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Sammanfattning  
Studien omfattar tre originalverk av kända svenska författare. Dessa är August Strind-
berg, Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg. Studien ämnar belysa skillnaden mellan 
ett klassiskt litterärt verk och den lättlästa versionen av samma verk. Syftet är att genom 
en studie av textens formalia, textpassager i de valda verken, framsidesanalyser och 
intervjuer med återberättare och en författare belysa de aspekter av att återberätta klas-
sisk litteratur som lättläst innebär. Genom att mäta nominalkvot (NQ) och läsbarhetsin-
dex (LIX) får föreliggande studie fram resultat som belyser textens informationstäthet 
kontra dess läsbarhet. En samlad diskussion förs av studiens alla parametrar och slutsat-
sen blir att lättläst litteratur är nyttig och lättlästa klassiker kan väcka läslust hos många 
där läslusten kanske aldrig annars skulle ha vaknat utifrån att all litteratur fyller ett visst 
syfte. Lättlästa klassiker fyller funktionen att förse lässvaga personer med klassisk litte-
ratur i en mer tillgänglig form.   
 
Nyckelord: lättläst, klassiker, läsbarhet, nominalkvot, läsbarhetsindex, LIX  
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning  
Tillgången till lättläst litteratur har ökat explosionsartat de senaste årtiondena. Lättlästa 
böcker finns i varje bokhandel och på varje bibliotek. Det finns en marknad för förlag 
som enbart ger ut lättlästa böcker. Med denna ökade tillgång till lättläst litteratur kom-
mer en stor vinning i att fler läsare kan hitta litteratur anpassad utifrån nivå och läs-
kapacitet. Förlagen ger utöver nyskriven litteratur också ut återberättade versioner av 
klassiska verk. I studien används vidare termen återberättad om det omarbetade verket. 
Personerna som utfört omarbetningen kallas vidare för återberättare. Syftet med de 
återberättade verken anses vara att göra även svårlästa klassiker lättlästa och på så sätt 
ge en bredare läsekrets tillgång till klassisk litteratur. Men passar all litteratur att återbe-
rätta som lättläst? 

Min tanke är att genom denna studie titta närmare på tre klassiska verk för att under-
söka vad som plockas bort eller omformuleras och hur de då står sig mot originalet. Är 
det fortfarande samma verk?   

Författare och återberättare av lättläst litteratur utför sällan sitt arbete för att nå hög 
status inom författarkretsar eller för att bli omnämnda i massmedia. Att skriva lättläst 
har en oförtjänt låg status. Bland det svåraste som finns vad gäller författarskap borde 
vara att skriva så att alla kan ta till sig texten. Om en författare dessutom ägnar sig åt att 
återberätta andra författares verk kan denne ibland möta motstånd och nästintill förakt 
från omgivningen. Återberättaren Johan Werkmäster skriver: ”Jag har fått höra att jag 
med mina bearbetningar inte bara förvanskar utan även förstör texterna. Men det stäm-
mer faktiskt inte; originaltexterna finns ju kvar ’oförstörda’ för den som vill och kan 
läsa dem.”1 

Många har bilden av att en återberättare förstör litteraturen och på något sätt våldför 
sig på något heligt, men som Werkmäster skriver så finns originalen kvar. Det fina med 
litteratur är att det finns så många exemplar av varje bok. Det är inte som konst som det 
finns ett originalverk av, oftast på något museum eller i någon kyrka. 2012 förstörde en 
80-årig kvinna i all välmening den 200 år gamla freskomålningen Ecce Homo målad av 
Elías García Martínez när hon utan erfarenhet försökte restaurera målningen2. Ecce 
Homo går numera under öknamnet ”Apjesus”. Världen rasade mot kvinnan och en 
konstskatt var för alltid förlorad för eftervärlden. Något liknande kommer aldrig att 
hända med ett litterärt klassiskt verk. Inom kostkretsar är originalverket värt mycket för 
människor att kunna gå och beskåda, det trots att otalet trycksaker med verket finns att 
köpa i souvenirbutiker och liknande finns det trots allt bara ett original. Ett litterärt verk 
betraktas av den stora massan som något alla kan äga och ha hemma. När en person 
varit på Louvren i Paris och tittat på Mona Lisa anses det av många vara en stor sak. En 
person som läst till exempel Röda rummet skulle aldrig få frågan om det var original-
manuset denne läst eller bara en senare utgåva. I det litterära verket har texten i sig ett 
större värde även om det är en senare utgåva än vad en massproducerad affisch av Mona 
                                                
1 Werkmäster (2005) s. 18 
2 Svenska Dagbladet 23 augusti 2012 
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Lisa har i motsvarighet mot originalverket. Därav finns många utgåvor av äldre verk 
och en lättläst utgåva konkurrerar inte med originalet utan kompletterar det utifrån att 
det blivit tillgängligt för fler.  
 
1.2 Disposition 
Denna studie är indelad i sju huvudavsnitt. I det inledande avsnittet introduceras studien 
med en inledning samt att studiens syfte och frågeställningar presenteras. I studiens 
andra avsnitt presenteras tidigare forskning i två underavsnitt, Vikten av att kunna läsa 
samt Lättläst – nyckeln till läsning för alla?. I det tredje avsnittet presenteras de två teo-
rier som använts, nominalkvot och LIX-värde. I studiens fjärde avsnitt presenteras me-
tod, avgränsningar och urval samt en metodkritisk diskussion förs. I avsnitt fem presen-
teras det undersökta materialet. I det sjätte avsnittet presenteras studiens resultat och 
analys i sex underavsnitt. Det första underavsnittet redovisar resultat och analys utifrån 
nominalkvot, det andra utifrån LIX-värde, det tredje innehåller litteraturanalyser, det 
fjärde en jämförande analys av de valda utgåvornas framsidor, den femte en jämförande 
analys av de valda utgåvornas grafiska form samt slutligen i det sjätte underavsnittet en 
sammanställning utifrån de genomförda intervjuerna. Studiens sjunde huvudavsnitt in-
nehåller en resultatdiskussion, slutsatser, en didaktisk diskussion och förslag till vidare 
forskning. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivande text om avsnittets innehåll. 
 
1.3 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka skillnaden mellan ett klassiskt verk och 
dess lättlästa version. Studien ämnar undersöka skillnaden mellan tre originalverk och 
tre lättlästa versioner av samma verk utifrån flera olika infallsvinklar. Studien omfattar 
en analys utifrån nominalkvot (NQ), en analys utifrån läsbarhetsindex (LIX), en jämfö-
rande litteraturanalys, en analys utifrån de valda verkens framsidor, en analys utifrån 
textens grafiska form samt intervjuer med två återberättare och en nu verksam förfat-
tare. Genom undersökningarna skapas en bild av hur mycket den lättlästa versionen 
förlorar i fråga om densitet i texten, komplexitet i karaktärernas framställning, bildsprå-
ket i naturbeskrivningar och miljöbeskrivningar, författarröst och i den mån det går att 
jämföra, potentiella läsares läsupplevelse. Examensarbetets syfte är vidare att undersöka 
hur återberättare arbetar och hur stor vikt dessa lägger vid originaltexten vad gäller be-
rättarröst, ordval och huruvida handlingen bibehålls.  
  
1.4 Frågeställningar  
Vad skiljer sig mellan ett klassiskt originalverk och en lättläst version av samma verk? 
   
Vad plockas bort/omformuleras från originalverket och varför?   
 
Vilka förändringar i texten bidrar främst till att läsupplevelsen för personer med lässvå-
righeter påverkas till det bättre?  
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2 Tidigare forskning  
I det här avsnittet beskrivs en del av den forskning som bedrivits på ämnet för uppsat-
sen. Avsnittet är indelat i två delar där olika delar av den tidigare forskningen behand-
las. Under Vikten av att kunna läsa behandlas hur det historiskt har sett ut vad gäller 
läsinlärning och hur vi går mot ett samhälle som ställer högre och högre krav på oss 
som läsande individer samt att alla inte har samma förutsättningar för att kunna lära sig 
att läsa. I den andra delen, Lättläst – nyckeln till läsning för alla?, behandlas hur lättläst 
litteratur bör skrivas och användas för att uppnå sitt syfte att göra litteratur tillgänglig 
för ovana läsare.  
 
2.1 Vikten av att kunna läsa  
Att lära sig att läsa har blivit en nödvändighet. Vi kommer i kontakt med det skrivna 
ordet på så många olika sätt med allt från vägskyltar och reklampelare till sms-konver-
sationer och Facebook och vidare till tidningar, faktatexter och romaner. Varje dag 
översköljs vi av flera tusen ord även om vi aldrig sätter oss ned och plockar upp en bok. 
Den numera avlidne professorn i psykologi Ingvar Lundberg samt läsforskaren och pro-
fessorn i allmän didaktik Monica Reichenberg skriver:  

Aldrig någonsin har det skrivits och lästs så mycket som nu. Tidningar, tidskrifter och böcker 
flödar fram ur tryckpressarna, texter fyller cyberrymden och dyker upp på miljontals dataskär-
mar; egendomligt förkortade texter framträder som sms-meddelanden i mobilerna; skriften inva-
derar det offentliga rummet på reklampelare, affischer och skyltar. Myndigheter och organisat-
ioner överöser oss med trycksaker och lägger upp webbsidor.3 

Det skrevs för över tio år sedan och det skrivna ordets framfart i olika sammanhang, 
däribland främst sociala medier, har snarare eskalerat än stagnerat eller minskat. Det 
ställer höga krav på människor som lever i dagens samhälle att kunna ta till sig det 
skrivna språket. I Sverige finns en skollag4 som ger alla barn rätt till och skyldighet att 
gå i skolan och allmän skolplikt har funnits sedan 1842. Lundberg och Reichenberg 
skriver vidare: 

I dag måste alla kunna läsa. Vi måste kunna följa instruktioner, vi måste kunna hålla oss infor-
merade, ta del av nya bestämmelser, vidareutbilda oss etc. Vi berikar våra liv genom att läsa 
skönlitteratur, vi kan få avkoppling eller spänning genom att läsa. Ett liv utan läsning är ett liv i 
utanförskap.5 

Dagens informationssamhälle har ett flöde av information som håller ett mycket högre 
tempo än för bara några år sedan. Tid är en av våra starkaste och högst värderade valu-
tor och i vissa fall väger vi tiden på guldvåg för att hinna med allt vi vill och måste i 
vardagen och på fritiden. Denna jakt på tid skapar också strategier hos oss läsare att 
kunna plocka ut vad som är viktigt för oss i det enorma flödet av information vi daglig-
en utsätts för. Författaren och språkkonsulten Maria Sundin skriver: 

                                                
3 Lundberg & Reichenberg (2008) s. 9 
4 Skollag 2010:800 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
5 Lundberg & Reichenberg (2008) s. 10 
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Eftersom vi har begränsat med tid gäller det att välja bort det vi inte är intresserade av och välja 
ut det vi verkligen vill läsa. Det kräver att vi blir bra på att skumläsa, det vill säga hoppa över 
ointressant information och söka efter den information vi vill ha. Detta ställer höga krav på vår 
läsförmåga.6  

Men alla har inte samma förutsättningar att lära sig att läsa. Ett sätt att hjälpa elever i 
skolan med svag läsförmåga är att förse dem med litteratur individuellt anpassad utefter 
elevernas egen förmåga. Litteraturvetaren Paul Tenngart skriver: 

En stor del av litteraturens styrka är att den har potential att nå många läsare, som sinsemellan har 
helt olika historiska, geografiska, sociala och personliga bakgrunder. En förutsättning för detta 
ska lyckas är att en och samma text kan läsas på många olika sätt.7  

Men det förutsätter att alla läsare kan ta till sig den sagda textens innehåll oavsett hur 
den sedan tolkas av läsaren. Många människor kan av olika anledningar inte ta till sig 
en svårare text. Dessa anledningar kan vara: personen har dyslexi, personen är en ovan 
läsare, personen har ett annat modersmål än svenska och håller på att lära sig svenska, 
personen har intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personen har 
demens eller demensrelaterade symptom. Sundin skriver: 

I Sverige tar vi för givet att alla kan läsa. Det är både sant och icke sant. Det är sant så till vida 
att det finns få analfabeter i Sverige, men samtidigt är det många som har en läsfärdighet som 
inte stämmer överens med de krav som samhället ställer.8 

Den senaste tidens ökade medvetenhet i samhället kring de problem som finns kring 
läsning har också ökat den marknad för lättläst litteratur som är tydlig för alla som går 
in på ett bibliotek eller en bokhandel. Det utbud av lättläst som för bara några år sedan 
endast var någon enstaka hyllmeter längst bak i biblioteket och bokhandeln har nu ut-
ökats till en mer framstående plats med mångdubblat omfång.  
    
2.2 Lättläst – nyckeln till läsning för alla? 
Den stora drivkraften bakom att framställa mycket material som lättläst är att göra litte-
ratur, nyheter och information tillgänglig för så många som möjligt i samhället. Lättläst, 
om det används på rätt sätt, minskar klyftor i samhället. Svårigheterna med att få till bra 
texter på lättläst svenska kan dock skapa fler problem än de löser menar Reichenberg. 
Hon skriver: ”Annars är risken överhängande att självkänslan hos dina svaga läsare får 
sig ytterligare en knäck, när de upptäcker att de inte ens förstår texter som klassas som 
’lättlästa’.”9 

Språkforskaren Lars Melin menar att det finns två viktiga saker att tänka på när man 
ska skriva en lättläst text. För det första ska man medvetet undvika svårigheter i texten 
och för det andra ska man aktivt försöka göra texten mer lättläst.10 Med svårigheter me-
nar Melin till exempel svåra ord och svåra språkliga konstruktioner. En svår språklig 
konstruktion kan vara att det är långt mellan en artikel och dess huvudord som Melin 

                                                
6 Sundin (2007) s. 24 
7 Tenngart (2010) s. 6 
8 Sundin (2007) s. 26–27  
9 Reichenberg (2014) s. 55 
10 Melin (2011) s. 120 
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beskriver det i sin bok Texten med extra allt11. Att göra en text lättläst gör man enklast 
genom att betänka de råd som beskrivs av Sundin i en Checklista för lättlästa texter (se 
bilaga 4) i hennes bok Lättläst så funkar det12. 

Om en person är i behov av att få läsa lättläst material såsom nyheter på lättare 
svenska i t.ex. 8 Sidor13 och skön- eller facklitteratur genom att läsa lättlästa böcker 
finns dessa tillgängliga hos bokhandlare, på bibliotek och på internet. Lättlästa böcker 
finns både som nyskrivna på lättläst svenska och som återberättade från redan existe-
rande verk. Werkmäster menar i sin bok Konsten att konversera en dam samt konsten 
att skriva lätt att ”läsupplevelser inte är alla människor förunnat14” samt att ”det inte är 
en självklarhet att man kan njuta av att läsa”15.     

Ett problem går att utröna med de återberättade böckerna. Reichenberg skriver: ”Den 
bearbetade ’lättlästa’ texten riskerar att inte nå en förväntad förenkling eftersom själva 
förenklingsprocessen har medfört att strukturer som är viktiga för läsförståelsen har av-
lägsnats.”16 Så den lättlästa texten kan alltså uppfattas som mer svårläst efter konverte-
ringen till lättläst text. I syfte att inte ha med onödiga och långa ord plockas informa-
tionsbärande fundament i texten bort vilket försvårar för läsarens förståelse. Utifrån de 
ovan nämnda råden för att skriva lättläst (se bilaga 4) är ett av kriterierna att texten ska 
uppfattas som konkret, men genom att plocka bort detaljer och informationsbärande 
element kan texten snarare uppfattas som mer abstrakt och svår att ta till sig för läsaren. 
Reichenberg skriver vidare:  

Ett problem med de lättlästa texterna, som jag upptäckte, är att det är svårt att ställa annat än fak-
tafrågor på innehållet i dem. Med faktafrågor menar jag frågor där svaren går att hämta ordagrant 
direkt ur texten. Däremot blir det svårare att ställa inferensfrågor, det vill säga frågor där läsaren 
förväntas dra slutsatser, reflektera och läsa mellan raderna.17  

Texten kan upplevas så fattig att djupare analyser inte blir möjliga då texten enbart be-
handlar konkreta ämnen och utelämnar det abstrakta och underliggande. Werkmäster 
skriver dock att det snarare kan vara en av de lättlästa versionernas styrkor: 

Nätet må vara glesare och hålen större i en LL-text men därmed inte sagt att läsupplevelsen be-
höver vara sämre eller torftig. Kanske är det i själva verket tvärtom. När nätet är glest blir läsaren 
i högre grad aktiv och medskapande. Fantasin väcks till liv, minnena aktiveras; det gäller att på 
bästa sätt fylla ut de stora hålen.18 

Återberättarna har alltså en smal balansgång mellan för mycket information och för lite 
information, för långa meningar och för upphackat språk samt hopp i tid och rum mot 
strikt tidsföljd. Det gör att lättläst material ofta tippar över på en eller annan punkt och 
blir till exempel för många korta meningar vilket gör att texten upplevs snarare mer 
svårläst än originaltexten. Att finna den gyllene medelvägen där texten upplevs som 
informationstät samtidigt som den är lätt att ta till sig och flyter på bra för läsaren är en 
                                                
11 Melin (2011) s. 121 
12 Sundin (2007) s. 146–147  
13 8sidor.se – tidning på förenklad svenska som utkommer en gång i veckan bestående av åtta sidor aktu-
ella nyheter 
14 Werkmäster (2005) s. 9 
15 Werkmäster (2005) s. 9 
16 Reichenberg (2014) s. 47 
17 Reichenberg (2014) s. 46 
18 Werkmäster (2005) s. 11 
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svår uppgift för återberättarna och författarna till lättläst material. Reichenberg skriver: 
”Är en text å ena sidan alltför explicit och övertydlig blir den tråkig. Har den å andra 
sidan alltför mycket dold information får läsaren svårigheter att hänga med i den.”19 
 
2.3 Definitioner 
Här utreds de begrepp som används i studien och uppsatsen. En förteckning över de 
förkortningar som används presenteras också.  
 
2.3.1 Klassiker 

Att definiera begreppet klassiker är en komplex uppgift då det ofta anses baseras på en 
slags ogripbar generell och gemensam kanon. I denna studie baseras klassikergenren på 
den klassificering förlagen, LL-förlaget och Vilja Förlag, gjort av sina titlar på respek-
tive webbplats. På LL-förlagets webbplats går följande att läsa:  

Vi erbjuder våra läsare möjligheten att läsa en klassiker på ett enklare sätt. Språket i våra återbe-
rättade böcker är betydligt lättare än i originalboken, men ändå varierat och vuxet. Här finns en 
skattkista av både svenska och utländska berättelser!20 

På webbplatsen finns 40 titlar under kategorin återberättade klassiker, varav 19 är 
skrivna av svenska författare i original.  

På Vilja Förlags webbplats finns ingen beskrivande text över genren klassiker. På 
webbsidan delas böckerna in i 43 olika ämnen såsom Feel good, Självbiografier, Sorg 
och Äventyr där samma bok kan falla in under många ämnen. Exempelvis finns författa-
ren Gull Åkerbloms bok Annonsen21 med under hela fyra ämnen, Ensamhet, Feel good, 
Kärlek och Om livet. Under ämnet klassiker finns åtta böcker på Vilja Förlags webb-
plats varav två är skrivna av svenska författare i original.    

2.3.2 Lättläst  
På respektive förlags, LL-förlaget och Vilja förlag, webbplats finns en definition av 
lättläst enligt följande. På LL-förlagets webbplats beskrivs deras form av lättläst så här:  

En lättläst bok från LL-förlaget har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att 
bli färglöst. Böckerna är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen tydlig 
med mycket luft kring text och bild.22  

LL-förlaget delar in sina böcker i tre nivåer: Lätt-3, Lättare-2 och Lättast-1. Nivå Lätt-3 
innefattar tjockare kapitelböcker med längre meningar och ovanligare ord. Böckerna 
kan innehålla hopp i tid och rum samt ha ett större persongalleri. Bildspråk kan före-
komma. I nivå Lättare-2 har böckerna en enkel och väl disponerad handling där ord och 
uttryck är välkända. Meningarna är korta. I nivå Lättast-1 har böckerna mycket lite text 
med enkla meningar och korta rader. Böckerna i Lättast-1 är alltid illustrerade, utspelar 
sig i vardagliga miljöer och innefattar få personer. Samtliga böcker använda i den här 
studien tillhör nivå Lätt-3. 

                                                
19 Reichenberg (2014) s. 54–55 
20 www.ll-forlaget.se/hem/genrer/aterberattade-bocker/aterberattade-klassiker 
21 Åkerblom (2014) 
22 www.ll-forlaget.se/hem/vad-ar-lattlasta-bocker 
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Vilja Förlag har valt att dela in sina lättlästa böcker i fem nivåer: X-Small, Small, 
Medium, Large och X-Large. X-Small är de lättaste böckerna och sedan stiger skalan 
upp till X-Large som innefattar de svåraste av de lättlästa böckerna.23  
 
2.3.3 Grafisk form 
Doktorand i pedagogik Jessica Aspfors och lektor i pedagogik Gunilla Eklund skriver 
vad gäller den grafiska formen ”Har sidorna lämpligt mycket text och lämpliga margi-
naler?”24 Vad som är lämpligt vad gäller mängden text och marginalernas utformning 
beskriver återberättarna Davidsson och Werkmäster (se bilaga 2, fråga 5) att de inte 
använder något specifikt mätinstrument för att få texten på önskvärd lättläst nivå. Werk-
mäster berättar vidare att han förlitar sig på att förlagens redaktörer ser till att texterna 
hamnar på rätt läsnivå. Att anta är då att förlagen ger de lättlästa texterna lämplig gra-
fisk form. Ett lämpligt hjälpmedel för det är den lista av Sundin25 som här presenteras i 
bilaga 4.  

I begreppet grafisk form innefattas marginaler, texttäthet (antal sidor/bok och antal 
ord/sida), styckeindelning, kapitelindelning, teckensnitt, teckenfärg, eventuella bilder 
och illustrationer.  
 
2.3.4 Particip 
Particip är verb som blivit omformade och syntaktiskt fungerar i stor utsträckning som 
adjektiv. Participen delas in i två olika former, perfektparticip och presensparticip. För-
klaring med exempel på hur participformen kan se ut finns i Svenska Akademiens gram-
matik, Ord:  

Perfektparticipen avleds av svaga verb med suffixet -d (med varianterna -t och -dd) och av starka 
verb huvudsakligen med suffixet -en. Presensparticipen avleds med suffixet -ande (med varianten  
-ende) oberoende av verbets böjning i övrigt. 

kör-d, läs-t, sy-dd; skriv-en 
läs-ande, syen-de26 

  
2.3.5 Förkortningar 
NQ  nominalkvot 
LIX läsbarhetsindex 
LL lättläst 
MTM Myndigheten för tillgängliga medier 

  

                                                
23 www.viljaforlag.se/om-lattlast/lattlastnivaer 
24 Aspfors & Eklund (2012) s. 163 
25 Sundin (2007) s. 146–147 
26 Teleman, Ulf (1999) s. 582 



 

8 
 

3 Teori 
 
I det här avsnittet presenteras de två grundteorier, nominalkvot och läsbarhetsindex, 
som används i studien.  
 
3.1 Nominalkvot 
Nominalkvot visar på hur informationstät en text är. Texter med låg nominalkvot upp-
fattas av läsaren som enkla att läsa med en stor del talspråk. Texter med hög nominal-
kvot uppfattas av läsaren som svåra att läsa med hög informationstäthet och mer avan-
cerade vad gäller grammatik och ordval. Språkvetaren Peter Cassirer beskriver nomi-
nalkvot enligt följande i sin bok Stil, stilistik & stilanalys: 

Förhållandet mellan de viktigaste ordklasserna kan beräknas i en s.k. nominalkvot, NQ, som anger 
proportionen mellan å ena sidan antalet nominaler, dvs. substantiv, prepositioner och particip, och 
å andra sidan antalet verb, adverb och pronomen. Ju fler verb etc., desto talspråkligare stil, ju fler 
nominaler etc. desto mer formell, skriftspråklig stil.27 

Nominalkvot för en text går att räkna ut på två olika sätt, en enkel och en mer avancerad 
kallad full nominalkvot. Den fulla nominalkvoten är att föredra för att få fram ett mer 
övergripande resultat då den metoden innefattar fler parametrar från texten. Enkel 
nominalkvot räknas ut enligt följande:  
 

Antalet substantiv i texten 
Antalet verb i texten 

 
Figur 1. Formel för att räkna ut enkel nominalkvot 

 
Full nominalkvot räknas ut enligt följande:  
 

 

Antalet substantiv, prepositioner och particip i texten 
Antalet pronomen, verb och adverb i texten 

 
Figur 2. Formel för att räkna ut full nominalkvot 

 
I den här studien kommer full nominalkvot att användas. 

Nominalkvoten tolkas enligt följande tabell från Melin och språkutvecklingsforska-
ren Sven Lange28: 
  

                                                
27 Cassirer (2003) s. 60 
28 Melin och Lange (1995) s. 160 
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Tabell 1. NQ enligt Melin och Lange 

Texttyp Nominalkvot (NQ) 

Broschyr 1,19 

Lärobok 1,18 

Morgontidning 1,04 

Kvällstidning 0,99 

Debatt 0,89 

Veckotidning 0,85 

Gymnasistprosa 0,72 

Talspråk 0,25 

 
3.2 LIX-värde  
LIX är en förkortning av läsbarhetsindex och är ett sätt att mäta hur avancerad en text 
är. LIX konstruerades av pedagogen Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet.29 LIX-värdet 
räknas ut utifrån hur många långa ord mot hur många meningar och hur många ord tex-
ten innehåller som helhet. Alla ord längre än sex bokstäver räknas som långa. Formeln 
för att beräkna LIX-värdet är följande:  
 
 

LIX =      Antal ord i texten               +             Antal långa ord i texten x 100  
          Antal meningar i texten                                      Antal ord i texten  

 

Figur 3. Formel för att räkna ut LIX 
 

Värdet som räknats ut kan sedan ge en bild av hur avancerad texten är. LIX-värdet delas 
enligt Melin och Lange30 in enligt följande utifrån läsbarhetsindex där texttyperna står 
som exempel för en stigande svårighetsgrad på texterna från barnböcker upp till facklit-
teratur:  

Tabell 2. LIX enligt Melin och Lange 

Texttyp LIX Ord/      
mening 

Långa ord Tolkning 

Barn- och ungdomslitteratur 27 12 15 Mycket lätt 

Skönlitteratur 33 15 18 Lätt 

Dags- och veckopress 39 14 25 Medelsvår 

Saklitteratur 47 18 29 Svår 

Facklitteratur 56 20 35 Mycket svår 

 
                                                
29 Björnsson (1968) s. 66 
30 Melin och Lange (1995) s. 158 
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LIX-värdet kan lättast räknas ut med hjälp av en LIX-räknare på internet.31 För att 
räkna ut värdet kopieras en del, eller hela texten om den är kort, in i LIX-räknaren och 
resultatet visas på några sekunder.  

LIX-räknaren visar då hur många meningar, ord och långa ord texten innehåller. Vi-
dare visar den hur lång den genomsnittliga meningen är, samt hur hög ordvariationsratio 
texten har; det vill säga hur stor variation av ord som använts i texten. Slutligen visar 
den en ordfrekvenslista med alla ord i texten i fallande ordning med det mest frekvent 
använda ordet högst upp. Följande tabell finns under LIX-räknaren: 

Tabell 3. LIX enligt lix.se 

LIX Texttyp 

<30 Mycket lättläst, barnböcker 

30–40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40–50 Medelsvår, normal tidningstext 

50–60 Svårt, normalt värde för officiella texter 

>60 Mycket svår, byråkratsvenska 

 
Björnsson32 själv presenterar följande tabell i sin bok Läsbarhet: 

Tabell 4. LIX enligt Björnsson 

LIX Beskrivning 
20 Mycket lätt 
30 Lätt 
40 Medelmåttig 
50 Svår 
60 Mycket svår 

 
I studien kommer tabell 3 att användas för att mäta de utvalda textavsnittens LIX-
värden då den förefaller tydligast och lättast att sätta sig in i samt tolka resultatet utifrån. 
Tabell 3 ger en indikation om ungefärlig texttyp som representeras av respektive LIX-
värde, något som inte Björnssons tabell (tabell 4) visar. Tabell 2 ger mer information än 
bara just texttyp samt har ett precist värde specificerat för varje texttyp. Vid analysen av 
studiens resultat används därför tabell 3 då de olika studerade verken hamnar inom ett 
spann av värden, och inte precis på eller nära ett värde som krävs för att kunna använda 
tabell 3, och kan därför lättare tydas.     

I vissa lättlästa böcker finns LIX-värdet redovisat i kolofonen33 i början eller slutet 
av boken för att ge potentiella läsare en fingervisning om hur avancerad texten är. Ett 
exempel på det finns i Nils Holgersons underbara resa genom Sverige som har ett redo-
visat LIX-värde på 18.34 I tabell 3 går att läsa att barnböcker betecknas med ett LIX-

                                                
31 www.lix.se 
32 Björnsson (1968) s. 89 
33 Kolofon är den information som finns på insidan av omslaget på de flesta böcker. I kolofonen får läsa-
ren information om utgivningsår, förlag, upplaga, tryckning med mera. 
34 Peterson & Dömstedt (2017) Kolofon 
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värde på 30 och mindre. Det benämns som ”mycket lättläst”. LIX-värdet på 18 är alltså 
en indikation på att boken är mycket lättläst och långt under den övre gränsen för vad 
som klassificeras som barnböcker utifrån textens innehåll. Viktigt att ha med i beräk-
ningen är att en barnbok inte bara definieras som en barnbok utifrån LIX-värdet utan 
många andra parametrar spelar också in. 
 

4 Metod  
I det här avsnittet beskrivs de metoder, de avgränsningar och de urval som gjorts i stu-
dien. Det presenteras även ett avsnitt där en metodkritisk diskussion förs. 
 

4.1 Metodbeskrivning 
Genom att räkna ut nominalkvot (se avsnitt 3.1) på en del av verkens textomfång ämnar 
studien undersöka hur informationstäta texterna är och även utföra en undersökning 
utifrån LIX-värdet (se avsnitt 3.2) för att få ett värde på hur avancerade texterna är. Ge-
nom att titta på båda dessa värden blir studien mer omfattande och speglar förhopp-
ningsvis i större utsträckning den verklighet som lässvaga läsare möter i litteraturen. 
Eftersom dessa två mätmetoder inte mäter samma parametrar, kan resultatet skilja sig 
markant för samma bok och därigenom ge en bredare bild av det studerade materialet. 

Genom en litteraturanalys där valda passager i verken jämförs med varandra blir 
eventuella skillnader verken emellan belysta. Genom att titta på specifika passager be-
gränsas undersökningsområdet och studien får på så sätt en säkrare undersökningsmetod 
och ett mer precist resultat, då de lättlästa versionerna inte till punkt och pricka följer 
originalverken vad gäller kronologin i berättelserna.  

Utöver att undersöka texten i sig genom en litteraturanalys studeras vad som skiljer 
de olika versionerna åt vad det gäller omslag, bilder och textens visuella komposition. 
Genom att titta på marginaler, luft mellan raderna, radbyten, styckeindelning och kapi-
telindelning ämnar studien skapa en klar bild av vad som skiljer sig mellan de återberät-
tade verken och originalverken vad gäller grafisk form. 

Genom bildanalys med stöd av professor i svenska Anders Björkvall och professor i 
informationsteknik Yvonne Eriksson görs en analys av verkens framsidor för att få en 
samlad bild av vad som skiljer sig mellan de återberättade verken och originalverken 
och hur väl de stämmer in med den övriga bilden av lättläst respektive klassisk littera-
tur.  

Vidare intervjuas återberättarna Cecilia Davidsson och Johan Werkmäster som gjort 
flera omarbetningar av originalverk utgivna på LL-förlaget (se bilaga 2, fråga 6) samt 
fantasyförfattaren Karin Tidbeck. Intervjuerna sker genom mejlkontakt där intervjuper-
sonerna i lugn och ro kan tänka igenom sina svar på respektive fråga. Detta för att få en 
bredare bild och djupare förståelse av konceptet lättläst litteratur samt få en inblick i hur 
en författare själv kan uppfatta hur det skulle kännas att bli återberättad. Davidsson och 
Werkmäster fick nio frågor och författaren fem frågor där den sista frågan i respektive 
intervju var mer öppen och allmän än de övriga frågorna. Intervjufrågorna finns i bilaga 
1 och frågorna med Davidssons, Werkmästers och Tidbecks svar finns i bilaga 2. Skriv-
fel i intervjusvaren har korrigerats. Utifrån Davidssons, Werkmästers och Tidbecks svar 
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finns en analysdel (se avsnitt 7.6) som ligger som en grund till den diskussion som förs i 
avsnitt 8.    
 
4.2 Avgränsningar och urval  
Urvalet har gjorts utifrån det utbud av lättlästa klassiska litterära verk som finns utgivna 
på LL-förlaget35 och Vilja Förlag36. På LL-förlaget finns 40 titlar klassificerade som 
klassiker varav 19 är skrivna av svenska författare i original. Värt att notera är att av 
dessa 19 titlar är nio återberättade från originalverk av Selma Lagerlöf. På Vilja Förlag 
finns åtta titlar klassificerade som klassiker varav två är skrivna av svenska författare i 
original. 

Utifrån detta utbud har tre verk av tre kända svenska författare från ungefär samma 
tidsepok valts ut. Dessa författare är August Strindberg (1849–1912), Selma Lagerlöf 
(1858–1940) och Hjalmar Söderberg (1869–1941). Fortsättningsvis nämns verken i föl-
jande ordning baserat på författarens födelseår, då de alla tre ska nämnas. Dessa tre för-
fattare har alla ett säreget språk och en del av fokuset i studien ligger på att se om detta 
säregna sätt att skriva bevaras i de återberättade verken. Av de valda verken är två 
skrivna av manliga författare och en av en kvinnlig.  

Av de återberättade versionerna är två gjorda av kvinnor och en av en man. De valda 
verken är Röda rummet37 av Strindberg, Kejsarn av Portugallien38 av Lagerlöf och Den 
allvarsamma leken39 av Söderberg.  

Då det endast finns en utgåva av varje för de klassiska verken i lättläst version är det 
naturligt att följande tre återberättade utgåvor valts ut till studien: Röda rummet – Lätt-
läst40 återberättad av Cecilia Davidsson, Kejsarn av Portugallien – Lättläst41 återberät-
tad av Malin Lindroth och Den allvarsamma leken – Lättläst42 återberättad av Johan 
Werkmäster. 

Verken studeras dels i sin helhet, dels med avgränsningar vid beräkning av LIX-
värde och nominalkvot. Där omfattar det studerade materialet fem hela sidor ur varje 
verk som får stå som representativa för hela texten. Utifrån att det finns en större vin-
ning med att analysera en bit in i texten och inte de initiala beskrivningarna, där befäs-
tandet av karaktärer och miljöbeskrivningar i högre grad förekommer vilket inte är re-
presentativt för verket i helhet, har ett stycke längre in i texten valts. Det kortaste av de, 
för studien utvalda, verken är den återberättade versionen av Den allvarsamma leken på 
110 sidor. Det verket har fått vara normgivande för urvalet i alla verken och därför star-
tar det studerade materialet på sidan 50 i samtliga böcker, vilket då är halvvägs in i det 
kortaste av de valda verken. Två undantag har dock gjorts från ovan presenterade krite-
rier. Det första undantaget är: sidan 50 samt två sidor framåt i originalversionen av Den 
allvarsamma leken består av en dikt vilket inte är representativt för resten av texten. Det 

                                                
35 www.ll-forlaget.se 
36 www.viljaforlag.se 
37 Strindberg (2007) 
38 Lagerlöf (2017) 
39 Söderberg (2016) 
40 Davidsson (2012) 
41 Lindroth (2017) 
42 Werkmäster (2015) 
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andra undantaget är: i originalversionen av Röda rummet där sida 54 endast innehöll lite 
drygt två rader och därför inte kan räknas som en hel sida. I det första undantaget för-
skjuts det studerade materialet till sidorna 52–56 och i det andra undantaget förskjuts 
det studerade materialet till sidorna 49–53. (För ytterligare information om antal ord per 
sida i originalversionerna samt de lättlästa versionerna se avsnitt 6.2 och 6.5) Det stude-
rade materialet i de lättlästa versionerna är mindre i omfång utifrån antal ord och det är 
också representativt för verken i helhet där de lättlästa versionerna omfattar i snitt cirka 
25 % av originaltextens textomfång (se avsnitt 6.5 för exakta siffror).  

Optimalt för studien hade varit om de återberättade versionerna hade följt samma 
händelselinje som originalverken, men så är tyvärr inte fallet. Urvalet har därför skett 
utifrån sidnummer. Enskilda händelser och beskrivningar i återberättade versionen 
kontra originalversionen kommer också att studeras i litteraturanalysen, men redovisas 
ej under resultatet för LIX-värden och NQ.  

Vid analysen av verkens framsidor analyseras bara de använda versionerna av verken 
som annars använts som textreferenser i de andra delarna av analysen. Därigenom av-
gränsas analysmaterialet, då det finns mängder av utgåvor av samtliga originalverk.  

Urvalet av originalverken vad gäller utgåva har gjorts utifrån att de var de mest pris-
värda tillgängliga i pocketformat. Urvalet av de lättlästa versionerna har gjorts utifrån 
att det endast finns en version av vartdera originalverket återberättat till lättläst. 

Urvalet av informanter har gjorts utifrån de återberättare som utfört omarbetningen 
på de i studien aktuella lättlästa versionerna. En återberättare (Malin Lindroth) svarade 
ej på den mejladress förlaget lämnade ut och ingår därför ej som informant. Urvalet av 
informant och representant för författaryrket har gått genom förmedlad kontakt av hand-
ledare Britt Johanne Farstad. Ingen speciell hänsyn eller vikt har lagts vid vilken genre 
författaren helst skriver i.   
    

4.3 Metodkritik 
Metoden är omfattande, med många infallsvinklar på lättläst litteratur. Metoden kan 
upplevas som för omfattande, där de många delarna kan vara svåra att hålla reda på. 
Dock kan det anses vara viktigt att få med alla dessa delar då det ger en mer samlad bild 
av lättläst litteratur. 

I analysen av verkens framsidor innefattas endast de valda versionerna av original-
verken, trots att det finns en uppsjö av olika utgåvor av dessa klassiska verk. En mer 
omfattande framsidesanalys hade kunnat göras med fler eller kanske till och med alla av 
originalversionens publikationer, men den analysen hade blivit alldeles för stor för att få 
plats inom ramen för det här examensarbetet. Av de lättlästa versionerna finns däremot 
endast en version och då blir framsidesanalysen mer exakt. 

Intervjuerna hade möjligen blivit mer talande genom en personlig intervju eftersom 
det då går att läsa av kroppsspråk och tonfall samt att det går att ställa följdfrågor på ett 
helt annat sätt än över mejl. Genom att kunna ställa en följdfråga direkt fångar man per-
sonen mitt i tanken och inte en bra stund efter, som fallet blir om konversationen sker 
genom mejlkontakt. Ytterligare en faktor är att intervjupersonerna kan censurera sig 
själva och sina tankar på ett mer kontrollerat sätt via en mejlkontakt. Kanske skrev de 
inte ner alla tankar och åsikter på varje fråga som de kanske skulle ha sagt vid en inter-
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vju ansikte mot ansikte. Å andra sidan kan det vara så att de känner sig mer bekväma 
med att skriva ner sina svar än vad de skulle ha gjort i en mer personlig kontakt. I den 
här formen kanske de kände sig trygga med att i lugn och ro uttrycka sina tankar och 
åsikter och på så sätt gett ett mer utförligt svar än vid en personlig intervju.   

   

5 Material  
 
5.1 Presentation av analysmaterial 
Här presenteras de valda verken först utifrån specifik utgåva. Sedan utifrån originalför-
fattare, verket i sig och respektive återberättare.  
 
5.1.1 De undersökta verken utifrån utgåva 
Den undersökta utgåvan av Röda rummet är en pocketutgåva utgiven på Klassikerförla-
get 2007 och är första tryckningen av andra utgåvan. På Klassikerförlagets webbplats 
går att läsa: ”Vår extremt låga prisbild har ökat möjligheten för allmänheten att tillgo-
dogöra sig verk från några av de främsta författarna från 1700–1900 talet”.43 I boken 
presenteras ej vilken förlaga som använts eller om några omarbetningar gjorts.  

Den undersökta lättlästa utgåvan av Röda rummet är utgiven på LL-förlaget 2012, är 
återberättad av författaren och läraren Cecilia Davidsson och är en inbunden utgåva. Då 
inget annat anges går det att anta att utgåvan är första tryckningen av första utgåvan.  

Den undersökta utgåvan av Kejsarn av Portugallien är en pocketutgåva utgiven på 
Albert Bonnier förlag. På Älska Pockets44 webbplats går följande att läsa om utgåvan:  

14 titlar i 7 pocketvolymer tillgängliggörs i pocket för alla nya och gamla Selma-fans att upptäcka. 
Alla böcker har nyskrivna förord av olika Lagerlöf-kännare som Ebba Witt-Brattström, Sara 
Stridsberg, Lars Andersson, Leif Stinnerbom, Lisbeth Larsson och Ellen Mattson. Selma Lagerlöf 
har en given plats i världslitteraturen och hennes fantastiska historier som gjuter samman saga och 
verklighet har fängslat människor nu i över 125 år.45 

Förordet i Kejsarn av Portugallien är skrivet av författaren och dramatikern Sara Strids-
berg.46  

Den undersökta lättlästa utgåvan av Kejsarn av Portugallien är en pocketutgåva först 
utgiven på LL-förlaget 2001 och sedan igen 2008. Den undersökta utgåvan är tryckt 
2017 och är andra tryckningen av första upplagan. Utgåvan är återberättad av författa-
ren, dramatikern och återberättaren Malin Lindroth. 

Den undersökta utgåvan av Den allvarsamma leken är en pocketutgåva utgiven på 
Albert Bonnier förlag 2016 och är den sjätte tryckningen av den första upplagan. I utgå-
van finns ett förord skrivet av journalisten och författaren Björn af Kleen.47  

                                                
43 www.klassikerforlaget.se 
44 Älska pocket är en samlingswebbplats för Månpocket och Bonnier pocket. På webbplatsen går att läsa 
att Älska pocket är Sveriges största pocketutgivare.  
45 www.alskapocket.se 
46 Lagerlöf (2012) s. 12 
47 Söderberg (2016) s. 11 
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Den undersökta lättlästa utgåvan av Den allvarsamma leken är en inbunden utgåva 
utgiven på LL-förlaget 2015 återberättad av författaren och återberättaren Johan Werk-
mäster  

 
5.1.2 August Strindberg, Röda rummet och Cecilia Davidsson 
August Strindberg föddes i Stockholm 1849.48 Strindberg författarskap innefattar bland 
annat pjäsmanus till välkända drama som Fadren (1887) Fröken Julie (1888), Dödsdan-
sen (1901) och Ett drömspel (1902) romaner som Röda rummet (1879) och Hemsö-
borna (1887) samt en mängd noveller, essäer, kammarspel och självbiografier.49  
Strindberg dog 63 år gammal och följdes till sin grav på Norra kyrkogården i Stockholm 
av en väldig folkmassa.50 

Det blir med romanen om det konstnärskotteri som brukade samlas i ”röda rummet” 
på Berns Salonger i Stockholm, Röda rummet (1879), som Strindberg får sitt egentliga 
genombrott och blir känd som avslöjare av ett korrumperat samhälle.51 Röda rummet 
blev epokgörande genom sitt språk.  

Röda rummet – lättläst är återberättad av Cecilia Davidsson. Davidsson är född 1963 
och debuterade 1994 med novellsamlingen En av dessa nätter. Just noveller är hennes 
favoritgenre, men hon arbetar också mycket med att återberätta och skriva i lättläst form 
samt med att skriva barnböcker. Davidsson arbetar som lärare i kreativt skrivande vid 
Linnéuniversitetet i Växjö.52 
  

5.1.3 Selma Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien och Malin Lindroth 
Selma Lagerlöf föddes 1858 i Värmland på Mårbacka gård.53 Selma Lagerlöfs berättar-
landskap är Värmland. Lagerlöf skrev en mängd böcker under sin författarkarriär där 
Gösta Berlings saga (1891), Herr Arnes penningar (1904), Körkarlen (1912) och Kej-
sarn av Portugallien (1914) bara är några att nämna. 1909 mottog hon Nobelpriset och 
1914 blev hon, som första kvinna, invald i Svenska Akademien.54  

I Lagerlöf roman Kejsarn av Portugallien lyser ett av hennes starkaste teman tydligt, 
män är svaga och ofta onda medan kvinnor står för trygghet och stabilitet. Män kan 
svikta, men om kvinnorna sviktar blir det katastrof. Blomqvist och Blomqvist skriver: 
”Selma Lagerlöf hade växt upp i en familj, där kära far visade sig föga livsduglig medan 
söta mor betydde trygghet.”55 Detta belyses i hur Klara Finas far i Kejsarn av Portugall-
lien går in i psykisk sjukdom medan hennes mor behåller sansen. Romanen belyser hur 
flykten in i en alternativ verklighet kan vara den enda räddningen i vissa situationer och 
för vissa människor. Där visar hon på stor inlevelse i och kunskap om psykisk sjuk-

                                                
48 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 203 
49 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/august-strindberg 
50 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 207 
51 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 203 
52 albertbonnierförlag.se 
53 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 124 
54 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 124–125 
55 Lönnroth & Delblanc (1999) s. 392 
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dom.56 Lagerlöfs verk innehåller ofta övernaturliga och sagolika inslag men att se henne 
som ”snäll sagotant är alldeles fel; hon kunde för övrigt vara både elak och skarp när 
hon kritiserade sina författarkollegor”.57 

Kejsarn av Portugallien – Lättläst är återberättad av Malin Lindroth. Lindroth föddes 
1965 och debuterade 1985 med Lära gå. Lindroth mottog 1999 Aftonbladets litteratur-
pris. Lindroth har skrivit en mängd lättlästa böcker för LL-förlaget.  
 
5.1.4 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken och Johan Werkmäster 
Hjalmar Söderberg föddes 1869 i Stockholm och det är också där vi finner hans berät-
telsevärld.58 Många av Söderbergs karaktärer rör sig i, eller i direkt anslutning till, 
Stockholm. Hans Förvillelser (1895), Doktor Glas (1905) och Den allvarsamma leken 
(1912) är exempel på romaner som till stor del utspelar sig i Stockholm. Söderberg skri-
ver om svårmodet och den oftast olyckliga kärleken, om moral och om hur svårt livet är 
att leva. Hjalmar Söderberg är en av våra absolut skickligaste stilister; få kan tävla med 
honom i konsten att skriva vacker och ren svenska, menar Blomqvist och Blomqvist.59      

Handlingen i Den allvarsamma leken är till stor del hämtad från Söderbergs egna er-
farenheter. En man vid namn Arvid inleder en kärleksrelation med en kvinna han sedan 
ungdomsåren älskat. Hon är gift med en annan man och han med en annan kvinna. 
Verklighetens Lydia Stille var Maria von Platen som Hjalmar Söderberg hade en mång-
årig utomäktenskaplig affär med. Efter affären hävdade Söderberg att han behövde 
”skrifva sig fri” samt ”att en författare väljer inte sina ämnen” och Maria von Platen går 
för alltid till historien som karaktären Lydia Stille.60 Lönnroth och Delblanc summerar 
romanens huvudtema enligt följande: 

Den allvarsamma leken är och förblir en roman om kärleken. En roman som – låt vara ur 
mannens perspektiv – skildrar den mogna människans resignation vad gäller möjligheten att 
vårda den lycka hon håller för högst i livet. 61 

Den allvarsamma leken – lättläst är återberättad av författaren och återberättaren Johan 
Werkmäster. Han är född 1955 och har utöver sitt författararbete verkat som kultur- och 
reseskribent. Werkmäster skriver såväl böcker på normalprosa som lättlästa böcker.62 
Han har även skrivit en bok63 om hur han upplever att det är att skriva lättläst.    

  

                                                
56 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 126 
57 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 126 
58 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 212 
59 Blomqvist & Blomqvist (1999) s. 212 
60 Söderberg (2016) s. 7 
61 Lönnroth & Delblanc (1999) s. 413 
62 Werkmäster (2005) 
63 Werkmäster (2005) Konsten att konversera en dam samt konsten att skriva lätt 
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6 Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras resultatet och analysen utifrån resultatet i sex underavsnitt. 
I avsnitt 6.1 presenteras resultat och analys utifrån nominalkvot, i avsnitt 6.2 resultat 
och analys utifrån LIX-värde, i avsnitt 6.3 litteraturanalys, i avsnitt 6.4 analys utifrån 
verkens framsidor, i avsnitt 6.5 utifrån textens upplägg och grafiska form samt avsnitt 
6.6 där analys utifrån de genomförda intervjuerna presenteras. För mer information om 
varje bok vad gäller utgåva med mera se avsnitt 5 där det studerade materialet presente-
ras.   

 
6.1 Resultat enligt nominalkvot 
Här presenteras de resultat vilka framkommit utifrån undersökningar av texten utifrån 
figur 2.  
 
6.1.1 Röda rummet 
Tabell 5. NQ i Röda rummet  

Ordklass Antal i originalversion 
sid 49–53  

Antal i lättläst version 
sid 50–54 

Substantiv 315 146 
Prepositioner 146 59 
Particip 7 0 
Pronomen 397 112 
Verb 433 161 
Adverb 138 40 

 
Tillämpas uträkning enligt figur 2 har originalversionen en NQ på 0,48 och den lättlästa 
versionen en NQ på 0,65. 
 
6.1.2 Kejsarn av Portugallien 
Tabell 6. NQ i Kejsarn av Portugallien 

Ordklass Antal i originalversion 
sid 50–54  

Antal i lättläst version 
sid 50–54 

Substantiv 265 166 
Prepositioner 132 66 
Particip 10 0 
Pronomen 225 142 
Verb 270 176 
Adverb 82 38 
 
Tillämpas uträkning enligt figur 2 har originalversionen en NQ på 0,69 och den lättlästa 
versionen en NQ på 0,65. 
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6.1.3 Den allvarsamma leken 

Tabell 7. NQ i Den allvarsamma leken 

Ordklass Antal i originalversion 
sid 52–56 

Antal i lättläst version 
sid 50–54  

Substantiv 207 132 
Prepositioner 126 66 
Particip 1 0 
Pronomen 172 175 
Verb 210 182 
Adverb 82 33 

 
Tillämpas uträkning enligt figur 2 har originalversionen en NQ på 0,71 och den lättlästa 
versionen en NQ på 0,5.  
 
6.1.4 Analys utifrån nominalkvot 
NQ mäter textens densitet, dess informationstäthet. Utifrån detta går det att dra slutsat-
sen att den lättlästa versionen av Röda rummet har en långt högre informationstäthet än 
originalet. Det är i enlighet med att en lättläst bok kan antas ha högre halt av informat-
ion trots att denna information måste komprimeras på en mindre yta. Kejsarn av Portu-
gallien uppvisar dock en NQ som ligger mycket nära mellan den lättlästa versionen (NQ 
0,65) och originalversionen (NQ 0,69) vilket påvisas i avsnitt 7.1.2. Detta visar att 
samma mängd information finns, men trängs på mindre yta i den lättlästa versionen. I 
Den allvarsamma leken påvisas den största differensen mellan lättläst version och origi-
nalversion där den lättlästa har en betydligt lägre NQ än originalet. Detta tyder på att 
återberättaren har valt att skala bort en hel del information från originaltexten för att 
göra den lättlästa texten lättare att ta till sig.  

Således kan NQ i sig inte mäta hur lättläst en bok är i lättläst version mot original-
version, men det ger dock en fingervisning om hur informationstät varje version är 
gentemot den andra samt huruvida återberättaren valt att i större utsträckning behålla 
mycket information i texten eller valt att skala bort den information som av återberättar-
en anses onödig för förståelsen av texten. Ytterligare en iakttagelse utifrån NQ är att de 
lättlästa versionerna saknar verbformen particip helt, medan originalversionerna alla har 
någon eller flera participformer. (för definition och exempel av particip se avsnitt 3.3.4)  
Detta kan vara ett medvetet arbete från återberättarna att använda vanligare och mindre 
avancerade verbformer för att underlätta för läsaren.  
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6.2 Resultat enligt LIX 
Här presenteras de resultat vilka framkommit utifrån undersökningar av texten utifrån 
figur 3.  
 
6.2.1 Röda rummet 
Tabell 8. LIX i Röda rummet 

 Original Lättläst 
Antal meningar 144 84 
Antal ord 
Antal långa ord 

1899 
329 

677 
87 

Genomsnittlig meningslängd 13,19 ord 8,06 ord 
Andel långa ord 17,32 % 12,85 % 
Vanligaste ordet han (pronomen) han (pronomen) 
LIX 31 21 
 

6.2.2 Kejsarn av Portugallien 
Tabell 9. LIX i Kejsarn av Portugallien  

 Original Lättläst 
Antal meningar 66 86 
Antal ord 
Antal långa ord 

1384 
209 

770 
116 

Genomsnittlig meningslängd 20,97 ord 8,95 ord 
Andel långa ord 15,1 % 15,06 % 
Vanligaste ordet och (konjunktion) han (pronomen) 
LIX 36 24 
 

6.2.3 Den allvarsamma leken 
Tabell 10. LIX i Den allvarsamma leken 

 Original Lättläst 
Antal meningar 88 92 
Antal ord 
Antal långa ord 

1121 
227 

796 
94 

Genomsnittlig meningslängd 12,74 ord 8,65 ord 
Andel långa ord 20,25 % 11,81 % 
Vanligaste ordet och (konjunktion) jag (pronomen) 
LIX 33 20 
 

6.2.4 Analys utifrån LIX 
I tabellerna 8–10 framgår att olika stor del av texten i den lättlästa versionen gentemot 
originalversionen har använts i studien (se avsnitt 5.3 Avgränsningar och urval) vilket 
gör att de tre översta kategorierna blir tämligen värdelösa i sammanhanget utifrån studi-
ens syfte. Desto intressantare blir dock att studera den genomsnittliga meningslängden, 
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andelen långa ord och självklart LIX-värdet. För det första går det att utröna att utifrån 
LIX hamnar samtliga originalversioner enligt tabell 3 (s. inom ramen för ”Lättläst, 
skönlitteratur, populärtidningar” och för det andra att samtliga lättlästa versioner, enligt 
samma tabell, hamnar inom ramen för ”Mycket lättläst, barnböcker”.  

Röda rummet har minst differens mellan LIX i de båda versionerna där originalvers-
ionen bara med liten marginal kommer över den undre gränsen för ”Lättläst, skönlittera-
tur, populärtidningar” enligt tabell 3. Enligt Melin och Langes tabell (tabell 2) hamnar 
Röda rummet i original i den mest lättlästa kategorin, ”Barn- och ungdomslitteratur”, 
tillsammans med de tre lättlästa versionerna i studien.  

Samtliga lättlästa versioner har en genomsnittlig meningslängd på 8–9 ord (se tabell 
8–10) medan originalversionerna varierar mer med Röda rummet och Den allvarsamma 
leken på runt 13 ord per mening och Kejsarn av Portugallien med hela 20,97 ord per 
mening (se tabell 9). Att längre meningar kan upplevas som svåra att läsa och hänga 
med i är alltså ett relativt säkert ställningstagande. Lundberg och Reichenberg64 skriver: 
”För att läsaren ska kunna hålla ordning på vad som händer och vem det är som gör 
något i en mening är det viktigt att ord som hör ihop står nära varandra.” I kortare me-
ningar faller det sig naturligt att till exempel subjektet och predikatet kommer närmare 
varandra än vad fallet ofta kan bli i långa meningar. Men med alltför många korta me-
ningar radade på varandra kan texten uppfattas som upphackad och sakna flyt. I sam-
band med analys av meningslängden blir det naturligt att titta på andelen långa ord i 
texten. Detta är också intressant att studera utifrån att långa ord ofta upplevs som svåra. 
Men som Lundberg och Reichenberg65  skriver har Börjesson aldrig sagt ”att alla långa 
ord respektive långa meningar alltid är svårare än alla korta ord respektive korta me-
ningar. Vad han däremot säger är att långa ord i genomsnitt är svårare att läsa och förstå 
än korta ord.” I Kejsarn av Portugallien har den lättlästa versionen och originalversion-
en i det närmaste lika stor andel långa ord (15,1 % i originalet och 15,06 % i den lätt-
lästa, se tabell 9). I de andra verken är differensen stor och speciellt i Den allvarsamma 
leken där originalversionen innehåller nästan dubbelt så många långa ord som den lätt-
lästa versionen (20,25 % i originalet och 11,81 % i den lättlästa, se tabell 10).  
 
  

                                                
64 Lundberg & Reichenberg (2008) s. 39 
65 Lundberg & Reichenberg (2008) s. 40 
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6.3 Litteraturanalyser 
Att titta på en text rent tekniskt och sakligt har sina stora fördelar, men om vi inte också 
analyserar texten utifrån ett läsarperspektiv går mycket värdefull information förlorad. 
En läsupplevelse kan präglas på så många sätt utifrån inte bara vilken text som läses 
utan också vem som läser. Varje människa är unik i det att vi alla bär på en ryggsäck 
med olika erfarenheter och egenskaper, men också förväntningar och drömmar. Lund-
berg och Reichenberg skriver:  

För att bedöma om en text är lättläst eller inte räcker det inte med att vi analyserar textens språk-
liga uppbyggnad. Vi måste också ta hänsyn till läsarnas tolkningsramar, vilka föreställningar de 
har, vilket förhandsvetande som finns, vilka förhoppningar, önskningar och mål som läsaren har 
med sin läsning. Läsförståelse handlar alltid om ett samspel mellan text och läsare.66 

I detta avsnitt kommer jag att gå djupare in i de olika verken och försöka finna exempel 
där den återberättade versionen på olika sätt skiljer sig från originalet. 
 
6.3.1 Röda rummet  
Röda rummet och dess lättlästa version handlar om en ung man som står upp för san-
ningen, moralen och friheten. Arvids bror Nicolaus fungerar som Arvids motpol i 
boken. Arvid bryr sig inte så mycket om pengar så länge han har så att han klarar sig. 
Nicolaus däremot är både girig och slug. Han lurar av människor pengar och drar sig 
inte för att neka sin egen bror dennes rättmätiga del i arvet efter fadern, allt medan han 
själv solar sig i sina köpta vänners beundran. Arvid å sin sida tackar nej till vissa förfat-
tar- och journalistuppdrag då han anser att de är omoraliska och försätter honom i en 
position att behöva utföra det han själv uppfattar som hyckleri.  

Romanen och dess lättlästa version följer i stort sett samma händelseförlopp, men 
flera karaktärer och mindre viktiga händelser är strukna i den lättlästa versionen. Båda 
verken börjar med en beskrivning av Stockholm en tidig vårdag. Följande går att läsa i 
originalets inledande rader: 

Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten, och rabatterna 
voro ej uppgrävda; snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo 
just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, 
vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att gå i 
blom67    

I den lättlästa versionen kan följande läsas i motsvarande beskrivning: 

Där fanns en liten trädgård som fortfarande var stängd för vintern. (…)68 Snödropparna hade ta-
git sig upp genom täcket av löv, snart var det krokusens tur.69 

Den sista miljöbeskrivningen ser i en van läsares ögon lite fattig ut jämfört med origina-
lets miljöbeskrivning. Visst behandlar den samma slags vårblommor och samma förete-
elser med hur ovan nämnda blommor tvingar sig upp genom fjolårslöv, men språket går 

                                                
66 Lundberg & Reichenberg (2008) s. 31 
67 Strindberg (2007) s. 5 
68 Här står följande: Gråsparvarna flög omkring och samlade skräp till sina bon. Då beskrivningen av 
gråsparvarna kommer senare i originalet har den delen uteslutits i citatet.   
69 Davidsson (2012) s. 9 
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förlorat. Den lättlästa versionens beskrivning är fullgod för ändamålet att beskriva vår-
blommorna, men läsaren missar den utförliga beskrivningen i originalet. Med den utför-
ligare beskrivningen i originalet får läsaren en starkare uppbyggd känsla och mer än 
bara statisk information.  

En personbeskrivning i originalet kan representeras av följande stycke som beskriver 
karaktären herr Struve: 

Emot honom kom från verandan en liten man med stora polisonger, glasögon, vilka tycktes sna-
rare vara avsedda till skydd för blickarne än för ögonen, en elak mun, som alltid antog ett vän-
ligt, till och med godmodigt uttryck, en halvkrossad hatt, snygg överrock med defekta knappar, 
byxorna hissade på halv stång, gången både antydande säkerhet och skygghet. Det var hans svä-
vande yttre omöjligt att bestämma samhällsställning eller ålder. Han kunde lika väl tagas för 29 
och 45 år.70  

Personbeskrivningen är utförlig och behandlar såväl utseende och klädsel som ålder och 
gångstil. Beskrivningen är målande och läsaren får mycket information för att kunna 
skapa en inre bild av hur karaktären ser ut och vilken känsla karaktären ingjuter i hu-
vudkaraktären Arvid. Motsvarande personbeskrivning av samma karaktär i den lättlästa 
versionen presenteras enligt följande: 

Han var en liten man med stora polisonger och glasögon. 
Munnen såg elak ut. 
Hatten var knölig och rocken hade trasiga knappar.71 

Personbeskrivningen är kraftigt nedbantad till en kort beskrivning. Återberättaren har 
valt att ta bort mycket av det som i originalets beskrivning skapade en känsla för karak-
tären. Ingenting nämns om mannens ålder eller gångstil. Ordet halvkrossad har bytts ut 
mot det lite mer lättförståeliga knölig och defekta har ersatts med trasiga. Byxorna 
nämns inte i den lättlästa versionen. Den lättlästa versionen ingjuter inte någon känsla i 
läsaren och är mer en yttre beskrivning. Inget av den djupgående information som finns 
i originalversionen tas med i den lättlästa versionen och därmed blir det svårare för läsa-
ren att ta in hur karaktären Arvid känner för herr Struve. Radbrytningarna har, i enlighet 
med Sundin72, ändrats till frasanpassat radfall vilket är genomgående för hela den lätt-
lästa versionen men påvisas endast i det ovan nämnda citat på grund av den plats citaten 
annars upptar i uppsatsen. 

En senare beskrivning av samma karaktär, herr Struve, då denne kommer på besök 
hos Arvid lyder enligt följande i originalet: 

Hans kläder voro våta av regnet och hängde ned mot golvet, där vattenrännilar bildat sig och 
vilka sökte sitt avlopp genom golvspringorna; hans hår hängde i stripor ner från huvudet och 
hans eljest så styva engelska polisonger, hängde som droppstenar ner mot hans våta rock. Bred-
vid honom på bordet stod hans svarta hatt, som böjt knä av sin egen tyngd och tycktes sörja sin 
förlorade ungdom, ty den bar ett lågt sorgflor.73  

Motsvarande beskrivning av herr Struve i den lättlästa versionen lyder enligt följande: 

                                                
70 Strindberg (2007) s. 7 
71 Davidsson (2012) s. 12–13 
72 Sundin (2007) s. 147 (bilaga 4, 10. Låt formen lyfta fram texten)  
73 Strindberg (2007) s. 178 
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… hans kläder var blöta av regnet. Det fanns pölar på golvet under honom, håret och polisonger-
na hängde i stripor. På bordet stod hans svarta hatt, den hade ett sorgband på kanten.74 

Här, på samma sätt som i den första beskrivningen, har återberättaren bantat ner be-
skrivningen av herr Struve. Typiska Strindbergska ordformuleringar som ”där vatten-
rännilar bildat sig och vilka sökte sitt avlopp genom golvspringorna” har bytts ut mot 
det inte fullt lika språkligt ekvilibristiska ”det fanns pölar på golvet”. August Strindberg 
i allmänhet, och Röda rummet i synnerhet, är språket. Utan det, för Strindberg, så ty-
piska ordvrängeriet blir en historia kvar med mycket få likhetstecken med originalet. 
Men visst finns partier som tjänat på återberättarens nedbantning av texten. Ett sådant är 
när Arvid är hemma hos herr Struve och ska ledsaga denne till dennes dotters begrav-
ning. I originalversionen står: 

-Tack, tack! och avlägsnade sig för att gå in i ett rum bredvid.  
Falk var ensam; nu hörde han först en häftig viskning bakom den dörr, där Struve försvann; 

därpå blev det tyst en stund; men så började från andra änden av rummet ett mummel tränga ge-
nom den tunna bredväggen; han kunde endast delvis urskilja orden, men han tycktes igenkänna 
rösterna. Först hördes en gäll diskant som talade i långa strofer mycket fort. 

– Babebibobubybåbäbö – Babebibobubybåbäbö – Babebibobubybåbäbö – så lät det. 
Därpå svarade en vredgad karlröst, ackompanjerad av hyvelns: vitschå – vitschå – vitsch – 

vitsch - hitsch – hitsch. 
Och så ett långsamt framrullande mum – mum – mum – mum. Mum – mum – mum – mum. 

Varpå hyveln började spotta sitt vitsch, vitsch. Och så en storm av babili-bebili-bibili-bobili-
bubili-bybili-båbili-bäbili-bö! 

Falk trodde sig förstå varom denna diskussion handlade, och på vissa tonfall tyckte han sig 
märka att den lilla döda var inblandad i saken. 

Och så började åter en våldsam viskning bakom Struves dörr, interfolierad med en snyftning, 
och så öppnades dörren och ut kom Struve ledande vid handen en fintvätterska, svartklädd och 
med röda ögon.75   

 
I den lättlästa versionen går att läsa: 

– Tack, tack! sa Struve och gick in i ett rum bredvid för att hämta barnets mor. 
Modern var tvätterska. Hon var svartklädd och hade ögon som var röda av gråt.76   

Här har Strindberg gett sig in i att beskriva ingående de olika viskningsljud Arvid hör 
genom väggen hemma hos Struve och ger även en utförlig beskrivning av en störande 
hyvels ljud. Återberättaren har här valt att utesluta viskningarna helt och det anser jag 
absolut gagnar läsförståelsen. Som läsare var det svårt att formulera dessa nonsensfraser 
från originalversionen i huvudet för att få fram hur Strindberg kan ha velat att det skulle 
ha uppfattats. Jag kan inte säga hur jag tror att nedskrivna viskningar bakom en trävägg 
skulle ha sett ut i skrift, men jag är tämligen säker på att jag själv aldrig skulle valt att 
skriva ut dem som ”Babebibobubybåbäbö”   
 

                                                
74 Davidsson (2012) s. 105 
75 Strindberg (2007) s. 190 
76 Davidsson (2012) s. 114 
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6.3.2 Kejsarn av Portugallien 

Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version handlar om en fattig man vid namn 
Jan i Skrolycka i Värmland som tillsammans med sin hustru får en dotter. Jan anser att 
det är något alldeles extra fint med denna dotter och ser inte att hon gör ett enda fel. När 
dottern växer upp och lämnar sina föräldrar för att flytta till storstaden skapar Jan en 
fantasivärld där han själv är kejsare och dottern kejsarinna. Jan gör sig själv till åtlöje i 
byn genom att inte följa de sociala koderna samt att inte acceptera sin sociala status ef-
tersom han anser att han har mycket hög status genom sin dotter, kejsarinnan.  

En av skillnaderna mellan versionerna är att återberättaren ibland väljer att göra en 
dialog mellan karaktärerna, för att förtydliga händelseförloppet, där det i originalvers-
ionen inte är en dialog utan vanlig löptext. Ett exempel på detta är i beskrivningen hur 
ett rött tyg till Klara Finas klänning kommer i Skrolyckabornas ägo:  

Tyget var likaså dyrt, som det var vackert, och det fanns ingen möjlighet för Jan och Kattrina att 
köpa tösen en sådan klänning, fast nog kan man förstå, att åtminstone Jan inte skulle ha begärt 
bättre.  
Men tänk, att när handelsmannen hade trugat och bett förgäves en lång stund, så blev han rent 
ifrån sig att han inte fick sin vilja fram! Han hade satt sig i sinnet, sa han att deras dotter skulle 
ha tyget. Han hade inte sett någon i hela trakten, som det skulle bli så vackert på som på henne.77 

I den lättlästa versionen går alltså istället att läsa: 
Han tog fram ännu ett tyg ur sin säck. 
Det var ett rött, vackert tyg. 
Det glänste, precis som siden. 
 
– Visst är det vackert?  
Det skulle passa er dotter, sade köpmannen. 
 
Köpmannen höll upp tyget framför Klara Fina 
 
–Titta! Det är lika vackert som hon, sade han.78 

I originalversionen beskrivs hur köpmannen ”trugar och ber” vilket återberättaren i den 
lättlästa versionen istället valt att skriva ut som repliker där köpmannen tjatar på Jan och 
Kattrina. I den lättlästa versionen blir köpmannens intentioner tydligare och händelse-
förloppet mer lättillgängligt för läsaren. Nyanser som att ”köpmannen blev rent ifrån sig 
om han inte fick sin vilja fram” går dock förlorade i den lättlästa versionen då det endast 
beskrivs vad han sa och inte hur han tänkte eller kände då han sa det.  

Mot slutet av verken återvänder Klara Fina för att vara med på sina föräldrars ge-
mensamma begravning. Hon känner stor lättnad när hon tänker tillbaka på sin fars 
omåttliga kärlek till henne. Detta beskrivs på olika sätt i de båda versionerna. I original-
versionen står följande: 

Än en gång kände hon den stora ömheten skölja upp ur hjärtat som en stor våg och fylla hela 
hennes varelse. Och med detsamma visste hon, att nu var allt gott igen. Nu var hon och fadern ett 
som förut. Nu, när hon älskade honom, var det inget mer, som behövde försonas.79  

I den lättlästa versionen står följande:  
                                                
77 Lagerlöf (2017) s. 84 
78 Lindroth (2017) s. 48 
79 Lagerlöf (2017) s. 265 
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Plötsligt kände hon sig varken ledsen eller rädd. Klara Fina kände sig lugn för första gången på 
mycket länge. Hon saknade både Jan och Kattrina. Men hon behövde inte vara rädd. Hon hade 
fått så mycket kärlek, mer än de flesta människor får.80 

Abstrakta företeelser som ”ömheten sköljer upp ur hjärtat som en stor våg” har bytts ut 
mot det mer konkreta uttrycket att hon inte kände sig rädd eller ledsen längre.  

En av de största skillnaderna mellan originalversionen och den lättlästa versionen av 
Kejsarn av Portugallien är språket hos huvudkaraktären Jan. I originalet har Lagerlöf 
gett Jan en bred värmländsk dialekt som här, där Jan talar om sin älskade dotter:  

– Nej, vet klockarn, då hade det aldrig gått. Det finns inte maken te barn. Det är inte te å tänka, 
att en ska få’na te å tro på någe, som inte är vad det ger sej ut för å vara.81  

I den lättlästa versionen finns inte det dialektala inslaget kvar. Där går istället att läsa: 

– Det hade inte gått, sade han.  
Klara Fina är så klok. Hon hade genast förstått att vi försökte lura henne.82 

Genom att ta bort det dialektala språket gör återberättaren texten mer lättläst då det för 
en ovan läsare kan uppfattas som svårt att tolka vad som menas med sammandragna ord 
som få’na eller med dialektala te istället för till. Texten förlorar dock en stor del av den 
röst och det uttryck som originalförfattaren vill ge till karaktären Jan i Skrolycka genom 
det dialektala språket. I originalversionen får läsaren en känsla av att Jan är en enkel 
man utan högre utbildning medan i den lättlästa versionen kan replikerna från Jan lika 
gärna ligga i munnen hos en enkel arbetare som Jan eller hos en, i samhället, högt upp-
satt person. Texten har gjorts mer allmängiltig och den har avpersonifierats av återberät-
taren för att bli lättare för potentiella läsare att läsa och ta till sig.  
 
6.3.3 Den allvarsamma leken 
Den allvarsamma leken och dess lättlästa version handlar om en outvecklad ungdoms-
kärlek mellan de två karaktärerna Arvid Stjärnblom och Lydia Stille. Arvid arbetar som 
journalist och träffar Lydia genom hennes pappa Anders Stille. De har en romans en 
sommar i skärgården men på grund av sociala olikheter kan de ej få varandra och gifter 
sig på varsitt håll med andra personer. Ingen av dem är lycklig i sitt äktenskap och när 
de efter många år träffas igen dras de till varandra likt magneter. De inleder ett utomäkt-
enskapligt förhållande och Lydia lämnar sin man och sin dotter för att bo i Stockholm 
och upprätthålla sitt förhållande med Arvid. Lydia håller sig dock inte bara till Arvid 
utan har även förhållanden med andra män och då flera av dem är bekanta med Arvid 
känner sig Arvid sviken av Lydia.  

Detta verk har kraftigt bantats ner från originalet till den lättlästa versionen. Återbe-
rättaren själv beskriver återberättandet av vissa klassiska verk som att ”försöka pressa 
en kamel genom ett nålsöga”83. Detta medför att många av de mindre framträdande ka-
raktärerna helt enkelt har kapats bort. Ett exempel på det finns i originalet där författa-
ren beskriver en middagsbjudning hemma hos Anders Stille:  

                                                
80 Lindroth (2017) s. 157–158 
81 Lagerlöf (2017) s. 32 
82 Lindroth (2017) s. 18 
83 Werkmäster (2005) s. 42 
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… middagen var i alla fall den tråkigaste stunden på dagen. Fadern sa inte många ord, och bror 
Otto satt tyst och tvär. (…) Den enda, som brukade prata vid bordet, var Filip.84 (…) Baronen 
hade telefonerat att han kommer över med Stjärnblom och Lovén.85 

I den lättlästa versionen är de betydligt färre vid middagsbjudningen. Werkmäster skri-
ver följande: 

En kväll satt Lydia och Anders Stille, baron Freutiger och Arvid Stjärnblom på verandan utanför 
den röda stugan och åt skinka och spenat.86 

Här har de båda bröderna Otto och Filip fått stå över middagen och så har även vännen 
Lovén fått göra. Antalet personer vid middagsbordet har alltså reducerats från sju per-
soner till fyra personer. Dessa borttagna personer spelar mindre roll för handlingen i 
dess inledande partier, men karaktärerna kommer att ta sin plats senare i verket. Detta 
helt i enlighet med hur Werkmäster själv beskriver problematiken i att en person som i 
början kan uppfattas som en bifigur, senare i verket kan spela en stor och avgörande 
roll.87 Vid ovan nämnda middagsbjudning är de dock oviktiga i sammanhanget och kan 
därför strykas för att minska på persongalleriet i scenen, vilket i sin tur främjar läsför-
ståelsen. Ju färre karaktärer läsaren behöver hålla reda på desto lättare blir det att förstå 
vem som säger vad och vad de alla spelar för roller i berättelsen.  

Många gånger väljer Werkmäster att omarbeta ordvalet i den lättlästa versionen mot 
vad som finns i Söderbergs original. Exempel på detta finns bland annat där ordet 
berså88 bytts ut mot det mer lättförståeliga syrenbuskar89. Även om läsaren inte är be-
kant med ordet syren kan denne med hjälp av det betydligt vanligare ordet buskar för-
hoppningsvis förstå att det har att göra med någon form av växtlighet. Om läsaren inte 
har en förförståelse för vad ordet berså är kan denne lika gärna tro att det är någon form 
av byggnad eller liknande, som att det är en formation av buskar.  

Ytterligare ett exempel på omarbetning av ordval finns i frågan om vad som i origi-
nalet benämns som oskyldig90 men som i omarbetningen blivit den i sammanhanget 
vanligare formen oskuld91. Att vara oskyldig uppfattas som utan skuld till något brotts-
ligt som att till exempel vara oskyldig till ett mord. Inte många associerar idag att vara 
oskyldig med att vara utan sexuella erfarenheter. Benämningen oskuld däremot för gen-
ast tankarna till en sexuellt oerfaren person. Så även om orden i sig båda betyder samma 
sak, att vara utan skuld, kan de uppfattas olika och på så sätt påverka läsförståelsen på 
olika sätt. 

Ibland ändrar återberättarna på små delar av händelseförloppet för att förenkla för lä-
saren. Söderberg beskriver ett fatalt brev från Lydia till Arvid på följande sätt: 

Det var ett slutet kortbrev. Han såg strax att det var från Lydia.92  

Werkmäster skriver i den lättlästa versionen: 

                                                
84 Söderberg (2016) s. 14 
85 Söderberg (2016) s. 17 
86 Werkmäster (2016) s. 4 
87 Werkmäster (2005) s. 41 
88 Söderberg (2016) s. 25 
89 Werkmäster (2016) s. 4 
90 Söderberg (2016) s. 77 
91 Werkmäster (2016) s. 19 
92 Söderberg (2016) s. 266 
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Han kände genast igen Lydias handstil. Hon hade lagt ett meddelande i ett kuvert men inte klist-
rat igen det.93  

Och vidare skriver Söderberg om hur Arvids fru Dagmar kommit sig för att läsa det 
förseglade brevet: 

– Du har alltså läst det? 
– Ja. Det var inte så svårt. Jag höll upp det mot en ljuslåga. Jag undrar vilken hustru som inte 
gjort det i mitt ställe.94  

Werkmäster beskriver Dagmars gärning på följande sätt: 

– Du har alltså läst meddelandet, sa han. 
– Ja, kuvertet var ju inte igenklistrat, sa hon.95 

Här upplever Werkmäster alltså att händelseförloppet med ett slutet brev som läses i 
skenet av en ljuslåga som svårare att greppa för läsaren än händelseförloppet att brevet 
var öppet och den nyfikna hustrun plockade ut meddelandet och läste det. En förklaring 
till detta kan vara att Werkmäster tänker att stearinljus inte är lika vanliga som ljuskällor 
nu som då originalet skrevs och att det därför på något sätt skulle bli svårare för en ovan 
läsare att visualisera scenariot att läsa ett brev mot ljuset från en ljuslåga.   

I originalversionen får läsaren en förklaring från Dagmar att hon anser att alla miss-
tänksamma hustrur skulle ha gjort samma sak i hennes situation. I den lättlästa version-
en får läsaren ingen vidare förklaring till varför Dagmar vågar sig på att läsa sin makes 
post än att ”kuvertet var ju inte igenklistrat”.  
 
6.3.4 Jämförande litteraturanalys 
De olika passager som analyserats i de olika verken belyser många aspekter av de svå-
righeter en återberättare möter i sin gärning att återberätta ett klassiskt verk till lättläst. I 
flertalet fall blir självklart texten mer begriplig och tydlig, men i många av exemplen 
lämnar de lättlästa versionerna luckor för läsaren att fylla i. Hur var och en av läsarna 
fyller i dessa luckor blir ytterst individuellt. En person med stor inlevelseförmåga och 
möjlighet till en vild fantasi kan med all sannolikhet fylla i dessa hål med större lätthet 
än en person som har svårt att skapa egna bilder och fantisera. När allt för stora hål läm-
nas till läsaren kan läsupplevelsen snarare kännas betungande än befriande.  

Att återberätta just ett klassiskt verk jämfört med att återberätta ett modernare verk 
ger återberättaren ytterligare utmaningar i form av rikligt utsmyckat språk och dialektala 
avvikelser. Återberättaren Cecilia Davidsson säger även i min intervju med henne att 
det är en större utmaning att återberätta ett verk som ligger längre bort i tiden än ett mer 
modernt verk just för att läsaren inte har den förförståelsen för den värld som karaktä-
rerna lever och verkar i.  
 
6.4 Jämförande analys av framsidorna till de valda verken 
En bok eller annat skrivet material är inte bara en text i svart på ett vitt papper. Texten 
är det vi möter efter att vi en gång valt att läsa boken. Bokens framsida, och hela om-
                                                
93 Werkmäster (2016) s. 97 
94 Söderberg (2016) s. 267 
95 Werkmäster (2016) s. 98 
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slag, väcker olika känslor hos oss som potentiella läsare vilket kan verka positivt eller 
negativt på utfallet att vi väljer att läsa boken eller inte. Reichenberg skriver: ”Första-
handsintrycket av en bok är synintryck. En bok måste väcka läsarens nyfikenhet.”96 Om 
en person går in i en bokhandel och letar efter nästa bok att läsa eller om en elev blir 
serverad en bok att läsa av sin lärare är det första intrycket nästan alltid det vi ser av 
omslaget på boken. Känslan vi känner när vi ser boken kan sedan påverka vår läsupple-
velse både positivt och negativt. Böckerna i denna studie har mycket olika framsidor 
och här följer en bildanalys för att belysa skillnaderna mellan de olika versionerna.  
 
6.4.1 Röda rummet 
Röda rummet utspelar sig i Stockholm 1869–1870 och kretsar kring huvudkaraktären 
Arvid Falk. På båda framsidorna finns en till synes ung man klädd i kostym porträtterad 
(se bild 1 och 2 nedan). Där stannar likheterna mellan de båda framsidorna. Original-
versionen har en avskalad teckning i svart mot en vit bakgrund gjord av tecknaren Hans 
Gauffin97 medan den lättlästa versionen badar i färg. På den lättlästa versionen syns en 
teckning av serietecknaren Anneli Furmark98 med, för Stockholm, typiska putsade gula 
husfasader i bakgrunden och himlen badar i vad som kan tolkas som skymningsljus. 
Den lättlästa versionen ger potentiella läsare mer information redan på framsidan. På 
framsidan står att boken är lättläst samt att den innehåller bilder gjorda av Anneli Fur-
mark.  

Originalversionen lämnar inte så mycket fakta till potentiella läsare. Illustrationen 
har dessutom många likheter med en ung August Strindberg med samma yviga frisyr 
och snarlika ansiktsdrag, vilket kan förvilla potentiella läsare att tro att det är ett förfat-
tarporträtt och inte en teckning av huvudkaraktären. Boken ingår i en serie från Klassi-
kerförlaget där alla Strindbergs verk utgivna vid samma tillfälle har liknande teckningar 
av karaktärer mot en vit bakgrund på framsidan, tecknade av samma tecknare. Värt att 
nämna om denna illustration är dock att den tecknade karaktären tittar rakt mot betrakta-
ren och därmed tvingar betraktaren att möta dennes blick. Anders Björkvall skriver att 
denna typ av bild eller illustration ”kräver att läsaren förhåller sig till honom och till 
hans budskap”99. Den lättlästa versionen har samma karaktär porträtterad på framsidan 
men i den illustrationen behöver inte betraktaren möta karaktärens blick då denne blygt 
tittar åt sidan. Den lättlästa versionen kräver alltså inte samma uppmärksamhet från il-
lustrationens betraktare och kan på så sätt uppfattas som mer lättillgänglig och mindre 
skrämmande för en potentiell läsare att ta sig an.    
 

                                                
96 Reichenberg (2014) s. 16 
97 Strindberg (2007) Kolofon 
98 Davidsson (2012) Kolofon 
99 Björkvall (2009) s. 31 
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Bild 1   Bild 2 

 

6.4.2 Kejsarn av Portugallien 
Kejsarn av Portugallien utspelar sig i Värmland i slutet på 1860- och 1870-talet och 
kretsar kring karaktären Jan Andersson i Skrolycka. Vid första anblick skiljer sig fram-
sidorna helt, men vid närmare granskning är de mer lika än vad man kan tro. Original-
versionen har typiska svenska blommor från textilkonstnären Gocken Jobs mönster för 
textil vid namn Sommar100 (se bild 3 nedan). Boken ingår i en serie utgiven av förlaget 
Bonnier Pocket där alla böcker skrivna av Lagerlöf har liknande blommönster.         

Den lättlästa versionen har ett mönster som liknar en gammal tapet (se bild 4 nedan). 
I mönstret finns återkommande rosor med törnen. Mönstret är designat av grafiska 
formgivaren Victoria Bergmark.101 Båda versionerna har alltså blommor inkorporerade 
på framsidorna. Den lättlästa versionen har en dominerande röd färg på framsidan och 
det kan tolkas som en anspelning på den röda klänning som spelar en central roll i hand-
lingen i verket. 

Professorn i informationsdesign Yvonne Eriksson beskriver i sin bok Bildens tysta 
budskap att bilder och illustrationer har olika hög ikonicitet. En bild med många likheter 
med verkligheten har hög ikonicitet och en bild längre från verkligheten har låg ikonici-
tet.102 De båda versionernas framsidor har båda medelhög ikonicitet utifrån att det tyd-
ligt går att läsa av vad det är på framsidorna, men de är inte fotografier tagna direkt från 
verkligheten. Originalets framsida kan tolkas ha högre ikonicitet utifrån att den har tyd-
ligare och mer verklighetstrogna blommor än den lättlästa versionens stiliserade blom-
mor, men det går också att argumentera för att den lättlästa versionen har en högre iko-
nicitet utifrån att den är mycket verklighetstrogen med hänsyn till att den liknar en tapet. 

Utöver den gemensamma nämnaren i blommorna finns inte många likheter mellan de 
två framsidorna. Originalversionen representerar sommar, ljus, otämjbar växtkraft och 
                                                
100 Lagerlöf (2017) Kolofon 
101 Lindroth (2017) Kolofon 
102 Eriksson (2017) s. 28–29 
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framförallt naturen. Den lättlästa versionens framsida har en tyngre känsla och anspelar 
på inomhusliv med herrgårdstapeter och tuktade rosor i raka led. På den lättlästa vers-
ionen står det på framsidan att den är lättläst.    
 

    
Bild 3   Bild 4 

 

6.4.3 Den allvarsamma leken 
Den allvarsamma leken utspelar sig i Stockholm under tidigt 1900-tal och kretsar kring 
huvudkaraktären Arvid Stjärnblom och hans kärlek till överklasskvinnan Lydia Stille. 
Båda versionerna visar ett par bestående av en man och en kvinna (se bild 5 och 6 ne-
dan). Originalversionen har trots sin enkelhet en starkare nerv och potentiella läsare kan 
se att spänningen finns mellan mannen och kvinnan redan innan de öppnar boken.  

Originalversionens framsida är gjord av illustratören Petra Börner103. Den påminner 
om en spegelbild där karaktärerna har många likheter med varandra, såsom håret, ögo-
nen, profilen och klädseln. De står näsa mot näsa med varandra och ser ut att titta 
varandra i ögonen. Den kvinnliga karaktären till höger ler mot den bistrare manliga ka-
raktären på vänster sida. Man får känslan av att de är på väg att kyssas, men inte riktigt 
vågar ta steget. Deras kläder har samma mönster och liksom flätas, av ett sirligt blom-
mönster, samman till en och samma kropp vilket antagligen ska vara symboliskt för den 
relation karaktärerna i boken har till varandra.  

Den lättlästa versionens framsida är gjord av illustratören Erica Jacobson104 och por-
trätterar ett par som tittar på varandra genom någon form av buskage illustrerat av röda 
blad. Bilden har fyra färger: röd, rosa, blå och svart. Färgtemat för tankarna till gamla 
reklamaffischer från 1920-, 1930- och 1940-talen. Kvinnan i förgrunden är klädd i ty-
piska kläder för tidigt 1900-tal med tätt sittande hatt och hon bär ett pärlhalsband. Hon 
ser ut att titta i smyg på mannen som står i bakgrunden. Mannen är klädd i mörk kostym 
                                                
103 Söderberg (2016) Omslag 
104 Werkmäster (2016) Kolofon 
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och har fluga runt halsen. Snittet på kostymen samt mannens frisyr för även de tankarna 
till tidigt 1900-tal. Angående valet av färger skriver Eriksson: ”Hur vi uppfattar färger 
är beroende av ljus och individuella förutsättningar. Vilken betydelse färgen har är 
främst kulturberoende.”105 De skarpt röda löven på framsidan till den lättlästa versionen 
kan kanske uppfattas som eldsflammor av vissa, höstlöv av andra, en symbol för åtrå av 
en tredje och så vidare. Vad vi läser in i bilden och symboliken i bilden är högst indivi-
duellt och dessa möjliga tolkningar och en mängd andra har säkerligen illustratören tagit 
i beaktande vid valet av utformning på framsidan.  

Båda versionerna har ett vad Björkvall kallar öga-mot-öga-perspektiv106 vilket gör att 
vi som betraktare upplever maktbalans med karaktärerna i bilden. Vi upplever inte att vi 
ser ner på dem från ett fågelperspektiv och får på så sätt inte högre maktposition än ka-
raktärerna. Vi ser heller inte karaktärerna ur ett grodperspektiv vilket skulle ge karaktä-
rerna en högre maktposition än betraktaren.  
 

  
Bild 5   Bild 6 
 
6.4.4 Analys utifrån de valda verkens framsidor 
De valda verkens framsidor representerar olika perspektiv av samma originalberättelser. 
Om de sex verken skulle ligga utspridda på ett bord utan titel och någon skulle få i upp-
drag att para ihop dem två och två utifrån vilka de tror skulle hör ihop tror jag att de 
flesta skulle para ihop verken med rätt partner. På så sätt går det att lättare visualisera 
hur mycket de olika versionerna egentligen har gemensamt.  

Utifrån om det går att se vilken som är lättläst respektive original tror jag att det 
skulle bli svårare att få alla rätt. Antagligen skulle Röda rummet få rätt stämpel vad gäl-
ler original och lättläst, men svårare skulle det bli med Kejsarn av Portugallien och Den 
allvarsamma leken. Där är det inte lika stor skillnad mellan originalet och den lättlästa 

                                                
105 Eriksson (2017) s. 66 
106 Björkvall (2009) s. 51–52 



 

32 
 

vad gäller tydligt bildspråk eller färgval. Vad gäller Kejsarn av Portugallien ser den 
lättlästa versionen snarare mer ut som ett originalverk än det faktiska originalverket.  
 

6.5 Jämförande analys av textens grafiska form i de valda verken 
I följande avsnitt undersöks och analyseras de utvalda verken utifrån grafisk form (för 
definition av grafisk form se avsnitt 2.3.3.). Att ta i beaktande är dock att detta avsnitt 
endast utgår från de valda utgåvornas grafiska form och att den kan skilja sig mellan 
olika utgåvor. De verk i original som används i studien får stå som representanter för 
hur en icke lättläst text kan se ut med förbehållet att de kan skilja sig mycket mellan 
olika utgåvor, upplagor och tryckningar.  
  
6.5.1 Röda rummet 
Röda rummet innehåller i originalversionen 286 sidor mot 144 sidor i den lättlästa ver-
sionen. Utöver dessa 144 sidor finns 32 sidor illustrationer i den lättlästa versionen. 
Originalversionen har en genomsnittlig ordmängd på ca 325 ord/sida vilket ger total-
summan 92 950 ord för hela verket. Den lättlästa versionen har en genomsnittlig ord-
mängd på 150 ord/sida vilket ger totalsumman 21 600 ord för hela verket. Den lättlästa 
versionen har alltså ett textomfång som motsvarar 23 % av originalets textomfång. 

Originalversionen har en hög densitet med många ord på varje sida och texten går 
långt ut i marginalerna med endast 5 mm luft. Boken har ett sidhuvud på 8 mm och en 
sidfot på 16 mm i vilken sidnumreringen finns centrerad på varje sida. De förhållande-
vis smala marginalerna gör att boken kan uppfattas som mer svårläst och läsaren kan ha 
en tendens att tappa bort sig i texten. Boken förefaller ha ett radavstånd på 1,0. Boken 
har ett lättläst typsnitt. Boken har dock ett karaktärsdrag som underlättar läsningen och 
det är att utöver att kapitlen har en egen titel så räknas också kapitlen upp i nummerord-
ning. Ett exempel är: ”Trettonde kapitlet Försynens skickelse”.107 Varje kapitel börjar på 
en ny sida. Styckeindelningen markeras endast med ett kort indrag i början av raden. 
Boken innehåller inga illustrationer utöver framsidan.     

Den lättlästa versionen har en luftig text skriven med relativt stort typsnitt med breda 
marginaler på 20 mm, 17 mm sidhuvud och 21 mm sidfot där sidnumreringen finns cen-
trerad på varje sida. Boken förefaller ha ett radavstånd på uppskattningsvis 1,5 och en 
teckenstorlek mycket större än originalet. Boken har ett lättläst typsnitt. Allra först i 
verket finns ett persongalleri som översiktligt beskriver de 16 viktigaste karaktärerna 
som läsaren kommer att stöta på i boken. En mycket kort beskrivning av vad Röda 
Rummet är för något finns också på dessa sidor. Boken är indelad i kapitel på samma 
sätt som i originalet, men återberättaren har valt att döpa om vissa kapitel för att förtyd-
liga och förenkla innehållet. Ett exempel på detta finns i andra kapitlet som i originalet 
heter Bröder emellan108 men i den lättlästa versionen har fått namnet Bröderna Falk109 

                                                
107 Strindberg (2007) s. 129 
108 Strindberg (2007) s. 17 
109 Davidsson (2012) s. 23 
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eller ännu tydligare i originalets kapitel 24 Om Sverige110 mot den lättlästas Sverige 
finns inte111, som mycket starkare markerar vad som kommer att behandlas i kapitlet. 

Kapitlen i den lättlästa versionen markeras tydligt med en rubrik i avvikande röd färg 
från texten som i övrigt är svart. Sidnumren som är placerade centralt i nederkant på 
varje sida har också den avvikande röda färgen. Alla brev, lappar och meddelanden 
markeras med kursiverad text för att läsaren lätt ska förstå att det inte är vanlig text utan 
just till exempel ett brev. Ett tydligt exempel på det finns i kapitlet Breven från 
Nämdö112 där hela brevet markeras med kursiverad stil. Styckesindelningen markeras 
genom blankrad efter avslutat stycke och utan indrag i början av ny rad. 

Den lättlästa versionen har svartvita illustrationer gjorda av serietecknaren Anneli 
Furmark113. Illustrationerna visar viktiga händelser i boken såsom Doktor Borg visar 
Arvid och Sellén den döde Olle på bårhuset.114 Andra illustrationer fungerar som kom-
plement till personbeskrivningar såsom den av den prostituerade kvinnan Marie.115 Tre 
små illustrationer återkommer flera gånger: en vas med blommor, en svart hög hatt och 
en fotogenlampa. Dessa tre bilder finns växelvis med som en avslutning av några, men 
inte alla, kapitel.  
  
6.5.2 Kejsarn av Portugallien 

Kejsarn av Portugallien innehåller i originalversionen 266 sidor mot 156 sidor i den 
lättlästa versionen. Originalversionen har en genomsnittlig ordmängd på ca 285 ord/sida 
vilket ger totalsumman 75 810 ord för hela verket. Den lättlästa versionen har en ge-
nomsnittlig ordmängd på 130 ord/sida vilket ger totalsumman 20 280 ord för hela ver-
ket. Den lättlästa versionen har alltså ett textomfång som motsvarar 27 % av originalets 
textomfång.  

Originalverket har en relativt luftig komposition där marginalerna är på 12 mm, sid-
huvudet 14 mm och sidfoten 23 mm där sidnumreringen finns centrerad på varje sida. 
Boken förefaller ha ett radavstånd på 1,0. Boken har ett lättläst teckensnitt. Boken är 
indelat i många, men korta, kapitel vilket bidrar till känslan att boken är relativt lätt att 
läsa. Varje kapitel börjar på en ny sida och markeras med kapitlets titel i kursiverad text. 
Utöver att boken är indelad i kapitel är den också indelad i fyra delar om cirka 70–75 
sidor vardera. Dessa delar markeras med en hel sida med romerska siffror I–IV. Boken 
har inga illustrationer, men en kort författarbeskrivning med tillhörande bild finns på 
insidan av bokens omslag längst bak i verket. 

Den lättlästa versionen har en luftig komposition med breda marginaler på 16 mm, 
sidhuvudet är 13 mm och sidfoten 24 mm där sidnumreringen finns centrerad på varje 
sida. Boken förefaller ha ett radavstånd på uppskattningsvis 1,5 och en teckenstorlek 
något större än originalversionen. Boken har ett lättläst typsnitt. Boken är indelat i kapi-
tel på samma sätt som originalet men saknar indelningen i de fyra delarna. Varje kapitel 

                                                
110 Strindberg (2007) s. 226 
111 Davidsson (2012) s. 135 
112 Davidsson (2012) s. 157 
113 Davidsson (2012) Kolofon 
114 Davidsson (2012) s. 166–167 
115 Davidsson (2012) s. 80 



 

34 
 

markeras med ny sida och kapitelrubriken är i kursiverad stil. Styckeindelningen marke-
ras med blankrad. I de få fall av sånger som reciteras står dessa också med kursiverad 
stil. Boken innehåller inga illustrationer. Längst bak finns en lista över de böcker som 
LL-förlaget116 har gett ut i lättläst version av Selma Lagerlöfs verk.   

Originalversionens och den lättlästa versionens kapitelrubriker följer samma mönster 
och beskriver kapitelinnehållet på samma sätt. I den lättlästa versionen har dock återbe-
rättaren valt att göra vissa förenklingar i likhet med den lättlästa versionen av Röda 
rummet. Ett exempel på detta finns redan i det första kapitlet där det i originalversionen 
heter Det klappande hjärtat117 men i den lättlästa versionen ändrats till Det bultande 
hjärtat118 och i det sista kapitlet där det i originalet heter Kejsarns jordafärd119 men i 
den lättlästa versionen fått den mer lättillgängliga rubriken Begravningen120.  
 
6.5.3 Den allvarsamma leken 
Den allvarsamma leken innehåller i originalversionen 292 sidor mot 111 sidor i den lätt-
lästa versionen. Originalversionen har en genomsnittlig ordmängd på ca 255 ord/sida 
vilket ger totalsumman 74 460 ord för hela verket. Den lättlästa versionen har en ge-
nomsnittlig ordmängd på 170 ord/sida vilket ger totalsumman 18 870 ord för hela ver-
ket. Den lättlästa versionen har alltså ett textomfång som motsvarar 25 % av originalets 
textomfång. 

Originalversionen har en luftig komposition med marginaler på 12 mm, sidhuvud på 
16 mm och sidfot på 24 mm där sidnumreringen finns centrerad på varje sida. Boken 
har ett lättläst typsnitt. Boken är inte indelad i kapitel men väl i fem delar av varierande 
längd utmärkta med romerska siffror I–V. Varje del inleds med ett citat från den kom-
mande delen av verket, exempelvis: ”I – – –’Jag tål inte den tanken att någon går och 
väntar på mig’…”121 Texten delas vidare upp med rikligt av asterisker. Ibland används 
bara en asterisk, ibland två och ibland tre. Dessa fungerar som markörer för pauser vil-
ket ger läsaren andrum och gör läsningen lättare. Styckeindelning markeras med indrag 
vid radens början. Sånger och dikter markeras med långa indrag på hela texten och kur-
siverad text. Brev markeras med korta indrag på hela texten, icke kursiverad text men 
med underskriften kursiverad. Inskriptioner på gravstenar markeras med korta indrag av 
hela texten, versaler och kursiverad text. Verket saknar illustrationer utöver framsidan, 
men en författarbeskrivning med tillhörande bild finns att hitta på baksidan. 

Den lättlästa versionen har mycket luftig komposition med vänstermarginal på 19 
mm och högermarginal på 45 mm, 18 mm sidhuvud och 35 mm sidfot där sidnumre-
ringen finns centrerad på varje sida. Boken har ett lättläst typsnitt. Styckeindelningen 
markeras med blankrad. Den lättlästa versionen saknar originalets användning av aste-
risker och indelning i fem delar, men till skillnad från originalet är den lättlästa version-
en indelad i kapitel där varje kapitel har en kapitelrubrik skriven med kursiverad stil. 

                                                
116 www.ll-forlaget.se 
117 Lagerlöf (2017) s. 15 
118 Lindroth (2017) s. 5 
119 Lagerlöf (2017) s. 259 
120 Lindroth (2017) s. 156 
121 Söderberg (2016) s. 13 
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Varje nytt kapitel börjar på en ny sida. Brev och meddelanden markeras med kursiverad 
stil utan indrag. Verket saknar illustrationer utöver framsidan.    
 
6.5.4 Analys utifrån textens grafiska form i de valda verken 
Samtliga lättlästa versioner har överlag luftigare upplägg och formalia än sina original-
förlagor. Vidare har samtliga lättlästa versioner fått starkare markerad styckeindelning 
och kortare radlängd. En lättöverskådlig och luftig text skulle således tyckas gagna en 
eventuell läsare med lässvårigheter mer än en text med högre densitet per sida och 
längre radlängd. Det i enlighet med Sundins122 Checklista för lättlästa texter (se bilaga 
4, punkt 2 och 10) 

En tydlig kapitelindelning tycks också gagna läsbarheten då den lagts till där det i 
originalversionen inte fanns någon eller där kapitelindelningen var otydlig.  
 
6.6 Analys av svar från genomförda intervjuer 
I följande avsnitt sammanställs de svar informanterna lämnat på intervjufrågorna. Infor-
manterna markeras enligt följande: D för återberättare Cecilia Davidsson, W för återbe-
rättare Johan Werkmäster och T för författare Karin Tidbeck (informanternas svar i hel-
het finns att se i bilaga 2). Informanterna D och W fick nio frågor och informant T fick 
fem frågor (se bilaga 1).  

D beskriver att en svårighet med att återberätta klassiska verk är det historiska av-
ståndet. I omarbetningen av Röda rummet upplevde D stora luckor i sin egen förståelse 
för tiden och platsen och såg svårigheter med att boken handlar om just en specifik tid 
och en specifik plats. D tvingades då ”studera hur det såg ut i Stockholm på den tiden 
och vilka politiska frågor som var aktuella” (se bilaga 2, fråga 2). Även W uttrycker en 
viss svårighet med att återberätta de klassiska verken då de är äldre och oftast behöver 
moderniseras för att uppnå önskvärd läsnivå (se bilaga 2, fråga 7). 

Ingen av de två verksamma återberättarna (D och W) uppger att de använder någon 
form av mätinstrument för att säkerställa rätt läsnivå på sin omarbetade text. W uppger 
att han förlitar sig på att redaktörerna på förlaget läser hans texter och ser till att de ham-
nar inom ramen för rätt läsnivå (se bilaga 2, fråga 5).   

Författaren T uttrycker att hon gärna skulle vilja vara delaktig i en eventuell process 
av att återberätta någon av hennes böcker till lättläst. Hon säger sig vilja vara tillgänglig 
för en återberättare för att kunna komma överens med denne vad gäller ordval (se bilaga 
3, fråga 4). Återberättaren W ser dock en stor vinning i att återberätta klassiska verk där 
han själv rår över texten och inte behöver tänka på vad en originalförfattare kan ha för 
åsikter om hans omarbetning (se bilaga 2, fråga 7).     

 
  

                                                
122 Sundin (2007) s. 146–147 
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7 Diskussion  
 
I det här avsnittet förs en först diskussion utifrån studiens resultat och analys (se avsnitt 
6). Vidare dras en del slutsatser och därefter följer en didaktisk diskussion och slutligen 
ett avsnitt med förslag till fortsatt forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Många parametrar för hur en text förändras när den återberättas från originalverk till 
lättläst spelar roll för en återberättare och dessa beror naturligtvis på hur originalverkets 
text har påverkat den specifika återberättaren. Vad upplevde återberättaren som proble-
matiskt och svårt i texten? Vilka karaktärer upplevde återberättaren som onödiga eller 
överflödiga? Hur valde återberättaren att på ett enklare sätt skildra de miljöbeskrivning-
ar och personbeskrivningar som fanns med i originalet? Dessa frågor skulle besvaras 
olika från återberättare till återberättare. Att återberätta ett verk till lättläst är inte ett sta-
tiskt arbete som kan utföras enligt ett visst regelverk. Vissa riktlinjer och förhållnings-
sätt finns men tolkningsmöjligheterna är lika många som antalet återberättare. I mångt 
och mycket är det antagligen svårare att återberätta än att skriva fritt som författare. En 
återberättare måste anpassa sig, väga varje ord på guldvåg, tänka på originalets författar-
röst, prioritera och analysera. En författare har inte lika många ramar i sitt arbete.  

Många likhetstecken går dock att sätta mellan att vara en återberättare och en förfat-
tare, och de flesta som arbetar som återberättare är även verksamma författare.123 En 
författare måste, innan skrivandet tar fart på allvar, tänka på vem som kommer att vara 
bokens mottagare. Är det en deckarförfattare måste denne bland annat väga in hur 
mycket spänning som ska vävas in i berättelsen, en kokboksförfattare måste bestämma 
sig för ett tema för sin kokbok och sedan hålla sig till det, en barnboksförfattare måste 
tänka på hur berättelsen kommer att uppfattas av barn och på samma sätt måste en åter-
berättare eller författare av lättläst litteratur anpassa sin text till de läsare som texten är 
riktad till.  

När en återberättare tar sig an ett verk för att skriva en lättläst version måste denne 
vara beredd på att offra en hel del av texten i processen. Werkmäster skriver:   

Även böcker som brukar räknas till världslitteraturens mästerverk består ofta till en del av 
dödkött – longörer och digressioner som kan vara mer enerverande än berikande. Som bearbetare 
känner jag ibland en intensiv, nästan makaber njutning när jag får syn på dessa utväxter. Skynd-
samt plockar jag fram min skalpell och befriar med några snabba, exakta snitt huvudberättelsen 
från dödköttet.124 

Allt handlar om mottagaren av texten. Vad gagnar ökad läsförståelse och vad gagnar att 
den potentiella läsaren orkar ta sig igenom boken och inte ger upp innan denne nått sista 
sidan? Genom att låta skalpellen jobba och kapa bort dödköttet, som Werkmäster kallar 
det, skapar återberättarna ett litterärt verk som är tillgängligt för det breda läsklientelet. 
Werkmäster uttrycker vidare i min intervju med honom att han jobbar hårt med att för-
söka få bort ”de synliga skarvarna” i sitt arbete efter att ha kapat delar av texten. En av 

                                                
123 Samtliga återberättare som nämns i denna studie (Werkmäster, Davidsson och Lindroth) har verkat 
som författare.  
124 Werkmäster (2005) s. 42–43 
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utmaningarna med att återberätta tycks vara att få ett flyt i texten trots att så många delar 
av texten förkortats eller plockats bort.  

De intervjuade återberättarna berättar att de på något sätt försöker behålla original-
författarens röst. Davidsson berättar att hon ofta väljer att behålla vissa ordval eller val 
av uttryck som hon finner typiska för just den författaren medan Werkmäster uttrycker 
att han läser originalversionen flera gånger tills han får en inre känsla för den röst förfat-
taren använder och att han sedan försöker använda sig av denna röst när han återberät-
tar. Werkmäster uttrycker att han känner ansvar mot originalförfattarnas verk, men att 
det många gånger kan vara lättare att återberätta ett äldre verk då författaren till verket 
inte kan komma med synpunkter på bearbetningen. Författaren Karin Tidbeck berättar 
att om hon någon gång skulle bli återberättad som lättläst skulle hon vilja vara med i 
processen och ge sin åsikt gäller ordval och liknande. En författares integritet för den 
skrivna texten, dennes personliga stil och författarröst skiljer sig antagligen från förfat-
tare till författare men jag har svårt att tro att någon nu levande författare skulle lämna 
över sin text till en återberättare utan att vara åtminstone lite nyfiken på att se hur åter-
berättaren skulle tackla texten.   

Resultatet i föreliggande studie visar på hur komplext det är att ta sig an att återbe-
rätta ett klassiskt verk. För att få en samlad och så rättvis bild som möjligt av genren 
lättlästa klassiker har jag tagit in många parametrar i min studie.  

Genom föreliggande studies analyser utifrån LIX och NQ har jag tittat på texten i sig 
och fått fram intressanta data som inte alltid stämde överens med den bild jag hade in-
nan. Den största överraskningen var att Röda rummet, som jag upplevde som svårläst 
och tung, hade ett betydligt lägre LIX-värde än Kejsarn av Portugallien, som jag upp-
levde som lättläst även i originalversionen. Vidare hade Röda rummet lägst NQ av alla 
de studerade verken vilket ger en indikation på att NQ inte är ett bra mätinstrument för 
att tekniskt bestämma om en text är lättläst eller inte trots att det i teorin ska mäta hur 
informationstät en text är. Det ger dock en, enligt mig, rättvis bild av att Strindberg var 
bra på att säga väldigt lite med väldigt många ord.  

Med mina studier av verkens framsidor och deras grafiska form fick jag fram värde-
full information om verkens uppbyggnad rent visuellt. Enligt Sundin125 kan det visuella 
vara en stor hjälp för lässvaga och en sådan enkel sak som att ha mer luft mellan raderna 
kan hjälp för en lässvag läsare för att öka läslusten och förbättra läsförmågan. Att stu-
dera framsidorna var intressant eftersom just framsidan är det första vi möter av en bok 
vi ämnar läsa. Framsidan är som bokens ansikte i likhet med ansiktet på en människa vi 
möter för första gången, eller som ytterdörren på en lägenhet vi inte varit in i eller skylt-
fönstret i en affär vi aldrig handlat i. Det kan hjälpa eller stjälpa vår bild av boken och 
den läsupplevelse boken eventuellt kan skänka oss.  

Den del som jag finner mest intressant är den del jag valt att kalla litteraturanalys där 
jag valt olika passager i de valda verken och jämfört hur författarna mot återberättarna 
valt att beskriva ord, händelseförlopp, miljöer eller personer. Här blir det svart på vitt 
var skillnaderna mellan originalet och den lättlästa versionen ligger. En sak som förvå-
nade mig var hur mycket som lämnas för egen tolkning i de lättlästa versionerna medan 

                                                
125 Sundin (2007) s 147 
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det i vissa fall beskrivs med många detaljer i originalverken. Vidare förvånade det mig 
att lättläst ibland kan bli svårläst eftersom läsaren själv måste fylla i så många luckor. 

Genom mina intervjuer med återberättarna och författaren fick jag ovärderlig in-
formation av de verksamma återberättarna, de som tacklar mina frågeställningar varje 
gång de ger sig i kast med att återberätta ett klassiskt verk. Återberättarna ger en bild av 
ett yrke där man ständigt måste balansera mellan att ta bort för mycket eller ta bort för 
lite, att stryka en karaktär eller att behålla den, att hoppa över händelser eller förklara 
dem utförligare, att alltid ha läsarens behov i fokus.   
 
7.2 Slutsatser 
Utifrån resultatet i min studie kan jag dra slutsatsen att det inte går att rakt av jämföra 
ett originalverk av till exempel August Strindberg, skrivet för över 100 år sedan med en 
litterär överklass i åtanke, med en återberättad version av samma verk och tro att en van 
läsare får ut samma läsupplevelse från de båda verken. Tanken är inte att lättlästa ver-
sioner ska ersätta originalet. Tanken med lättläst är att göra litteratur tillgänglig för fler. 
På samma sätt som det finns undertexter på filmer där vi inte förstår det talade språket 
finns det lättlästa böcker för att ge fler människor möjlighet till att ta till sig litteratur. 
En lättläst version av ett klassiskt verk kan i den bästa av världar skapa läslust hos en 
nyanländ flykting som senare kanske känner sig modig nog att ge sig på originalet eller 
väcka minnen till liv hos en åldrande människa som kanske läst originalet i sin ungdom 
och som genom den lättlästa versionen återfår gamla läsminnen genom att läsa samma 
berättelse i ett mer lättillgängligt format. Kanske är det genom den lättlästa litteraturen 
som den lässvage i skolan klarar av att läsa sin första hela bok.   
 
7.3 Didaktisk diskussion  
Ett stort utbud av lättläst litteratur gagnar fler läsare, och framförallt lässvaga läsare. 
Många elever i skolan har problem med läsning och ser det som oöverkomligt att läsa 
en hel bok på egen hand. Kanske kan lättläst litteratur vara den inkörsport som dessa 
elever behöver. En mängd nyanlända flyktingar och invandrade personer kan även de ha 
hjälp i sin inlärning av svenska av lättläst litteratur.  

En viss förvirring kan upplevas utifrån den indelning förlagen, LL-förlaget och Vilja 
Förlag, valt att göra för sina lättlästa böcker då de inte använder samma skala. Önskvärt 
och för tydlighetens skull hade det varit bra om förlagen kunde gå ihop och enas om en 
nationell skala som alla lättlästa böcker på svenska delas in efter. 
  
7.4 Förslag till fortsatt forskning  
I undersökningen och analysen av framsidorna enligt föreliggande studie påvisades en 
hel del fakta. Genom att utöka den delen till fler antal upplagor skulle studien kunna ge 
en bredare bild av hur framsidan påverkar potentiella läsare.  

Vidare skulle en intressant vinkling för vidare studier kunna vara att utföra en studie 
på verkens baksidor. Vilken information kommer den potentiella läsaren till gagn ge-
nom att läsa baksidan? Efter det första intrycket som oftast framsidan står för väljer, uti-
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från min erfarenhet, nästan alla potentiella läsare att läsa det korta referat som finns på 
baksidan. Skiljer sig den också mellan lättläst och originalverk?  

En studie, genomförd på samma sätt som föreliggande studie, skulle med fördel 
kunna göras på mer nutida verk av samtida författare. Det för att se skillnaden mellan 
lättläst och originalverk med parametrarna som gäller ålderdomligt språk och främ-
mande värld utifrån tidsaspekt borttagna.  

Genom det urval jag har gjort kan jag utröna viss problematik med vad som av all-
mänheten kan anses vara en klassiker. Ett verk blir inte automatiskt en klassiker för att 
det har 100 år på nacken. Den indelning förlagen gjort på sina webbplatser ger en fing-
ervisning, men inte hela bilden, av vad en klassiker är. Ett förslag på fortsatt forskning 
skulle kunna vara att undersöka den urvalsprocess förlagen gör för vilka böcker som 
väljs ut som klassiker och vilka böcker som väljs ut att återberättas till lättläst.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor 
Intervjufrågor till återberättarna Cecilia Davidsson och Johan Werkmäster 
 

1. Vad är viktigt för dig att tänka på när du tar dig an att återberätta ett klassiskt 
verk? 

2. Vad är svårast med att återberätta ett klassiskt verk? 

3. Hur arbetar du för att behålla originalförfattarens berättarröst och språk? 

4. Samlar du på dig bakgrundsinformation om författaren och verket eller tittar du 
enbart på texten framför dig när du återberättar? 

5. Använder du dig av någon form av mätinstrument för att se om din färdiga ver-
sion av verket är på rätt läsnivå? 

6. Hur många klassiska verk har du återberättat? 

7. Vad skiljer sig mellan att återberätta ett klassiskt verk jämfört med ett nyskrivet?  

8. Finns det likheter med att översätta mellan olika språk och att återberätta littera-
tur? 

9. Vad har du för övriga tankar om lättläst litteratur och litteratur återberättad som 
lättläst? 

 

Intervjufrågor till författaren Karin Tidbeck 

  
1. Hur ser du på om något eller några av dina verk skulle bli återberättade som lätt-

lästa versioner? 

2. Hur viktigt är ditt personliga språk och ordval ställt mot att göra din text till-
gänglig för fler läsare? 

3. Tror du att du skulle känna att det fortfarande var ditt verk fullt ut? 

4. Skulle du vilja vara delaktig i processen av att återberätta ditt verk eller skulle du 
vilja släppa kontrollen helt till återberättaren?  

5. Vad har du för övriga tankar kring lättläst litteratur och litteratur återberättad 
som lättläst?   
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Bilaga 2. Återberättarna Cecilia Davidsson och Johan Werk-
mästers svar 
 
De två återberättarna Cecilia Davidsson och Johan Werkmäster har svarat på frågor och 
här redovisas svaren med D vid Cecilia Davidssons svar och W vid Johan Werkmästers 
svar. 
  

1. Vad är viktigt för dig att tänka på när du tar dig an att återberätta ett klas-
siskt verk? 

D. Egentligen samma saker som med vilket verk som helst: att försöka förmedla ori-
ginalförfattarens intentioner, både innehållsmässigt och rent språkligt. LL-versionen ska 
vara en skönlitterär upplevelse, ett verk i sin egen rätt. 

W. Att det finns en bra grundberättelse, en intrig, som trots förenkling kan engagera och 
beröra läsare idag. 

2. Vad är svårast med att återberätta ett klassiskt verk? 

D. Det varierar från verk till verk, men bortsett från ålderdomliga uttryck som kanske 
inte ens används i språket i dag, har det självklart med det historiska avståndet att göra. 
Strindbergs Röda rummet var särskilt besvärligt eftersom den handlade om just en spe-
cifik tid och plats och att den knappast skrevs för framtiden. Jag upplevde luckor och 
behövde studera hur det såg ut i Stockholm på den tiden och vilka politiska frågor som 
var aktuella. Jag kände osäkerhet kring vissa uttryck. Dessutom är det en satirisk roman 
som tar upp dagsaktuella frågor och personer/förhållanden som det kan vara svårt att 
sätta sig in i och förstå vidden av utifrån en ”modern” horisont. Men det är självklart 
inte omöjligt! 

W. Det är olika från fall till fall. Vissa av de klassiska verk jag har återberättat – som 
Anna Karenina och Brott och straff – är ju väldigt omfångsrika i original. Då gäller det 
att stryka rejält, men ändå få berättelsen att hänga ihop och fungera utan alltför synliga 
skarvar. Ibland jämför jag mig med en regissör som filmatiserar en bok. Det gäller att 
välja ut de scener som berör en starkast och binda ihop dem till en fungerande helhet – i 
en annan genre. Jag anser att både när man återberättar och filmatiserar ett litterärt verk 
så arbetar man i en annan genre. 

3. Hur arbetar du för att behålla originalförfattarens berättarröst och språk? 

D. Jag försöker behålla vissa uttryck som jag upplever som typiska, eller en rytm, ett 
temperament. Oftast behövs det inte så mycket för att ett ord eller en viss formulering 
ska ”färga av sig” på texten och ange en viss ton. Det handlar ju om att kliva in i en 
språkvärld och när man vistas. Där blir man rätt medveten om vad som passar in och 
inte passar in.  

W. Innan jag börjar själva skrivandet ser jag till att jag är väl inläst på verket, ofta har 
jag läst det ett par gånger, så att jag liksom ”hör” författarens röst inom mig. Men jag 
lägger inte alltför stor vikt vid detta. De olika versionerna blir ändå så pass olika, intri-
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gen är det viktiga, röst och språk kommer i andra hand. Men det är klart att jag så långt 
det är möjligt försöker behålla originalets ton. 

 
4. Samlar du på dig bakgrundsinformation om författaren och verket eller tit-

tar du enbart på texten framför dig när du återberättar? 

D. Jag gör ingen research vad gäller författaren, men behöver ibland kolla upp saker i 
verket. Har precis avslutat Elin Wägners Norrtullsligan (som ska utkomma i augusti) 
och där finns några oklarheter, både rent innehållsmässigt och faktamässigt, som jag 
vände mig till en litteraturvetare (expert på Wägner) för att få svar eller resonera med. 
När det gällde Invandrarna tittade jag på Jan Troells film Nybyggarna för att se vad fil-
men har tagit fasta på. När jag arbetade med Körkarlen, som är rätt besvärligt berättar-
mässigt, tittade jag på stumfilmsversionen, som skiljer sig en del från originalet. I arbe-
tet med Röda rummet hade jag gärna tittat på Bengt Lagerkvists tv-serie, om jag bara 
hade lyckats få tag i den. Men jag var tvungen att kolla upp en hel del historiska fakta. 
Sedan är det inte alltid att jag använder mig av detta i själva LL-versionen, men JAG 
måste ju veta så mycket som möjligt för att inte missa något. 

W. Som doktor i litteraturvetenskap och med 35 års erfarenhet av att skriva litteraturkri-
tik har jag ofta en viss kunskap om de författare jag ska bearbeta, om inte tar jag gärna 
reda på lite mer. Men det är inte så att jag läser in mig på hela författarskapet.  Ibland 
har jag av en viss författare återberättat flera böcker som ingår i en serie, exempelvis 
Fogelströms Stad-romaner. Då gäller det förstås att ha koll på hur det går. Så att jag inte 
väljer att stryka en person som förefaller att vara en bigestalt i del två men som sen visar 
sig bli betydelsefull i del tre. 
 

5. Använder du dig av någon form av mätinstrument för att se om din färdiga 
version av verket är på rätt läsnivå? 

D. Nej. 

W. Nej, här går jag på erfarenhet och ren intuition. Dessutom får jag ovärderlig hjälp av 
redaktörerna på förlaget som lusläser mina texter och ser till att de hamnar på rätt svå-
righetsnivå. 
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6. Hur många klassiska verk har du återberättat? 

D. Av nedan får väl sex stycken räknas som klassiker.  
2008  Körkarlen, Selma Lagerlöf 
2009  Kvinnan som mötte en hund, Elsie Johansson 
2010 Mor gifter sig, Moa Martinson 
2010  Svart flicka/vit flicka, Joyce Carol Oates 
2011   Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Jonas Jonasson 
2012  Röda rummet, August Strindberg 
2013 Var det bra så? Lena Andersson 
2015 Utvandrarna, Vilhelm Moberg 
2016 Invandrarna, Vilhelm Moberg 
2018 Norrtullsligan, Elin Wägner 
 
W. Det beror på vad man räknar som en klassiker. Många skulle nog hävda att Sjöwall 
& Wahlöös kriminalromaner från 1960-talet är moderna klassiker. Så långt vill jag 
kanske inte gå. Däremot tycker jag att Fogelströms Stad-serie från samma period har 
nått klassikerstatus. Det är en smaksak. 
Hittills har jag gjort 43 LL-bearbetningar, 40 publicerade samt ytterligare tre färdig-
skrivna som kommer att publiceras i vår och höst. Av dessa skulle jag nog vilja kalla 21 
för klassiker, nämligen följande: 
Selma Lagerlöf, Julrosen och andra berättelser (1994) 
Bram Stoker, Dracula (1996) 
Per Anders Fogelström, Barn av sin stad (1997) 
Per Anders Fogelström, Minns du den stad (1998) 
Edgar Allan Poe, Den svarta katten (1998) 
Yasar Kemal, Låt tistlarna brinna! (1998) 
Per Anders Fogelström, I en förvandlad stad (1999) 
Ivar Lo-Johansson, Kungsgatan (2001) 
Imre Kertész, Mannen utan öde (2003) 
Alexandre Dumas, Kameliadamen (2003) 
Charles Dickens, Spöket i skåpet och andra hemska historier (2004) 
Leo Tolstoj, Anna Karenina (2004) 
Fjodor Dostojevskij, Brott och straff (2007) 
Charles Dickens, Spökhistorier vid jul (2009) 
Aristofanes, Sexstrejk nu! sa Lysistrate (2009) 
Émile Zola, Brottslig kärlek (2010) 
Charles Dickens, Lysande utsikter (2011) 
F Scott Fitzgerald, Den store Gatsby (2014) 
D H Lawrence, Lady Chatterleys älskare (2015) 
Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken (2016) 
Jane Austen, Emma (2018) 
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7. Vad skiljer sig mellan att återberätta ett klassiskt verk jämfört med ett ny-
skrivet? 

D. Se svaret på fråga 2! Jag (och alla läsare i dag) har förmodligen lättare att förstå tex-
ter som ligger nära vår tid. 

W. Inte särskilt mycket. Men en klassiker är ju äldre och kan i någon mån behöva mo-
derniseras. Den största skillnaden är dock att författarna till de klassiska verken i all-
mänhet är döda, jag behöver inte bry mig om vad de tycker. Men när jag återberättar 
romaner av exempelvis Guillou, Nesser och Lärn är jag medveten om att de sannolikt 
kommer att ha synpunkter på hur väl jag lyckats. Det är som om de under arbetets gång 
kikar över min axel och kollar vad jag gör. 
 

8. Finns det likheter med att översätta mellan olika språk och att återberätta 
litteratur? 

D. Jag är inte själv översättare, men jag kan föreställa mig att det finns vissa likheter. 
Att återberätta och att översatta handlar om att kliva in i en annan författares verk och 
språk, hålla sig trogen detta, men samtidigt arbeta fram ett självständigt verk. Det ska 
bli ett verk i sin egen rätt, samtidigt som originalförfattaren måste kännas igen. Det är 
en balansgång. 

W. Ja, det gör det nog. Men en översättares uppgift är ju att ligga så nära originalet som 
möjligt, på gott och ont. Om originalet är illa skrivet bör det återspeglas i översättningen 
men gör det sällan. Det ligger nog i översättarens natur att exempelvis förbättra språket. 
Vilket väl är förklaringen till att vissa svenska deckarförfattare som har förmågan att 
spinna en intrig men vars språk är ytterst mediokert kan nå stora framgångar i Tyskland, 
helt enkelt beroende på att översättningen är bättre än originalet. Som återberättare finns 
det ingen anledning att vidareförmedla eventuella brister. Min uppgift är att skapa en så 
bra berättelse som möjligt. 
 

9. Vad har du för övriga tankar om lättläst litteratur och litteratur återberät-
tad som lättläst? 

D. I dag fyller lättläst litteratur en viktig funktion, inte minst för nya svenskar som er-
bjuds en möjlighet att läsa ”riktig” litteratur och samtidigt ta del av svensk kultur/det 
svenska samhället. Skönlitteraturen blir en ingång till Sverige. Behovet av lättlästa 
böcker är stort även hos andra grupper (dyslektiker, äldre osv), men jag hoppas att de 
inte kommer att ersätta originalverken av något slags bekvämlighetsskäl, t ex i skolor 
där man försöker få unga människor att läsa. Å andra sidan tänker jag: det är väl bättre 
att en tonårskille, som aldrig skulle ha gett sig i kast med en 600-sidig roman av Vil-
helm Moberg, läser den lättlästa versionen än ingen version alls.  

W. 2005 gav jag ut en liten skrift med titeln Konsten att konversera en dam samt kons-
ten att skriva lätt. Där har jag samlat mina tankar om lättläst. Boken har några år på 
nacken men tankarna är i stort sett desamma. Den finns på de flesta bibliotek. 
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Bilaga 3. Författaren Karin Tidbecks svar 
1. Hur ser du på om något eller några av dina verk skulle bli återberättade 

som lättlästa versioner? 

Jag tycker att det skulle vara kul. Det känns viktigt att göra verk tillgängliga för alla 
läsare. Dock vet jag inte hur man skulle gå tillväga – just min fiktion handlar mycket 
om språk, särskilt en roman jag har skrivit, och risken är stor att många nyanser skulle 
gå förlorade. Men jag tror att det skulle vara ett spännande experiment att försöka. 

2. Hur viktigt är ditt personliga språk och ordval ställt mot att göra din text 
tillgänglig för fler läsare? 

Det är viktigt. Det är ju ändå jag som är författaren, och jag vill att min berättarröst ska 
komma fram.  

3. Tror du att du skulle känna att det fortfarande var ditt verk fullt ut? 

Nej, inte riktigt. Det är lite som en översättning till ett annat språk: översättaren gör en 
tolkning av texten, och då tillhör texten lite översättaren också.  

4. Skulle du vilja vara delaktig i processen av att återberätta ditt verk eller 
skulle du vilja släppa kontrollen helt till återberättaren?  

Jag skulle vilja vara delaktig i processen, i alla fall om det görs på ett språk jag själv 
talar. Jag skulle göra mig tillgänglig för återberättaren så att vi kunde komma överens 
om bästa möjliga ordval. Eftersom jag själv jobbat med att göra komplexa texter lättare 
att läsa, så tror jag att det skulle funka fint. 

5. Vad har du för övriga tankar kring lättläst litteratur och litteratur återbe-
rättad som lättläst?   

Att det är viktigt! Litteratur ska finnas till för alla. 
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Bilaga 4. Checklista för lättlästa texter126 
1. Skriv direkt till läsaren 
Tänk dig in i läsarens situation. 
Gör klart vad du har för syfte med texten. 
Utgå från läsarens perspektiv. 
Låt läsaren förstå varför hon ska läsa texten. 
Förutsätt inte att läsaren har förkunskaper. 
Sätt in texten i ett sammanhang. 
Gör läsaren intresserad. 
Tilltala läsaren direkt. 
Ge texten en tydlig – och personlig – avsändare. 
Se upp med man. 
Välj ord som läsaren förstår.  
 
2. Skriv kort 
Skriv korta texter med bara det viktigaste innehållet. 
 
3. Lyft fram budskapet 
Skriv det viktigast först. 
Formulera tydliga huvudrubriker och informativa underrubriker. 
Inled varje mening med en kärnmening. 
Punktlistor ger överblick. 
 
4. Lätta upp informationen 
Renodla innehållet. 
Se upp med substantiven. 
Undvik substantiverade verb. 
Slösa med verben. 
Undvik onödiga siffror. 
Hjälp läsarna att tolka siffrorna. 
Tabeller och diagram underlättar. 
 
5. Skriv aktivt 
Slösa med aktiva verb. 
 
6. Skriv konkret 
Välj konkreta ord. 
Ge exempel. 
Undvik underförstådda betydelser. 
Undvik dubbeltydigheter. 
Se upp med negationer. 
Varning för ironi. 
Men humor är förstås aldrig fel. 
Bildspråk – förstår läsaren det? 
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7. Ge texten en röd tråd 
Strukturera texten logiskt. 
Dela in i korta och logiska stycken. 
Se upp för tankehopp. 
Låt meningarna haka i varandra. 
Upprepa samma ord. 
Variera med pronomen eller närliggande ord. 
Ha många sambandsord. 
Visa orsak och verkan. 
 
8. Skriv lättlästa meningar 
Skriv rak ordföljd som utgångspunkt. 
Vänd på ordföljden för att förbättra flytet. 
Verbet ska komma tidigt. 
Håll ihop ord som hör ihop. 
Skriv fullständiga meningar. 
Skriv korta meningar, men inte för korta. 
Skapa läsrytm. 
Skriv ibland bara huvudsatser. 
 
9. Välj enkla ord 
Vardagsorden är lättast. 
Se upp med fackord. 
Skriv ut förkortningar. 
Förklara ordet. Lägg förklaringen i en ordlista. 
Undvik sammansättningar. 
Se upp med ovanliga talesätt. 
Undvik korta ord i rad. 
Undvik ord som liknar varandra. 
 
10. Låt formen lyfta fram texten 
Ge texten en enkel form med mycket luft. 
Ibland behövs frasanpassat radfall. 
Använd vanliga teckensnitt, stor stil och skarp kontrast. 
Många behöver bilder. 
Ibland behövs pictogram. 
 


