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1 Inledning 

Vad är egentligen en lättläst text? Denna fråga kan sägas vara något banal eftersom svaret på 

frågan hörs i ordets sammansättning. Med andra ord: alltså en text som är lätt att läsa. Vi ska 

dock snart märka att begreppet är mer komplicerat än så och bjuder på fler variationer än vad 

man kan tänka sig i första taget. 

 På webbplatsen Centrum för lättläst finns svar på vad man kallar ”vanliga frågor” och dessa 

vanliga frågor ger en fingervisning om tveksamheterna som finns kring lättlästa texter. Så för 

den skull har jag valt att författa en uppsats kring skillnaderna mellan ”vanliga” texter och 

lättlästa texter. Om man omarbetar en text från originalet till en lättläst version hur kommer 

texten att se ut då? Ger den en bättre eller sämre läsupplevelse än originalet och hur mycket 

lättare blir den egentligen? För att undersöka detta har jag använt mig av Jane Austens 

berömda roman Stolthet och fördom samt begreppen läsbarhet och textbindning. Dessa 

begrepp får i denna uppsats ge svar på frågan om texternas kvalitet. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka ett exemplar av en lättläst skönlitterär text och 

sedan utföra en komparativ studie med originalversionen av samma text, samt att se efter vad 

som försvinner i de lättlästa böcker jämfört med de vanliga böckerna, och vad det gör med 

texten och i förlängningen därmed också läsningen.  

• Hur har man valt att förkorta och förenkla texten i de lättlästa böckerna och vad gör 

det med texten? 

• Vad kan det ge för konsekvenser? 

 

 

1.2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
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I Monica Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter: en studie av elevers 

förståelse av olika textversioner från 2000 är syftet att ”undersöka huruvida lärobokstexter 

som bearbetats med de språkliga variablerna koherens – och då med fokus på kausalitet – 

samt röst ökar förståelsen hos såväl första- som andraspråksläsare i årskurs 7” (Reichenberg, 

2000, s.5). Reichenberg har i sin forskning undersökt två olika texter – en i ämnet historia och 

en i samhällskunskap, som hon sedan manipulerat för att undersöka vad som händer med 

elevernas läsförståelse. I den första versionen har texterna fått en ökad grad av kausalitet, den 

andra texten har fått en ökad del av röst och den tredje har bearbetats med både röst och 

kausalitet, detta för att undersöka vilken version av dessa tre som är särskilt gynnsam för 

elevers läsförståelse. För att undersöka läsförståelsen hos eleverna har sedan frågor kring 

texten delats ut. Reichenbergs slutsats, efter utförd undersökning, är följande: att tillföra röst 

och kausalitet till läroböckerna ökar elevernas läsförståelse och deras förmåga att inferera, 

d.v.s. att fylla ut textens tomrum. I avhandlingen behandlar även Reichenberg grundläggande 

begrepp inom språkforskningen samt forskning kring lärobokstexter. Ett av de begrepp som 

Reichenberg behandlar är läsbarhet. Enligt Reichenberg används begreppet för att beteckna 

egenskaper hos texter som har med dess lätt- eller svårlästhet att göra. Då min uppsats 

behandlar just detta ämne har jag valt att försöka applicera detta begrepp på mina båda texter 

och därifrån försöka nå något slags resultat gällande texternas kvalitet. Begreppet kvalitet byts 

alltså ut mot begreppet läsbarhet. Min uppgift blir således att undersöka de olika texternas 

läsbarhet. Reichenbergs (2000) forskning är dock alltså inriktad på lärobokstexter medan min 

undersökning är inriktad på skönlitterära sådana. Jag ser dock inget problem i detta då 

begreppet läsbarhet egentligen borde gå att applicera på i stort sett vilken genre av texter som 

helst. 

Förutom begreppet läsbarhet behandlar Reichenberg (2000) även begreppet inferens. Inferens 

kan även förklaras som att ”läsa mellan raderna”. Reichenberg menar att vilka inferenser som 

görs och hur texten kommer att förstås beror på läsarens bakgrundskunskap. I en text med 

mycket implicita kunskaper får en person som är duktig på att inferera ett försprång eftersom 

kunskapen är avhängig läsarens förkunskaper och erfarenheter. Reichenberg menar även att 

många svaga läsare har svårt att inferera när de läser en ny text. Detta beror på att de har svårt 

att integrera ny textinformation tillsammans med sina förkunskaper, troligtvis helt enkelt 

eftersom de inte vet hur man gör, vilket goda läsare däremot ofta gör. Därför gör de ingen 

koppling mellan textens innehåll och sina tidigare kunskaper i ämnet. Begreppet inferens 

anser jag är intressant i uppsatsens kontext och i jämförelsen mellan mina båda texter 
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eftersom utrymmet för inferens skiljer sig i texterna. Till exempel vad det gäller abstrakta ord 

som kräver en del utfyllnad av läsaren. Enligt Ahlén (2003) och Lundberg och Reichenberg 

(2008) bör dessa nämligen inte förekomma i lättlästa texter. 

Förutom detta har jag i analysen av de båda texterna valt att särskilt inrikta mig på 

textbindningen, det vill säga hur meningarna i texten hänger ihop. Marie Ericsson (2010) har 

skrivit en uppsats där hon liksom jag har jämfört olika texter. Skillnaden är att hon valt att 

jämföra endast lättlästa texter av olika slag medan jag valt att jämföra en lättläst text med en 

”vanlig text” och endast valt att inrikta mig på texter av skönlitterärt slag. De texter Ericsson 

använder sig av ingår alla i Centrum för lättlästs utbud, närmare bestämt tidningen 8 sidor, 

böcker från LL-förlaget samt samhällsinformation i form av broschyrer från LL-tjänsten. 

Syftet med uppsatsen är enligt Ericsson att analysera språket i de tre olika lättlästa texttyperna 

inom centrum för lättläst. Den största skillnaden mellan de olika texterna menar Ericsson är 

hur man använder det frasanpassade radfallet, bland samhällsinformationen används det 

genomgående medan det i tidningen 8 sidor inte används alls. Förutom detta menar Ericsson 

att det, efter undersökningen av olika lättläst texter, är tydligt att det finns ett koncept för hur 

en lättläst text bör vara utformad. Ericsson har i sin uppsats valt att använda sig av en 

teoretisk ram signerad Hellspong och Ledin (1997). Denna teori delar först och främst in 

texten i tre olika kategorier: sammanhanget eller kontexten, uppbygganden eller strukturen 

samt framställningssättet eller strukturen. Ericsson (2010) har här, liksom jag, valt att 

koncentrera sig på den andra kategorin: uppbyggnad eller struktur. Denna kategori är i sin tur 

uppdelad i tre delar: textuell struktur (form), ideationell struktur (innehåll) och interpersonell 

struktur (relationen till läsaren). Bland dessa tre har Ericsson (2010) valt att göra ytterligare en 

avgränsning nämligen den textuella strukturen som även den är indelad i tre delar: 

lexikogrammatik (ord och meningar), textbindning (hur meningarna förenar sig med 

varandra) samt komposition (hur texten bygger upp sin helhet). Av dessa tre har jag alltså valt 

att inrikta mig på textbindningen eftersom just denna kategori i lättlästa texter ofta kan vara 

bristfällig om texten endast består av korta meningar som gör texten ”hackig”. Något som till 

exempel Lundberg och Reichenberg (2008) exemplifierar som något som tar ned läsbarheten 

(se 2.1). 

I bilaga 2 har jag räknat ut textens så kallade LIX-värde. LIX står för läsbarhetsindex och är 

en formel som används för att värdera en texts svårighetsgrad. Enligt Lundberg och 

Reichenberg (2008) är detta Sveriges mest kända läsbarhetsformel. Detta betyder dock inte att 

den fått vara utan kritik. Exempel på kritik mot LIX är bland annat att ord kan vara svåra fast 
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att de är korta då LIX främst inriktar sig på de långa orden som de svåra. Dessutom finns inte 

försvårande omständigheter som långt avstånd mellan subjekt och predikat i meningarna 

medräknat i LIX-värdet. Detta kan till exempel bero på att det förekommer många och långa 

bestämningar eller adjektiv före subjektet eller predikatet i meningen. Trots denna kritik är 

alltså uträkning av LIX-värdet en flitigt använd metod för att bestämma en texts 

svårighetsgrad i Sverige. Lundberg och Reichenberg (2008) menar också att vissa saker är 

svårt att mäta med läsbarhetsformler och skulle troligtvis även ge ett felaktigt resultat om man 

gjorde det. Hur som helst har jag ändå använt denna formel för att ytterligare 

svårighetsbestämma mina två texter främst eftersom den trots kritiken är Sveriges mest 

använda. 

 

1.3  Material och Metod 

I denna komparativa studie är det undersökta materialet Jane Austens Stolthet och fördom, 

utgiven första gången i Sverige 1920. Då mitt syfte var att undersöka lättlästa böcker valde 

jag ett originalexemplar och ett lättläst exemplar. Eftersom undersökningen på C-nivå kräver 

en djupare analys, valde jag att avgränsa mig till ett kapitel av varje bok för att göra 

arbetsbördan rimlig. Jag valde kapitel tre i de båda böckerna främst eftersom detta kapitel väl 

representerar originalromanen vad det gäller variationen mellan löpande text och dialog. 

Eftersom det lättlästa exemplaret är kraftigt nedkortat överensstämmer dock handlingen i de 

båda kapitlen inte riktigt, det vill säga man har i det lättlästa kapitlet kommit längre i 

handlingen än i originalkapitlet. Detta ser jag däremot inte som ett problem eftersom 

undersökningens fokus ligger på textens utseende och inte på handlingen. I resultatet har jag 

däremot valt ut en del ur de båda böckerna där man befinner sig på samma ställe i handlingen 

för att utförligt jämföra och visa texternas skillnader sida vid sida. 

Angående metoden har jag i analysen av de båda exemplaren gått ner på ordnivå (se bilaga) 

för att sedan jämföra de båda vad gäller den teoretiska bakgrunden läsbarheten. Exempel på 

vad som jämförts är förekomsten av långa ord, satskonnektorer, abstrakta ord, huvudsatser 

och bisatser. Dessa har alltså räknats i de båda texterna för att sedan jämföras och värderas.  

Angående ”logiska ord” eller satskonnektorer, kan de förklaras som ord som binder ihop 

meningar och satser, även kallade konjunktioner. Exempel på konjunktioner kan vara: och, 

samt, men, för, fast (Bolander, 2005). I begreppet satskonnektor, kan ”konnektor” även 
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jämföras med engelskans ”connect”, som ju betyder ungefär ”ansluta”, sätter man sedan ihop 

ordet ”sats” och ”konnektor” till ett sammansatt ord bli betydelsen tydlig. 

 

 

2. Bakgrund 

 2.1 Vad är en lättläst bok? 

Enligt Birgitta Ahlén i Vem behöver lättlästa böcker och vad är en lättläst bok? (2003) är det 

relativt svårt att definiera vad som är en lättläst bok eftersom det finns olika synpunkter kring 

just detta. Trots det har hon sammanställt en lista med punkter som enligt henne många 

forskare skulle ställa sig bakom: 

• Stilstorleken – gärna stor tydlig stil (LL-förlaget säger 14 punkter) och ett bra 
”rent” typsnitt. 

• Radavståndet – gärna dubbelt radavstånd. 

• Textmassans uppdelning – tydlig kapitelindelning, illustrationer, luftig 
sidlayout, marginaler, frassättning. 

• Textmassans omfång – korta kapitel, genomtänkt kapitelindelning. 

• Meningarna – inga krångliga meningar utan huvudsatser med få bisatser 

• Bildmaterialet – många illustrationer. Man diskuterar om teckningar eller foton 
är bäst. Många tycker att det blir tydligare med foton… 

• Ordvalet – korta och enkla ord; en läsbarhetsgräns anses gå vid 6-7 bokstäver. 

• Abstrakta ord och begrepp – förklaras bäst i sitt textsammanhang. 

• Handlingen – rak handling och gärna mycket dialog. 

• Fängslande ämne – man vill gärna känna igen sig eller läsa om ett faktaområde 
som intresserar (Ahlén, 2003, s.192-193). 

• Innehållet – bör vara intresseväckande för åldersgruppen. 

• Antalet personer – endast ett mindre antal. 

Enligt Ahlén bör alltså lättlästa texter ha en stor stilstorlek. Möjligen kan detta bero på att 

bokstäverna bör vara lätta att se för att förenkla avkodningen, som är den första 
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grundläggande fasen i läsningen. Med ett rent typsnitt menas antagligen en text där 

bokstäverna ser ut som man är van att se dem, det vill säga textade och ej skrivna med den 

mer ”snirkliga” så kallade skrivstilen. Inom typografin kallas dessa typsnitt även linjärer eller 

grotesker (NE.se). En text som inte är skriven med ett så kallat rent typsnitt kan, för till 

exempel en person med dyslexi, säkerligen smälta samman och bli svårläst. 

En annan rent grafisk faktor gäller radavståndet, som av Ahlén (2003) rekommenderas som 

dubbelt. Ett för litet radavstånd kan säkerligen ge samma effekt för en svag läsare som jag 

angett med typsnittet ovan. Dessutom ger ett stort, tydligt typsnitt och ett brett radavstånd ett 

luftigare intryck, vilket bidrar till textsidans layout och helhetsintryck. Inom kategorin 

”textmassans uppdelning” ingår även kapitelindelning, marginaler och frassättning. En tydlig 

kapitelindelning kan till exempel liksom mitt lättlästa exemplar av Stolthet och fördom ha 

kapitel med en titel som avslöjar kapitlets huvudhandling. En kortfattad titel kan ge en 

förförståelse åt läsaren, som då lättare följer med i texten eftersom han eller hon på förhand 

vet vad den ska handla om. 

 Marginaler är troligtvis till för ögat. Det vill säga, de bidrar med ett konsekvent utseende och 

att det blir lättare att följa raderna med ögonrörelserna från höger till vänster för att sedan byta 

rad (och hitta rätt rad) och upprepa rörelsen. Fördelarna med frassättning har troligtvis 

ungefär samma syfte som marginaler. Med frassättning menas ungefär en mening eller sats 

per rad. Egentligen kan man tycka att frassättning borde förekomma även inom texter som 

inte räknas som lättlästa eftersom de till viss del (till exempel i de fall när ett kommatecken 

placeras innan ny rad) tillför logik till texten. 

Angående omfånget, torde det vara naturligt att vad som anses vara en lättare text också är en 

kortare text. Just det kapitlet av den roman jag valt att jämföra är inte heller särskilt långt, men 

det är i och för sig inte originalkapitlet heller, 4,5 respektive 5 sidor. Skillnaden i längd är 

lättare att urskilja om man ser till hela romanen där den lättlästa ligger på 143 sidor och 

originalet på 298 sidor. 

Vidare bör enligt Ahlén (2003) en lättläst text innehålla enkla meningar. Vad som beskrivs 

som enkla meningar är meningar utan bisatser och alltså med bara en huvudsats. I övrigt är 

även meningar utan huvudsats något man, enligt Ahlén (2003), bör undvika. Att meningar 

utan huvudsats kan anses som svåra kan vara förståeligt, eftersom de saknar subjekt och 

predikat, alltså vad som händer eller görs och vem som gör det. Att en mening utan bisats 

skulle var lättare kan dock diskuteras, till exempel rekommenderar Lundberg och 
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Reichenberg (2008) nedan omväxlande korta och långa meningar, vilket i och för sig inte 

behöver betyda att de långa meningarna ska innehålla en bisats.  

Som nästa punkt på Ahléns (2003) lista står bildmaterialet. Man kan emellertid ifrågasätta om 

en roman för vuxna eller ungdomar som Stolthet och fördom behöver innehålla ett sådant. 

Dessutom innehåller den lättlästa varianten inte heller några bilder, vilket går att tolka som att 

den som bearbetat texten till lättläst instämmer. Dock står den med i listan som om att bilder 

vore något självklart och därmed också extra viktigt för förståelsen av texten. Denna punkt är 

troligtvis mer legitim när det gäller barnböcker, då en bild säkerligen kan komplettera 

handlingen i texten mycket väl. 

Ordvalet i en lättläst text är också viktigt, något som jag inte tänker ifrågasätta. Däremot är 

det som Lundberg och Reichenberg (2008) skriver inte alltid säkert att de korta orden är 

lättare än de långa orden, vilket man även kan komma med otaliga exempel på, till exempel 

korta abstrakta ord mot långa mer konkreta. Däremot kan det tänkas, när det gäller den 

grundläggande avkodningen, att långa ord är svårare. 

Nästa punkt behandlar just de abstrakta orden samt hur de bäst förklaras i sitt sammanhang. 

Inte heller detta är något jag har för avsikt att ifrågasätta, abstrakta ord är svårare att förklara 

än konkreta och förståelsen av abstrakta ord (se 2.2) är något som kräver erfarenhet. Ett 

exempel på ett abstrakt begrepp kan vara ilska och för att bäst förstå detta bör man själv 

någon gång ha känt ilska över något. 

Nu kommer vi till de sista punkterna som berör innehållet och handlingen som bör vara 

fängslande och anpassat till den som ska läsa texten. Detta är dock mycket individuellt och 

något som man får förutsätta, det vill säga att man kan ta för givet att läsaren har valt en bok 

som intresserar honom eller henne när denne har bestämt sig för att läsa något. Detta betyder 

dock inte att handlingen inte är viktig för läsupplevelsen tvärtom är det något av det mest 

grundläggande. 

En punkt som säkerligen inte ska underskattas men som även är svår att styra eftersom en 

reducering skulle kunna förändra handlingen, är antalet personer i berättelsen. I just Stolthet 

och fördom, den lättlästa versionen, som innehåller ett större antal karaktärer finns bland 

romanens första sidor en uppräkning av karaktärerna med deras mest framträdande drag och 

relationer till varandra. 
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Näst sista punkten i Ahléns (2003) punktlista behandlar även den handlingen, närmare 

bestämt att den ska vara rak och innehålla mycket dialog. Med ”rak” menas antagligen att den 

ska följa en kronologisk ordning och att samma personer ska fokaliseras berättelsen igenom. 

Dessutom rekommenderas en stor del av texten vara dialog. Anledningarna till att dialog 

underlättar förståelsen av texten kan vara att det ger den en ökad grad av röst. I den lättlästa 

versionen av min roman finns det dock redan en stor andel av röst, nämligen berättar- eller 

författarröst som bland andra Lundberg och Reichenberg (2008) rekommenderar nedan. För 

övrigt liknar deras lista till stor del Ahléns (2003) med vissa undantag nämligen: att en text 

bör innehålla satskonnektorer, att den innehåller omväxlande korta och långa meningar samt 

att den bör undvika passiv form. 

 Lättlästa texter för Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2008): 

• är inte särskilt långa 

• har ett personligt tilltal, d.v.s. en författarröst 
• innehåller omväxlande korta och långa meningar 

• innehåller satskonnektorer 
• undviker långa substantiv 

• undviker främmande ord 
• innehåller tydligt förklarade orsakssamband 
• undviker passiv form 

• undviker abstrakta begrepp 
• använder praktiska exempel (s.8) 

Att en lättläst text, till att börja med, inte är särskilt lång är alltså något elementärt och något 

som både Ahlén och Lundberg och Reichenberg är överens om. Att texten däremot bör ha ett 

personligt tilltal verkar vara något som Monica Reichenberg vill trycka särskilt på. I hennes 

avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000) (se även 1.2) är detta centralt. För att 

öka elevernas läsförståelse av läroböckerna hon använt sig av i sin undersökning, har hon 

nämligen manipulerat texterna och tillsatt mer röst. Reichenberg fann även att detta var något 

som faktiskt ökade läsförståelsen hos eleverna i undersökning, varför man förstår att den är en 

del av hennes punklista. 

Nästa punkt rekommenderar att en lättläst text ska innehålla satskonnektorer, det vill säga 

konjunktioner som binder ihop satser. Lundberg och Reichenberg (2008) beskriver dessa som 

något som skapar sammanhang i texten och som går förlorat om konnektorerna inte finns med 

och binder ihop meningarna. 
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Nästa punkt som är unik i jämförelse med Ahléns lista är att texten inte bör innehålla passiv 

form, det vill säga att verben eller predikaten står i passiv form. Exempel på detta kan vara att 

det står att maten äts upp istället för att Lisa äter upp maten vilket är aktiv form. 

3. Resultat 

3.1  Stolthet och fördom – originalet 

Originaltexten innehåller 1568 ord (se bilaga1), av de orden är 109 stycken långa ord, alltså 

ord över sju bokstäver. Enligt både Ahlén (2003) och Lundberg och Reichenberg (2008) är 

många långa ord en faktor som gör att en text blir svårare att läsa eller har lägre läsbarhet 

(Reichenberg, 2000). Vad som däremot är så kallade” främmande” ord som Lundberg och 

Reichenberg (2008) har med i sin punktlista (se 2.1) torde vara individuellt. Troligtvis finns 

det även långa ord, som även en person som av någon anledning har svårt att läsa, inte har 

några svårigheter med.  

I originaltexten fanns det (se Bilaga 1) 102 stycken satskonnektorer eller ”logiska” ord. 

Anledningen till att jag även valt att kalla dem logiska ord ovan och i tabellen i bilaga 1, är att 

det är just det som de kan sägas bidra med, logik. Reichenberg och Lundberg (2008) menar att 

om man tar bort dessa satskonnektorer blir meningarna kortare och liksom staplade på 

varandra, vilket gör att texten blir ”hackig” och förlorar sin rytm. Därmed blir den mer 

svårläst, eftersom texten till stor del, genom förlusten av satskonnektorer förlorar sitt 

sammanhang. Alltså är långa meningar inte alltid sämre när det gäller läsbarheten 

(Reichenberg, 2000). Vad gäller originaltexten av Stolthet och fördom innehåller den en 

relativt stor del satskonnektorer som bidrar till dess läsbarhet. Här kommer även Ericssons 

(2010) begrepp textbindning in eftersom dessa satskonnektorer binder ihop texten. En annat 

språkligt begrepp som behandlar detta är textens tema. 

Originaltexten innehåller dessutom 111 abstrakta ord. De abstrakta orden kan förklaras som 

begrepp eller saker som inte går att peka på, som till exempel känslor. Dessa ord kan även 

vara svåra att förklara för någon som inte vet vad de innebär. Då Stolthet och fördom främst 

vänder sig till vuxna eller ungdomar och inte barn, är däremot möjligheten större att läsaren 

förstår även de abstrakta orden, eftersom förståelsen av många abstrakta ord kommer med 

livserfarenhet och att man varit med när begreppen satts i en fysisk kontext (Lundberg och 

Reichenberg, 2008). Rent allmänt skulle man dock kunna konstatera att originaltextens 

läsbarhet (Reichenberg, 2000) minskas av förekomsten av de abstrakta orden, eftersom att de 
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har att göra med erfarenhet och ligger bortom själva avkodningen av texten. De abstrakta 

orden har istället att göra med läsförståelse och ordförståelse, vilket är mer komplicerat än 

själva kunskapen att kunna läsa. 

Antalet meningar med både huvudsats och bisats i den aktuella texten beräknas till 55. Om 

detta antal försvårar eller förenklar läsningen är dock svårt att avgöra med tanke på 

diskussionen om satskonnektorer ovan. Det totala antalet meningar i texten är 85 stycken, att 

55 av dessa har både huvudsats och bisats gör att vi förstår att en stor del av meningarna i 

texten är långa meningar:  

En inbjudning till middag avsändes kort därpå, och mrs Bennet hade redan tänkt ut de rätter som 

skulle pryda hennes bord, då ett svar kom som gjorde att det hela måste uppskjutas (1995, s. 12). 

 

Trots att dessa meningar enligt Lundberg och Reichenberg (2008) troligtvis ger mer 

sammanhang än vad meningarna skulle göra om de var uppdelade kan det möjligtvis ändå 

göra att texten känns tyngre. Om man jämför en text med enbart korta meningar med en med 

långa meningar, är det troligt att den senare känns tyngre eftersom texten tycks vara tätare. 

Om man ger texten med huvudsatser och bisatser till en person med koncentrationssvårigheter 

kommer denna person troligtvis till en början att uppleva den som mer tröttsam att läsa än en 

lättläst text.  

Trots att det bara skiljer en halv sida mellan originaltexten och den lättlästa texten står det 

klart att den förra innehåller mer text. Detta för att textstorleken är liten, troligtvis runt tio 

punkter i storlek. Detta innebär också att sidorna rymmer mer text. En textsida med mycket 

text och med små bokstäver kan vara svår att läsa även för dem som inte har problem med 

läsningen i vanliga fall, varför det tveklöst tar ner läsbarheten (Reichenberg, 2000). Skulle 

man däremot förstora texten i romanen skulle den troligtvis kräva dubbelt så många sidor, och 

romanen skulle därmed bli betydligt tjockare. I Ahléns (2003) punktlista ovan (se 2.1) 

rekommenderar hon för en text som är lättare att läsa bl.a. luftig layout, stor stilstorlek och 

dubbelt radavstånd - samtliga lyser med sin frånvaro i originaltexten. 

Om man istället ser till textens innehåll, innehåller texten till att börja med ett stort antal 

personer i handlingen. Eftersom att Ahlén (2003) rekommenderar att handlingen endast får 

innehålla ett litet antal personer, drar detta ner läsbarheten (Reichenberg, 2000). I handlingen i 
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det undersökta kapitlet förekommer dessutom uppräkningar av personer som sedan inte finns 

med bland personer som förekommer i handlingen – möjligen en källa till förvirring: 

Först bjöd han upp miss Lucas. (…) Den tredje dansade han med miss King, den fjärde med 

Maria Lucas, den femte med Jane igen och den sjätte med Lizzy, och le boulanger med…(1995, 

s. 15) 

Ahléns punktlista innehåller dessutom flera punkter som rekommenderar att textens handling 

bör vara meningsfull och intressant för läsaren, detta är dock något som är högst individuellt 

och inte heller går att mäta i den här undersökningen, även om det inte går att förneka att det 

sannolikt spelar roll för läsningen. 

Tolkningen av LIX-värdet visade på siffran 25, 4 vilket något förvånande, liksom att den 

lättlästa texten ligger under 30 vilket motsvarar svårighetsgraden av en barnbok (se bilaga 2). 

Anledningen till att detta är förvånande är att man, efter att ha jämfört de två texterna, kan 

konstatera att originaltexten är en relativt svår text att läsa. 

 

3.2  Stolthet och fördom – den lättlästa 

Den lättlästa versionen av Stolthet och fördom innehåller totalt 816 ord. Dessa ord är 

uppdelade på 4,5 sidor och 82 meningar. Av dessa ord är 14 långa ord, alltså ord över 7 

bokstäver (se bilaga 1). 

Om man dividerar antalet sidor med antalet ord får man resultatet 181, 3, vilket betyder att 

varje sida innehåller cirka 181 ord. Ahléns punktlista för vad som är en lättläst text 

rekommenderar en luftig layout vilket man förstår att den lättlästa texten har om man jämför 

med originaltexten som innehåller cirka 314 ord per sida. Dessutom följer texten 

anvisningarna angående stilstorleken som motsvarar cirka 14 punkter. Så långt är allting väl, 

men om man istället ser till Lundberg och Reichenbergs (2008) punktlista angående vad en 

lättläst text bör innehålla samt inte innehålla kan man se vissa avvikelser. Den lättlästa texten 

består nämligen till stor del av så kallade stackatomeningar eller korta meningar utan bisats 

och satskonnektorer: 

Nästa morgon kom ett telegram där det stod att Jane var sjuk. Lizzy blev upprörd. Det var fru 

Bennets fel! När Jane hade ridit till Netherfield Park hade hon blivit kall och blöt av regnet. Nu 

låg hon till sängs med feber och hosta. ( 2008, s. 19). 
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 Om man jämför den lättlästa versionen med originalet kan man förstå att texten innehåller 

många och korta meningar eftersom originaltexten innehåller ett relativt stort antal ord men 

endast tre meningar mer än den lättlästa versionen av texten (se bilaga 1). Den lättlästa texten 

innehåller dessutom endast 32 meningar med satskonnektorer som till exempel och eller men, 

av totalt 82 meningar. Enligt Lundberg och Reichenberg (2008) kan detta medföra att läsaren 

tappar textens sammanhang (se 2.2). Detta medför även att texten tappar logik och därmed 

även i läsbarhet (Reichenberg, 2000). 

Lundberg och Reichenbergs (2008) lista ovan innehåller dessutom punkten ”innehåller 

omväxlande långa och korta meningar”. Efter att ha räknat orden i den lättlästa texten går det 

att konstatera att textens alla meningar är ungefär lika långa, cirka 9 ord och att nästan varje 

textrad består av en mening. Texten innehåller alltså så kallad frassättning: 

 Detta gjorde inte herr Bennet klokare, 

 Men fru Bennet nickade belåtet åt sig själv. 

 Att Jane försökte protestera hjälpte inte, 

 hon fick lov att ta hästen. 

Det dröjde inte länge förrän regnet öste ner (2008, s. 19). 

 

I ovanstående citat har jag avbildat texten så som den står i romanen genom att byta rad på 

samma ställe som man gjort i den lättlästa texten. Lundberg och Reichenberg menar att detta 

gör intrång på textens rytm och att ”en bra text har rytm”. En text med lika långa meningar 

och med bara en huvudsats blir mer informationstät än en text med varierande meningslängd. 

En text med endast så kallad viktig information som för handlingen framåt utan att läsarens 

hjärna kan vila i till exempel miljö- eller personbeskrivningar emellanåt, kan troligtvis kännas 

tung att läsa. Dessutom, eftersom romanen i fråga främst riktar sig till vuxna och ungdomar, 

kan dessa korta meningar, även om det säkerligen kan öka textens tillgänglighet på grund av 

dess lätta utseende, få romanen att mer likna en barnbok och därmed kännas nedvärderande. 

Angående förekomsten av så kallade abstrakta ord i texten, är dessa relativt få, cirka 25 

stycken. Detta följer både Ahléns (2003) och Lundberg och Reichenbergs (2008) anvisningar 

kring hur en lättläst text bör vara utformad. Som jag nämnde ovan (se 2.2) har dessa ord, som 

även är svårare att förklara än andra mer konkreta ord, i större grad att göra med erfarenhet. 
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Däremot behöver inte detta vara ett problem eftersom att texten vänder sig till en äldre 

läsekrets, även om ett stort antal abstrakta ord i en text troligtvis i allmänhet minskar 

läsbarheten (Reichenberg, 2000). 

Antalet långa ord i texten är alltså 14 av totalt 816 ord (se bilaga1), alltså ett ganska litet antal. 

När man skriver om en text till lättläst kan man troligtvis inte byta ut alla ord över sju 

bokstäver till andra kortare ord, det skulle förändra textens innehåll och handling. I det här 

exemplet har man alltså valt att lämna 14 av dessa långa ord, till exempel namn på orter och 

så vidare. Originaltexten innehåller dock 109 stycken långa ord. Att texten endast innehåller 

ett litet antal långa ord bidrar alltså till dess läsbarhet (Reichenberg, 2000) 

Slutligen har jag även räknat ur textens LIX-värde för att ytterligare försöka 

svårighetsbedöma texten. Enligt beräkningarna ligger värdet på 11,7, vilket motsvarar värdet 

av en mycket enkel text då värdet för en barnbok ligger på runt 30 (se bilaga 2). 

 

3.3 Likheter och skillnader  

Skillnaderna mellan de båda två texterna är många framför allt eftersom den lättlästa texten är 

kraftigt omarbetad (se citaten nedan). Till att börja med skiljer det cirka 750 ord i de två 

kapitlen, däremot skiljer det bara en halv sida dem emellan, som dessa ord är uppdelade på. 

Som jag tidigare nämnt är skillnaden i antalet meningar inte särskilt stor, 85 mot 82 stycken. 

Originalet har flest, men det är ändå anmärkningsvärt att skillnaden är så liten trots att det 

skiljer ett så stort antal ord. Detta talar för, som jag tidigare nämnt (se 2.2), att meningarna i 

den lättlästa versionen är kortare. En annan anmärkningsvärd skillnad är antalet långa ord. 

Originalet har 102 sådana ord medan den lättlästa endast har 14. I båda de punklistor i 2.1 

signerade Ahlén (2003) och Lundberg och Reichenberg (2008) beskrivs, med varierande 

benämning, långa ord som något som bör undvikas för att en text ska räknas som lättläst. 

Därför, med tanke på den mindre siffran långa ord i den lättlästa varianten, är det uppenbart 

att detta är något som man i bearbetning av romanen tagit hänsyn till. 

Antalet satskonnektorer i de båda texterna skiljer sig också, 102 i originalet och 32 i den 

lättlästa versionen. Dock kan man i det närmaste, om man ska tro Lundberg och Reichenberg 

(2008), önska att situationen var den motsatta. Enligt dessa forskare är nämligen (se 1.3, 2.1, 

3.2) satskonnektorerna viktiga för att läsaren ska se sammanhanget texten. 
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Abstrakta ord är en annan kategori som skiljer sig mellan de båda texterna. Originalet 

innehåller 111 stycken medan den lättlästa texten endast innehåller 25. Om antalet abstrakta 

ord i den lättlästa texten vore högre skulle det märkbart dra ner läsbarheten eftersom abstrakta 

ord liksom långa ord är något som man bör undvika så långt det går i en lättläst text. Helt 

enkelt eftersom abstrakta ord ofta är svåra ord. 

Av originaltextens 85 meningar har 55 både huvudsats och bisats. Den lättlästa texten har 

endast 23 meningar av 82 som innehåller både huvudsats och bisats. Så gott som resten har 

alltså bara huvudsats. Detta bidrar till den lättlästa textens så kallade stackatomeningar. 

Dessutom skiljer sig texterna åt vad det gäller det rent grafiska. Den lättlästa textens 

stilstorlek ligger troligtvis på 14 punkter, som det rekommenderas, medan originaltexten har 

så liten storlek som cirka 10 punkter. Dessutom skiljer sig radavståndet. Den lättlästa texten är 

vad man kan kalla ”luftig” medan originalet har vanligt radavstånd vilket gör texten ”tätare”. 

I övrigt är det värt att lägga märke till att romanen har ett engelskt ursprung, vilket gör att till 

exempel engelska titlar och namn på platser och personer förekommer. Dessa finns dessutom 

kvar i den lättlästa versionen. Om detta är framgångsrikt eller inte kan diskuteras, troligtvis är 

det ju så att en person som har svårigheter att läsa på svenska språket har ytterligare problem 

med det engelska. Dock har titeln mr och mrs ändrats om till herr och fru (se citat nedan). 

Romanens huvudperson Elisabet benämns som just Elisabet originalromanen igenom, 

förutom möjligen i dialog, i den lättlästa versionen däremot har hon konsekvent ändrat namn 

till Lizzy. Nedan följer ett citat ur vardera roman samt på samma plats i handlingen för att 

ytterligare visa på skillnaderna texterna emellan: 

 - Kan jag få vagnen? Frågade Jane. 

- Nej, kära barn, det är bäst att du rider. Det ser ut som det skulle bli regn och då måste du stanna 
över  natten. 

- Det skulle väl vara härligt, sade Elisabet. Bara man kunde vara säker på att de inte erbjuder sig 
att skjutsa henne hem. 

- Nåja, herrarna måste ha mr Bingleys vagn för att fara till Meryton, och Hursts har inga hästar 
till sin. 

- Jag skulle mycket hellre vilja åka. 

- Men kära barn, pappa kan inte avvara hästarna, det är jag säker på. Man behöver dem för 
jordbruket, förstår du. 

- Man behöver dem för jordbruket mycket oftare än jag får använda dem. 

- Men om du får använda dem i dag, sade Elisabet, så är ju mammas önskan uppfylld. 
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Mr Bennet förklarade att hästarna var upptagna och därmed jämnt. Jane var därför tvungen att 
rida och hennes mor följde henne till dörren med många vänliga spådomar om fult väder. 
Hennes förhoppningar gick i uppfyllelse, Jane hade inte varit länge på väg förrän det började 
regna häftigt. Hennes systrar var oroliga för henne men modern var förtjust. Regnet fortsatte 
hela aftonen utan uppehåll, Jane kunde säkert inte komma tillbaka. 

- Det var verkligen en god idé av mig! Sade mrs Bennet mer än en gång som om det var hon 
som hade framkallat regnet. Inte förrän morgonen därpå kom hon dock underfund med hela 
framgången med planen (1995, s. 29-30). 

  … 
 

-Det är långt till Netherfield Park, får jag ta vagnen? Frågade Jane. 

 

-Ja, visst, svarade herr Bennet. 

 

-Nej, det går inte, sa fru Bennet. Du behöver din vagn idag. 

 

-Gör jag? Frågade han förvirrat? 

 

-Ja, sa hans fru. Jane får rida till Netherfield Park. Det ser ut som om det ska bli regn. Herr 
Bennet såg ut genom fönstret, himlen var blå. Han såg på sin fru. Även om han hade varit gift 
med henne länge kunde hon fortfarande vara som en gåta för honom. 

 

-Om det nu blir regn borde väl  Jane ta vagnen? Frågade han. 

 

-Om det blir regn måste Jane stanna över natten, fortsatte fru Bennet. Detta gjorde inte herr 
Bennet klokare, men fru Bennet nickade belåtet åt sig själv. Att Jane försökte protestera hjälpte 
inte, hon fick lov att ta hästen. Det dröjde inte länge förrän regnet öste ner. 

 

Lizzy tyckte att hennes mamma var tokig som gjorde vad som helst för att få sina döttrar gifta. 
Men fru Bennet var nöjd där hon stod vid fönstret och tittade ut. 

 

-Nu måste Jane stanna över natten, sa hon. Precis som jag ville. Charles kommer aldrig att låta 
Jane rida hem när det regnar så här mycket. Nästa morgon kom ett telegram där det stod att Jane 
var sjuk (2008, s. 18-19). 

 

Till att börja med blir det tydligt efter att ha läst och jämfört citaten att handlingen så smått ha 

ändrats. I originaltexten verkar alla vilja att Jane ska sova över hos mr Bingley medan det i 

den lättlästa vinklats så att det verkar som att det bara är fru Bennet som vill detta. Varför man 
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har bearbetat texten på detta vis verkar besynnerligt eftersom att en situation som den första 

inte borde göra texten svårare. Dessutom tycks Lizzy i den lättlästa versionen inte tycka om 

moderns idé medan hon i originalet i högre grad samtycker med henne. Kanske är det här ett 

spår av bearbetaren av texten och dennes tolkning av den. 

För det andra har de gammalmodiga uttrycken rensats bort. Troligtvis gör detta texten enklare 

men på bekostnad av att man förlorar känslan av tiden då romanen är skriven och författarens 

språk. 

Likheten i citaten emellan är att denna situation får ta ungefär lika lång plats i den lättlästa 

romanen som originalet även om texterna i övrigt skiljer sig åt. Monica Reichenberg (2000) 

behandlar i sin avhandling även begreppet inferens, förmågan att fylla tomrummen med 

handling eller att förstå vad som händer även om det inte skrivs ut. I det lättlästa citatet står 

det skrivet svart på vitt att ridningen i regnet gjort henne sjuk, medan detta i originalromanen 

förstås av citatets sista mening ovan samt att man efteråt får läsa brevet som Jane skickat till 

familjen. För att läsa originalromanen behöver man alltså dessutom klara av att inferera (se 

1.2). 

Hennes systrar var oroliga       Lizzy tyckte att hennes mamma 

 för henne men modern var   var tokig som gjorde vad som helst 

förtjust (1995, s. 19).   för att få sina döttrar gifta. 

     Men fru Bennet var nöjd där hon  

    stod vid fönstret och tittade ut (1995, s. 29-30). 

  

 
Vad som blir tydligt i jämförelsen mellan dessa två meningar ur de båda versionerna av 

romanen, är först och främst att den mening som i originalet endast består av en mening med 

10 ord, i den lättlästa versionen är uppdelad på två meningar med totalt 31 ord. Frågan som är 

värd att ställa i detta fall är egentligen vilken mening som är generellt lättast samt vilken som 

är lättast att förstå. I originalet ryms ju handlingen inom endast en mening och längd är ju, när 

det gäller lättlästa texter generellt inget positivt. Just denna mening borde inte heller vara 

särskilt svår att förstå eftersom samtliga ord i meningen är vanligt förekommande ord som de 

flesta troligtvis förstår (förutom möjligen förtjust som är något gammalmodigt i 

sammanhanget), även om den rymmer olika tolkningar.  
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 För det andra är det tydligt att man måste göra vissa generaliseringar av en text när man 

bearbetar innehållet. Ovan (se 1.2) har jag diskuterat begreppet inferens, där enligt 

Reichenberg (2000) läsarens bakgrund och förförståelse har betydelse för tolkningen av 

texten. Dock måste det däremot bli så att det inte blir läsarens bakgrund och förförståelse som 

i den lättlästa texten står i fokus, utan den person som bearbetat texten. I citatet ovan har 

nämligen påståendet att ”systrarna var oroliga” redan tolkats utifrån bearbetarens förförståelse 

som att de istället tyckte att ”mamman var tokig som gjorde allt för att få sina döttrar 

bortgifta”. I och med detta går läsaren av den lättlästa texten miste om att bilda sin egen 

uppfattning och förståelse och i förlängningen därigenom förståelsen av sig själv och sitt 

tankesätt. Kanske var det så att systrarna i själva verket var oroliga för att något skulle hända 

systern på vägen eller rentav att Charles inte skulle vara snäll mot Jane? 

Angående textbindningen innehåller båda citaten satskonnektorer, originalversionen endast en 

och den lättlästa versionen 4 stycken. Enligt Lundberg och Reichenbergs (2008) 

rekommendationer om förekomsten av satskonnektorer i lättlästa texter samlar den lättlästa 

versionen här poäng angående läsbarheten eftersom att den enligt dessa forskare får ökat 

sammanhang. Däremot rymmer meningen i originalversionen inte fler av dessa ord än vad 

som redan finns i den, åtminstone inte innan det gränsar åt det långsökta. Dessutom rymmer 

originaltexten, eller i alla fall det undersökta kapitlet, enligt tabellen (se bilaga 1) generellt fler 

satskonnektorer. 

Angående satserna i meningarna innehåller originalmeningen både huvudsats och bisats 

medan meningarna i det lättlästa exemplet endast innehåller hopbundna huvudsatser. Även 

detta enligt rekommendationerna för lättlästa texter (se 2.1). 

 

4. Diskussion 

Till att börja med står det efter undersökningen klart att originaltexten ändrats om kraftigt i 

den lättlästa versionen. Men vad har dessa bearbetningar gjort med texten och vad kan då 

detta ge för konsekvenser? För att ta reda på detta behöver vi först ta reda på vad som ändrats 

om. 

Första exemplet på vad som bearbetats är längden på texten eller tjockleken på romanen och 

därmed även antalet meningar och ord vilka i den lättlästa versionen är färre än i 

originalversionen. För en så kallad ”svag läsare” är detta troligtvis positivt eftersom en tjock 
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roman kan skrämma bort många eventuella läsare och dessutom inte bara de som räknas som 

svaga läsare. 

 Att förkorta en text kan alltså många gånger vara positivt för att nå en större publik så länge 

inte delar som är värdefulla för handlingen tas bort. Ovan har jag dock visat ett exempel taget 

ur mitt undersökta material där detta skett (se 3.3). Jag har även slagit fast att den person som 

bearbetar en roman behöver göra vissa generaliseringar, vad som också kan kallas att inferera, 

vilket på sikt kan förändra handlingen. Om man ser detta ur ett demokratiskt perspektiv går 

läsaren av den lättlästa texten alltså miste om den alternativa tolkningen eller att själv inferera 

i texten, vilket läsaren av originalet troligtvis inte gör. Att handlingen i den lättlästa versionen 

i stället står i så kallat ”klarspråk” och utan luckor att fylla, har däremot antagligen gjorts på 

grund av ytterligare en generalisering av den tänkta läsaren, nämligen att denna saknar 

kunskapen att inferera. Om den aktuella läsaren däremot faktiskt saknar denna kunskap borde 

den bearbetade texten fylla sin funktion, dock med viss förlust av handling men det vet ändå 

troligtvis inte läsaren av den lättlästa versionen om. 

I undersökningen har jag även behandlat förekomsten av satskonnektorer i de båda texterna, 

främst eftersom detta är något som Lundberg och Reichenberg (2008) rekommenderar att en 

lättläst text bör innehålla för att ge texten ökat sammanhang eller textbindning om man så vill. 

Efter undersökningen kan man konstatera (se bilaga1) att dessa är till stor del mer 

förekommande i originaltexten än i den lättlästa vilket enligt forskarna skulle betyda att den 

lättlästa texten till viss del saknar sammanhang. Om man ser till den lättlästa versionens 

meningar och dess utseende är detta inte helt orimligt. För att förenkla texten består det valda 

kapitlet till stor del endast av korta meningar med endast en huvudsats som sedan staplats på 

varandra. Detta ger texten ett utseende som i mångt och mycket påminner om en barnbok. 

Dock, som jag kommer till nedan, riktar sig varken den lättlästa- eller originalversionen till 

barn utan till ungdomar och vuxna. Även om denna meningsbyggnad kan vara mer tillgänglig 

för svaga läsare, skulle jag själv inte utan viss tvekan sätta denna text i handen på till exempel 

en välutbildad vuxen invandrare som inte har några problem med läsningen utan endast med 

förståelsen av språket. 

Angående det rent grafiska som typsnitt, radavstånd, stilstorlek och så vidare skiljer sig de 

båda texterna också åt. Den lättlästa texten är rent allmänt luftigare och har en större 

stilstorlek än originaltexten. I detta avseende följer alltså texten rekommendationerna. Om 

man jämför de två texterna är det säkerligen få som skulle neka till att originaltexten i 



19 

 

allmänhet är svårare att läsa. En liten stilstorlek är nämligen säkerligen inte svår endast för 

personer med lässvårigheter utan till exempel även för människor med nedsatt syn. Ett 

originalexemplar av romanen med stilstorlek 14 skulle dock innebära en roman som är 

dubbelt så tjock, vilket återigen skulle minska dess tillgänglighet. 

Antalet abstrakta ord, som generellt uppfattas som svårare, är också något som jag jämfört i 

de två texterna. Dessa är betydligt mer förekommande i originaltexten, som sig bör efter 

rekommendationerna. I bearbetningen av texten har man troligtvis istället för att skriva ut 

dessa ord antingen valt andra lättare ord, dialog eller att förklara dem. De två sistnämnda 

alternativet skulle troligtvis ta upp en del yta vilket kan förklara att antalet meningar inte 

skiljer sig särskilt de två texterna emellan. 

I inledningen (se 1 ovan) nämns Centrum för lättläst. På deras webbplats finns det exempel på 

vad man kallar ”vanliga frågor” samt svar på dessa. En fråga som är intressant i 

sammanhanget är: ”Blir inte det lättlästa språket utarmat och förvanskat”? Svaret lyder som 

följer: 

Även det lättlästa språket är variationsrikt och har utvecklats mycket över åren. Det finns olika 

nivåer av lättläst, där de svårare varianterna närmar sig normalprosa eller "klarspråk". De lättaste 

varianterna ger en möjlighet för personer med stora svårigheter att läsa att få ta del av litteratur 

på sina villkor. Även det lättaste språket kan vara färgstarkt och levande. I samhällsinformation 

och nyheter ges en möjlighet att nå ut med ett budskap till alla medborgare, vilket är en 

förutsättning för att en demokrati ska fungera (Centrum för lättläst: www.lattlast.se Åtkommet 

2012-01-06) . 

Om situationen är så att man är ute efter att få en svag läsare att läsa överhuvudtaget kommer 

alltså en lättläst text väl till pass och om fallet är sådant spelar det antagligen inte heller 

särskilt stor roll att handlingen till viss del inte är densamma som i originalversionen. 

Intressant är dock hur man använder begreppet demokrati i svaret på frågan eftersom jag ovan 

menar att situationen inte är särskilt demokratisk eftersom handlingen i versionerna till viss 

del inte överensstämmer. Möjligen är skillnaderna större mellan skönlitterära texter än om 

man jämför en originalversion av samhällsinformation som till exempel en broschyr med en 

lättläst version. Kanske kan det vara så att det ändå är mer demokratiskt för en svag läsare att 

kunna läsa en lättläst variant av Stolthet och fördom än om det inte fanns något annat än 

originalet. Att det lättlästa språket i mitt undersökta material skulle vara lika nyanserat som 

språket i originalet betvivlar jag dock, möjligtvis är det ”det på sitt sätt” och därför borde det 

kanske istället jämföras med andra lättlästa texter. 
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Angående nyanserat språk är Stolthet och fördom även intressant ur ytterligare en synvinkel 

nämligen att det också från början är en översättning. Denna roman är alltså bearbetad flera 

gånger om och den lättlästa versionen är således både översatt från engelska till svenska och 

sedan omarbetad från original till lättläst. Med tanke på detta är det svårt att inte tro att 

språket i den lättlästa versionen borde vara något ”utarmat” eftersom det troligtvis ligger 

ganska långt ifrån Austens original. I och med detta försvinner dessutom antagligen mycket 

av läsupplevelsen om man söker efter Austens språk och estetik. Dessutom, som jag nämnt 

ovan (se 3.3), har flertalet av de engelskspråkiga referenserna och den något gammaldags 

stilen bearbetats bort i den lättlästa versionen vilket medför att tidsresan och känslan av 

Austens tidsepok till stor del går förlorad. Kring detta ämne finns också en fråga som lyder: 

”Finns det risk att författarens språk går förlorat i lättläst bearbetning”? Svaret följer som citat 

nedan: 

Till att börja med så är majoriteten av de böcker som LL-förlaget ger ut originalberättelser, det 

vill säga skrivna på ett lättläst språk från början. Innan bearbetningar görs av originalmaterialet, 

så får vi alltid ett godkännande av ursprungsförfattaren.  Den lättläst [sic!] bearbetning får man 

se som en genre i sig, att jämföra med t ex en filmatisering av en bok. Vi kallar den lättlästa 

bearbetningen för en "återberättelse". Om inte den gjordes skulle vissa grupper stå utanför "vårt 

gemensamma kulturarv" i form av litteratur som de flesta känner till. För andra fungerar de 

lättlästa versionerna som en inkörsport till annan litteratur, sedan kan det vara möjligt för dem 

att läsa originalversionen. Precis som att det är lättare att läsa boken när man sett filmen 

(Centrum för lättläst: www.lattlast.se Åtkommet 2012-01-06). 

 

Dessvärre är det flera saker i detta svar som inte kan sägas stämma överens med Stolthet och 

fördom. Tilläggas ska också att den lättlästa versionen jag undersökt faktiskt tillhör LL-

förlaget och därmed är en del av Centrum för lättläst. Till att börja med vet vi att romanen inte 

var lättläst från början. Dessutom har man knappast kontaktat ursprungsförfattaren då Austen 

avled redan 1817, och även om hon kanske inte hade haft något emot att hennes roman blev 

lättläst hade hon kanske velat vara med vid bearbetningen. Däremot kan man kanske som man 

föreslår ovan, se den lättlästa versionen som en genre i sig och istället se den som 

återberättelse liksom man kan se på en filmatisering av en roman. 

Som jag tidigare nämnt, även om det inte står skrivet någonstans i klarspråk (möjligen kan det 

vara en fingervisning att inte någon av romanerna härstammar från bibliotekets 

barnavdelning), riktar sig både originalet och den lättlästa versionen av mitt material troligtvis 

till vuxna och ungdomar. Dock har jag ovan diskuterat om den lättlästa versionen är en 
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lämplig bearbetning med tanke på dess målgrupp, vilket jag finner att den lättlästa versionen 

på flera sätt inte är. Efter viss eftertanke har jag ändå kommit fram till att jag tycker att den 

lättlästa versionen av Stolthet och fördom kunde passa lässvaga ungdomar inom en 

skolkontext. Dock finner jag den inte lika lämplig för vuxna inom en liknande kontext som till 

exempel svenskundervisning för invandrare. I en sådan situation skulle jag hellre se 

originalromanen som en utmaning för dessa svenskstuderande. 

Efter utförd undersökning är mina slutsatser följande: att det inte råder någon tvekan om att 

originalromanen är svårare och att den lättlästa är lättare trots att den sistnämnda innehåller en 

del brister och inte helt stämmer överens med vissa forskares rekommendationer. Dock 

fungerar den säkerligen utmärkt för någon som verkligen har lässvårigheter och därför 

behöver en bok att läsa och inte nödvändigtvis en läsupplevelse. Jag skulle däremot inte 

rekommendera den lättlästa versionen för någon som inte behöver den och utan problem 

istället skulle kunna läsa originalet trots dess mindre stilstorlek, tjocklek och ”tätare 

sidlayout” som för vissa säkerligen kan vara avskräckande. Dessutom står det slutligen klart 

att både bearbetningar av böcker samt valet av dem till rätt läsare innebär en avvägning och 

ett visst mått av generalisering. 
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