade att göra 

med medicinsk terminologi. Termer är just det som många förknippar med den här domänen 

och något som är speciellt viktigt att översätta rätt, eftersom ändring av innehållet i 

medicinska texter kan få allvarliga konsekvenser. I det här avsnittet presenteras först de 

riktlinjer som finns för svenska medicinska texter samt en teoretisk bakgrund för 

terminologiarbetet. Därefter presenteras de olika översättningsproblemen, som är uppdelade i 

följande grupper: val mellan term och allmänord, angränsande och överlappande termer, 

nollekvivalens samt medicinska kollokationer.  

 

4.1 Riktlinjer för medicinska texter 
 

De riktlinjer som finns för medicinska texter som riktas till allmänheten är mycket influerade 

av det svenska klarspråksarbetet. Idag leds detta av Språkrådet (2016), som definierar 

klarspråk som:  

 

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar 

ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som 

skrivs av myndigheterna.  

 

För att uppnå dessa kriterier har Språkrådet (2014) gett ut klarspråkrekommendationer i 

Myndigheternas skrivregler, med råd om hur man uttrycker sig klart och begripligt i text. Att 

följa klarspråksrekommendationerna är ofta svårt när det gäller mer specialiserade facktexter, 

eftersom dessa innehåller mycket termer och komplexa och svårbegripliga begrepp. Det är 

viktigt att mottagaren förstår innehållet, men det är lika viktigt att innehållet inte generaliseras 

eller förenklas till den grad att textens information förändras. Man måste alltså hela tiden väga 

precision mot begriplighet. 

När det gäller denna avvägning är det viktigt att vara medveten om att det språk som 

används inom den medicinska domänen inte är enhetligt utan kan delas in i tre större 

områden: fackspråk, jargong och allmänspråk (TNC et al. 2010:6). Fackspråk är det 

standardiserade språk som används mellan kunniga fackmän inom området. Det är det språk 

som används i t ex forskningsartiklar och rapporter, och det som de flesta menar när de syftar 

på medicinskt språk. Jargong är istället det mer informella språk med många varianter, som 
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brukar användas i icke-officiella sammanhang mellan fackmän, t ex mellan läkare på ett 

sjukhus. Den sista kategorin, det medicinska allmänspråket, är det språk som används i den 

här källtexten. Det används mellan fackmän och en allmänhet som inte nödvändigtvis har 

stora kunskaper inom området. Det är viktigt att vara medveten om de här skillnaderna när 

man skriver eller översätter texter inom den medicinska domänen, eftersom de olika 

kategorierna har olika riktlinjer att följa. Precis som alla informativa texter är det viktigt att 

överföra källtextens information till de nya mottagarna. Men vikten av precision måste 

balanseras mot begriplighet, och i texter för allmänheten väger ofta det senare lika tungt om 

inte tyngre än det förra.  

Sveriges nationella centrum för fackspråk och terminologi är Terminologicentrum TNC. 

TNC har i samarbete med Läkartidningen, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapets 

kommitté för medicinsk språkvård gett ut ett dokument med råd och riktlinjer för hur man 

skriver om medicin (TNC et al. 2010). Riktlinjerna är dock menade mer för specialiserade 

facktexter som ska läsas av medicinskt kunniga, än för texter som riktas till allmänheten. När 

det gäller medicinskt språk som riktas till allmänheten har 1177 Vårdguiden och 

nätungdomsmottagningen UMO gemensamt gett ut riktlinjer för hur texterna på deras 

webbsidor ska vara skrivna (1177 Vårdguiden & UMO, 2014). Det centrala rådet är att 

texterna ska skrivas utifrån ett läsarperspektiv, dvs. de ska vara inkluderande och lätta att både 

läsa och förstå. Språket ska vara enkelt och vardagligt, och man ska använda allmänord 

istället för termer. Riktlinjerna följer alltså de riktlinjer för klarspråk som finns i Sverige.  

 

4.2 Översättning av terminologi  
 

Enligt TNC är en term ett ord som är accepterat och använt av fackmän inom ett fackområde 

(TNC, 2004:5). En term har även vanligtvis en snävare betydelse än ord som tillhör 

allmänspråket, eftersom syftet med terminologi är att man ska kunna tala om begrepp inom ett 

område på ett effektivt sätt och utan den tvetydighet som tillhör allmänspråket.  

För att kunna tala om terminologi måste man ha klart för sig vad som menas med de tre 

delarna av den s.k. semiotiska triangeln – dvs. referent, begrepp och term (Socialstyrelsen, 

2003:12). Referenten är det som finns i den utomspråkliga verkligheten, oavsett om man är 

bekant med begreppet eller om det finns en term för det. Begrepp hör till den kognitiva 

dimensionen och är den bild man har i huvudet av referenten. Term är istället det språkliga 

uttryck som används som en slags etikett för begreppet. Inom terminologiläran lägger man 
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ofta till en fjärde dimension utöver dessa tre, nämligen definitionen, som definierar begreppet 

utifrån olika kännetecken.  

Vid översättning av medicinsk terminologi finns det både ordböcker och termdatabaser 

tillgängliga för översättare, t ex Bengt Lindskogs Medicinsk Ordbok och EU:s termdatabas 

IATE. Dessa är mycket användbara och ger ofta korrekta ekvivalenta målspråksuttryck. Men 

ofta räcker de inte hela vägen. Ett stort problem med sådana hjälpmedel vid översättning av 

facktexter diskuteras av Kudashev i Bilingual and Multilingual LSP Dictionaries (2010), där 

han påpekar att termdatabaser och ordböcker ofta är mer normativa än deskriptiva och 

värderar standardisering och konsekvent val av termer. Det är ett problem eftersom det trots 

riktlinjerna och rekommendationerna ofta förekommer varianter inom en domäns terminologi. 

När det finns flera termer som används för samma eller delvis samma begrepp anger sådana 

databaser och ordböcker ofta inte skillnaden mellan termerna, t ex i fråga om vilken kontext 

de oftast används i. Ofta anges en av varianterna inte överhuvudtaget och man får bara se den 

mer officiella termen. Som översättare kan det innebära att man antingen inte hittar en 

ekvivalent till en mindre känd källspråksvariant, eller inte ser den ekvivalent i målspråket som 

är mer lämpad för kontexten än den mer kända standardvarianten. Om dessa hjälpmedel 

föreslår flera varianter anges ofta inte skillnaden mellan dessa och den enda lösningen är att 

läsa parallelltexter och att själv göra en s.k. begreppsanalys, där man slår fast begreppets 

kännetecken, reder ut hur begreppen relaterar till varandra och hur de bildar ett 

begreppssystem (Nuopponen & Pilke, 2010). Man måste alltså vara medveten om med vilka 

egenskaper termerna definieras och vad begreppen bakom termerna faktiskt innebär. 

 

4.3 Översättning av medicinsk terminologi för en bred allmänhet 
 

4.3.1 Val mellan term och allmänord 
 

I engelskan är skillnaden mellan medicinskt fackspråk och allmänspråk inte lika skarp som i 

svenskan. Man använder oftare termer med grekiska eller latinska element i både fackspråk 

och allmänspråk, och ofta bildas även nya termer efter dessa klassiska mönster (Nyman et al, 

2002:22–23). I svenskan är det vanligare att använda en svensk term i allmänspråket och en 

latinsk eller grekisk term i specialiserat fackspråk. Det innebär att man vid översättning från 

engelska till svenska ofta måste göra ett val mellan den klassiska och den svenska termen. 

Enligt Medicinskt fackspråk i skrift – Råd och riktlinjer (TNC et al. 2010:7) är grundregeln i 

sådana fall att man ska använda den svenska etablerade termen om en sådan finns, även i mer 
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specialiserade fackskrifter som t ex forskningsartiklar. Ofta är dessa svenska termer helt 

synonyma med den latinska eller grekiska motsvarigheten, vilket också är fallet för följande 

exempel.   

 

a raised, itchy skin rash (urticaria, or hives) (KT, 835-836) 

 

upphöjda och kliande hudutslag (nässelutslag) (MT, 835-836) 

 

I fallet ovan har termen urticaria även en motsvarighet i det engelska allmänspråket, hives. I 

svenskan finns det tre möjliga översättningar – urtikaria, nässelutslag eller nässelfeber. Dessa 

är alla tre helt synonyma och vilken man väljer är helt enkelt en stilfråga. Jag valde att följa 

TNC:s riktlinjer och använda den svenska etablerade termen nässelutslag istället för urtikaria. 

Anledningen till att jag valde nässelutslag istället för nässelfeber är att den förra är den term 

som används på 1177 Vårdguiden, en parallelltext som jag har haft som referenstext eftersom 

både innehåll och målgrupp är nästan identiska med källtexten. Anledningen till att jag helt 

undvek termen urtikaria i måltexten är dels att den inte används i det svenska vardagsspråket, 

dels att det skulle kunna vara vilseledande att skriva ”nässelutslag eller urtikaria”, eftersom 

det kan tolkas som två olika tillstånd.  

Det är dock viktigt att se till att termerna faktiskt är helt synonyma. Ett annat exempel 

på val mellan term och allmänord som var betydligt mer svårhanterligt just eftersom de 

svenska valmöjligheterna inte är synonyma, var översättning av den engelska termen 

anaesthesia.  

 

Different types of anaesthesia can be used in combination. (KT, 71-72) 

 

Det går att kombinera narkos och flera olika typer av bedövning (MT, 71-72) 

 

Svenskan har en fullständig ekvivalent till engelskans anaesthesia, vilken är anestesi. Dessa 

två är synonyma och det skulle inte vara fel att använda anestesi. Men jag har istället valt att i 

måltexten använda de mer vardagliga termerna narkos och bedövning. Den främsta 

anledningen till detta var att jag ville hålla mig till ett lättare och mer vardagligt språk i 

enlighet med klarspråksriktlinjerna. I svenskt vardagsspråk talar man sällan om anestesi, utan 

oftare om narkos eller bedövning. På 1177 Vårdguiden delas t ex denna information in i tre 

sidor med rubrikerna Narkos, Ryggbedövning och Lokalbedövning. Problemet som uppstår är 
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att narkos och bedövning inte är synonyma med anestesi. De är istället underbegrepp med 

skillnaden att betydelsekomponenten sövande bara ingår i narkos, och inte i bedövning. Det 

innebär att man i översättningen måste vara mycket uppmärksam på vilket begrepp den 

engelska termen syftar på, dvs. om den syftar på både narkos och bedövning, eller bara en av 

dessa. Nedan kan man se hur problem uppstår på grund av detta, när man i källtexten använt 

den besläktade engelska termen anaesthetics.  

 

How anaesthetics work – anaesthetics work by stopping the nerve signals that keep you awake 

and aware from reaching your brain. During this state of induced sleep, procedures can be 

carried out without you feeling anything (KT, 23-29). 

 

Hur fungerar narkos? – Medlen som används vid narkos hindrar de nervimpulser som håller 

dig vaken och medveten från att nå din hjärna. Det innebär att du blir nedsövd och att 

ingreppet kan utföras utan att du känner någonting (MT, 23-29). 

 

En riktlinje som TNC (2010:6) är mycket noga med att framhäva i Medicinskt fackspråk är 

vikten av att inte använda varianter för samma begrepp, eftersom det kan vara missledande 

och få läsaren att tro att man syftar på två olika begrepp. Eftersom jag valde att använda 

narkos och bedövning för att hålla mig på en vardagligare nivå blir det också viktigt att 

besläktade begrepp, som anaesthetics, inte översätts med anestetika. Jag måste då använda 

mig av termerna narkos- och bedövningsmedel. I vissa fall, som ovan, används anaesthetics 

bara för att syfta på en av dessa. Det är då mycket viktigt att noga läsa och förstå 

informationen i texten så att man vet vilket begrepp termen syftar på i varje enskilt fall. Ovan 

finns det ingenting i termen som antyder att stycket inte handlar om bedövning – man har t ex 

inte använt ett underbegrepp som general anaesthetics (narkos). Det är bara genom att läsa 

texten som följer som man förstår att det gäller narkosmedel, eftersom bedövning inte 

används för att söva. 

Om det hade rört sig om en rapport eller forskningsartikel hade det varit mer lämpligt 

att använda anestesi, eftersom man då kan utgå från att alla mottagare vet vad begreppet 

innebär. Man hade också sluppit problem med besläktade begrepp som anaesthetics. Men 

eftersom källtexten är så påverkad av klarspråksarbetet ville jag överföra detta till den svenska 

måltexten och valde då att offra en del av ekvivalensen till fördel för lättlästhet och förståelse. 
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4.3.2 Överlappande och angränsande termer 
 

Till skillnad från problemet ovan, där man måste göra ett val mellan fackterm och en mer 

allmänspråklig term, är problemet med överlappande och angränsande termer att man måste 

vara medveten om att de kan finnas i texten. Överlappning innebär att flera ord har många 

gemensamma betydelsekomponenter och ofta, men inte alltid, kan användas som synonymer. 

Angränsning innebär istället att flera ord har flera gemensamma betydelsekomponenter men 

inte kan användas synonymt (Ingo, 2007:92–93). Det är mycket lätt att missa termer som är 

överlappande i allmänspråket men angränsande i fackspråket. 

Att många termer har en snävare betydelse innebär att de har en större intension och en 

mindre extension än allmänord. Med intension menas begreppets särdrag, dvs. de 

kännetecken som definierar begreppet och skiljer det från andra begrepp. Extension syftar 

istället på begreppets omfång, dvs. de underordnade begrepp som hör till överbegreppet 

(Svensén, 2004:272). Om man inte är medveten om att vissa termer har olika extension och 

intension i fackspråk och i allmänspråk riskerar man att ändra betydelsen vid översättning. I 

allmänspråket är t ex. salva, kräm, gel och lotion överlappande begrepp, vilket innebär att det 

enbart är några få betydelsekomponenter som skiljer dem åt och att de i många fall är 

synonyma. I fackspråket är dessa termer däremot angränsande, vilket innebär att de inte är 

synonyma.  

  

Topical antibiotics – creams, lotions, sprays or drops, which are often used to treat skin 

infections (KT, 385-387). 

Utvärtes i form av krämer, lotions, sprayer eller flytande läkemedel, vanligtvis vid behandling 

av hudinfektioner (MT, 385-388). 

 

När det gäller överlappande eller angränsande begrepp med många gemensamma 

betydelsekomponenter kan en begreppsanalys göra det lättare att förstå skillnaden mellan 

dem. En sådan analys kan också hjälpa när det rör sig om begrepp som är mycket komplexa 

och svårbegripliga. Det finns flera modeller för begreppssystem, men den enklaste är helt 

enkelt en systematisk lista där man med numrering kan ange begreppens relation, dvs. hur 

begreppen är besläktade med varandra (Ingo, 2007:105). Nedan kan man se ett exempel på en 

av de listor jag gjorde under översättningsarbetets gång för att reda ut begreppsrelationer och 

betydelse: 
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Exempel på begreppsanalys i form av en systematisk lista 

 

En systematisk lista anger s.k. generiska, eller logiska, relationer som baseras på under- och 

överordnade begrepp, och olikheter och likheter mellan begreppen. De olika kännetecknen för 

begreppen ovan är de kännetecken som anges i Bengt Lindskogs Medicinsk Terminologi 

(2014), samt olika sidor för vårdinformation online (se Begreppsanalys i källförteckningen). 

För att sammanfatta uppställningen har de engelska termerna lotion, cream, ointment och gel 

fullt ekvivalenta motsvarigheter i de svenska termerna lotion, kräm, salva och gel. De olika 

termerna syftar på olika begrepp som då inte är synonyma utan skiljer sig åt i fråga om t ex 

tjocklek, vatten- och fetthalt och hur snabbt de absorberas av huden. Nu skulle fel termer i det 

här fallet antagligen inte leda till några allvarliga konsekvenser, men det är lätt att se hur 

sådana överlappande och angränsande begrepp kan ställa till problem i texter där man talar 

om t ex sjukdomar eller behandlingar med hårfina skillnader. 

 

4.3.3 Nollekvivalens  
 

Många problem inom översättning beror på att olika språk delar in världen i olika 

begreppssystem, vilket innebär att ett språks uttryck inte alltid har en motsvarighet i ett annat. 
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Svensén (2004:315) delar in ekvivalensrelationer i tre olika grupper: fullständig ekvivalens, 

partiell ekvivalens och nollekvivalens. Fullständig ekvivalens innebär att källspråksuttrycket 

har en fullständig motsvarighet i målspråket, t ex anaesthesia och anestesi. Partiell ekvivalens 

innebär att orden till viss del överlappar, men att de har olika extension och intension, t ex 

anaesthesia och narkos eller bedövning. Nollekvivalens däremot innebär att ett uttryck inte 

har en ekvivalent motsvarighet i ett annat språk. 

Svensén nämner flera strategier som kan användas för att hantera nollekvivalens, t ex 

kulturella ekvivalenter, inlån, översättningslån, nybildning, parafrastiska ekvivalenter eller 

definitioner (2004:333–335). Eftersom texten var menad att läsas av svensktalande bosatta i 

Storbritannien var det viktigt att källtextens namn på t ex verksamheter och läkemedel inte 

anpassades till svenska kulturella ekvivalenter. När ett uttryck var nollekvivalent valde jag 

istället ofta att göra direkta inlån. I exemplet nedan har jag t ex gjort direkta inlån för både 

The Yellow Card Scheme och Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

(MHRA). Andra lösningar som t ex översättningslån och parafrastiska ekvivalenter var inte 

lika lämpliga eftersom de skulle innebära att de engelska namnen ändrades.   

 

The Yellow Card Scheme allows you to report suspected side effects from any type of medicine 

you are taking. It is run by a medicines safety watchdog called the Medicines and Healthcare 

products Regulatory Agency (MHRA). (KT, 881-886) 

 

Med Storbritanniens så kallade Yellow Card Scheme kan du rapportera misstänkta biverkningar 

av alla typer av läkemedel som du tar. Verksamheten leds av den offentliga 

kontrollmyndigheten för läkemedel och vårdprodukter, Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA). (MT, 881-888) 

 

I det här stycket är det just två kulturspecifika verksamheter som åsyftas. Eftersom måltexten 

var menad att läsas i samma platskontext som källtexten var det som sagt viktigt att inte ändra 

på sådana namn. Samtidigt kan man inte förvänta sig att en svensk har samma kunskaper om 

kulturspecifika begrepp som någon som är född i Storbritannien. Därför var det också viktigt 

att göra expliciteringar på ställen där informationen var implicit. Myndigheten MHRA krävde 

ingen explicitering eftersom källtexten redan ger en förklaring av verksamheten. Däremot 

valde jag att explicitera The Yellow Card Scheme med att översätta pronomet it till 

verksamheten för att göra det tydligare vad begreppet innebär. Jag valde också att lägga till 

Storbritanniens så kallade innan namnet, dels för att explicitera att det handlar om ett 
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kulturspecifikt begrepp, dels för att flytta namnet till en senare position i satsen för att inte 

överrumpla läsaren.  

 

4.3.4 Medicinska kollokationer 
 

De betydelserelaterade problemen är viktiga att vara medveten om eftersom texten har en 

informativ funktion. Men det är också viktigt att inte glömma bort stil-aspekten. Ett exempel 

på detta är kollokationer. Kollokationer är ord som inte är lika bundna till varandra som t ex 

idiomatiska uttryck, men som regelbundet förekommer tillsammans. Om översättaren inte är 

medveten om ett områdes kollokationer ändras inte textens betydelse, men det kan ha 

resultatet att texten låter oidiomatisk (Bowser & Hawkins, 2006:92). Detta kan i sin tur 

påverka hur pålitlig texten och skribenten uppfattas av läsaren. 

Språkliga kombinationer som dessa är svåra att upptäcka eftersom de ofta inte anges i 

ordböcker eller termdatabaser. De är heller inte logiska vilket innebär att kombinationerna är 

arbiträra. Det finns ingen logisk anledning till att, som Bowser & Hawkins påpekar, 

cardiovascular ofta förekommer tillsammans med orden disease och illness, medan 

vasculocardiac istället förekommer regelbundet med syndrome. Ofta är den enda lösningen 

att söka i korpusar och andra databaser för att själv få en överblick över vilka ord som oftast 

förekommer tillsammans. 

I källtexten förekommer flera gånger uttryck som beskriver grad av allvarlighet i 

samband med sjukdomar och tillstånd. Man talar t ex om moderately severe acne, som är en 

mittpunkt mellan svår och lindrig akne. 

 

Conditions that are not especially serious but are unlikely to clear up without the use of 

antibiotics, such as moderately severe acne (KT, 579-582) 

 

Lindriga till måttliga tillstånd som troligen inte kommer att försvinna utan antibiotika, till 

exempel måttlig akne (MT, 579-582) 

 

Det finns flera alternativ man kan tänka sig som motsvarighet på svenska, t ex måttligt 

allvarlig akne eller medelsvår akne. Men om man söker på ordet akne i de medicinska 

korpusarna på språkbanken (Språkbanken Korp, 2012), ser man under ordbilden att de attribut 

som oftast används tillsammans med ordet för att beskriva svårighetsgrad är lindrig, måttlig, 

svår, djup, mild och kraftig. Om man skulle använda medelsvår skulle betydelsen behållas, 
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men risken finns att läsaren dels uppfattar den kombinationen som störande, dels tappar 

förtroende för skribenten. Därför är det lämpligare att använda måttlig i det här fallet. 

Ett annat fall där kollokationer orsakar problem är när man i texten talar om hur 

sannolikt det är med olika komplikationer och biverkningar. 

 

peripheral nerve damage occurs in less than 1 in 1,000 anaesthetics (the peripheral nerves run 

between the spinal cord and the rest of the body) (KT, 155-159) 

 

Skador på de perifera nerverna, som går mellan ryggraden och resten av kroppen, förekommer 

hos färre än 1 av 1000 patienter (MT, 156-160) 

 

Även i det här fallet skulle inga större kommunikationsstörningar uppstå om man skulle 

översätta källtexten med t ex ”uppstår i färre än 1 av 1000 fall”. Men precis som med fallet 

innan kan det störa en läsare som är medveten om kollokationen ”förekommer hos x av x 

patienter”. I det här fallet är det svårare att få ett tydligt svar med en enkel sökning, eftersom 

kollokationen består av flera delar. Båda dessa alternativ finns t ex i de medicinska 

korpusarna på Språkbanken. Man kan dock efter en snabb överblick se att ”förekommer hos” 

ofta finns i texter som handlar om biverkningar och komplikationer, och att det adverbial som 

oftast står tillsammans med ”förekommer” är ”hos procent”. Kombinationen ”uppstår i” 

verkar istället förekomma i mer varierade texter i samband med allt från effekter och 

kostnader till skador och biverkningar.  

Korpusen ger en överblick över den kontext de två alternativen används i men för att bli 

säker på vilken som är korrekt är den enda lösningen att läsa pålitliga parallelltexter. På t ex 

FASS:s webbsida ser man att biverkningar alltid nämns med frasen ”förekommer hos”. 

Eftersom kollokationer som sagt är arbiträra är ofta parallelltexter den enda lösningen, 

eftersom man inte kan komma fram till det rätta svaret med hjälp av logik, och eftersom 

ordböcker och databaser ofta inte anger kollokationer. 
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5 Avslutning 
 

Översättningen utfördes enligt en funktionell global strategi och vikten låg på att överföra 

källtextens semantiska innehåll till svenska, men att samtidigt producera en text som var lika 

klarspråklig som källtexten. För de flesta lokala översättningsproblem valde jag att i enlighet 

med klarspråksriktlinjerna välja svenska termer och i vissa fall offra semantisk ekvivalens till 

förmån för en lättförståelig måltext.  

Det var väntat att många av översättningsproblemen var val mellan olika termer, 

eftersom svenskan ofta har både klassiska och svenska termer som fungerar synonymt. Det 

var heller inte överraskande att många problem uppstod på grund av svårbegripliga begrepp 

och begreppsrelationer. Det var mer oväntat att många problem var relaterade till medvetenhet 

och förkunskaper inom den medicinska domänen. När det gäller t ex överlappande och 

angränsande termer samt kollokationer ligger svårigheten i att vara medveten om problemen 

innan de dykt upp, eftersom de är lätta att missa. Arbetet har varit mycket givande eftersom 

det har gjort mig medveten om sådana problem och de brister som finns hos många ordböcker 

och termdatabaser. Större kunskap om terminologiarbete och begreppssystem har också varit 

en stor hjälp när det gäller svårbegripliga begrepp. 
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