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1 Inledning 
 
För de flesta vuxna människor är läsning någonting naturligt. Så är det dock inte för alla. 
Studier har visat att så mycket som 25 procent av Sveriges befolkning har problem att läsa 
svårare texter och att hela 7,5 procent har allvarliga läsproblem (LL-förlagets hemsida - d). 

Dessa människors problem gör att de ofta undviker att läsa. I och med detta går de miste 
om mycket som ”vanliga” människor tycker är självklart, bland annat att läsa skönlitterära 
verk. Detta gör att de också går miste om den kulturella upplevelse en bra bok ger. För dem 
kan det underlätta om de får tillgång till böcker som är speciellt tillrättalagda för att vara lätta 
att läsa.  

Sådana böcker ges i Sverige ut av ett bokförlag som kallas LL-förlaget, där LL står för 
lättläst. LL-förlaget ger ut dels originalböcker, dels lättlästa bearbetningar av vanliga böcker. 
Den senare boktypen har den extra fördelen att personer med lässvårigheter kan ta del av de 
kulturella referenser som härleds från klassiska verk och andra populära böcker som finns i 
samhället. Det är dock inte alla som tycker om dessa bearbetningar. LL-förlagets lättlästa 
versioner har fått en del kritik. Det har bland annat sagts att bearbetningarna förvanskar och 
förstör texterna (Werkmäster 2005:18). I denna uppsats kommer jag att undersöka huruvida 
detta stämmer. 

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att göra en språklig och innehållsmässig jämförelse av två 
versioner av samma bok, dels originalversionen, dels LL-förlagets lättlästa version. Den bok 
som kommer att undersökas är Jan Guillous Ondskan. Följande faktorer studeras: 
 

� Strykningar:  Vad har strukits i den lättlästa versionen? Hela händelseförlopp? 
Beskrivningar av karaktärer och miljöer? 

� Perspektiv: Ur vems perspektiv är berättelsen skriven? En av romankaraktärernas, 
eller berättarens (dvs. författarens)? 

� Ordval:  Byts svåra ord ut mot lättare i den lättlästa versionen eller förklaras svåra ord 
i texten? 

� Meningsbyggnad: Hur skiljer sig meningsbyggnaden åt mellan de båda versionerna? 
Hur långa är meningarna? Hur används bisatser? Vad är egentligen lätt och svårt när 
det gäller bisatsanvändningen? 

 
Utifrån detta kommer jag avslutningsvis diskutera huruvida man kan säga att den lättlästa 
versionen är en ”förvanskad och förstörd” version av Guillous originaltext, eller om den kan 
ses som ett godtagbart alternativ för de människor som av olika skäl inte klarar av den vanliga 
versionen. 
 
 

1.2 Forskningsbakgrund 
 
Det finns ganska mycket skrivet om lättlästa böcker, och även några studier där man jämfört 
originalversionen och den lättlästa versionen av ett verk. I denna uppsats använder jag mig av 
fem böcker som behandlar ämnet lättläst.  

Den första av de fem böckerna är Att bearbeta till lättläst för vuxna av Margareta Ekarv 
och Molly Johnson (1988), som båda har arbetat med utgivning av LL-böcker. De tar upp 
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olika aspekter på bearbetning, som till exempel varför man bearbetar böcker, vad som skiljer 
bearbetade böcker från originalen, hur en bearbetning går till och vilka typer av texter som 
passar för bearbetning. 

Nästa bok, Den olydiga boken. Om lättläst-bokens kommunikativa rum, red. Lena 
Johannesson och Birgitta Qvarsell, (1995) innehåller ett antal artiklar av olika forskare. Dessa 
artiklar behandlar främst läsarnas relation till LL-böckerna. 

Den tredje boken jag använder mig av är Karin M. Wennströms (1995) avhandling Å 
andras vägnar. LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment. Denna 
avhandling behandlar LL-böckernas framväxt i Sverige och tar bland annat upp hur böckerna 
ges ut och sprids, vilka typer av böcker som finns, hur de är uppbyggda språkligt och vad folk 
har för åsikter om lättlästa böcker. 

Den fjärde boken är Konsten att konversera en dam samt konsten att skriva lättläst av 
Johan Werkmäster (2005). Han berättar om sina erfarenheter av att skriva lättlästa böcker, 
både originalböcker och bearbetningar av andras böcker. 

Den sista av de fem böckerna som används är Maja Wittings (1979) LL-boken – Vad är 
det för en bok?. Witting har liksom Ekarv & Johnson arbetat med utgivning av lättlästa 
böcker. Hon tar upp läsarnas förhållande till lättlästa böcker, vad det är som gör en LL-bok 
lättläst samt författares och litteraturkritikers uppfattning om lättlästa böcker. 

Det material i dessa fem böcker som är relevant för denna uppsats presenteras i 
forskningsbakgrunden nedan. 

Förutom dessa fem böcker har jag även använt mig av två uppsatser som, liksom denna 
uppsats, jämför en lättläst bearbetning med dess originalbok. 

Den första av dessa är en c-uppsats i lingvistik skriven av Helena Ericson-Wik (1996) 
kallad Lättläst i LL-böcker – en analys. Hur ”lättläst-kriterier” för LL-böcker följs vid 
bearbetning av skönlitteratur. I denna uppsats studerar Ericson-Wik huruvida de kriterier som 
LL-förlaget ställt upp följs i den bearbetade versionen av August Strindbergs Hemsöborna (se 
mer om dessa kriterier i kap. 1.2.3). Utifrån detta undersöker hon vad som skiljer en 
originaltext från en lättläst version. Hon kommer fram till att kriterierna ofta, men inte alltid, 
följs och att LL-bearbetad skönlitteratur inte behöver vara sämre än originalet utan bara 
annorlunda strukturerad och något språkligt förenklad för att passa andra läsare (Ericson-Wik 
1996:37).  

Den andra uppsatsen kallas Är det fortfarande Camus? – En jämförande analys av 
Albert Camus novell L’Hôte som LL-bok. Detta är en b-uppsats i litteraturvetenskap skriven 
av Anna Gunder 1997. Hon jämför novellen L’Hôte (Gästen) i fransk originalversion, svensk 
översättning och lättläst version. Hon kommer fram till att LL-versionen skiljer sig så mycket 
från originalet/den svenska översättningen i fråga om språk, form, komposition och innehåll 
att det kan ifrågasättas om man med rätta kan kalla denna version ”Gästen av Albert Camus” 
(Gunder 1997:12). 

Nedan presenterar jag en genomgång av LL-förlagets arbete i Sverige, vilka målgrupper 
man riktar sig till, språket i LL-böckerna samt en beskrivning av hur bearbetningar av böcker 
till lättläst är uppbyggda. 
 
 
1.2.1 Lättlästa böcker i Sverige 
 
Utgivningen av lättlästa böcker i Sverige tog sin början 1968 då Skolöverstyrelsen, SÖ, 
tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att ge ut så kallade ”easy readers”, en term som härrör 
från 1930-talets Storbritannien och Kanada och syftar på böcker med stor stil och ett enkelt 
språk. Den svenska gruppen kom snart att försvenska uttrycket easy readers till ”lättläst” (LL) 
och kallade sig därefter LL-gruppen (Wennström 1995b:8-9). Samarbetet med SÖ varade 
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fram till 1988, då utgivningen av LL-böcker fördes över från SÖ till den så kallade LL-
stiftelsen, som bildats året innan. 1997 bytte LL-stiftelsen namn till Centrum för lättläst (LL-
förlagets hemsida - a). 

LL-gruppen/LL-stiftelsen/Centrum för lättläst samarbetar med författare som skriver de 
lättlästa böckerna och ger dem goda råd för att deras texter skall bli så bra som möjligt 
(Wennström 1995b). Från början samarbetade LL-gruppen med diverse olika bokförlag som 
gav ut LL-böckerna, men 1991 startade man ett eget förlag, LL-förlaget (Wennström 1995b, 
kap. 3). 

Verksamheten finansieras dels av statsstöd, dels av försäljning av böcker, tidningar och 
tjänster (LL-förlagets hemsida - a). Varje år ger man ut cirka 30 böcker. De böcker som ges ut 
är dels nyskrivna originalböcker, dels bearbetningar av ”vanliga” böcker. Böckerna ges ut i 
upplagor om 1000-5000 exemplar (Holmqvist 1999:105). Förutom böcker ger Centrum för 
lättläst även ut nyhetstidningen 8 SIDOR (LL-förlagets hemsida - a). Man arbetar också med 
att på uppdrag översätta brukstexter till lättläst svenska och ger kurser i konsten att skriva 
lättläst (LL-förlagets hemsida - e).  

Sverige är det land som är störst i världen på lättläst. Centrum för lättläst samarbetar 
med några andra länder med liknande verksamhet, till exempel Norge, Finland, Belgien och 
Holland, där man ger ut lättlästa nyhetstidningar (LL-förlagets hemsida - e).  Idén att ge ut 
böcker som är specialskrivna för människor som har svårt att läsa är dock unik för Sverige. 
Därför är allt material egenproducerat; det finns inga lättlästa böcker som är översättningar av 
lättlästa böcker på andra språk (Holmqvist 1999:106) 

 
 
1.2.2 Målgrupper 
 
Målgrupperna för LL-böckerna var till en början psykiskt utvecklingsstörda och 
barndomsdöva. Dessa båda grupper valdes eftersom de ansågs inta en särställning vid läsning 
och läsförståelse. Psykiskt utvecklingsstörda behöver LL-böcker eftersom de har svårigheter 
att förstå texter. Anledningen till att döva behöver särskilda böcker är att de kan ha svårt 
med ”det skrivna ordets verklighetsanknytning då orden bara är en serie tecken i en visuell, 
kognitiv process” (Wennström 1995a:69-70). Målgrupperna vidgades dock senare, när det 
visade sig att även andra grupper hade nytta av LL-böckerna. Dessa grupper är till exempel 
afasisjuka, invandrare, elever på ungdomsvårdsskolor, äldre och vuxna med läs- och 
skrivproblem (Qvarsell 1995:32/Wennström 1995a:70). LL-böckerna riktade sig till en början 
främst till vuxna. I början av 80-talet gjorde man ett försök med utgivning av böcker för barn 
och unga, men detta övergavs ganska snart när man bestämde sig för koncentrera sig enbart 
på vuxna. (Qvarsell 1995:30-34) På senare år verkar det dock som om LL-böckerna än en 
gång bestämt sig för att ge ut ungdomsböcker. Senaste numret av LL-förlagets ”Boktidningen 
Lättläst” (våren 2007) innehåller en stor del böcker jag skulle bedöma som barn- eller 
ungdomsböcker, då de har barn eller ungdomar som huvudpersoner. Qvarsell (1995:35) 
skriver att LL-gruppen i slutet av 80-talet verkar ha generaliserat sin målgrupp till ”människor 
med svag läsförståelse”.  

LL-böckernas målgrupp har alltså vidgats rejält sedan starten 1968. På LL-förlagets 
hemsida (LL-förlagets hemsida - b) definierar man nu sin målgrupp som följande:  

 
En LL-bok kan läsas av alla – vuxna, ungdomar, barn. Den är till för alla som 
inte läser en vanlig bok på grund av läshandikapp och lässvårigheter. LL-boken 
är också till för ovana och otränade läsare, som invandrare och ungdomar.  
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Denna ganska lösa målgruppdefinition passar ihop med Wennströms (1995a:68) diskussion 
om huruvida man över huvud taget kan definiera en målgrupp. Hon menar att indelningen lätt 
blir en grogrund för fördomar, i och med att det tycks visa att LL-läsarna skiljer sig från andra 
genom något mer än bara sitt handikapp. 

Man kan dock fråga sig om så vitt skilda grupper som till exempel 
förståndshandikappade, invandrare och ungdomar med lässvårigheter har problem med 
samma språkliga drag, och om de då har samma nytta av den typen av språklig anpassning 
som LL-böckerna använder sig av. Det är möjligt att målgruppsdefinitionen nu är alltför lös.   
 
 
1.2.3 Språket i LL-böckerna 
 
Målet för texter som är producerade av Centrum för lättläst är att de skall vara lätta att ta sig 
genom, lätta att ta till sig, lätta att förstå och lätta att minnas. Språkligt betyder detta att man 
använder konkreta och vardagliga ord och undviker bildspråk och metaforer. När detta måste 
användas ska det finnas en förklaring eller ett sammanhang som underlättar förståelsen (LL-
förlagets hemsida - c). 

Maja Witting, som jobbat med LL-gruppen, skriver att när man först började med 
utgivningen av lättlästa böcker var den avgörande frågan hur man skulle definiera lättlästhet. 
Man valde då att inte använda sig av några läsbarhetsformler, som till exempel LIX, eftersom 
dessa ansågs oanvändbara då de grundar sig på ett genomsnittstänkande. I stället beslöt man 
att successivt lära sig vad lättlästhet innebar genom att be personer med lässvårigheter läsa 
och kommentera LL-böckerna (Witting 1979:9).  

Witting presenterar sedan de upptäckter angående lättlästhet som detta har lett till. Bland 
annat har det visat sig att följande faktorer underlättar förståelsen (Witting 1979:14-22): 
 

� Engagerade text. Problem med att förstå nedanstående faktorer minskar för 
texter läsarna tycker är engagerade. 

� Tydligt sammanhang. Läsarna tycker inte om berättelser som inte är 
kronologiska, eller som hoppar från en sak till en annan eller innehåller inre 
monologer.  

� Meningslängd och satsbyggnad. Läsarna upplever att en enkel 
meningsbyggnad i form av korta satser med rak ordföljd underlättar förståelsen, 
särskilt när berättelsen hoppar från en sak till en annan. Däremot uppskattas inte 
meningar med inskjutna förklaringar, komplicerade attribut och liknande 
konstruktioner. 

� Radfall. Läsarna tycker att texter som använder frasanpassat radfall, dvs. 
undviker att dela upp fraser på två olika rader, är lättare att läsa. Eftersom detta 
gör högermarginalen ojämn har texter med frasanpassat radfall alltid jämn 
vänstermarginal och markerar därför nytt stycke med blankrad. 

� Bindestreck. Bindestreck underlättar förståelsen i två fall. Det blir lättare att läsa 
om bindestreck används i sammansatta ord, där den första delen slutar på 
dubbeltecknad konsonant och nästa del börjar på samma konsonant, exempelvis 
gädd-drag. Det blir också lättare om man använder bindestreck i ord som kast-
rullen, som annars lätt tolkas som om det gäller en kastrull. 

� Enkla ord. Fackuttryck, slang, bildspråk och liknande bör undvikas. Döva har 
dessutom problem med ord av auditiv karaktär. Förståelsen av svåra ord 
underlättas om en förklaring bakas in i texten. 

� Få huvudpersoner. En karaktär bör ej heller nämnas vid flera olika namn. 
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Alla LL-böcker ligger inte på samma språkliga nivå. För att underlätta för läsarna delas 
texterna in i tre nivåer, nivå 1, nivå 2 och nivå 3. I LL-förlagets Boktidningen Lättläst, våren 
2007 (s. 2) definierar man de olika nivåerna som följande: 
 

Lätt = 3 
Böcker märkta med siffran 3 har ofta längre kapitel. Här hittar du lite ovanligare ord och 
ibland bildspråk. Handlingen kan hoppa i tid och rum. Många av dessa böcker är inte 
illustrerade. 
 
Lättare = 2 
Böcker märkta med siffran 2 har en enkel handlig med ord och uttryck som du är van att 
läsa och höra. De flesta av böckerna är illustrerade. 
 
Lättast = 1 
Böcker märkta med siffran 1 är skrivna med korta meningar och enkla ord. Boken har alltid 
många bilder. 
 

Den bok som studeras i denna uppsats, Jan Guillous Ondskan, är en nivå 2-bok 
(Boktidningen lättläst, våren 2007, s. 8). 
 
 
1.2.4 Bearbetningar 
 
Förutom originalböcker ger LL-förlaget som sagt ut bearbetningar av ”vanliga” böcker. Dessa 
bearbetningar har ibland kritiserats för att de anses förstöra berättelsen. Folk tror inte att det är 
möjligt att förmedla andan i ett verk genom bearbetning (Ekarv & Johnson 1988:5). Johan 
Werkmäster, som gjort ett tjugotal bearbetningar för LL-förlaget, anser att det inte stämmer 
att berättelsen förstörs, eftersom originaltexterna alltid finns kvar (Werkmäster 2005:18). Han 
anser istället att man ska se de lättlästa böckerna som en annan genre, ungefär som att göra en 
bok till en film (Werkmäster 2005:28). Han medger dock att en bearbetning på sätt och vis 
blir ”fattigare” än originalet, eftersom man måste välja bort händelser och karaktärer. Som 
exempel tar han upp sin bearbetning av Imre Kertész roman Mannen utan öde, vars lättlästa 
version motsvarar ca 20 procent av originalets textmassa. Han har kortat ned boken genom att 
till exempel välja bort en del händelser och karaktärer och föra över det en struken karaktär 
tillför boken till en annan karaktär (Werkmäster 2005:26-30). Ibland blir det även nödvändigt 
att lägga till i berättelsen för att förklara för läsaren (Ekarv & Johnson 1988:41). I vissa fall 
behöver även ordningsföljden på scenerna ändras för att kronologin ska bli tydligare 
(Werkmäster 2005: 46) Trots ändringarna är det viktigt att hitta ett tonläge och en röst som 
stämmer överens med originalboken. Werkmäster skriver att man måste studera karaktärerna 
och komma underfund med dem. Han jämför det med att vara skådespelare: för att skriva 
bearbetningen måste han först studera hur karaktärerna talar, rör sig och gestikulerar 
(Werkmäster 2005:48). 

Ekarv & Johnson skriver att det är svårt att göra bearbetningar och jämför det med en 
balansgång: ”Det gäller att på en bestämd svårighetsnivå hitta rätta förhållandet mellan 
originaltexten och läsaren”. Denna balans kan bearbetaren bara hålla genom ett personligt 
intresse för att förmedla ett visst skönlitterärt verk till personer som annars aldrig skulle ha 
läst det. (Ekarv & Johnson 1988:14-15).  

Det är lättare att göra bearbetningar av verklighetstrogna texter där innehållet, snarare än 
språket, är det väsentliga. Ekarv & Johnson skriver att förutom detta har erfarenheten visat att 
noveller är den textform som passar bäst till bearbetningar, eftersom de oftast har en 
koncentrerad form, få karaktärer och kronologisk uppbyggnad. Eftersom mängden text 
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dessutom är liten kan bearbetaren lägga till förklaringar och liknande utan att texten blir för 
lång (Ekarv & Johnson 1988:15). 
 
 

2 Material och metod 
 

2.1 Material 
 
Det material jag utgår ifrån är som sagt två versioner av Jan Guillous självbiografiska roman 
Ondskan. Originalversionen kom ut 1981 och omfattar (i den upplaga jag har) 284 sidor. Den 
lättlästa versionen, bearbetad av Johan Werkmäster, kom ut år 2000 och omfattar 119 sidor. 
Jag valde att använda mig av denna bok av flera olika anledningar. Dels tyckte jag att det var 
viktigt att undersökningen baserades på en svensk bok, eftersom jag då skulle kunna utgå 
direkt från en jämförelse mellan lättläst och original istället för mellan lättläst och 
översättning, dels ville jag ha en roman som givits ut relativt nyligen, då Ericson-Wik redan 
gjort en undersökning av en lättläst klassiker (Hemsöborna, se kap. 1.2), och dels tror jag att 
den lättlästa versionen av Ondskan faktiskt ger människor något. Werkmäster (2005:53-54) 
skriver till exempel: ”Jag vet att just min bearbetning av Ondskan används i många 
högstadieskolor. Den sticks i händerna på tonåringar, kanske framförallt pojkar, som inte 
alltid har uttalade lässvårigheter men som helt enkelt är ovana att läsa. […] Det har hänt att 
vissa av dem mer eller mindre tvingats att läsa LL-utgåvan av Ondskan och efteråt erkänt, om 
än motvilligt, att de faktiskt har haft utbyte av boken.” 

I denna uppsats har jag dels gjort en undersökning av hela boken (båda versionerna) för 
att se vad som har strukits i den lättlästa versionen, dels gjort noggrannare undersökningar av 
tre scener, som hämtats från bokens början, mitt och slut. De tre utvalda scenerna kallar jag 
för Scen 1: Mat/stryk, Scen 2: Klostringen och Scen 3: Hämnden på Silverhielm. Dessa tre 
scener valdes dels eftersom de tas med i både originalversionen och den lättlästa versionen, 
dels eftersom de alla kan sägas vara viktiga hållpunkter i händelseförloppet. (Se kap. 2.2.1 
och 3.1 för närmare beskrivning av urvalsprocessen.)  

De tre scenerna presenteras kort här: 
 
Scen 1: Mat/stryk 
Denna scen återfinns precis i början av boken. I originalversionen omfattar denna scen 1013 
ord och står på sidan 5-7. I den lättlästa versionen omfattar scenen 346 ord och står även här 
på sidan 5-7.  
 
Scen 2: Klostringen 
Denna scen finns ungefär i mitten av boken, närmare bestämt på sidan 173-175 i 
originalversionen och sidan 65-67 i den lättlästa versionen. Originalversionen innehåller 777 
ord och LL-versionen 338 ord. 
 
Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
Denna scen står mot slutet av boken. Den omfattar 1152 ord i original och 405 ord i LL-
versionen. Originalversionen står på sidan 274-277 och den lättlästa versionen på sidan 112-
115. 

 
Nedan följer resumé av hela Ondskan. Resumén är baserad på originalversionen, som skiljer 
sig från LL-versionen på ett antal punkter. Dessa skillnader tas upp i kap. 3.1. Närmare 
beskrivning av de tre scenerna återfinns i resultatkapitlet om strykningar, kap. 3.1. 
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2.1.1 Resumé av Ondskan 
 
Jan Guillous självbiografiska roman Ondskan utspelar sig i mitten av 1950-talet. Bokens 
huvudperson Erik är omkring 14 år i början av berättelsen. Han bor tillsammans med sin 
mamma, sin pappa (alltid kallad ”farsan”) och sin lillebror i en lägenhet i Stockholm. Varje 
dag efter middagen får Erik rutinmässigt stryk av sin pappa (se scen 1).  

I skolan, kallad Läroverket, är Erik ledare för ett gäng. Platsen som gängledare är 
eftersökt och en av anledningarna till att Erik kan behålla sin position är att han är den som är 
bäst på att slåss och den som själv kan ta emot mest stryk. Gänget tjänar pengar på att låna ut 
pengar till andra elever på Läroverket mot hundraprocentig ränta. De som inte klarar av att 
betala tillbaka får stryk. Erik tycker dock egentligen inte om att slåss och bråka, men han ger 
inte heller efter för människor han uppfattar som onda. Under lektionerna uppför han sig i de 
ämnen där lärarna respekterar eleverna och bråkar på de lektioner där lärarna slår eleverna.  

Så får Erik en idé om hur gänget kan tjäna ännu mer pengar. Han lägger upp en plan för 
hur de ska stjäla LP-skivor från musikaffärerna i staden och sedan sälja skivorna på 
skolgården. Men allt går fel. Gänget åker fast och Erik blir utsedd till syndabock, eftersom 
alla i gänget skyller på honom. Erik relegeras från Läroverket. 

I stället ordnar hans mamma en plats åt honom på den fina internatskolan Stjärnsberg, 
där han ska gå i två läsår tills han kan börja på ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Erik 
åker dit full av förhoppningar. Nu behöver han inte få stryk av farsan varje dag, och han 
tänker inte heller ge sig i slagsmål med andra elever. Han tänker börja ett nytt liv tillsammans 
med människor som inte vet hur han var förut. 

Dessvärre blir det inte som han har tänkt sig. På Stjärnsberg praktiserar 
man ”kamratuppfostran”, vilket innebär att fjärderingarna och medlemmarna i elevrådet - de 
så kallade rådisarna - har näst intill oinskränkt makt över de andra eleverna. Lyder man inte 
en order av en fjärderingare eller en rådsmedlem blir man straffad av Rådet. 

Erik vägrar underordna sig skolans regler. Han gör uppror och blir nästan genast ovän 
med Rådet, som dömer honom till åtskilliga helgers straffarbete och arrest. Han blir även 
upptvingad i Rutan – en skolritual som går ut på att realskoleelev tvingas slåss mot två 
gymnasieelever. Erik blir den förste realskoleelev som lyckas vinna denna strid.  

Eriks uppror är inte populärt på skolan. Till och med de andra realskoleeleverna, som 
regelbundet måste gå ärenden åt eller få stryk av fjärderingare och rådisar, tycker att Erik gör 
fel som inte underordnar sig. Den enda som står på Eriks sida är hans rumskompis Pierre.  

Allt är dock ganska lugnt ett par månader, ända tills elevrådsvalet då Rådet får en ny 
ordförande, Otto Silverhielm. Silverhielm tycker om våld och tycker om att plåga de yngre 
eleverna. Han hatar Erik eftersom Erik underminerar Rådet och retar honom själv.  

Första natten efter elevrådsvalet kallas på Stjärnsberg för Klosternatten (se scen 2). Då 
ger sig rådisarna på elever de tycker är ”nya och käftiga”. Detta kallas ”klostring”. Erik vet att 
rådisarna kommer att försöka hämnas på honom för att han gjort uppror och barrikaderar sig 
därför tillsammans med Pierre inne på deras rum. Rådisarna lyckas aldrig ta sig in, men 
slänger in en hink full med avföring och urin i rummet. Erik och Pierre klarar sig dock utan att 
få något på sig, och Erik hämnas genom att hälla ut samma avföring och urin i ansiktet på 
Silverhielm när denne sover. 

Eftersom ingen kan bevisa att det var Erik som gjorde detta blir han inte relegerad från 
Stjärnsberg. Striden mellan Erik och Rådet fortsätter. Rådisarna försöker på alla sätt få Erik 
att lyda, men Erik vägrar hur mycket de än ger honom stryk och plågar honom. Inte heller ger 
han sig när de tvingar honom att sluta med alla idrottstävlingar, vilket är det Erik tycker bäst 
om på Stjärnsberg. På detta vis fortsätter Eriks liv på Stjärnsberg i ungefär tre terminer. När 
rådisarna till sist inser att de inte kan få honom att lyda genom att plåga honom, ger de sig 
istället på Eriks enda vän, Pierre. Tanken är att Erik ska kompromissa: rådisarna slutar plåga 
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Pierre om Erik börjat lyda. Erik vägrar först, men tortyren av Pierre blir allt värre. När Erik 
till sist bestämmer sig att ge efter har Pierre redan lämnat skolan i smyg.  

Detta inträffar under Eriks fjärde och sista termin på Stjärnsberg. Som hämnd för att 
Pierre blivit bortjagad ger sig Erik till sist på rådisarna. Men mössan nerdragen över ansiktet 
smyger han sig på dem en efter en och ger dem tillräckligt mycket stryk för att de ska hamna 
på sjukhuset. Än en gång undgår Erik att bli relegerad på grund av att det inte går att bevisa 
att det är han som ligger bakom. Annars är det en skolregel som säger att den som slår en 
rådsmedlem omedelbart skall relegeras. 

Slutligen, några dagar innan fjärderingarna tar studenten, tar Erik sin hämnd på 
Silverhielm (se scen 3). Han lägger sig i bakhåll för Silverhielm när denne är ute på promenad 
och lurar honom att han tänker döda honom och påminner honom om den gången efter 
klosternatten då han hällde avföring och urin i hans ansikte. När Silverhielm tigger om nåd 
och slutligen kräks vid tanken på klosternatten tycker Erik att han fått sin hämnd och går 
därifrån. 

Strax därefter avslutar Erik sin studietid på Stjärnsberg och återvänder hem. Eriks pappa 
försöker återuppta traditionen att ge Erik stryk efter middagen varje dag, men Erik låter sig 
inte längre kontrolleras av farsan. I stället blir det farsan som får stryk. 
 
 

2.2 Metod 
 
Fyra språkliga och innehållsliga fenomen undersöks i denna uppsats: strykningar, perspektiv, 
ordval och meningsbyggnad. Dessa fyra valdes eftersom de tillsammans ger en omfattande 
bild av skillnaden mellan originalversionen och den lättlästa versionen, både språkligt och 
innehållsmässigt. Det är också dessa fenomen man först lägger märke till vid en jämförelse av 
de båda bokversionerna. Tre av dessa faktorer har även studerats i andra uppsatser. Gunder 
(1997) tar upp strykningar och Ericson-Wik (1996) nämner ordval och meningsbyggnad. 
Detta gör att jag kan göra jämförelser med deras resultat. Jag har dock inte sett någon 
perspektivstudie som är kopplad till lättlästhet, förutom Wittings (1979:14) kommentar att 
inre monologer är svåra att förstå. Trots detta syns skillnader i perspektiv mycket tydligt 
mellan de båda versionerna, och är därför bra att studera.  
 
 
2.2.1 Strykningar 
 
Undersökningen av vad som strukits i den lättlästa versionen gjordes genom att jag först 
gjorde en grov scenindelning i både originalversionen och den lättlästa versionen. Utifrån 
denna scenindelning kunde jag se vilka scener som strukits och vilka scener som behållits i 
den lättlästa versionen. Bland de scener som tagits med i båda versionerna kunde jag då välja 
ut tre scener som sedan blev föremål för djupare analys; det är alltså bara i dessa tre scener 
som perspektiv, ordval och meningsbyggnad studeras. I de tre scenerna gjordes även 
närläsningar för att se vad som strukits inom varje scen.  
 
 
2.2.2 Perspektiv 
 
Perspektiv förklarar Hellberg (1996:30) så här: ”vi upplever som läsare att vi befinner oss i 
situationen och är åtminstone ungefärligt lokaliserade, dvs. vi betraktar och avlyssnar 
skeendet från ett visst håll och på ett visst avstånd”.  
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Perspektiv innebär alltså att läsaren ser händelseförloppet ur en viss synvinkel, antingen 
berättarens eller en romankaraktärs. Att en berättelse är skriven ur en romankaraktärs 
perspektiv innebär att bara det som romanfiguren upplever berättas. Händelseförloppet 
relateras också ofta till hans/hennes erfarenheter och förväntningar. Att en romankaraktärs 
perspektiv används kallas också empati (Hellberg 1996:30-31). Att använda empati är det 
vanliga i modern berättarteknik (Hellberg 1984:30). 

Det finns flera olika markörer som signalerar att det är en romankaraktärs perspektiv 
som används. Hellberg 1984 och Hellberg 1996 tar upp ett antal sådana markörer. Många av 
dessa markörer är expressiva eller värderande uttryck (Hellberg 1996:32). Man kan dock inte 
säga att de språkliga markörerna för en romankaraktärs perspektiv isolerat bevisar att det är en 
deltagande karaktärs perspektiv som används; det kan alternativt vara berättarens perspektiv 
(Hellberg 1996:31). 

De markörer som Hellberg (1984,1996) tar upp som visar en deltagande persons 
perspektiv och som använts i denna uppsats är följande: 

 
� Expressiva element och konstruktioner. Till denna kategori hör till exempel 

interjektioner, verblösa utrop och utrops- och frågesatser. 
� Ofullständiga meningar. Hellbergs exempel på detta är till exempel Men att 

kyssa henne på det där sättet. 
� (Syntaktiskt och lexikaliskt) avvikande språkbruk. Avvikelse från ”vanligt” 

språkbruk kan ske i till exempel ordval och syntax, genom dialektala drag osv. 
� Deiktiska kategorier. Tempus och andra deiktiska uttryck relateras till var och 

när den person som har perspektivet befinner sig.  
� Värderande ord. Värderingarna härleds till den karaktär som har perspektivet. 
� Relationella substantiv. Uttrycket Åkes mor markerar till exempel Åkes 

perspektiv eftersom relationen utgår från honom. 
� Jämförelser, liknelser och metaforer. Hellberg skriver att det finns många ord 

i språket som innebär en jämförelse mot en outtalad norm. Denna norm sätts av 
den karaktär som har perspektivet. Liknelser och metaforer är också av den typ 
att de är rimliga för den person som har perspektivet. 

� Uttryck för förnimmelse och reflexion. Den som upplever eller reflekterar över 
något är den som har perspektivet. 

� Orden själv och egen. Dessa ord menar Hellberg är svenskans direkta 
empatimarkörer och tar upp exemplet Själv både avskydde och dyrkade han sitt 
utseende.  

� Negerande uttryck. I narrativa framställningar återger man oftast det som har 
hänt. Om man återger något som inte har hänt måste det finnas skäl till detta. Ett 
skäl kan då vara att händelsen eller omständigheten skulle vara förväntad eller 
normal för den person som har empatin. 

� Rumsrelationer. Förhållanden jämförs med var den som har empatin befinner 
sig, exempelvis Från björkarna utanför… 

� Uttryck för talarattityd till satsinnehållet . Hit räknas exempelvis satsadverbial 
som nog och likväl. 

� Ny information som känd. Bestämda nominalfraser och pronomen som 
exempelvis han kräver i allmänhet att det/den som utpekas ska kunna identifieras 
av läsaren. Om detta inte är möjligt markerar användning av bestämda 
nominalfraser och vissa pronomen perspektiv, eftersom det är den karaktär som 
har perspektivet som kan identifiera föremålet/personen. 
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� Uttryck för intention . En avsikt som en person inte uttryckligen meddelat är 
bara känd av honom själv. Därför markerar uttryck för intention att denne person 
har perspektivet. 

� Tempus och avsteg från berättelsens tid. En indikation på att en 
romankaraktärs perspektiv används är att berättelsens tid inte sammanfaller med 
händelsens tid. Ett exempel på detta är användning av pluskvamperfekt, där 
händelsen ligger före berättelsens tid.  

� Dialoguttryck  Att texten för dialog med sig själv visar ett en romankaraktärs 
perspektiv används. Detta kan ske genom till exempel fråga-svar-konstruktioner. 

 
Uppsatsens perspektivundersökning gjordes genom närläsningar av ett stycke i vardera av de 
tre scener som valdes ut i strykningsanalysen. I dessa stycken har jag alltså letat efter 
ovanstående faktorer som indikerar att en romankaraktärs perspektiv används. Eftersom inga 
av Hellbergs exempel tar upp dialog mellan olika karaktärer har jag bara använt stycken som 
inte innehåller någon direkt eller indirekt anföring. 

 
 
2.2.3 Ordval 
 
Undersökningen av svåra ord utgår dels från en objektiv kategorisering, dels en subjektiv 
kategorisering. Den objektiva kategoriseringen utgår från andelen långa ord. Långa ord anses 
vara svårare än korta ord. Som långt ord räknas alla ord som har mer än sex bokstäver 
(Hellspong & Ledin 1997:71). 

Den subjektiva kategoriseringen gjordes genom att jag gick igenom de tre utvalda 
scenerna i originalversionen och markerade alla ord jag upplevde som potentiellt 
problematiska. Sedan gick jag igenom styckena i den lättlästa versionen för att se huruvida de 
svåra orden strukits helt, bytts ut mot andra ord, skrivits om eller förklarats i texten.  

Jag är medveten om att det inte är särskilt lätt att bedöma vad som är ett svårt ord. Olika 
människor tycker att olika ord är olika svåra. Man kan lätt tänka sig att en 
förståndshandikappad person, en invandrare och en person som helt enkelt inte är van att läsa 
reagerar på helt olika ord. Detta tas bland annat upp av Josephson (1982:33), som 
skriver ”Ordförståelse bör relateras till sociala förhållanden som utbildning, ålder, yrke, kön, 
politiska åsikter mm”. Jag har trots detta bedömt att mitt subjektiva urval av svåra ord ändå 
kan anses täcka många av de ord som människor från många olika grupper kan uppleva som 
svåra. 

 
 
2.2.4 Meningsbyggnad 
 
I undersökningen av meningsbyggnad har jag tittat på längden på de grafiska meningarna och 
makrosyntagmerna, mängden meningsfragment samt mängden bisatser. 

De grafiska meningarna har räknats från stor bokstav till stort skiljetecken, det vill säga 
punkt, frågetecken eller utropstecken. Detta innebär att en anförd sats och dess anföringssats 
har räknats som en grafisk mening. Till exempel har 17-Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi 
borsten och tjugefem rapp. räknats som en grafisk mening. Som exemplet ovan visar har alla 
grafiska meningar fått ett nummer för att det ska bli lättare att hänvisa till texten. 

Makrosyntagmerna har beräknats utifrån Teleman 1974 och Josefsson 2001. Som 
makrosyntagm har räknats: 
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� Alla syntaktiska meningar. 
� Alla meningsfragment. 
� Tilltalsfraser som står före själva budskapet. Därför består till exempel Lasse, 

titta här! av två makrosyntagmer. Om tilltalsfrasen står efter själva budskapet 
räknas det dock som hörande till budskapets makrosyntagm, eftersom de då 
prosodiskt ingår i denna makrosyntagm. Meningar av typen Titta här, Lasse! 
har alltså räknats som en makrosyntagm (Teleman 1974:250). 

� Interjektionsfraser, förutsatt de står före budskapet. De räknas med andra ord 
som självständiga makrosyntagmer enligt samma regler som för tilltalsfraser. 
Meningen Nej jag står här till vänster bakom dig har alltså räknats som två 
makrosyntagmer, dels Nej, dels jag står här till vänster bakom dig. (Teleman 
1974:251). 

 
Anföringsmeningar har dock inte räknats som självständiga makrosyntagmer. 67-Vänner igen? 
frågade farsan och sträckte fram sin hand har alltså räknats som en makrosyntagm. 

Som meningsfragment har räknats sådana meningar som kan uppfattas som elliptiska 
(Josefsson 2001:165). Om en anförd sats kan sägas bestå av ett meningsfragment, som i 
exemplet 67-Vänner igen? frågade farsan och sträckte fram sin hand, har jag markerat detta 
som ett meningsfragment, trots att hela makrosyntagmen egentligen inte är ett 
meningsfragment. Detta gjordes eftersom jag ansåg att användningen av meningsfragment i 
anförda satser var ett viktigt språkligt drag som borde tas med i undersökningen.   

Som bisats räknas sådana satser som lever upp till minst ett av följande kriterier: 
 

1. Bisatser har bisatsinledare 
2. Satsadverbialet kommer före det finita verbet 
3. Bisatser är satsdelar i en överordand sats eller fras 
(Josefsson 2001:118) 
 

Enbart ett av dessa kriterier måste uppfyllas för att en sats ska räknas som bisats. Därför har 
jag i till exempel meningen Nej, det kan jag lova dig Otto, att relegerad blir jag inte räknat att 
relegerad blir jag inte som bisats trots att den har huvudsatsordföljd och alltså inte lever upp 
till kriterium nr. 2. 
 
 

3 Resultat 
 

3.1 Strykningar 
 
En mycket stor del av texten har strukits i den lättlästa versionen. Originalet innehåller 
uppskattningsvis cirka 110 000 ord, medan den lättlästa versionen enbart innehåller cirka 20 
000 ord. Detta innebär att ungefär 80 % av originalversionen har strukits. Denna textmängd är 
lika stor som i Werkmästers bearbetning av Mannen utan öde, som togs upp i 
forskningsbakgrunden, kap. 1.2.4. Att en lättläst bearbetning är ungefär en femtedel så lång 
som originalet verkar alltså vara vanligt. 

Den mest uppenbara konsekvensen av strykningarna är att bokens händelseförlopp har 
kortats ett helt år. I originalversionen tillbringar Erik två läsår på Stjärnsberg, i LL-versionen 
bara ett år. Denna förkortning är dock inte fullt så drastisk som man först kan tycka. 
Originalversionen ägnar nämligen högst varierande textmängd åt Eriks fyra terminer på 
skolan. Guillou beskriver den första höstterminen under ca 150 sidor, den första vårterminen 
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under ca 30 sidor, den andra höstterminen under ca 10 sidor och den andra vårterminen under 
ca 40 sidor. LL-versionen följer händelserna under de två första terminerna, men hoppar mer 
eller mindre fullständigt över de tio sidor som beskriver Eriks andra hösttermin och låter 
sedan andra vårterminens händelser följa direkt på första vårterminens händelser. 

Mitt intryck av varför denna förkortning från två till ett år gjorts är inte att Werkmäster 
ansett det vara lättare att följa händelseförloppet när det utspelar sig över ett år istället för två, 
utan snarare att den andra höstterminens händelse ansetts ”strykbara” – de för inte 
händelseförloppet framåt. Det blir då naturligt att låta andra vårterminens händelser utspela 
sig direkt efter första vårterminen. Berättelsen blir sammanhängande i alla fall. 

Hela scener har strukits i den lättlästa versionen. Dessutom har de skeenden som 
behållits bearbetats och kortats (se mer om detta nedan). Det som strukits skulle kunna 
beskrivas som scener som kanske ger djupare insikt i karaktärer och miljöer, men som inte för 
berättelsens handling framåt. Som exempel på strukna skeenden/scener/beskrivningar kan 
nämnas till exempel en lång beskrivning av Läroverket som Erik går på innan han börjar på 
Stjärnsberg, beskrivningar av lektioner på Stjärnsberg och beskrivningar av Eriks 
idrottsprestationer. Dessutom har ett antal långa diskussioner mellan Erik och Pierre strukits. 
Flera av dessa är uppbyggda på ett speciellt sätt: de är skrivna i kursivt och varje replik upptar 
ungefär en boksida. Diskussionerna tydliggör Eriks och Pierres inställning till skolan och dess 
traditioner, deras syn på vad ondska innebär och deras tankar om nyttan av att använda våld. 
Dessa diskussioner kan vara ganska abstrakta och man kan inte säga att de för handlingen 
framåt. Därför är det inte förvånande att de strukits i LL-versionen. Man kan snarare säga att 
de ger en bild och Eriks och Pierres karaktärer och livssyn.  

Att det ofta är beskrivningar som stryks nämns också i Gunders (1997) studie av den 
lättlästa versionen av Camus Gästen. Hon skriver att det som strukits främst är miljö- och 
personbeskrivningar (Gunder 1997:5). 

Det som behållits i LL-versionen är alltså de stycken som för handlingen framåt, samt 
även några scener, speciellt i början av boken, som ger insikt i Eriks personlighet.  Därför får 
man i båda versionerna så gott som samstämmiga versioner av hur Eriks hemförhållanden ser 
ut, hur han blir relegerad från Läroverket och hamnar på Stjärnsberg, hur han lär sig om 
Stjärnsbergs traditioner och sätter sig upp mot dessa, vilka konsekvenser detta får för honom i 
form av arrest och slagsmål i Rutan, hur rådisarna hämnas under Klosternatten, hur Erik i sin 
tur hämnas på Silverhielm, hur rådisarna i stället ger sig på Pierre, som slutligen ger upp och 
lämnar skolan, hur Erik kommer på ett sätt att ge rådisarna stryk utan att de känner igen 
honom, hur Erik slutligen tar sin sista hämnd på Silverhielm, och hur han slutligen, efter att ha 
avslutat studierna på Stjärnsberg, återvänder hem för att hämnas på sin far. 

Som nämndes ovan är det inte enbart hela scener som strukits i LL-versionen, utan 
strykningar har också gjorts inom scener som faktiskt är med i den lättlästa versionen. Nedan 
går jag igenom strykningar, samt även tillägg och andra skillnader, i de tre scener som denna 
undersökning inriktar sig på 

 
Scen 1: Mat/stryk 
Detta utdrag återfinns precis i början av Ondskan. Det som strukits i denna scen är dels ett 
helt händelseförlopp, dels beskrivningar och detaljer. 

Båda versionerna börjar med att Erik sitter och äter middag. Hans pappa (alltid 
kallad ”farsan”) meddelar att den mängd stryk Erik ska få efter middagen är 25 rapp med 
klädesborsten (skohornet i LL, se mer om denna förändring i kap. 3.3.2). Därefter höjer Eriks 
pappa domen till 30 slag, eftersom Erik har smutsiga naglar. Det händelseförlopp som strukits 
i LL är att pappan gör ytterligare en höjning, till 35 rapp, eftersom Erik ”leker vid matbordet” 
– han låtsas att dammkornen som flyger runt i en solstrimma är planeter och att han själv är en 
jätte som kan krossa planeterna genom att blåsa på dem. 
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Anledningen till att detta händelseförlopp har strukits av Werkmäster är antagligen att 
det är en aning redundant. Det viktiga i mat/stryk-scenen är att visa Eriks hemförhållanden, 
närmare bestämt att han rutinmässigt får stryk av sin pappa varje dag efter middagen, och att 
pappan ökar mängden stryk för småsaker. Detta sista framgår även om bara den del där Eriks 
smutsiga naglar leder till mer stryk är med. Dessutom innehåller stycket där Erik blåser på 
dammkornen en stor mängd bildliga uttryck vilket bör undvikas i LL-böcker (Witting 
1979:16). Se följande utdrag: 

 
Original 
43Han följde en tjock solstråle med blicken och tänkte sig att alla dammkornen bildade 

en vintergata och att det just nu kunde hända sig att jätten vid det kosmiska middagsbordet 
med den galna farsan blåste ut luft till en tyst vissling så att dammkornen virvlade om 
varandra så att alla planeterna slets ur sina banor och jorden krossades av en lika plötslig som 
total katastrof. 

44-Lek inte vid matbordet, fem rapps tillägg, sa farsan som tydligen upptäckt att han 
blåste efter dammkornens vintergata. 
  

För detta stycke kan man säga att nästan hela mening 43 samt ”dammkornens vintergata” i 
mening 44 är bildspråk.  

Detaljstrykningar innebär att LL-versionen har behållit den information som finns i 
originalet, men sammanfattat den och strukit detaljerna. Exempel på detta är till exempel en 
beskrivning av vilka olika instrument Eriks pappa brukar slå honom med och saker Erik måste 
tänka på under middagen för att undvika att få mer stryk. Se följande exempel: 

 
Original 

22Björkris, som var både långsammare och mera smärtsamt än klädesborsten, gick att 
uthärda till ungefär 30 rapp. 23Det var ingen konst att hålla andan i 35 sekunders stryk med 
björkris. 

24Hundpiskan var värst. 25Det var som att bli punkterad redan vid första snärten. 
26Luften slogs ut med första blodstrimman. 27Det var som ett litet hål där det pyste och väste 
och sen slogs hålet upp till riktig gråt. 28I värsta fall redan halvvägs efter tolv tretton rapp. 

 
 LL 
15Det var värre när farsan slog honom 
med björkriset eller piskan. 

 
Här har alltså LL-versionen sammanfattat idén med beskrivningen av björkriset och 
(hund)piskan, nämligen att de är värre att bli slagen med än klädesborsten/skohornet. Det 
viktigaste, grundidén, är kvar, men detaljerna är strukna. Även här kan man se att mycket av 
det som strukits är bildspråk, exempelvis som att bli punkterad, Luften slogs ut och Det var 
som ett litet hål där det pyste och väste och sen slogs hålet upp till riktig gråt. 

I stycket där saker Erik bör tänka för att undvika mer stryk beskrivs finns en del detaljer 
kvar, men strykningarna är ändå många: 

 
Original 
33Och sedan måste man naturligtvis ha turen på sin sida under resten av middagen: inte tappa 
saltkaret, inte sträcka sig över bordet, inte bre mackan på fel sida, inte reta upp lillbrorsan, 
inte välta mjölkglaset, inte skala potatisen för slarvigt osv. 34Då blev det tillägg. 
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LL 
21Erik ansträngde sig 
för att inte spilla eller välta något 
eller göra något annat som var fel. 
22I så fall skulle han få extra straff. 
 

I detta stycke tar originalversionen upp sex saker Erik måste tänka på, medan LL-versionen 
bara tar upp två saker, spilla och välta något. Resten sammanfattas med eller göra något 
annat som var fel. Observera också att LL-versionens spilla överhuvudtaget inte tas upp i 
originalversionen. Omskrivningen har antagligen gjorts eftersom spilla troligen är det 
vanligaste misstag folk gör vid matbordet – och utan tvekan något som skulle leda till att Erik 
fick mer stryk. 

LL-versionen har även strukit en del beskrivningar som inte lämnat några spår i form 
av sammanfattningar. Hit kan till exempel nämnas en beskrivning av hur bra Erik kan läsa av 
sin far - att han skulle kunna ducka för de slag som pappan delar ut vid matbordet, men att 
detta skulle få konsekvenser i form av ännu mera stryk sedan, samt en beskrivning av 
familjens matrum. 

Dessa strykningar är inte helt nödvändiga för handlingen, men de ger ändå en viss 
information om Erik och hans familj. Att Erik kan läsa av pappans slag och finter är en första 
föraning om att han är bra på att slåss, delvis därför att han vet hur hans motståndare kommer 
att reagera. Detta blir tydligt längre fram i boken. Stycket där matrummet beskrivs lyder som 
följande: 

 
Original 

52Bakom kakelugnens mässingsluckor sprakade brasan. 53Det lät som granved och inte 
den dyrare björkveden. 54Borta vid ena kortväggen lyste det starka solljuset upp en ljus 
fyrkant i tapeten. 55Där hängde en tavla igår. 56Nu hade dom alltså sålt en tavla till. 57När 
familjen flyttat in till stan från den Rika Förstaden hade hela väggen i matsalen till en början 
varit full med tavlor. 

 
I detta stycke antyds något som aldrig sägs rent ut i originalversionen och inte tas upp 
över huvudtaget i LL-versionen, nämligen att Eriks familj har haft det betydligt bättre 
ställt tidigare än vad de har nu. Detta är inte heller helt viktigt för handlingen, men det 
stärker ändå beskrivningen av Eriks familj som en familj på fall. 
 
Scen 2: Klostringen 
I detta stycke har inte något viktigt händelseförlopp strukits, scenen utspelar sig mer 
eller mindre likadant i båda versionerna.  

Det som händer är att Erik och Pierre har, med hjälp av en byrå, barrikaderat sig 
på sitt rum under Klosternatten, då rådisarna av tradition springer runt på skolan och 
ger sig på alla som är ”nya och käftiga”. När rådisarna inte kan komma in och har blivit 
skrämda av Erik som slår efter dem med en bandyklubba kastar de istället in en hink 
som innehåller avföring och urin.  

De strykningar som gjorts är en del repliker, till exempel hur rådisarna räknar till 
tre innan de slänger upp dörren till Eriks och Pierres rum och hur Erik förolämpar 
Silverhielm (mening 27, originalversionen: -Jag hör en Silverhäst som gnäggar, 
svarade Erik). 

En beskrivning av Eriks känslor precis innan rådisarna stormar in har också 
strukits. Denna beskrivning lyder: 
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Original  
11Hjärtat pulserade så att det dunkade i hela kroppen från bröstkorgen ner i ljumskarnas 

förlängning av stora kroppspulsådern. 12Från hjärtat körs adrenalinet ut i kroppen, tänkte Erik 
och kände hur handsvetten började göra greppet kring bandyklubband hårdlackerade yta 
osäkert. 
 

Denna beskrivning är inte viktig för händelseförloppet, men för läsaren närmare Erik i och 
med att man får ta del av hans känslor och tankar.  

Även detta stycke innehåller exempel på att LL-versionen har sammanfattat originalet. 
Jämför följande stycken: 

 
Original  

36Det blev alldeles tyst där ute. 37Då var nästa attack att vänta. 38Erik höjde 
bandyklubban. 39Skulle verkligen någon försöka sticka in huvudet igen? 40Ta ett dyksprång 
med sats in över byrån (det var väl vad han själv skulle ha prövat i deras läge; kom bara en av 
dom in i rummet så skulle saken vara sågott som klar). 41Erik bytte grepp på bandyklubban så 
att han höll den med bred fattning för att snabbt kunna stöta uppåt och blockera en indykande 
rådis (fast hur skulle han då kunna undgå att skada rådisen?). 42Nej det var något annat dom 
tänkte sig. 43En rycker upp dörren och en annan slänger en stol rakt in över byrån? 44Om 
stolen träffar i ansiktet på den som står där inne så faller han bakåt och då får man dom 
sekunder som behövs för att äntra byrån och storma in. 

 
LL 
18Det blev tyst i korridoren igen. 
19Erik förstod att nästa attack skulle komma snart. 
20Han höjde bandyklubban och väntade. 
21Skulle någon våga sticka in sitt huvud? 
22Kanske tänkte de kasta in en stol 
eller något annat tungt föremål i rummet. 
23Erik gjorde sig beredd att ducka. 
 

Här har Werkmäster i LL-versionen behållit styckets grundidé, men detaljer har strukits. 
I originalversionen har Erik fler funderingar över vad som kommer hända, se till 
exempel mening 40 och 44, och han funderar även över vad han kan göra åt det, se 
mening 41. 
 
Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
Denna scen innehåller dels strykningar, dels ett tillägg i LL-versionen och dels en 
förändring av själva händelseförloppet. 

Det som händer i scenen är att Erik ligger i bakhåll för Silverhielm när denne är 
på promenad långt från skolområdet. Erik hotar att döda Silverhielm som blir rädd och 
försöker köpa sig fri. Erik får Silverhielm att kräkas genom att påminna honom och hur 
han efter klosternatten hällde urinen och avföringen rådisarna slängt in i hans och 
Pierres rum rätt i ansiktet på Silverhielm. Avslutningsvis använder han spyorna till en 
sista förolämpning innan han går därifrån.  

Av strykningarna märks till exempel ett antal strukna repliker, bland annat en som 
innehåller bildspråk: 2-Nu skulle jag inte vilja vara i dina kläder, Otto, sa Erik. I 
originalversionen använder Erik denna replik för att göra Silverhielm uppmärksam på 
sin närvaro. Denna replik är inte nödvändig för handlingen, men fungerar som en 
dramatisk introduktion för Eriks och Silverhielms fortsatta samtal.  

Dessutom finns det flera exempel på att LL-versionen har strukit detaljer genom 
sammanfattning. Se till exempel följande två exempel: 
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Original  
9-Du kan ju försöka springa, Otto. 10Du är ju ganska snabb, så snabb att du får vara med 

i skolans friidrottslag. 11Det skulle ta mej nästan hundra meter att komma ikapp dej om du 
startade nu.  
 
LL 
6Och det är ingen idé 
att du försöker springa ifrån mig. 
7Det klarar du inte. 
 

Eriks beskrivning av hur det skulle gå om Silverhielm försökte springa ifrån honom är inte 
nödvändig för skeendet, därför är det möjligt att förkorta den.  

Även i följande stycke har detaljer strukits: 
 

Original 
65-Nå, Silverhielm svara mej. 66Vad kommer dom att tro när du bara försvinner så här 

en vecka före studenten. 67Att du var deprimerad, att du rymt, att du inte pallade för pressen, 
att du trodde du skulle få för låga betyg fastän din farsa skänkt en TV till alla elevhemmen till 
åminnelse av sin sons studentexamen. 68Som en jävla Markurell va? 69Nå vad kommer dom 
att tro? 

 
LL 
29-Jag undrar vad alla kommer att tro 
när du bara försvinner, sade Erik. 
 

Det som strukits här är Eriks teorier om vad folk kommer tro när Silverhielm försvinner. 
Dessa är inte helt nödvändiga för historieförloppet, men fyller ändå en funktion i 
originalversionen i och med att de visar att det faktiskt finns anledningar till att folk skulle 
kunna tro att Silverhielm gett sig av frivilligt. Att hänsyftningen till Hjalmar Bergmans bok 
Markurells i Wadköping har strukits i den lättlästa boken, som vänder sig till folk med 
läsproblem, är inte förvånande. 

Den lättlästa versionen har även strukit ett långt stycke där Erik försöker övertyga 
Silverhielm om hur otroligt det är att han kommer att åka fast för att ha mördat honom: 

 
Original 

71-Dom … allting är ju orört på mitt rum … dom kommer att söka efter mej med 
hundar … tro att jag brutit benet eller något. 72Och med hundarna så hittar dom mej och då 
åker du fast och får livstid, har du tänkt på det är det verkligen värt ..? 

73-Hundarna tappar spåret redan på stora landsvägen, all biltrafiken du vet. 74Och 
härifrån bär jag bort dej sen, ganska långt. 75Så även om dom kom hit så skulle ditt spår ta slut 
här. 76Och även om dom hittade dej, tror du inte att jag hade hunnit tvätta av mej allt blod och 
slänga dom kläder jag har på mej nu? 77Då finns det inga bevis, du vet. 

 
Just detta stycke med hundarna och att Erik skulle hinna tvätta bort Silverhielms 

blod har ingen motsvarighet i den lättlästa versionen. Liksom tidigare strukna stycken 
är detta inte nödvändigt för händelseförloppet; både i originalversionen och i LL-
versionen finns det gott om andra paragrafer där Erik talar om hur otroligt det är att 
någon kommer att hitta Silverhielms kropp. (Se exempelvis Original mening 17-20, och 
56-69 samt LL mening 28-32). Stycket fyller ändå en viss funktion i originalversionen; 
steg för steg gör Erik Silverhielm övertygad om att han kommer att mörda honom. 

Även slutet av scenen innehåller i originalversionen ett par meningar som inte 
finns i den lättlästa versionen: 
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Original 
94Sedan kastade han trädgrenen bredvid och vände sig om och gick. 95När han kommit 

hundra meter bort där vägen krökte så att han skulle försvinna ur synhåll vände han sig om 
och betraktade bilden. 96Silverhielm låg kvar i precis samma ställning som han lämnat honom. 
 
LL 
51Sedan reste han sig, släppte trädgrenen 
och gick därifrån. 
 

De två avslutande meningarna, som alltså inte finns i LL-versionen, är inte helt nödvändiga 
för händelseförloppet, men ändå intressanta, eftersom de visar hur totalt Erik har krossat 
Silverhielm. 

Denna scen innehåller som sagt även ett tillägg i den lättlästa versionen. I denna version 
säger Erik nämligen rakt ut att han kommer att mörda Silverhielm: 7Jag tänker slå ihjäl dig. I 
originalversionen uttrycks detta endast implicit i det att Erik talar om hur lång tid det kommer 
att ta innan folk hittar Silverhielm: 20Det kan ta flera år innan dom hittar dej. Att uttryckligen 
låta Erik säga att han tänker mörda Silverhielm är antagligen bra för folk med lässvårigheter, 
eftersom de då slipper läsa mellan raderna. 

Scenen innehåller även en förändring av händelseförloppet. I originalversionen visar 
Erik sig intresserad av Silverhielms signetring: 

 
Original 

48Den där ringen förresten, som du bär din adelsheder på, kostade mej tio femton stygn. 
49Ge mej den! 

50Erik flyttade trädgrenen till vänster hand och räckte ut höger hand för att ta emot ringen. 
51Silverhielm vred den desperat av fingret och räckte över den med en tydlig darrning på handen. 
52Erik tog ringen och betraktade den med låtsad nyfikenhet. 

53-Den där kronan över vapnet, den där kronan som består av små kulor, det är den som 
visar att du är friherre va? 54Baron som man säger i utlandet? 
  

I originalversionen avslutar Erik sin konfrontation med Silverhielm genom att släppa 
ner ringen i Silverhielms spyor. I den lättlästa versionen har ringen helt strukits, och 
Erik trycker istället ner Silverhielms ansikte i spyorna. Denna förändring kan antingen 
bero på att begreppet signetring ansetts vara för svårbegripligt eller att det faktiskt 
aldrig tas upp i LL-versionen att många på Stjärnsberg, däribland Silverhielm, är adliga. 
Oavsett vad som hamnar i spyorna, ringen eller Silverhielms ansikte, visar detta Eriks 
förakt mot Silverhielm. 

 
 

3.2 Perspektiv 
 
Både originalversionen och den lättlästa versionen följer enbart Erik; boken innehåller bara 
scener där Erik är med och vi vet inte vad som händer när han inte är närvarande. Detta är ett 
tydligt tecken på att båda versionerna är skrivna ur Eriks perspektiv (Hellberg 1984:47). Det 
finns dock en skillnad på hur starkt perspektivet markeras. I originalversionen är Eriks 
perspektiv markerat mycket starkare. Jag tar här upp vilka perspektivmarkörer som finns i ett 
utvalt stycke var och en av de tre scenerna. 
 
Scen 1: Mat/stryk 
En tydlig demonstration på LL-versionens svagare perspektiv finns till exempel i början av 
den första studerade scenen, vilket också är början på hela boken. Första stycket i 
originalversionen lyder som följande: 
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Original 
1Slaget träffade högt upp på höger kindben. 2Det var precis det han avsett när han vred 
huvudet några centimeter snett uppåt just som farsan slog. 3Här vid middagsbordet siktade 
farsan för det mesta på näsan och försökte träffa med en handledssnärt och baksidan av 
fingertopparna. 4Det gjorde inte ont när ett sådant slag träffade. 5Men det var en stum vit 
känsla att få det där retsamma slaget mitt på nosen. 6Hellre kindbenet. 
 
Här förs läsaren direkt in i Eriks perspektiv. Detta markeras redan från första ordet, 

Slaget, vilket står i bestämd form. Bestämd form markerar vanligtvis given information, att 
lyssnaren/läsaren ska kunna identifiera det som betecknas. Detta är naturligtvis omöjligt att 
göra för första ordet i en bok. Därför är detta en tydlig signal på att perspektivet är Eriks; det 
är han som kan identifiera slaget (Hellberg 1996:32, 1984:42). 

En annan signal på att perspektivet är en romanfigur och inte berättarens eget är han i 
mening 2. Detta ord fungerar ungefär likadant som slaget; det syftar på en icke omnämnd och 
därför ej identifierbar person som dock är identifierbar för den som har perspektivet, det vill 
säja Erik själv (som är den person han syftar på) (Hellberg 1996:33). I samma mening finns 
även fler perspektivmarkeringar. Det finns till exempel ett exempel på verb i pluskvamperfekt 
(hade) avsett. Detta markerar enligt Hellberg (1996:33) en romankaraktärs perspektiv, 
eftersom berättelsens tid inte sammanfaller med händelsens tid. Händelsen betraktas av Erik 
från en senare tidpunkt. Ordet avsett markerar också Eriks perspektiv i det att det är ett uttryck 
för intention. Bara Erik kan veta vad han avsett (Hellberg 1984:43). En annan indikation på 
Eriks perspektiv in denna mening är ordet farsan. Detta ord markerar Eriks perspektiv på tre 
olika sätt. För det första presenterar det, precis som slaget, ny information som känd. För det 
andra är det ett s.k. relationellt substantiv (Hellberg 1984:36). Det är Eriks pappa som avses, 
därför markerar det Eriks perspektiv. För det tredje är det vardagliga uttrycket farsan ett 
exempel på avvikande språkbruk (Hellberg 1984:34, 1996:38).  

I mening tre finns ännu fler perspektivmarkeringar, exempelvis ordet Här, som markerar 
deixis (Hellberg 1984:34). Här syftar på den plats där Erik befinner sig. I samma mening 
finns ordet middagsbordet, som är ytterligare ett exempel på att ny information presenteras 
som given. 

I nästa mening finns uttrycket gjorde inte ont. Detta markerar en förnimmelse, ett 
sinnesuttryck, alltså något som Erik upplever (Hellberg 1984:38, 1996:36). I samma mening 
finns ordet inte. Enligt Hellberg (1984:40, 1996:34) markerar negationer perspektiv eftersom 
de oftast förutsätter någon slags förväntan att det omvända kunde vara sant. 

Nästa mening inleds med ett Men. Detta kan sägas vara ett tecken på syntaktiskt 
avvikande språkbruk vilket markerar att en romankaraktär har perspektivet. (Hellberg 1984:34, 
1996:37). Här finns också uttrycket en stum vit känsla som även det kan räknas son en 
förnimmelse. Dessutom markerar detta uttryck perspektiv genom avvikande språkbruk; 
känslor beskrivs vanligtvis inte som stumma och vita. Längre fram i meningen finns uttrycket 
retsamma slaget. Detta markerar perspektiv i det att det att retsamma är ett värderande ord 
(Hellberg 1984:35, 1996:36). Sist i meningen finns ordet nosen, som är ett exempel på 
avvikande språkbruk – människor har näsor, inte nosar. 

Den avslutande meningen Hellre kindbenet markerar också perspektiv, eftersom det är 
en ofullständig mening (Hellberg 1984:34). Detta är i allmänhet ett tecken på inre monolog.  

Detta stycke med alla dess perspektivmarkörer kan jämföras med motsvarande stycke i 
LL-versionen. Det första stycket i denna version lyder så här:  
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LL 
1Det var en dag i mitten av september 1956. 
2Erik var fjorton år. 
3Han satt och åt middag med sina föräldrar. 
4Han väntade på slaget. 
5Han var beredd på 
att farsan skulle slå honom strax. 
6Det dröjde ett par sekunder. 
7Sedan höjde farsan handen 
och slog till Erik på kinden. 
 

Till skillnad från inledningen i originalversionen börjar den lättlästa versionen av Ondskan 
inte med att direkt gå in i huvudkaraktärens perspektiv. Under de tre första meningarna är det 
istället berättarens (Jan Guillou/Johan Werkmäster) perspektiv läsaren ser. Det finns inga 
markörer som visar att beskrivningen av tid, karaktär och plats skulle ses ur en av 
romankaraktärernas perspektiv. Detta har antagligen gjorts för att det är lättare för folk som 
har läsproblem att få scenen presenterad innan man går in i den. Först i den fjärde meningen 
tar berättelsen Eriks perspektiv. Här finns uttrycket väntade på, vilket betecknar en reflexion 
(Hellberg 1984:39, 1996:36).  

Nästa mening innehåller även den en reflexion, beredd på. I denna mening finns även 
ordet farsan, som i denna version inte markerar ny information som given, eftersom 
föräldrarna nämnts redan i mening 3. Däremot fungerar ordet fortfarande som en 
perspektivmarkör genom att det är ett relationellt substantiv och avvikande språkbruk. 

I nästa mening är perspektivet svagt. Det finns inget direkt uttryck som markerar Eriks 
perspektiv. Man skulle dock kunna säga att det är Erik som upplevde att det dröjde ett par 
sekunder, att dröjsmålet är en förnimmelse. 

I den sista meningen är det bara ordet farsan som markerar Eriks perspektiv. 
Även senare i boken märker man att Eriks perspektiv är svagare i den lättlästa versionen 

än i originalversionen. Detta illustreras genom exempel från de båda andra studerade styckena. 
 

Scen 2: Klostringen 
Ungefär mitt i denna scen finns ett stycke som i originalversionen lyder: 
 

Original 
36Det blev alldeles tyst där ute. 37Då var nästa attack att vänta. 38Erik höjde 

bandyklubban. 39Skulle verkligen någon försöka sticka in huvudet igen? 40Ta ett dyksprång 
med sats in över byrån (det var väl vad han själv skulle ha prövat i deras läge; kom bara en av 
dom in i rummet så skulle saken vara sågott som klar). 41Erik bytte grepp på bandyklubban så 
att han höll den med bred fattning för att snabbt kunna stöta uppåt och blockera en indykande 
rådis (fast hur skulle han då kunna undgå att skada rådisen?). 42Nej det var något annat dom 
tänkte sig. 43En rycker upp dörren och en annan slänger en stol rakt in över byrån? 44Om 
stolen träffar i ansiktet på den som står där inne så faller han bakåt och då får man dom 
sekunder som behövs för att äntra byrån och storma in. 

 
Här finns ett stort antal perspektivmarkörer. I den första meningen, mening 36, finns en 
ganska subtil förnimmelse (Hellberg 1984:39 1996:36). Mottagaren av sinnesuttrycket nämns 
inte explicit, men läsaren förstår ändå att det måste vara Erik (och Pierre) som hör att det blir 
tyst. Nästa mening Då var nästa attack att vänta är en reflexion (Hellberg 1984:39, 1996:36). 
Läsaren förstår att det är Erik som tänker detta.  

Den nästföljande meningen innehåller ingen tydlig perspektivmarkör. Det skulle kunna 
vara en utomstående person, som berättaren, som ser Erik höja klubban. Efter detta går 
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berättelsen dock tydligt in i Eriks perspektiv. Mening 39 består av en fråga. Detta är ett tydligt 
tecken på att en romankaraktärs perspektiv används (Hellberg 1984:33, 1996:37).  

Mening 40 inleds med en makrosyntagm som lyder Ta ett dyksprång med sats över 
byrån. Detta är en icke-fullständig syntaktisk mening, vilket som redan nämnts är en tydlig 
markör på att en romankaraktärs perspektiv används (Hellberg 1984:34).  

Mening 40 innehåller sammanlagt tre makrosyntagmer. Den andra makrosyntagmen i 
denna mening, det var väl vad han själv skulle ha prövat i deras läge, visar Eriks perspektiv 
på två sätt. Dels innehåller den ordet väl, vilket markerar Eriks inställning till innehållet i 
satsen (Hellberg 1984:41, 1996:35), dels innehåller den ordet själv, vilket enligt Hellberg är 
ett mycket tydligt tecken på empati (Hellberg 1984:39). 

Den sista makrosyntagmen i mening 40, kom bara en av dom in i rummet så skulle 
saken vara sågott som klar, fungerar som en reflexion; Erik funderar över vad som skulle 
hända om en av rådisarna skulle lyckas ta sig in i rummet. 

Mening 41 innehåller ett uttryck för intention, för att snabbt kunna stöta uppåt och 
blockera en indykande rådis. Bara Erik kan veta vad han har för avsikt med att byta grepp på 
bandyklubban, därför markerar detta hans perspektiv (Hellberg 1984:43). Därefter innehåller 
denna mening en ny makrosyntagm som utgörs av en fråga, vilket som sagt markerar 
perspektiv. Mening 42 tycks på sätt och vis utgöra ett svar på en tidigare fråga eller förmodan. 
Detta att texten för dialog med sig själv är ett tecken på perspektiv (Hellberg 1996:37). Även 
mening 43 innehåller en fråga. Denna mening är också ofullständig, vilket även det markerar 
empati. Frågan i mening 43 besvaras i mening 44. Texten för än en gång dialog med sig själv. 

Den sista meningen är ytterligare ett exempel på reflexion. Denna mening är också ett 
exempel på s.k. sekundär empati (Hellberg 1996:38). Erik, som har den primära empatin lever 
sig in i andra karaktärer (rådisarna) och tar deras perspektiv. 

Motsvarande stycke i den lättlästa versionen lyder som följer: 
 
LL 
18Det blev tyst i korridoren igen. 
19Erik förstod att nästa attack skulle komma snart. 
20Han höjde bandyklubban och väntade. 
21Skulle någon våga sticka in sitt huvud? 
22Kanske tänkte de kasta in en stol 
eller något annat tungt föremål i rummet. 
23Erik gjorde sig beredd att ducka. 
 

Här är Eriks perspektiv starkare än i början av LL-versionens Mat/stryk-stycke, men jag 
upplever det ändå som svagare än motsvarande stycke i originalversionen. 

Den första meningen, mening 18, innehåller en förnimmelse. Här, liksom i 
originalversionen, står det inte uttryckligen vem det är som hör, men läsaren förstår ändå att 
det är Erik. 

Nästa mening innehåller en reflexion, förstod. Även snart kan sägas markera perspektiv 
i och med att detta är en jämförelse. Erik, som har perspektivet, är den som sätter normen för 
vad snart innebär (Hellberg 1984:37). I den tredje meningen skulle man möjligtvis kunna 
säga att väntade är en form av reflexion. Detta gör perspektivet för denna mening något 
starkare än motsvarande mening, mening 38, i originalversionen. 

Mening 21 innehåller en tydlig perspektivmarkör i form av en fråga. Mening 22 
innehåller en reflexion, Erik funderar över vad rådisarna tänker göra, vilket också leder till 
sekundär empati. Den avslutande meningen innehåller exempel på intention; Eriks intention 
är att ducka. 
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Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
I denna scen upplever jag perspektivet som svagare än i de båda tidigare scenerna. Detta 
gäller för båda versionerna. Antalet perspektivmarkörer förefaller mindre än i scen 1 och 2. 
Detta kan bero på att denna scen innehåller mycket dialog, där istället Eriks repliker hjälper 
till att ge inblick i hans tankar.  

Följande stycke är hämtat från originalversionen: 
 

Original 
21Erik reste sig sakta, precis så sakta som han rest sig i sina hundra repetitioner i 

tankarna, och lyfte upp den tjocka trädgren han lagt vid sina fötter och gick fram så att han 
stod på mindre än en meters avstånd från Silverhielm; så att han tydligt kunde se darrningarna 
och kallsvetten. 

22Silverhielm sjönk ner på knä, som om benen inte bar honom längre. 23Det gick bättre 
än väntat. 

  
Den första meningen innehåller en jämförelse, precis så sakta som han rest sig i sina hundra 
repetitioner i tankarna. Jämförelser är enligt Hellberg tecken på empati (Hellberg 1984:37). 
Ordet sakta är i sig också en jämförelse mot en outtalad norm av hur snabba olika rörelser är. 
Även ordet tjocka senare i meningen är en jämförelse mot en outtalad norm. Det är i 
allmänhet den karaktär som har empatin som sätter normen. Eriks perspektiv märks också i 
denna mening på det att det bara är han som kan veta vad han har gjort i sina egna tankar. 

Fortsättningsvis innehåller denna mening en rumslig beskrivning vid sina fötter. 
Beskrivningen tar Eriks fötter som utgångspunkt, vilket markerar hans perspektiv (Hellberg 
1986:41, 1996:34). Även gick fram ger en rumslig beskrivning med utgångspunkt från Erik.  

Därefter innehåller mening 21 ett uttryck för förnimmelse, kunde se. Här är det explicit 
uttryckt att det är Erik som ser. I mening 21 finns även två ord i bestämd form, darrningarna 
och kallsvetten. Detta skulle möjligtvis kunna vara exempel på att ny information presenteras 
som given, eller så kan det räknas som given information, eftersom både Erik och läsaren 
antagligen redan räknat ut att Silverhielm är ordentligt rädd. 

 Mening 22 innehåller först en förnimmelse, men här impliceras det bara att det är Erik 
som ser Silverhielm sjunka ner på knä. Därefter följer en liknelse, som om benen inte bar 
honom längre. Detta är enligt Hellberg (1984:38, 1996:34) en markering på en 
romankaraktärs perspektiv.  

Den sista meningen, Det gick bättre än väntat, markerar Eriks perspektiv genom en 
jämförelse. Erik jämför hur det faktiskt går att skrämma Silverhielm med hur han trodde att 
det skulle gå. 

Motsvarande stycke i LL-versionen ser ut så här: 
 
LL 
14Erik gick sakta fram mot Silverhielm. 
15Han höll den tjocka trädgrenen i handen. 
16Silverhielm sjönk ner på knä. 
17Det var som om benen inte bar honom längre 

 
Även här ser vi exempel på att perspektivmarkörerna är färre. Den första meningen innehåller 
dels ordet sakta, som markerar perspektiv genom jämförelse med en outtalad norm, dels en 
rumslig deixis i det att, Erik går fram mot Silverhielm.  

Den andra meningen innehåller ordet tjocka, som också det jämförs med en outtalad 
norm. Den tredje meningen är en förnimmelse, även om det inte explicit sägs att det är Erik 
som ser Silverhielm sjunka ner på knä. Den fjärde meningen markerar perspektiv genom 
liknelse, som om benen inte bar honom längre. 
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3.3 Ordval 
 
3.3.1 Långa ord 
 
Beräkningen av andelen långa ord i de båda versionerna visar att det finns fler långa ord i 
originalversionen än i den lättlästa versionen. Totalt för de tre styckena innehåller 
originalversionen 16,8 % ord med sju bokstäver eller mer, medan den lättlästa versionen 
enbart innehåller 13,4 % långa ord. Detta skulle kunna tyda på att originalversionen innehåller 
fler svåra ord, om man utgår från att långa ord generellt sett är svårare än korta. 

Dessa siffror kan jämföras med Aina Lundqvists (1992) studie av språket i barn- och 
ungdomsböcker. I hennes material uppgår andelen långa ord till 15,5 %, vilket är lägre än 
originalversionen av Ondskan, men högre än LL-versionen. Hennes siffror för de enklaste 
barnböckerna i studien (märkta med Hcf på biblioteket) är dock bara 13,0 %, vilket ligger 
nära min siffra för LL. Gällande långa ord påminner språket i LL-böckerna alltså om enkla 
barnböcker. 

Skillnaden mellan de två versionerna är starkast i scen 1. Här innehåller 
originalversionen hela 19,8 % långa ord, medan den lättlästa versionen enbart har 12,4 % 
långa ord. Scen 2 skiljer sig från de båda andra styckena i det att det här är den lättlästa 
versionen som har högst andel långa ord, 18,3 % jämfört med originalversionens 17,6 %. I 
scen 3 har originalversionen 13,5 % långa ord mot LL-versionens 10,1 %. Dessa siffror 
presenteras även i tabell1. 
 
Tabell 1: Andel långa ord i original- och lättlästversionen, absoluta tal inom parantes. 
 Original LL 
Scen 1 19,8 % (201) 12,4 % (43) 
Scen 2 17,6 % (137) 18,3 % (62) 
Scen 3 13,5 % (156) 10,1 % (41) 
Totalt 16,8 % (494) 13,4 % (146) 
 
Anledningen till att det är så stor skillnad mellan andelen långa ord i original- och LL-
versionen i scen 1 beror delvis på att stycken som innehåller många långa ord har strukits. 
Som exempel på detta kan till exempel nämnas biten där Erik blåser på dammkornen i 
solstrimman (mening 43 och framåt), som innehåller ett stort antal långa ord som till exempel 
solstråle, dammkornen, vintergata, kosmiska, middagsbordet, vissling, varandra, planeterna, 
krossades, plötslig, katastrof osv.  

Att scen 2 innehåller procentuellt fler långa ord i LL-versionen än i originalversionen 
beror antagligen på att detta innehåller flera ord som upprepas många gånger i båda 
versionerna, som bandyklubban, Silverhielm, rådisar och korridoren. Dessa ord har ansetts 
viktiga även i den lättlästa versionen och därför behållits. Sedan har det faktum att den totala 
ordmängden minskat lett till att den lättlästa versionen fått procentuellt fler långa ord. 

Anledningen till att den tredje scenen i båda versionen innehåller minst andel långa ord 
är antagligen att detta stycke innehåller mest dialog. Om dialogen i boken imiterar riktig 
konversation verkar det vettigt att den innehåller färre långa ord än scener utan dialog, vilka 
är mer lika vanligt skriftspråk. 

Sammanfattningsvis visar de tre styckena att det finns en tydlig tendens för den lättlästa 
versionen att stryka eller ersätta långa ord. 
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3.3.2 Subjektivt urval av svåra ord 
 
Undersökningen av det subjektiva urvalet av svåra ord visar att de flesta av dessa helt enkelt 
försvunnit därför att det stycke eller de meningar de står i har strukits totalt. Dessa strykningar 
har alltså antagligen inte med ordens svårighetsgrad att göra, utan har gjorts av andra 
anledningar. Av de övriga enligt mitt tycke potentiellt svåra ord har en del behållits och en del 
bytts ut eller skrivits om. 

Ord jag markerat som potentiellt svåra men som behållits i den lättlästa versionen är till 
exempel rapp och björkris i scen 1, dörrposten, trängde på och blockerar i scen 2 och heder 
och saliv i scen 3. Inget av dessa ord har alltså ansetts vara så svåra att de allvarligt förhindrar 
läsningen. Jag håller med om att dessa inte är bland de mest komplicerade orden jag markerat 
som potentiellt svåra och dessutom är deras betydelse antagligen utläsbar i sammanhanget. 

Jämför man med Ericson-Wiks (1996) undersökning av ordvalet i den lättlästa versionen 
av Hemsöborna verkar det som man där bytt ut fler ord än man gjort i Ondskan. Detta beror 
antagligen helt enkelt på att Hemsöborna i original är svårare än Ondskan i original. 
Hemsöborna har nämligen ett stort antal ålderdomliga och dialektala ord, samt facktermer 
rörande fiske och dylikt. 

Nedan tar jag upp mer om vilka ord som bytts ut eller skrivits om i de tre styckena. 
 

Scen 1: Mat/stryk 
Ord som bytts ut i scen 1 är till exempel kindben, som blivit kinden, hundpiskan, som blivit 
piskan, tillägg, som blivit extra straff och sorgkanter, som blivit smutsig under naglarna. 
Även klädesborsten, som Erik får stryk med, har bytts ut mot skohornet. Detta är en intressant 
utbytning, eftersom det handlar om två helt olika föremål. Anledningen till att denna 
utbytning gjorts är förmodligen att ordet skohorn ansetts vara mer lättbegripligt än 
klädesborste. Detta kan antagligen stämma. Om man räknar frekvens så är skohorn ett 
betydligt vanligare ord än klädesborste. En google-sökning på skohorn gav 40 100 träffar, 
klädesborste gav bara 47. Frekvens är enligt Josephson (1982:81) relaterat till ordförståelse. 
Vanliga ord är i allmänhet lättare än ovanliga, även om det är omöjligt att avgöra ett enskilt 
ords svårighetsgrad baserat på dess frekvens. Man kan också säga att det inte är viktigt för 
handlingen exakt vad Eriks pappa använder när han slår honom; det viktiga i scen 1 är att visa 
att Erik faktiskt blir slagen av sin far varje dag. 

I scen 1 finns också exempel på en del intressanta omskrivningar. Här man kan till 
exempel nämna ordet eftermatenstryket, som används i originalversionen. Denna 
lexikalisering implicerar att det inte är någon engångsföreteelse att Erik får stryk efter 
middagen. I den lättlästa versionen har detta skrivit som och gjorts tydligare: 10Efter maten 
skulle han få mer stryk. 11Det fick han varje dag. 

 
Scen 2: Klostringen 
Denna scen visar inga exempel på att ett svårt ord bytts ut mot ett annat. Däremot innehåller 
det materialets enda exempel på att svåra ord förklarats i texten. Att förklara ord i texten är 
ofta en bra strategi för att underlätta för läsarna (Witting 1979:16). Detta sker i mening 31 i 
den lättlästa versionen: 31Hinken var full av avföring och urin, skit och piss, som rann och 
stänkte ut över rummet. Här har alltså orden avföring och urin, som används i 
originalversionen, förklarats genom tillägg av de mer vanliga orden skit och piss. 

Scenen visar också ett exempel på omskrivning. I mening 48 i originalversionen står det:  
[…] när hinken var på väg upp i luften duckade Erik och då hade han redan intuitivt anat vad 
det var. Det ord jag ansett vara svårt i denna mening är intuitivt. Innehållet i meningen 
uttrycks i LL-versionen i mening 29-30: 29Erik duckade och förstod i samma ögonblick vad 
hinken var fylld med. 30Han kände det på den stinkande lukten. LL-versionen har alltså skrivit 
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om meningens innehåll så att ordet intuitivt inte längre behövs. Man kan dock hävda att det 
inte blir riktigt samma betydelse; originalversionens Erik kan ha gissat sig till hinkens 
innehåll utan att känna lukten. 
 
Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
I denna scen har till exempel ordet relegerad bytts ut avstängd och ordet identifiera bytts ut 
mot känna igen. Ett exempel på omskrivning i detta stycke finns i mening 88, som i 
originalversionen lyder: 88Han låg framstupa på knä vid Eriks fötter och kräktes som om hela 
hans innanmäte vände ut och in på sig. Det ord som ansetts vara svårt här är innanmäte. 
Denna mening har i LL-versionen skrivits om till 49Han kräktes gång på gång. Detta uttrycker 
ungefär samma sak, men utan det svåra ordet. 
 
 

3.4 Meningsbyggnad 
 
3.4.1 Grafiska meningar och makrosyntagmer 
 
Beräkningen av längden på de grafiska meningarna och makrosyntagmerna ger följande 
resultat: 
 
Tabell 2: Genomsnittlig längd på de grafiska meningarna, räknat i antal ord 
 Original LL 
Scen 1 14,1 7,5 
Scen 2 12,0 8,0 
Scen 3 12,0 7,9 
Totalt 12,6 7,8 
 
Tabell 3: Genomsnittlig längd på makrosyntagmerna, räknat i antal ord 
 Original LL 
Scen 1 11,4 7,2 
Scen 2 8,3 7,3 
Scen 3 8,9 7,8 
Totalt 9,4 7,6 
 
Som tabell 2 och 3 visar har originalversionen både längre grafiska meningar och längre 
makrosyntagmer än den lättlästa versionen. För de grafiska meningarna har originalversionen 
i genomsnitt 12,6 ord per mening medan LL-versionen har 7,8 ord per mening. Skillnaden 
mellan de båda versionerna är alltså 4,8 ord per mening. Motsvarande siffror för 
makrosyntagmernas längd är 9,4 ord per makrosyntagm i original och 7,6 ord per 
makrosyntagm i LL. Skillnaden mellan de båda versionerna här är alltså bara 1,8 ord per 
makrosyntagm.  

Skillnaden är alltså störst gällande de grafiska meningarna. Detta beror på att 
originalversionen väldigt ofta kombinerar många makrosyntagmer inom samma grafiska 
mening. Den lättlästa versionen gör detta enbart sju gånger i hela det studerade materialet, 
medan originalversionen ofta kombinerar åtskilliga makrosyntagmer inom samma grafiska 
mening. Se till exempel följande exempel (snedstreck markerar ny makrosyntagm): 
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Original, Scen 1: Mat/stryk 
33Och sedan måste man naturligtvis ha turen på sin sida under resten av middagen:/ inte tappa 
saltkaret, /inte sträcka sig över bordet, /inte bre mackan på fel sida, /inte reta upp lillbrorsan, /inte 
välta mjölkglaset, /inte skala potatisen för slarvigt osv. 

 
Original, Scen 2: Klostringen 
40Ta ett dyksprång med sats in över byrån /(det var väl vad han själv skulle ha prövat i deras läge;/ 
kom bara en av dom in i rummet så skulle saken vara sågott som klar). / 41Erik bytte grepp på 
bandyklubban så att han höll den med bred fattning för att snabbt kunna stöta uppåt och blockera en 
indykande rådis / (fast hur skulle han då kunna undgå att skada rådisen?). / 42Nej /det var något annat 
dom tänkte sig. 
 
Original, Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
71-Dom …  /allting är ju orört på mitt rum …  /dom kommer att söka efter mej med hundar …/ tro att 
jag brutit benet eller något. / 72Och med hundarna så hittar dom mej / och då åker du fast och får 
livstid, / har du tänkt på det / är det verkligen värt ..? 
 

Alla de ovanstående styckena innehåller alltså flera makrosyntagmer på en grafisk mening. I 
utdraget från scen 1 innehåller den grafiska meningen sju makrosyntagmer. I utdraget från 
scen 2 innehåller den första grafiska meningen tre makrosyntagmer, medan de två andra 
meningarna innehåller två makrosyntagmer var. I stycket från den tredje scenen innehåller 
båda de grafiska meningarna fyra makrosyntagmer. Dessa exempel är naturligtvis extrema; de 
flesta fall där flera makrosyntagmer är kombinerade inom en grafisk mening har bara två 
makrosyntagmer per mening. 

Den lättlästa versionen har betydligt större överensstämmelse mellan grafiska meningar 
och makrosyntagmer. I denna version är de grafiska meningarna i genomsnitt 7,8, medan 
makrosyntagmerna är 7,6 ord. De grafiska meningarna är alltså i genomsnitt nästan exakt lika 
långa som makrosyntagmerna.  Detta skulle tyda på att det anses vara lättare att läsa texter där 
en makrosyntagm motsvarar en grafisk mening. Det är också möjligt att man inte haft någon 
sådan medveten tanke, utan bara tänkt att texter blir lättare att läsa om de har korta grafiska 
meningar.  

Intressant nog gör den starka korrelationen mellan grafiska meningar och 
makrosyntagmer den lättlästa versionen mer lik vårdat skriftspråk. Enligt Westman (1977:44) 
utgör en stor del (85%) av meningarna i bruksprosa en makrosyntagm. Ledin (1998) visar att 
andelen grafiska meningar som motsvarar en makrosyntagm är högre i texter skrivna av 
mellanstadieelever än i texter skrivna av lågstadieelever.  

Siffrorna för antal ord per grafisk mening och antal ord per makrosyntagm kan jämföras 
med motsvarande siffror i Lundqvists (1992:79,84) studie av barn- och ungdomsböcker. I 
hennes undersökning är det genomsnittliga värdet för antal ord per grafisk mening i barn- och 
ungdomsböcker 12,5 ord. Detta ligger mycket nära mitt värde för originalversionen av 
Ondskan, men långt över den lättlästa versionens värde på 7,8 ord per grafisk mening. Detta 
värde ligger långt under till och med Lundqvist värde för de enkla Hcf-böckerna, som i 
Lundqvist studie har 12,1 ord per grafisk mening (Lundqvist 1992:79).  

Lundqvists resultat för antal ord per makrosyntagm är inte helt jämförbara med mina 
resultat, eftersom hon räknat anförd sats och anföringssats som två separata makrosyntagmer 
(Lundqvist 1992:31). Hennes siffra för antal ord per makrosyntagm är 8,4. Detta ligger 
ungefär mitt emellan mitt värde för originalversionen och värdet för LL-versionen. Eftersom 
Lundqvist delat upp anförd sats och anföringssats i två olika makrosyntagmer där jag bara 
räknat en makrosyntagm innebär detta att hennes siffror jämfört med mina är ännu högre. 
Åtminstone LL-versionen kan alltså sägas ha betydligt kortare makrosyntagmer än de barn- 
och ungdomsböcker Lundqvist undersökt.  
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Längden på de grafiska meningarna kan också jämföras med Ericson-Wiks (1996) 
undersökning av Hemsöborna. I denna bok har originalversionen 24,5 ord per grafisk mening 
och den lättlästa versionen 9,2 ord per grafisk mening. Båda värdena ligger alltså högre än 
mina siffror för Ondskan. Detta beror antagligen på att Strindbergs originaltext, som har en 
helt annan litterär stil än Ondskan, har betydligt längre meningar än Ondskan. Detta kan ha 
färgat av sig på den lättlästa versionen. 

Man kan även jämföra med Westmans (1974) studie av bruksprosa. I hennes material är 
de grafiska meningarna i genomsnitt 14,4 ord långa, medan makrosyntagmerna är 13,3 ord 
långa. Båda siffrorna ligger alltså högt över mina värden för båda versionerna av Ondskan. De 
ligger dock närmare originalversionen än den lättlästa versionen. 

 
 
3.4.2 Meningsfragment 
 
Som nämndes ovan har den lättlästa versionen en mycket stark korrelation mellan grafiska 
meningar och makrosyntagmer. Detta anses överensstämma med bruksprosans vårdade 
skriftspråk. Att den lättlästa versionens meningsbyggnad kan ligga närmare vårdat skriftspråk 
syns även om man studerar hur många meningsfragment det finns i varje version: 

 
Tabell 4: Andel makrosyntagmer som utgörs av meningsfragment i original- och 
lättlästversionen i procent, absoluta tal inom parantes. 
 Original LL 
Scen 1 14,6 % (13) 0,0 % (0) 
Scen 2 13,8 % (13) 2,0 % (1) 
Scen 3 20,0 % (26) 1,9 % (1) 
Totalt 16,6 % (52) 1,4 % (2) 
 
Som tabell 4 visar innehåller originalversionen betydligt fler meningsfragment än den lättlästa 
versionen som knappt innehåller några alls. Totalt är hela 16,6 % av makrosyntagmerna i 
originalversionen meningsfragment, medan bara 1,4 % av makrosyntagmerna i den lättlästa 
versionen är det. Enligt Westman (1977:119) är bara 2,11 % av makrosyntagmerna i löptext i 
bruksprosa meningsfragment (eller meningsämnen, som hon kallar dem). En låg andel 
meningsfragment verkar alltså tyda på vårdat, offentligt språk. 

I Lundqvists (1992) undersökning är andelen meningsfragment 8,5 %, vilket är betydligt 
färre än i originalversionen av Ondskan och betydligt fler än i LL-versionen. Lundqvist 
undersökning verkar dock också tyda på att enkla skönlitterära texter har färre 
meningsfragment. Enbart 5,6 % av meningarna i hennes Hcf-böcker var meningsfragment, 
medan hela 12,8 % av meningarna i hennes uHc-böcker (ungdomsböcker) utgjordes av 
meningsfragment. 

Som tabell 4 visar innehåller scen 3, i alla fall i originalversionen, betydligt fler 
meningsfragment än scen 1 och 2. I originalversionen består hela 20,0 % av 
makrosyntagmerna av meningsfragment, medan motsvarande siffror i scen 1 och 2 är 14,6 
respektive 13,8 procent. Detta beror antagligen på att scen 3 är den scen som innehåller mest 
dialog. Om dialogen i boken imiterar verkligt talspråk verkar det naturligt att använda många 
meningsfragment. Att LL-versionen inte har någon övervägande andel meningsfragment i 
scen 3 (bara 1,9 % jämfört med 0,0 % i scen 1 och 2,0 % i scen 2) kan då tyda på att man här 
inte anpassat språket efter verkligheten på samma sätt. 

Anledningen till att den lättlästa versionen av Ondskan har färre meningsfragment än 
originalversionen är antagligen att meningsfragmenten ofta är elliptiska; de har strukit 
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information man kan utläsa ur sammanhanget. Se till exempel följande exempel 
(meningsfragment i kursivt): 

 
Scen 1: Mat/stryk 

Original 
67-Vänner igen? frågade farsan och sträckte fram sin hand. 
[…] 
69-Vänner igen, sa han och log. 
 
LL 
41-Är vi vänner igen? frågade farsan. 
[…] 
46-Ja, vi är vänner igen, sade Erik och log. 
 

Scen 2: Klostringen 
Original 
32-Du har ändå ingen chans, lika bra du ger dej annars blir det bara värst för dig själv! hotade 
en okänd röst där ute. 
 
LL  
16-Du har ändå ingen chans! 
sade en annan av rådsarna. 
17Det är lika bra att du ger dig, 
annars blir det bara värst för dig själv! 

 
Scen 3: Hämnden på Silverhielm 

Original 
80Du sov med öppen mun, du låg på rygg. 81Det var därför du fick så mycket i munnen. 82Gott 
va? 83Jag är säker på att du fortfarande minns hur det smakar om du tänker efter.  
 
LL 
37Du låg på rygg och sov med öppen mun. 
38Det var därför du fick så mycket skit i munnen. 
39Var det gott? 
40Jag är säker på att du fortfarande minns  
hur det smakar om du tänker efter. 
 

I alla tre scenerna finns exempel på att LL-versionen har ändrat originalversionens 
meningsfragment till fullständiga syntaktiska meningar. I scen 1 gäller det uttrycket Vänner 
igen, som blivit till Är vi vänner igen/vi är vänner igen. Här har ändringen till syntaktisk 
mening gjort att frågan och svaret fått olika utformning, vilket ökar tydligheten ännu mer. I 
scen 2 har meningsfragmentet lika bra du ger dig förvandlats till en fullständig syntaktisk 
mening med subjekt och predikat, Det är lika bra att du ger dig. I scen 3 har 
meningsfragmentet Gott va? ändrats till den syntaktiska meningen Var det gott? Även dessa 
båda ändringar har ökat tydligheten. 

Det finns också åtskilliga exempel på att meningsfragment har försvunnit i LL-
versionen helt enkelt därför att de meningar eller stycken där de står har strukits. Precis som 
för de svåra orden har dessa strykningar antagligen inget att göra med att meningarna och 
stycken innehåller språkliga fenomen som anses svåra, utan har gjorts av andra orsaker. 
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3.4.3 Bisatser 
 
Även användningen av bisatser visar skillnader mellan originalversionen och den lättlästa 
versionen. Tabell 5 visar hur många bisatser som används i de båda versionerna: 
 
Tabell 5: Antal bisatser i original- och lättlästversionen 
 Original LL 
Scen 1 34 9 
Scen 2 30 9 
Scen 3 70 19 
Totalt 134 37 
 
Som tabell 5 visar använder originalversionen sig av betydligt fler bisatser, sammanlagt 134 
mot LL-versionens 37. Eftersom de båda versionerna har högst olika textmängd är detta dock 
inte ett säkert sätt att säga huruvida bisatser är vanligare i originalversionen eller inte. Därför 
presenteras i tabell 6 antal bisatser per 100 makrosyntagmer och per 1000 ord för de båda 
versionerna. 
 
Tabell 6: Antal bisatser per 100 makrosyntagmer och 1000 ord i original- och lättlästversion 
 Original  LL  
 Bisatser/100 MS Bisatser/1000ord Bisatser/100 MS Bisatser/1000ord 
Scen 1 38,2 33,6 18,8 26,0 
Scen 2 31,9 38,6 19,6 26,6 
Scen 3 53,8 60,8 36,5 46,9 
Totalt 42,8 45,5 25,3 34,0 
 
Som man kan utläsa av tabell 6 har originalversionen alltid fler bisatser än lättlästversionen. 
Detta gäller för alla scener och avsett om man räknar antal bisatser per 100 makrosyntagmer 
eller per 1000 ord. Originalversionen har i genomsnitt 42,8 bisatser per 100 makrosyntagmer 
och 45,5 bisatser per 1000 ord, medan den lättlästa versionen bara har 25,3 bisatser per 100 
makrosyntagmer och 34,0 bisatser per 1000 ord. Originalversionen är alltså betydligt mer 
hypotaktisk än LL-versionen. Enligt Hellspong & Ledin (1997:78) kan texter med många 
bisatser räknas som verbala. Verbala texter anses vara talspråkliga och inte så 
informationstäta. Att många bisatser gör en text mer talspråklig får också stöd i Hultman & 
Westman (1977:90): ”den gamla förställningen att talspråket ’kännetecknas av färre bisatser 
än skriftspråket får inte stöd’”. Motsatsen till verbal i Hellspong & Ledins bok är nominal. 
Nominala texter har många nominalfraser istället för många bisatser. Min uppfattning är dock 
inte att LL-versionen har fler nominalfraser. Det är snarare så att denna version har arbetat om 
många bisatser till huvudsatser. Se följande exempel (bisatser i kursivt): 
 
Scen 1: Mat/stryk 

Original 
68Om han inte skakade hand fick han hela omgången stryk en gång till. 
 
LL 
43Ändå måste han skaka hand med farsan. 
44Annars skulle han få mer stryk. 
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Scen 2: Klostringen 
Original 
18Dörren rycktes upp och Eriks bländade ögon hann uppfatta hur Silverhielm sprang rakt på 
byrån.  
 
LL 
4Plötsligt rycktes dörren upp. 
5Silverhielm sprang rakt på byrån. 
 

Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
Original 
88Han låg framstupa på knä vid Eriks fötter och kräktes som om hela hans innanmäte vände ut 
och in på sig. 
 
LL 
48Äntligen började Silverhielm kräkas. 
49Han kräktes gång på gång. 
 

Alla utdragen från de tre styckena visar hur LL-versionen ibland omvandlar 
originalversionens bisatser till självständiga huvudsatser. Även Ericson-Wik (1996) visar 
exempel på att man omvandlat bisatser.  

Det finns också en hel del exempel på att LL-versionen helt enkelt har strukit 
originalversionens bisatser: 
 
Scen 1: Mat/stryk 

Original 
65Samtidigt som farsan höjde armen till första slaget drog Erik ett djupt andetag, blundade 
och knöt händerna. 
 
LL 
35Han drog ett djupt andetag, 
blundande och knöt händerna. 
 

Scen 2: Klostringen 
Original 
19Erik siktade så gott han hann och slog bandyklubban med all kraft en decimeter ovanför 
Silverhielms huvud så att träflisorna rök ur dörrposten. 
 
LL 
6Erik slog ett hårt slag med klubban mot dörrposten 
en decimeter från Silverhielms huvud. 
 

Scen 3: Hämnden på Silverhielm 
Original 
21Erik reste sig sakta, precis så sakta som han rest sig i sina hundra repetitioner i tankarna, 
och lyfte upp den tjocka trädgren han lagt vid sina fötter och gick fram så att han stod på 
mindre än en meters avstånd från Silverhielm; så att han tydligt kunde se darrningarna och 
kallsvetten. 
 
LL 
14Erik gick sakta fram mot Silverhielm. 
15Han höll den tjocka trädgrenen i handen. 
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Dessa utdrag är exempel på helt strukna bisatser. I exemplet från scen 1 är det informationen 
att Erik gör sig redo för att bli slagen precis innan han får det första slaget som strukits. I 
andra exemplet är det informationen att Erik inte har lång tid på sig att sikta och resultatet av 
hans slag i dörrposten som strukits. I det tredje exemplet är jämförelsen med Eriks 
tankerepetitioner, trädgrenens lokalisering och anledningen till att han går närmare 
Silverhielm strukna. Dessa strykningar behöver dock inte vara någon medveten önskan att 
göra sig av med bisatser. Det kan lika gärna handla om allmänna strykningar som måste göras 
för att minska textens volym. 

Skillnaden mellan antal bisatser per 100 makrosyntagmer och antal bisatser per 1000 ord 
säger något om texters svårighetsgrad. Båda texterna har fler bisatser per 1000 ord än per 100 
makrosyntagmer. Originalversionen har som sagt 45,5 bisatser per 1000 ord och 42,8 bisatser 
per 100 makrosyntagmer, medan den lättlästa versionen har 34,0 bisatser per 1000 ord och 
25,3 bisatser per 100 makrosyntagmer. Enligt Ledin (1995:140) är en låg andel bisatser per 
1000 ord (jämfört med per 100 makrosyntagmer) ett tecken på skriftspråklighet. Detta syns 
också i Westman (1974). I hennes undersökning finns det i genomsnitt 53,3 bisatser 
(underordnande satser) per 100 makrosyntagmer och 40,1 bisatser per 1000 ord. Bruksprosa, 
som kan anses vara vårdat offentligt skriftspråk, har med andra ord färre bisatser per 1000 ord 
än per 100 makrosyntagmer. För båda versionerna av Ondskan är det alltså tvärt om; det finns 
fler bisatser per 1000 ord än per 100 makrosyntagmer. Eftersom skillnaden mellan antal 
bisatser per 100 makrosyntagmer och antal bisatser per 1000 ord är minst i originalversionen 
skulle detta kunna tyda på att denna version är mest skriftspråklig, även om båda versionerna 
är mer talspråkliga än skriftspråkliga. Scen 1 i originalversionen har dock fler bisatser per 100 
MS än per 1000 ord (38,2 mot 33,6). Detta tyder på att detta är den scen som är mest 
skriftspråklig gällande bisatsanvändningen.  

 
 

4 Diskussion och slutsatser 
 
I resultatkapitlet har det visat sig att originalversionen och den lättlästa versionen skiljer sig åt 
på ett antal punkter. Den lättlästa versionen har strukit en stor del av textmängden, den visar 
Eriks perspektiv svagare, den har färre långa ord, den har gjort sig av med svåra ord genom att 
byta ut eller skriva om dem, den har kortare grafiska meningar och makrosyntagmer, färre 
meningsfragment och färre bisatser. 

Dessa skillnader påverkar berättelsen i högre eller lägre grad. Det som påverkar mest 
anser jag är strykningarna. Att ca 80 % av originalversionen har strukits måste ju leda till 
förändringar. Förändringarna upplever jag dock som mindre än vad man kan tro, med tanke 
på den stora mängd text som strukits. Det som har behållits kan sammanfattas som det som 
för berättelsen framåt, det som är viktigt för händelseförloppet i stort. Man kan säga att den 
lättlästa versionen hoppar mellan originalversionens höjdpunkter. Eftersom det främst är 
höjdpunkterna i en berättelse man minns gör detta att en resumé av originalversionen och en 
resumé av LL-versionen blir nästan likadan, förutom att händelserna utspelar sig under två år i 
originalet och under ett år i den lättlästa versionen. Själv hade jag faktiskt svårt att säga vad 
man strukit i LL-boken efter min första genomläsning av de två versionerna. Strykningarna är 
helt enkelt väldigt skickligt gjorda. 

LL-bokens svagare perspektiv gör dock att man inte kommer riktigt lika nära 
huvudpersonen Erik som man gör när man läser originalversionen. Detta beror till stor del på 
att LL-versionen har betydligt mindre inre monolog än originalet. Inre monolog är ju något 
som bör undvikas enligt LL-förlagets kriterier (Witting 1979:14). Det finns dock inte stora 
perspektivskillnader. Båda versionerna är skrivna nästan uteslutande från Eriks perspektiv. 
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Skillnaderna i ordval är inte heller särskilt stora. De flesta ord jag markerat som svåra 
har antagligen försvunnit från den lättlästa versionen för att de står i stycken/meningar som 
inte ansetts nödvändiga för berättelsen och strukits på grund av detta. Exemplen på att ord har 
bytts ut eller skrivits om är jämförelsevis små. Skillnaden är större om man studerar andelen 
långa ord, som är 16,8 % i originalversionen och bara 13,4 % i den lättlästa versionen. Detta 
visar att långa ord generellt uppfattas som svåra, eller i alla fall svårlästa. 

Meningsbyggnaden upplever jag som det som, förutom strykningarna, påverkar 
berättelsen mest. Den genomsnittliga skillnaden på längden på de grafiska meningarna skiljer 
till exempel med nästan fem ord. I originalversionen är de grafiska meningarna i genomsnitt 
12,6 ord långa, medan de i den lättlästa versionen bara är 7,8 ord långa. Även 
makrosyntagmerna är betydligt kortare i LL-versionen, bara 7,6 ord jämfört med originalets 
9,4 ord. Skillnaden i makrosyntagmlängd beror delvis på att den lättlästa versionen innehåller 
avsevärt färre bisatser, bara 34,0 stycken per 1000 ord, medan originalet har 45,5 bisatser per 
1000 ord. En annan sak som skiljer sig åt mellan de båda versionerna är att den lättlästa 
versionen innehåller betydligt färre meningsfragment. 

Gällande meningsbyggnaden är användningen av bisatser i den lättlästa versionen 
intressant. LL-versionen har som sagt betydligt färre bisatser än originalet. Förr ansåg man att 
många bisatser tydde på skriftspråklighet. Som nämndes i kap. 3.4.3 anses många bisatser nu 
snarare tyda på talspråklighet. Man kan då undra varför inte den lättlästa versionen drar nytta 
av detta och använder fler bisatser. Att använda talspråkliga drag borde ju underlätta för folk 
som inte är vana att läsa. Möjligen skulle det kunna vara så att LL-förlagets bearbetare inte är 
insatta i modern språkforskning och fortfarande anser att bisatser innebär skriftspråklighet. En 
annan möjlighet kan vara att folk med läsproblem tjänar mer på att meningarna kortas, även 
om detta innebär att de talspråkliga bisatserna tas bort eller ändras. En tredje möjlighet, som 
jag även nämnt i kap. 3.4.3, är att dagens uppfattning att bisatser är talspråkliga beror på att 
man jämför med en typ av skriftspråk som istället innehåller nominala konstruktioner. LL-
versionen av Ondskan har inte bytt ut bisatserna mot nominala konstruktioner, utan snarare 
mot huvudsatser. Detta kan i så fall innebära att den lättlästa versionen inte är mer 
skriftspråklig på denna punkt, trots att den har färre bisatser. 

Skillnaderna i meningsbyggnad leder även till en stilistisk skillnad. Originalversionen 
har många meningsfragment och många långa grafiska meningar som ofta innehåller flera 
makrosyntagmer, medan den lättlästa versionen har få meningsfragment och sällan 
kombinerar flera makrosyntagmer inom samma mening. Detta gör att resultaten för den 
lättlästa versionen hamnar närmare Westmans studier av bruksprosa. Att jämföra en studie av 
litterärt material med en studie av bruksprosa är naturligtvis inte helt självklart, men det kan 
ändå ge vissa resultat. Man kan till exempel fråga sig om det är bra att språket i en roman 
liknar bruksprosaspråket. Jag tycker att Ondskan förlorar en del stilmässigt i LL-versionen 
just på grund av detta. Boken ses ur en tonårspojkes ögon, och vinner därför enligt mitt tycke 
på att inte alltid följa de konventioner vårdat offentligt skriftspråk har.  

Den lättlästa versionen stämmer dock inte alltid överens med Westmans undersökning 
av bruksprosa. Till exempel har LL-versionen färre bisatser och mycket kortare grafiska 
meningar och makrosyntagmer än Westmans bruksprosa. Här är det istället originalversionen 
som är mest skriftspråklig. 

Både LL-böckerna och barnböcker är skrivna för att vara lätta att läsa och förstå. Därför 
kan man tycka att språket i LL-böckerna borde påminna om språket i barnböcker. 
Jämförelserna med Lundqvist studie av barn- och ungdomsböcker visar att detta både 
stämmer och inte stämmer. En faktor som stämmer överens mellan barnböckerna och den 
lättlästa versionen av Ondskan är till exempel andelen långa ord. Andelen långa ord i de 
enklaste Hcf-böckerna och i LL-versionen av Ondskan ligger nära varandra. En annan likhet 
mellan de båda undersökningarna är att Hcf-böckerna och LL-Ondskan har färre 
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meningsfragment än böcker för större barn/ungdomar och originalversionen av Ondskan. Få 
meningsfragment verkar alltså vara ett drag både i bruksprosa och i barnböcker. Dock är det 
så att även Hcf-böckerna har betydligt fler meningsfragment än den lättlästa Ondskan. Alla 
kategorier av böcker i Lundqvists undersökning har dessutom betydligt längre grafiska 
meningar och makrosyntagmer än LL-Ondskan. 

Av detta kan man utläsa att den lättlästa versionen av Ondskan har drag både från 
bruksprosan och från barnböcker, främst då enkla barnböcker. Detta kan tyckas en aning 
motsägelsefullt. Saken är dock antagligen den att LL-böckerna (eller i alla fall den lättlästa 
versionen av Ondskan, andra böcker kan jag inte uttala mig om) utgör en helt egen genre, men 
drag från olika typer av stilideal.  

Som nämnts ovan skiljer sig den lättlästa versionen från originalversionen på alla de 
punkter som undersökts. Antagligen är dessa skillnader beroende av varandra. I 
resultatkapitlet har jag till exempel nämnt att svåra ord, makrosyntagmer och bisatser har 
försvunnit eftersom de stycken där de står har strukits, antagligen inte på grund av att de 
innehåller svåra ord eller svår meningsbyggnad, utan för att de ansetts oviktiga för 
händelseförloppet. Strykningarna har alltså lett till språkliga skillnader på andra 
undersökningspunkter. På samma sätt kan man säga att en önskan att ändra perspektiv har lett 
till strykningar. Som nämnts tidigare är inre monologer svåra att förstå för folk med 
lässvårigheter. En önskan att ändra på detta, och därigenom göra perspektivet svagare, har lett 
till att stycken strukits. Språkligt sett är alltså de faktorer som undersökts i denna uppsats 
sammankopplade; ändringar på en punkt får konsekvenser också för de andra språkliga 
faktorerna. Som jag nämnt ovan anser jag att dock strykningarna är den punkt som betyder 
mest och det gäller också dess påverkan på andra faktorer.  

Som resultatkapitlet visat finns det skillnader inte bara mellan de båda versionerna: de 
tre scenerna skiljer sig också språkligt från varandra. Här kan man till exempel nämna att 
perspektiv verkar vara svagare markerat i scen 3, att scen 3 innehåller färre långa ord än de 
båda andra, att stycke 1 har längre grafiska meningar och makrosyntagmer (i original) än de 
båda andra att scen 3 ( i original) har fler meningsfragment, och att scen 3 har fler bisatser. 
Det är alltså scen 3 som särskiljer sig mest. Detta beror antagligen på att denna scen innehåller 
betydligt mer dialog än de båda andra. Om man utgår från att dialogen i boken härmar vanligt 
talspråk förefaller det naturligt att detta stycke skulle innehålla talspråksdrag som korta ord, 
meningsfragment och bisatser. Det svagare perspektivet beror, som redan nämnts, på att man 
istället får inblick i Eriks tankar genom hans repliker. Att scen 1 är den scen som har längst 
grafiska meningar och makrosyntagmer kan då omvänt bero på att denna scen innehåller 
minst dialog av de tre.  

Man kan dessutom nämna att värdena för grafiska meningar, makrosyntagmer och 
meningsfragment varierar mer i originalversionen än i den lättlästa versionen. Längden på de 
grafiska meningarna varierar mellan 12,0 (i scen 2 och 3) och 14,1 (i scen 1) i original, men 
bara mellan 7,5 (scen 1) och 8,0 (scen 2) i LL. För makrosyntagmerna varierar 
originalversionen mellan 8,3 och 11,4 ord, medan LL-versionen bara sträcker sig mellan 7,2 
och 7,8 ord. Mängden makrosyntagmer som utgörs av meningsfragment varierar mellan 
14,6 % och 20,0 % i original och mellan 0,0 % och 2,0 % i LL. Det verkar alltså som att 
originalversionen drar mer nytta av möjligheten att variera stilen beroende på vilken typ av 
scen som beskrivs, medan LL-versionen har en jämnare stil. Denna enhetliga stil är kanske 
lättare att läsa, men ger ett något tråkigare intryck. 

Det bör påpekas att de scener som studerats här, och främst scen två och tre, är vad man 
kan kalla dramatiska scener. Dessa scener är även engagerande och spännande och detta är 
enligt Witting (1979:15) något som överbygger lässvårigheter. Därför är det möjligt att 
mindre dramatiska scener skiljer sig åt mer mellan de båda versionerna.  
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Kan man då avslutningsvis säga att den lättlästa bearbetningen förvanskar och förstör 
texten? Mitt svar på den frågan är nej. Visserligen skiljer sig den lättlästa versionen 
innehållsmässigt och textmässigt från originalversionen. Antagligen får en van läsare mer ut 
av att läsa originalversionen än den lättlästa versionen, som kan förefalla något torftig med 
sina drag av både bruksprosa och barnbok, vilket ju tar bort något av originalets litterära stil.  
Trots detta är jag ändå imponerad av hur bra den lättlästa versionen följer originalet både 
händelsemässigt och språkligt. För folk som inte är vana att läsa är det ju definitivt bättre att 
läsa en förkortad och förenklad version än att inte läsa någonting alls. Om alla LL-förlagets 
böcker håller samma kvalité som denna gör de verkligen ett beundransvärt jobb.  
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats görs en språklig och innehållsmässig jämförelse mellan två versioner av Jan 
Guillous bok Ondskan, dels originalversionen, dels en version som är bearbetad för att vara 
lättläst. 

Böcker som är specialskrivna för att vara lättlästa har funnits i Sverige sedan 1968. Idag 
ges dessa böcker ut av LL-förlaget (LL står för lättläst) i samarbete med Centrum för lättläst.  
Dessa LL-böcker är anpassade för att vara lätta att ta sig genom, lätta att ta till sig, lätta att 
förstå och lätta att minnas. Detta innebär att de till exempel har tydligt sammanhang, enkel 
meningsbyggnad och enkla ord. Denna typ av böcker riktade sig från början till psykiskt 
utvecklingsstörda och barndomsdöva, men Centrum för lättläst har nu utökat sin målgrupp till 
att omfatta alla som av ett eller annat skäl har svårt att läsa.  

LL-förlaget ger ut dels specialskrivna originalböcker, dels bearbetningar av ”vanliga” 
böcker. Dessa bearbetningar har blivit utsatta för kritik, eftersom en del människor anser att 
de förvanskar och förstör texterna. I denna uppsats diskuterar jag huruvida det stämmer. 

De faktorer som studeras de båda versionerna av Ondskan är strykningar, perspektiv, 
ord och meningsbyggnad. Studien av strykningar undersöker vilka scener (händelseförlopp, 
beskrivningar osv.) som strukits i den lättlästa versionen. Den mest framträdande strykningen 
visar sig vara att bokens händelseförlopp kortats ett år. De scener som har behållits är sådana 
som för berättelsen framåt. En närläsning görs även av tre scener som finns med i båda 
versionerna. Där undersöks vad som har strukits inom var och en av de tre scenerna. Det visar 
sig att det som stryks även här är sådant som inte för berättelsen framåt. Det kan vara till 
exempel hela händelseförlopp, beskrivningar eller detaljer som sammanfattas i LL-versionen. 
Det visar sig också att den lättlästa versionen ibland lägger till eller skriver om 
händelseförlopp för att berättelsen skall bli lättare att förstå. 

Inom de tre scener i vilka närläsning gjordes görs sedan undersökningen av perspektiv, 
ord och meningsbyggnad. 

Perspektiv handlar om ur vems synvinkel en berättelse ses. Den kan vara antingen 
berättaren eller en av romankaraktärerna som har perspektivet. Ett antal markörer som 
signalerar att en romankaraktärs perspektiv används tas upp och utifrån dessa undersöks 
perspektiv i de två versionerna. Denna undersökning visar att det i båda versionerna nästan 
enbart är huvudpersonen Eriks perspektiv som visas. Perspektivet är dock markerat mycket 
starkare i originalversionen. Detta beror till stor del på att den lättlästa versionen försöker 
undvika inre monologer, eftersom utvärderingar visat att dessa är svåra att förstå för 
människor med läshandikapp. De inre monologerna i originalversionen ger upphov till 
mycket starka markörer för att en romankaraktärs perspektiv används.  

Studien av ord görs på två sätt. Dels beräknas mängden långa ord (mer än sex bokstäver), 
dels undersöks hur ett antal subjektivt utvalda svåra ord behandlas i LL-versionen. Det visar 
sig att originalversionen har fler långa ord, 16,8 % jämfört med LL-versionens 13,4 %. 
Gällande de subjektivt utvalda svåra orden visar undersökningen att de flesta av dessa har 
försvunnit eftersom det stycke eller den mening där de står har strukits i den lättlästa 
versionen. Dessa strykningar anses inte bero på att dessa stycken och meningar innehåller 
svåra ord, utan på att de inte för berättelsen framåt. Av de ord som har en motsvarighet i LL-
versionen har en del behållits precis som de är, en del bytts ut mot enklare ord, en del bytts ut 
mot en förklarande mening och en del förklarats i texten. 

Meningsbyggnaden undersöks på tre sätt: dels beräknas längden på de grafiska 
meningarna och makrosyntagmerna, dels beräknas mängden meningsfragment och dels 
beräknas mängden bisatser. Undersökningen visar att originalversionen har betydligt längre 
grafiska meningar och något längre makrosyntagmer än den lättlästa versionen. 
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Originalversionen har dessutom fler meningsfragment och bisatser. Den lättlästa versionen 
har en starkare korrelation mellan grafiska meningar och makrosyntagmer. 

Att den lättlästa versionen innehåller färre bisatser än originalversionen anses vara 
intressant, eftersom många bisatser idag anses tyda på talspråklighet, vilket borde underlätta 
för folk som har problem att läsa. Det anses dock inte vara helt säkert att detta innebär att LL-
versionen är mer skriftspråklig. En möjlighet är att uppfattningen att bisatser är talspråkliga 
grundar sig på jämförelser med texter som istället innehåller många nominala konstruktioner 
som då är mer skriftspråkliga och svårlästa. LL-versionen har inte fler nominala 
konstruktioner än originalversionen. Istället har man arbetat om bisatserna till huvudsatser 
eller strukit dem helt. 

De siffror jag fått fram i undersökningen av ord och meningsbyggnad jämförs med en 
studie av språket i bruksprosa (Westman 1974) och en studie av språket i barn- och 
ungdomsböcker (Lundqvist 1992). De visar sig då att den lättlästa versionen av Ondskan har 
drag av både bruksprosa och barnböcker. Bruksprosadrag är till exempel att den lättlästa 
versionen har få meningsfragment och sällan kombinerar flera makrosyntagmer inom samma 
grafiska mening. Barnboksdrag är till exempel få långa ord och mindre andel 
meningsfragment. (Få meningsfragment är alltså ett drag bruksprosa och barnböcker har 
gemensamt.) Att LL-versionen har drag av både bruksprosa och barnböcker anses tyda på att 
lättlästa böcker utgör en helt egen, unik genre. 

Avslutningsvis diskuteras huruvida LL-versionen av Ondskan förvanskar och förstör 
texten. Svaret på detta anses vara nej. Den lättlästa versionen är visserligen något torftigare 
och med sina drag av bruksprosa och barnboksspråk saknar den något av originalets litterära 
stil. LL-versionen anses dock följa originalversionen tillräckligt nära både händelsemässigt 
och språkligt för att vara ett gott alternativ för de som av olika anledningar inte klarar av att 
läsa originalversionen. 

 
Nyckelord: lättläst, Ondskan, strykningar, perspektiv, ordval, grafiska meningar, 
makrosyntagmer, bisatser, meningsfragment. 
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