
UPPSALA UNIVERSITET  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE, 15 hp 

Institutionen för nordiska språk  Svenska 4 

      HT 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lättläst: Är det verkligen lättare? 
 

En undersökning av fyra lättlästa texter  
 
 

Emelie Holling 
 

 

 

 

 
Handledare: Ulla Melander Marttala 

Institutionen för nordiska språk 

 

 

 

 

 

 



 2 

Sammandrag 
Denna studie behandlar vilka karaktäristiska drag fyra olika lättlästa böcker har. I denna 

studie undersöks inte hela böckerna, utan kortare textutdrag på ca 1000 ord per utdrag. Två av 

böckerna är skrivna i syfte att vara lättläst, medan de två andra böckerna är omskrivningar 

från ett original till en lättläst version. Undersökningen är indelad i grammatiska och 

syntaktiska undersökningsområden, vilka är utvalda efter vad tidigare forskning säger och 

undersökt. Resultaten ger en inblick i hur texterna följer olika språkliga mönster och riktlinjer, 

samt om böckerna följer de rekommendationer som finns för hur lättlästa texter ska se ut. 

Slutsatsen visar på att de skillnader mellan dessa böcker som är skrivna i syfte att vara 

lättlästa gentemot de böcker som är omskrivna till lättläst inte är stora, men man ser att de 

omskrivna böckerna har mer anpassningar efter rekommendationer för lättläst. Dock kan det 

innebära att man då utesluter eller minskar på språkliga aspekter som ger en text ett mer 

naturligt flyt och därmed kan den upplevas som ”hackig”.   

 

Nyckelord: lättläst, grammatik, syntax, bisatser, fundamentslängd, verb, substantiv. 
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1 Inledning 

Utbudet av lättlästa böcker ökar mer och mer, precis som grupper med olika slags 

lässvårigheter. Vissa böcker har en bekant titel och andra inte. Allt ifrån klassiker till helt 

okända romaner går att finna i bibliotekens bokhyllor för lättläst. Vissa böcker skrivs i syfte 

att vara lättlästa medan andra skrivs om för att få en lättläst version. 

Att eleverna läser, vill läsa och kan ta till sig litteratur och texter är förstås mycket viktigt. 

Vissa elever läser inte mycket alls, varken på fritiden eller i skolan. Kanske kan man få 

gymnasieelever att läsa mer om man ger eleverna större tillgänglighet till litteratur utgiven i 

syfte att vara lättläst i skolorna? En fråga här är då om lättlästanpassade böcker är lättlästa och 

följer mönster och råd för lättlästhet. Och finns det skillnader mellan olika slag av 

lättlästböcker?    

I den här undersökningen ligger fokus på att jämföra fyra olika lättlästa verk, varav två är 

skrivna i syfte att vara av lättläst karaktär, medan de andra två är omskrivna till att vara 

lättläst, där det finns en originalutgåva som inte klassificeras som lättläst. Finns det skillnader 

mellan dessa två typer av lättlästa böcker?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att analysera grammatiska och syntaktiska skillnader och 

likheter i fyra lättlästa böcker.  

- Vilka karaktäristiska drag har texterna? 

- Hur skiljer sig texterna gentemot andra texttyper? 

- Följer texterna rekommendationer för lättlästhet?  

- Följs samma språkliga mönster och riktlinjer oavsett om boken är skriven direkt i syfte att 

vara lättläst eller omskriven till lättläst? 

2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar ett urval studier om hur lättlästa texter ser ut, vilka egenskaper som 

förknippas med lättläst och vilka målgrupper lättläst vänder sig till.   

I dagens samhälle är läs- och skrivmöjligheter mer tillgängliga för gemene man. Genom 

både tryckta och digitala böcker och tidningar samt sociala medier är vi människor väl 

bekanta med text av olika slag. Många människor har dock olika slags lässvårigheter och är i 

behov av lättläst. Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg har i sin bok Vad är lättläst? 
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(2008) beskrivit kriterier för lättläst och vem som är i behov av lättlästa texter. Ofta ligger 

lässvårigheterna inte i svårigheter att avkoda skrivna ord utan problemen uppstår genom att 

meningsbyggnaden och ordförrådet i texterna är för svåra (Lundberg & Reichenberg, 

2008:11). Lundberg och Reichenberg menar vidare att den mentala ansträngningen kan bli så 

pass hög, när man inte har t.ex. ordförrådet för att förstå sammanhanget i en text, ”att man 

låter bli att ens försöka.” (2008:11). Det kan gälla såväl skönlitterära texter som faktatexter 

och samhällsinformation. 

Skillnader mellan människor i förmågan att läsa och ta till sig texter märks och har följder 

för dem själva och samhället på olika sätt. ”Centrum för lättläst har visat att mer än hälften av 

de svenska myndigheterna inte informerar på lättläst svenska” (Lundberg & Reichenberg, 

2008:11). Detta skapar stora klyftor mellan de svenska medborgarna, där den grupp 

människor som inte kan ta till sig informationen i texterna blir exkluderad, inte bara från 

informationen utan även från samhällsgemenskapen. Personer i behov av lättläst skulle man 

därför kunna jämföra med en person med vilken funktionsnedsättning som helst, där 

samhället har ett ansvar att anpassa sig för inkludering. Utan anpassning blir följden att 

individens möjligheter att påverka sin situation minskas (Lundberg & Reichenberg, 2008:10).  

2.1 För vem är lättläst? 

Vem är egentligen i behov av lättlästa texter? Stiftelsen för lättläst, LL-stiftelsen, bildades 

1987 och bytte senare namn till Centrum för lättläst. Den första januari 2015 började Centrum 

för lättläst arbeta under Myndigheten för tillgängliga medier (https://www.mtm.se/produkter-

och-tjanster/lattlast/),  för att göra olika texter tillgängliga för en större målgrupp. Man 

”vänder sig bland annat till personer med intellektuell funktionsnedsättning, lässvårigheter 

[…] eller ett annat förstaspråk än svenska” (Reichenberg, 2008:51; se även Myndigheten för 

tillgängliga medier, https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/lattlast/). Grupper som är i 

större behov av lättlästa texter är:  

1) Personer som håller på att lära sig läsa 

2) Personer som har särskilt stora svårigheter att lära sig läsa (till exempel på grund av 

dyslexi) 
3) Personer med varierad grad av koncentrationssvårigheter (till exempel ADHD) 
4) Personer med neuropsykiatriska störningar (till exempel autism, Aspergers syndrom) 
5) Personer med utvecklingsstörning 
6) Personer med hörselnedsättning 
7) Vuxna med låg utbildning och bristfällig läserfarenhet 
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8) Personer med annan språklig och kulturell bakgrund 
9) Personer med språkstörningar 
10) Personer med motoriska och perceptuella svårigheter (Reichenberg 2008:15). 

Lättlästa texter kan även vara bra för så kallade vanliga elever, d.v.s. elever som inte har 

någon av ovanstående problematik, men som ändå kan behöva använda lättlästa böcker. 

 

2.2 Vad är lättläst? 

Detta avsnitt beskriver och ger exempel på egenskaper som bland annat Lundberg och 

Reichenberg (2008) liksom Reichenberg (2008) anser känneteckna lättlästa texter.  

Lundberg och Reichenberg (2008) tar upp kännetecknande kriterier som gäller textens 

innehåll och längd, det vill säga ord, meningslängd och grammatiska aspekter, och 

Reichenberg 2008 ger exempel på hur texten bör se ut för att vara lättläst:  

Kriterier för lättläst  

Ett antal punkter är kännetecknande kriterier för lättläst text enligt Lundberg och Reichenberg 

(2008:8), nämligen att texterna: 

1) har begränsad längd 

2) har ett personligt tilltal 

3) innehåller en variation av lång och korta meningar 

4) texten innehåller satskonnektorer 

5) långa substantiv undviks 

6) främmande ord undviks 

7) tydligt förklarade orsakssamband 

8) passiv form undviks 

9) abstrakta begrepp undviks 

10) praktiska exempel används 

Lättläst enligt Myndigheterna för tillgängliga medier 

Följande punkter är de drag som Myndigheterna för tillgängliga medier anser karaktärisera 

lättläst text (https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/lattlast/om-latta-texter/): 

1) Texten ska utgå från läsaren - texten ska anpassas till vilken typ av läsare den vänder 

sig till. 

2) Texten ska ha en röd tråd och ta tag i läsaren direkt. 
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3) Sammanhanget ska vara tydligt - läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper 

4) I texten används vardagliga ord och korta rader. 

5) I layouten ska text och bild samspela. 

6) Språket och framställningen i en lättläst text är inte alltid likadant. En bok, en 

tidningsartikel eller en broschyr är olika medier med olika krav och syften 

 

2.3 Tidigare forskning om lättläst 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning om lättläst, vilka ligger till grund för mitt val av 

analysområden. Här nedan presenteras några undersökningar. 

2.3.1 Forskning om lättläst 

I detta avsnitt presenteras först forskning om lättlästhet, därefter ett par studier av lättlästa 

texter. 

En metod för att undersöka texters lättlästhet och begriplighet är läsbarhetsindex, LIX, som 

Carl- Hugo Björnsson konstruerat, vilket är ett mått på hur tillgänglig en text är (se vidare 

kap. 3.2.4). LIX består av den genomsnittliga meningslängden och antalet långa ord (ord med 

fler än sex bokstäver) i en text. Genom att räkna ut en texts läsbarhetsindex skapar man en 

ungefärlig överblick av textens svårighetsgrad. Lix har undersökts för olika texttyper och en 

”lix-tolk”, en gradering av hur pass lätt respektive svår en text är enligt en uträkning med lix 

har framtagits (Björnsson, 1968:89). Genom att både analysera antalet långa ord och 

meningslängd och därmed använda sig av LIX, kan man få fram en gradering av textens 

svårighet. 

Olika variabler som visar på om en text är lätt- eller svårläst tas upp av Per Lagerholm 

(2008), och av Lars Melin (2009). De tar bland annat upp fundamentslängd, meningslängd 

och bisatser, långa ord, ordval i form av abstrakta och konkreta substantiv och ordvariation. 

 Lagerholm är till viss del kritisk mot användandet av LIX, och framhåller att en text ”kan 

ha ett lågt LIX-värde, som alltså skulle innebära en lättläst text, men ändå vara slarvigt eller 

på något sätt dåligt skriven” (2008:219). Detta gör att man inte enbart kan ta reda på LIX-

värdet för att veta om texten är lätt eller inte, utan man måste även analysera andra variabler.  

Analys av fundamentlängd visar om texten är vänster- eller högertung. En text som är 

vänstertung, dvs. innehåller långa fundament, är vanligtvis mer ”svåröverblickbar” (Melin, 

2009:51) än en högertung text, och kan göra texten mindre lättläst. I sin bok Stilistik (2008) 
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diskuterar Per Lagerholm begriplighet. Han pekar på att ”begriplighet avgörs av så mycket 

mer än av stilistiska detaljer” (2008:211). 

Vad gäller meningslängd skriver Lagerholm (2008) att det inte finns en entydig koppling 

mellan meningslängd och svårighetsgrad, utan säger att  ”långa meningar behöver inte 

innebära ett svårt språk och korta meningar inte ett enkelt.” (Lagerholm, 2008:135). Också 

Monica Reichenberg (2008) menar att en text behöver varierad meningslängd för att skapa en 

rytm i texten. Utan denna rytm blir texten tung att läsa och att texten behöver innehålla 

logiska resonemang och relationer för att inte tappa sin innebörd när man avlägsnar vissa 

delar av texten i syfte att anpassa texterna till lättläst (2008:47). Precis som Melin menar 

Lagerholm att textens komplexitet, dvs. meningslängd och bisatser, kan inverka på textens 

begriplighet. (2008:221). Däremot behöver det inte alltid vara så att långa meningar eller 

bisatser är svårlästa, men det kan uppstå svårigheter beroende på meningarnas konstruktion 

(Lagerholm, 2008:221). Dock kan antalet bisatser påverka textens svårighetsgrad. ”I normal 

svensk text finns det ungefär lika många bisatser som huvudsatser.” säger Melin (2009:52) 

och en text kan bli mer lättläst genom att innehålla färre bisatser än huvudsatser. En text med 

enbart huvudsatser kan dock uppfattas som väldigt stolpig och får inte det flyt i texten som 

bisatser annars skapar. Därför behövs en balans mellan huvudsatser och bisatser.  

Långa ord är en annan variabel som påverkar textens svårighetsgrad, då ”[l]ånga ord är 

kända för att sinka och försvåra läsningen” (Melin, 2009:53). Även Lagerholm påpekar att 

långa ord påverkar en texts läsbarhet och hur lätt respektive svår texten i fråga uppfattas. Det 

är lätt att förknippa långa ord med svåra texter, då det ofta förekommer många långa ord i 

texter som uppfattas som svårlästa (Lagerholm, 2008:218).  

Huruvida texten är konkret eller abstrakt bör också tas i beaktande i en textanalys. 

Konkreta substantiv ger en mer direkt betydelse medan abstrakta substantiv kan ge en mer 

diffus mening (Lagerholm 2008:108). Innehåller texten många abstrakta ord kan det bli svårt 

för läsaren att få ett grepp om texten, vilket kan göra att svårighetsgraden ökar mer på det 

innehållsliga planet, menar Melin. Ett av kriterierna för lättläst är att texten ska vara konkret 

(Melin, 2009:53).  

Lagerholm påpekar att ordklasserna verb och substantiv fungerar som komplement till 

varandra, det vill säga att en text som innehåller många verb innehåller färre substantiv och 

vice versa. Det är intressant att titta på mängden substantiv respektive verb för att kunna 

jämföra texters lättlästhet. Ju fler verb, desto mer verbal och talspråklig är en text, medan 

textens informationstyngd ökar ju fler substantiv en text innehåller. För att få en översikt över 

förhållandet mellan verb och substantiv i en text kan man räkna ut textens nominalkvot. Ju 
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högre nominalkvot en text har desto mer informationstät är texten och vice versa (Lagerholm, 

2008:133).  

Också ordvariationen kan studeras. Ordvariation i en text är ett mått på antalet unika ord i 

en text. Ju högre OVIX-kvot, desto fler unika ord innehåller texten. Josephson, Melin & Oliv 

undersökte ordvariationen i de elevtexter de analyserat och har fått fram en betydligt lägre 

kvot för elevtexterna jämfört andra texttyper som bl.a. tidningstexter och läroböcker, av vilket 

man kan dra olika slutsatser, bland annat om elevernas ordförråd och skrivvanor (Josephson, 

Melin & Oliv, 1990:45). 

En undersökning av lättlästa texter är Johanna Fjellanders uppsats Den lättlästa Kristina 

från Duvemåla (2018). Fjellander har gjort en strukturell analys av romanen Utvandrarna och 

en läsbarhetsanalys av texten. Jämförelse görs mellan originalversionen och den lättlästa 

versionen. Fjellander undersöker bland annat den genomsnittliga ordlängden, andelen långa 

ord, lix och undersöker textens läsbarhet. Ytterligare områden hon analyserar är antalet 

bisatser, fundamentslängd, men även ordklasserna verb och substantiv.  

Resultaten i denna undersökning är bland annat att båda texterna innehåller nästan lika 

många verb, vilket visar att den lättlästa versionen inte är mer lättläst än originalversionen om 

man ser till detta mått. När det kommer till substantiven är resultatet att nominalfraserna är 

kortare än i originalet.  I den lättlästa boken är antalet bisatser färre och meningslängden 

kortare. 

Fjellanders slutsats är att den lättlästa texten till viss del följer mönster för lättlästa texter, 

men inte i alla avseenden. Det finns även vissa punkter där de två versionerna av boken inte 

skiljer sig åt, vilket hon knyter till ”andra studentuppsatser som även de fått som resultat att 

den lättlästa versionen inte alltid är mer lättläst än originalversionen på alla punkter.” 

(Fjellander, 2018:35) 

En annan undersökning är en komparativ variabelanalys och presenteras i en c-uppsats av 

Lisa Leijonberg (2016). Hon undersöker och jämför originalversionen och den lättlästa 

versionen av boken Jag är Zlatan. De variabler Leijonberg undersöker är bland annat 

fundamentslängd, bisatsfrekvens och läsbarhetsindex. Resultatet var bland annat ”att det inte 

fanns några större skillnader mellan just fundamentslängd, bisatser och LIX-värdet” 

(Leijonberg, 2016:35), men att man i den lättlästa versionen valt att ta bort information som 

inte är nödvändig och på så vis fått en mer avskalad version. Leijonberg ställer då frågan om 

hur mycket information som är rimligt att ta bort utan att texten ska bli allt för avskalad och 

svårläst. 
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3 Material och metod 
I detta kapitel presenteras undersökningens material och metoden för analysen. 

Utifrån resultat i tidigare forskningen (avsnitt 2.3) har jag i denna undersökning valt att 

analysera ordklasserna substantiv och verb inkl. texternas nominalkvot, ordvariation, 

fundamentslängd, bisatsfrekvens och läsbarhetsindex. Enligt den tidigare forskning jag utgått 

ifrån är ofta dessa variabler viktiga drag för en texts lättlästhet. Jag har även valt att jämföra 

om det finns skillnader mellan de böcker som är omskrivna till lättläst och de böcker som är 

direkt skrivna som lättläst. 

 

3.1 Material 
Mitt material består av fyra olika lättlästa böcker från olika förlag. Dessa fyra lättlästa böcker 

har ingen specifik målgrupp, utan riktar sig till både andraspråksläsare och läsare med behov 

av lättläst av andra skäl. Två av böckerna är skrivna direkt i syfte att vara lättlästa, medan de 

andra två böckerna är omskrivna till lättläst text och har en originalutgåva som inte är lättläst.  

Urvalet av böcker har gått till på så vis att de fyra böckerna ska ha publicerats av olika 

förlag och ha olika författare. Urvalet av omskrivna böcker gjordes genom att välja böcker 

som man kan anta många känner till i Sverige och lästs av många i sin originalversion. Syftet 

med att välja två böcker som finns i originalutgåva är att kunna se om det finns tydliga 

faktorer som man tagit hänsyn till i omskrivningen och studera skillnader och likheter med de 

böcker som från början är skrivna i syfte att vara lättläst. Det går även att göra jämförelser 

med Leijonborgs (2016) och Fjellanders (2018) undersökningar (se avsnitt 2.3.1.)  

De undersökta böcker som från början är skrivna för lättläst är Avhopparen av Kim Olin 

(2007) och Lever du? av Annelie Drewsen och Christina Wahldén (2017). De böcker som 

adapterats till lättläst är Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann av Jonas 

Jonasson (2013) och Änglamakerskan av Camilla Läckberg (2014).  

Denna undersökning har gjorts på utdrag som omfattar drygt tusen ord ur varje bok. 

Utdraget har avslutats så nära tusen ord som möjligt, där texten fortfarande blir 

sammanhängande. Skillnaden i längd mellan utdragen från de olika böckerna är högst cirka 

20 ord (se tabell 3.1). Dessa textutdrag innehåller alla en stor del repliker, vilket dock inte 

diskuteras i undersökningen. Urvalet av sidor har varit slumpmässigt. De undersökta 

textutdragen har jag skrivit in för hand för att kunna analysera texterna, däremot har jag 

skannat in texterna i denna undersökning för att visad en identiska stilen. Se bilaga 1 för 

textutdrag. 
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Tabell 3.1: Undersökta böcker och antal ord i de undersökta textutdragen 

Författare, bok och undersökta sidor Antal ord i textutdrag Antal sidor i boken 

Kim Olin: 
Avhopparen, s. 85–91  

1035 135 

Annelie Drewsen och Christina 
Wahldén 
Lever du? s. 5–17  

1057 76 

Jonas Jansson 
Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann *  s. 66–73  

1041 151 

Camilla Läckberg: 
Änglamakerskan s. 58–67  

1051 212 

* Boktiteln förkortas i det följande  till Hundraåringen. 

3.1.1 Kim Olin: Avhopparen 

Avhopparen (2007) är skriven av Kim Olin direkt för lättläst och utgiven av förlaget Agrasso. 

Avhopparen handlar om en kille som heter Simon som hoppat av skolan och nu gör allt för att 

få bli medlem i en kriminell organisation, där ledaren heter Tobias Fleming.  

Denna bok har en bild på ett par unga killar på framsidan. Bilden är tagen ur ett 

grodperspektiv där den ena killen håller en hand framför kameran som för att undvika att 

fångas på bild. Boken är skriven i kapitel, där varje kapitel har en egen titel som kort 

beskriver vad som kommer ske i respektive kapitel. Textstorleken är större än 

standardstorleken i icke lättlästa böcker och har ett maxantal på 22 rader per sida där 

radavståndet är större än standardavståndet. Kapitlens längd varierar mellan 7 och 24 sidor.  
 

3.1.2 Annelie Drewsen och Christina Wahldén: Lever du? 

Lever du? (2017) är skriven av Annelie Drewsen och Christina Wahldén, utgiven av förlaget 

Vilja. Boken handlar om en kille vid namn Navid som föddes i Afghanistan men kom ensam 

till Sverige efter sin fars död, medan hans mor och syskon fortfarande är kvar i Afghanistan. 

Det är en berättelse som kastas mellan olika personers perspektiv och man får följa med både 

Navid och hans mamma Donya.  

Denna bok har en bild med två personer på framsidan, som ska föreställa Navid och 

Donya. Bildens fokus ligger på Navid medan mamman finns i bakgrunden. Även denna bok 

har kapitelindelning, som bygger på Navid och Donyas olika perspektiv och är datummärkta, 
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vilket syns i textexemplet i bilaga 1. Kapitlen är mellan 4 och 6 sidor långa och är skrivna 

med en stor textstorlek, samt med flera styckeindelningar i form av blankrader.  

3.1.3 Jonas Jansson: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 

En av de böckerna som är omskrivna till lättläst är Hundraåringen som klev ut genom fönstret 

och försvann (2013) av Jonas Jonasson, utgiven av LL-förlaget. Denna bok handlar om 

pensionären Allan och hans färd på rymmen från ålderdomshemmet där han möter nya 

människor av olika slag.   

Denna bok har en pärm med tecknat motiv som ser ut som en tavelram hängande på en 

orange tegelvägg. I ramen ser man en krokig farbror gående med en resväska, vilket ska 

föreställa pensionären Allan. Kapitlen är ungefär 2-4 sidor långa och är skrivna med en något 

mindre textstorlek än de två tidigare beskrivna böckerna. Texten är indelad i stycken 

markerade med blankrader. Något som utmärker den här boken är att efter varje punkt blir det 

ny rad.  

3.1.4 Camilla Läckberg: Änglamakerskan 

Änglamakerskan (2014) är skriven av Camilla Läckberg och utgiven av förlaget Hegas. 

Denna bok handlar om mysteriet med familjen som försvann på ön Valö utanför Fjällbacka. 

Hela familjen är spårlöst försvunnen förutom den lilla dottern Ebba på ett år som hittas kvar i 

huset. När Ebba vuxit upp återvänder hon till huset och då börjar det ske oväntade saker. 

Denna bok har en bild på en kvinna stående vid havet med ryggen mot kameran på 

pärmen. I kanten av pärmen syns en röd och vit husknut och i luften flyger det kråkor. 

Textstorleken i boken är även här större och styckeindelningen markeras med blankrader. 

Boken är indelad i korta kapitel som är ca 0,5-8 sidor långa. Meningarna är korta, vilket ger 

texten ett luftigt intryck.  

3.2 Metod 
Denna undersökning genomförs med en kvantitativ metod med Björnssons (1968), 

Reichenbergs (2000) och Lundbergs & Reichenbergs (2008) forskning om lättläst och 

läsbarhet som utgångspunkt (Se avsnitt 3.2.5). 

Vid en granskning och analys av lättlästa texter träder mönster fram. Analysen i denna 

undersökning grundar sig på ett antal syntaktiska och grammatiska undersökningsaspekter, 

som utgår från drag som förknippas med lättläst. De variabler som undersöks i är ordklasserna 
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substantiv, inkl. fördelningen konkreta och abstrakta substantiv, och verb, nominalkvot, lix, 

bisatsfrekvens, OVIX och fundamentslängd.  

3.2.1 Ordklasser 

Genom att undersöka antalet substantiv och verb i texten får man fram om texten har en hög 

eller låg substantivfrekvens och verbfrekvens. Dessa frekvenser visar om texten är av mer 

nominal karaktär eller av en mer verbal karaktär. Ju fler substantiv en text innehåller desto 

mer informationstät blir den, samtidigt som en stor andel verb ökar textens verbalitet. 

Beräkningen av substantiv och verb kan ge ett konkretare svar på om texten är lättillgänglig 

eller inte (Lagerholm, 2008:133). 

I denna undersökning har alla substantiv räknats i texten. Antalet substantiv har dividerats 

med antalet ord i texten för att få fram substantivfrekvensen.  

För att vidare undersöka huruvida textutdragen är lätt- eller svårlästa undersöks även andra 

faktorer som kan påverka svårighetsgraden, som abstrakta och konkreta substantiv 

(Lagerholm, 2008:108). Vidare har substantiven klassificerats som abstrakta eller konkreta 

och därefter har andelen konkreta resp. abstrakta beräknats. Exempel på abstrakta substantiv 

är ord som tankar och känslor. Konkreta substantiv är exempelvis ord som hund, bil, mannen 

osv. Dessa substantiv är något som fysiskt existerar. 

Motsvarande analys har genomförts för verben. Det totala antalet verb har räknats ut, där 

alla finita verb, infinitiv och supinum har räknats som separata verb oavsett tempus. Jag har 

dock valt att inte räkna med participformerna (jfr Josefsson, 2009:93). Därefter har antalet 

verb dividerats med totala antalet ord i varje text för att få ut verbfrekvensen i de undersökta 

texterna.  

3.2.2 OVIX 

Ordvariationsindex, förkortat OVIX, är en uträkningsmetod man använder för att undersöka 

ordvariationen i en text. För att räkna ut OVIX använder jag mig av LIX-räknaren (lix-

räknaren, hämtad 02.12.18) . I uträkning av OVIX räknar man ut ”kvoten mellan alla orden i 

en text, löporden, och de olika orden, graforden.” (Josephsson, Melin & Oliv, 1990:45). Här 

nedan presenteras uträkningsmetoden av OVIX (lix-räknaren, hämtad 02.12.18): 

 

Antal unika ord 
_____________ X 100 = OVIX 

Antal ord 
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3.2.3 Fundamentslängd 

Långa fundament ställer vanligen högre krav på läsaren. Därför har jag valt att undersöka 

huruvida texten är vänster- eller högertung för att dra slutsatser om textens svårighetsgrad och 

om den uppfyller riktlinjerna för en lättläst text. 

För att få fram den genomsnittliga fundamentslängden i texterna har först antalet 

huvudsatser räknats. Därefter har antalet ord i fundamenten räknats ut. Alla ord som står före 

det finita verbet i varje huvudsats ingår i fundamentet. Därefter divideras antalet ord i 

fundamenten med det totala antalet huvudsatser för att få fram den genomsnittliga 

fundamentslängden.  

3.2.4 Bisatsfrekvens 

Undersökningen tar även upp bisatsfrekvens, dvs. antal bisatser per grafisk mening. Grafisk 

mening innebär allt som står mellan stor bokstav och skiljetecken (Melin & Lange 2000:74). 

Antalet bisatser har därefter dividerats med antalet grafiska meningar och på så vis har jag fått 

fram textens bisatsfrekvens. Här har enbart förstagradsbisatser räknats, eftersom det i texterna 

inte förekommer bisatser som andra och tredje gradens bisatser. 

 

3.2.5 Läsbarhetsindex 

I denna uppsats undersöks också läsbarhetsindex, textens läsbarhet. Det är ett mått för att visa 

hur tillgänglig en text är för läsaren.  

Lix-värdet för en text räknas ut genom att först göra en beräkning av genomsnittlig 

meningslängd, ml: antal ord i texten eller textutdraget delas med antalet grafiska meningar 

som förekommer i texten. Därefter beräknas andel långa ord, lo, som anges i procent av totalt 

antal ord i texten. Som långa ord räknas ord med sju eller fler bokstäver. (Björnsson, 

1968:66). Följande formler visar hur lix räknas ut.  

 

Antal ord i texten 
________________________= Meningslängd (ML) 
Antal meningar i texten 
 

Långa ord 
_________________ X 100 = Procentantalet långa ord (LO) 
Alla ord 
 

Meningslängd + långa ord ger lixvärdet.  
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Jag har använt mig av Lix-räknaren (hämtad 02.12.18) i min undersökning, samt använt  

Björnssons lix-tolk (1968:89). 

De lix-värden för texters svårighetsgrad som andra texter kan jämföras med är följande:  

20 – Mycket lätt 

30 – Lätt 

40 – Medelmåttig 

50 – Svår 

60 – Mycket svår 

(Björnsson 1968:89) 

 

4 Resultat 

I detta kapitel följer en redovisning av resultaten för varje undersökt textutdrag. Resultaten 

redovisas i tabeller där antal ord per utdrag och andel ord per ordklass presenteras. Därefter 

redovisas texternas läsbarhetsindex och genomsnittliga ord- och meningslängd. Slutligen 

redovisas andel bisatser, fundamentslängd och andel meningsfragment. Värdena för 

procentuell andel har med några undantag avrundats till närmaste heltal. 

Resultaten av de grammatiska och syntaktiska undersökningarna relateras till bland annat 

Lundberg och Reichenbergs resonemang om undvikandet av långa substantiv och ökad 

mängd verb för att skapa en mer lättillgänglig och lättläst text. Resultaten knyts till 

Lagerholms diskussion om lättlästhet (Lundberg och Reichenberg, 2008:8, Lagerholm, 2008, 

108ff).  

 

4.1 Ordklasser 

Undersökningen av ordklasser är begränsad till två ordklasser, nämligen substantiv och verb. 

I undersökningen av substantiv ingår också fördelning av abstrakta och konkreta substantiv. 

Undersökningen visar hur många abstrakta respektive konkreta substantiv texterna innehåller 

i förhållande till den totala mängden substantiv. Vid undersökningen av verb har jag enbart 

räknat antalet verb i varje textutdrag och ingen djupare verbundersökning har gjorts.  

 

 

 



 17 

4.1.1 Substantiv 

Tabell 4.1. 1 visar andelen substantiv i de undersökta textutdragen. 

Tabell 4.1.1: Andel substantiv i procent i respektive textutdrag 

Bok Totalt antal ord Antal substantiv Andel substantiv i 

procent 

Avhopparen  1035 152 15%  

Lever du?  1057 163 15%  

Hundraåringen  1041 254 24%  

Änglamakerskan  1051 211 20%  

 

Tabell 4.1.1 visar att andelen substantiv är lägre i de utdrag där böckerna är skrivna i syfte för 

lättläst, 15 % i både Avhopparen och Lever du?, medan andelen substantiv är högre i de två 

böckerna som är omskrivna till en mer lättläst version av originalutgåvan, Hundraåringen har 

24 % och Änglamakerskan har 20 %.  

Enligt den modell Lagerholm klassificerar texters substantivfrekvens med, ligger de två 

omskrivna böckerna inom ramen för skriftspråkliga texter där frekvensen ligger mellan 20%-

30% substantiv, medan de två böckerna som är skrivna för lättläst ligger på en lägre siffra och 

balanserar mellan det som Lagerholm delar in under kategorierna spontana samtal, där 

substantivfrekvensen ligger runt 10 % och skriftspråklig text (se kap.2.3.1) (Lagerholm, 

2008:108).  

I tabell 4.1.2 framgår hur stor andel konkreta respektive abstrakta substantiv texterna 

innehåller. Som tabell 4.1.2 visar innehåller alla fyra texterna störst andel konkreta substantiv 

(exempelvis ord som: mannen, personalen, båten, stortjuven): Avhopparen med 89 %, Lever 

du? med 84 %, Hundraåringen med 88 % och Änglamakerskan med 94%. Andelen abstrakta 

substantiv är relativt låg i alla fyra textutdragen (ord som exempelvis: tankar, respekt, chans 

och chock): Avhopparen med 10 %, Lever du? med 16 %, Hundraåringen med 12 % och 

Änglamakerskan med 6 %.  
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Tabell 4.1.2: Andel abstrakta respektive konkreta substantiv i procent per textutdrag 

Bok Totalt antal 

substantiv 

Antal 

abstrakta 

substantiv 

Andel 

abstrakta 

substantiv i 

procent 

Antal 

konkreta 

substantiv 

Andel 

konkreta 

substantiv i 

procent 

Avhopparen  152 16 10 %  136 89 %  

Lever du?  163 26 16 %  137 84 %  

Hundraåringen  254 31 12 %  223 88 %  

Änglamakerskan  211 12 6 %  199 94 %  

 

Ett kriterium för vad som kännetecknar en lättläst text är att den ska vara konkret 

(Reichenberg, 2008). I tabell 4.1.2 går att utläsa att andelen konkreta substantiv är markant 

högre i jämförelse med abstrakta substantiv i alla fyra textutdragen. 

 

4.1.2 Verb 

I tabell 4.1.3 redovisas andelen verb för varje textutdrag. Därefter jämförs resultaten mellan 

böckerna. 

Tabell 4.1.3: Andel verb i procent i respektive textutdrag 

Bok Totalt antal ord Antal verb Andel verb i 

procent 

Avhopparen  1035 241 23 %  

Lever du?  1057 251 24 %  

Hundraåringen  1041 215 21 %  

Änglamakerskan  1051 257 25 %  

 

Tabell 4.1.3 visar andelen verb i varje analyserat textutdrag. Precis som för substantiven finns 

det även en skala för verben, där Lagerholm (2008:109) anger att en text vars verbfrekvens 
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ligger runt 20 % motsvarar talat språk, medan en mer skriftspråklig text har en lägre 

verbfrekvens än 20 % (se avsnitt 2.3.1). Enligt tabell 4.1.3 ses att alla fyra textutdragen ligger 

över 20 %. Den lägsta verbfrekvensen med 21 % finns i Hundraåringen, som är omskriven, 

och det textutdrag med högst verbfrekvens är Änglamakerskan med en andel på 25 %, även 

den omskriven till lättläst. Avhopparen har en verbfrekvens på 23% och Lever du? har en 

verbfrekvens på 24%, båda skrivna för lättläst. 

Verbfrekvensen visar ingen markant skillnad mellan dessa fyra lättlästa textutdrag utan 

håller sig mellan 20 % och 25 %, vilket betyder att texterna har en hög verbalitet. Detta kan 

innebära att texten blir mer lättillgänglig för läsaren på grund av en lägre informationstäthet.  

 

4.1.3 Substantiv vs verb 

I tabell 4.1.4 jämförs andelen substantiv med andelen verb och texternas nominalkvot 

redovisas. 

Tabell 4.1.4: Den totala andelen substantiv och verb ställs emot varandra 

Bok Totalt 

antal 

ord 

Antal 

substantiv 

Total 

andel 

substantiv 

Antal 

verb 

Total andel 

verb 

Nominalkvot 

(NV-kvot) 

Avhopparen  1035 152 15 %  241 23 %  0,6 

Lever du? 1057 163 15 %  251 24 %  0,6 

Hundraåringen  1041 254 24 %  215 21 %  1,2 

Änglamakerskan  1051 211 20 %  257 25 %  0,8 

 

I tabell 4.1.4 framgår skillnaderna mellan böckerna tydligare. De två textutdragen som är 

direkt skrivna för lättläst, Avhopparen och Lever du?, innehåller en lägre andel substantiv, 

15 % i båda texterna och en verbandel på 23% resp. 24%, vilket ger dessa två textutdrag en 

nominalkvot på 0,6. I de textutdrag som är omskrivna till lättläst har Hundraåringen en 

substantivfrekvens på 24 % och för Änglamakerskan är den 20 %. Andelen verb är 21% för 

Hundraåringen och 25% för Änglamakerskan. Substantivfrekvensen är högre i de två 

omskrivna böckerna vilket ger dem båda en högre nominalkvot; Hundraåringen har en 

nominalkvot på 1,2 medan Änglamakerskan har en nominalkvot på 0,8.  
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Den text som skiljer ut sig något är Hundraåringen, vars verbfrekvens är lägre än dess 

substantivfrekvens och som har den högsta nominalkvoten. De tre andra är alltså skrivna med 

ett mer talspråkligt och verbalt språk än Hundraåringen (jfr Lagerholm, 2008:108). 

Böckernas nominalkvotsvärden kan jämföras med andra material, se Melin & Lange 

(2000:168). I en sådan jämförelse ligger Avhopparen och Lever du? (båda 0,6 i NV-kvot) 

mellan gymnasistprosa (en NV-kvot på 0,72) och talspråk (en NV-kvot på 0,25). 

Svårighetsgraden enligt NV-kvoten för Hundraåringen på 1,2 ligger över NV-kvoten för 

broschyr (1,19 i Melin & Lange, den texttyp med högsta NV-kvoten). Änglamakerskan har en 

NV-kvot på 0,8, vilket ligger mellan värden för veckotidning (NV-kvot på 0,85) och 

gymnasistprosa (0,72 i genomsnittlig NV-kvot). 

 

4.1.4 Lix-värde och ord- och meningslängd 

I detta avsnitt redovisas lix-värdet, andel långa ord och genomsnittlig meningslängd för varje 

textutdrag, se tabell 4.1.5. 

Tabell 4.1.5: lix-värde samt ord- och meningslängd 

Bok Antal 

meningar 

Genomsnittlig 

meningslängd 

(ML) 

Långa ord  Andel långa 

ord (LO) 

LIX-värde  

Avhopparen 136 7,6 127 12,3% 20 

Lever du?  130 8,2 93 8,7% 17 

Hundraåringen 125 8,4 215 20,5% 29 

Änglamakerskan 160 6,8 128 11,9%  19 

 

I tabell 4.1.5 kan utläsas textutdragens antal meningar, genomsnittlig meningslängd, antal 

långa ord (ord med fler än 6 bokstäver), andel långa ord, samt textutdragens läsbarhetsindex. 

Avhopparen har en genomsnittlig meningslängd på 7,6 ord. Texten har en procentandel på 

12,3 långa ord, samt ett lix-värde på 20. Lever du? har en genomsnittlig meningslängd på 8,2 

och har en andel på 8,7% långa ord, samt ett lix-värde på 17. Hundraåringen har en 

genomsnittlig meningslängd på 8,4 och har en andel på 20,5% långa ord, samt ett lix-värde på 

29. Änglamakerskan har en genomsnittlig meningslängd på 6,8 och har en andel på 11,9 % 

långa ord, samt ett lix-värde på 19. Alla texterna har alltså lix-värden nära eller under lix-
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värde för barn- och ungdomsböcker som har ett genomsnittligt värde på 27 (Melin & Lange 

2000:168). Hundraåringen har det högsta lix-värdet på 29, de övriga ligger under 27. Alla 

böckerna kan alltså räknas som lättlästa texter, de ligger på en svårighetsgrad mellan mycket 

lätt och lätt enligt lix där gränsen för lätt går vid 30 och gränsen för mycket lätt går vid 20 

(Björnson 1968:89. Se avsnitt 3.2.5.)  

 

4.1.5 OVIX 

I tabell 4.1.6 visar texternas ordvariationsindex, OVIX, som gjorts med en uträkning via lix-

tolken (http://www.lix.se/index.php/, 2019.01.20). 

Tabell 4.1.6: Ordvariationsindex 

Bok OVIX 

Avhopparen  61 

Lever du?  50 

Hundraåringen 61 

Änglamakerskan  59 

 

Det man kan se i tabell 4.1.6 är att Hundraåringen med ett resultat på 61 har högst OVIX-

värde tillsammans med Avhopparen som har samma värde på 61 och  Änglamakerskan med 

ett OVIX-värde på 59. Dessa utdrag ligger alltså nära varandra i OVIX. Det utdrag som 

skiljer ut sig är Lever du?, med ett OVIX-värde på 50, vilket är en rätt stor skillnad mot  de 

övriga.   

Alla texterna har dock avsevärt lägre OVIX-värden jämfört med värden för huvudsakligen 

tidnings- och facktextgenrer, se Melin & Lange 2000:167, där värdena ligger mellan 89,3 

(morgontidning) och 79,5 (bruksprosa). Det lägre OVIX-värdet  kan ses som ett tecken på att 

de undersökta texterna är lite mer lättlästa än andra texttyper som Melin & Lange undersökt 

(2000:167).  
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4.2 Syntax 
I detta avsnitt redovisas bisatsfrekvens, fundamentslängd och andel meningsfragment. 

4.2.1 Bisatsfrekvens 

Tabell 4.2.1 visar hur många grafiska meningar och antal bisatser varje text har. Genom dessa 

variabler får man ut andelen bisatser per grafisk mening. 

Tabell 4.2.1: Frekvens för antalet bisatser per grafisk mening  

Bok Antal grafiska 

meningar 

Antal bisatser per 

text 

Andel bisatser per 

grafisk mening 

Avhopparen  136 54 40 % 

Lever du?  130 42 32 % 

Hundraåringen 125 32 26 % 

Änglamakerskan  160 32 20 % 

 

I tabell 4.2.1 kan man utläsa att textutdraget ur Avhopparen har en totalandel bisatser på 40% 

och att Lever du? har en andel på 32%. Detta textutdrag är det som innehåller störst andel 

bisatser per grafisk mening i jämförelse med de andra tre textutdragen. Andelen bisatser per 

grafisk mening i Hundraåringen och Änglamakerskan är betydligt lägre än de övriga två 

texterna, med 26% respektive 20%. 

I jämförelse med värden angivna i Melin & Lange (2000:169; andel bisatser/100 

makrosyntagmer) har alla de undersökta texterna lägre andelar bisatser än vad Melin och 

Lange anger för texttyperna broschyr (48,3), tidning (45,2), lärobok (45,5) och debatt (82,6). 

Alla texterna kan alltså ses lättlästa ur denna aspekt. 
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4.2.2 Fundamentslängd 

I tabell 4.2.2 redovisas antalet fundament, antalet ord i fundamenten, samt fundamentslängden 

i varje undersökt textutdrag. 

Tabell 4.2.2: Fundamentslängd 

Bok Antal fundament Antal ord i 

fundamenten 

Fundamentslängd 

Avhopparen 104 145 1,8 

Lever du?  124 204 2,3 

Hundraåringen  107 176 1,9 

Änglamakerskan  141 182 1,4 

 

I tabell 4.2.2 går det att utläsa att Änglamakerskan har den lägsta fundamentslängden, 1,4. Det 

textutdrag vars genomsnittliga fundamentslängd är längst är Lever du? med en genomsnittlig 

fundamentslängd på 2,3. Avhopparen har det näst lägsta värdet på 1,8 och Hundraåringen det 

näst högsta värdet på 1,9. 

Dessa textutdrag har relativt korta fundament i jämförelse med de olika textexempel Melin 

& Lange tar upp, där deras lägsta variabel ligger på 2,8 för texttypen kåseri, alltså högre än i 

de här undersökta textutdragen. Hundraåringen hade  det högsta värdet som ligger närmast 

texttypen kåseri jämfört med till Melin & Langes undersökning (2000:169). Texterna i denna 

undersökning har med andra ord korta fundament. 

 

4.3 Jämförelse mellan böckerna  

I detta avsnitt presenteras resultaten för de olika undersöknings-områdena och medelvärden 

för de fyra undersökta utdragen. Tabell 4.3.1 visar en sammanställning av resultaten för varje 

undersökningsområde som denna undersökning tar upp. I tabellen ställs resultaten mot 

varandra och har även med ett medelvärde av varje undersökt område.  I tabellen finns även 

medelvärdet för de böcker som är skrivna som lättläst och medelvärdet för de böcker som är 

omskrivna till lättläst.  
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Tabell 4.3.1: Jämförande resultatsammanfattning  

Bok Andel 
substantiv 

Andel 
konkreta 
substantiv 

Andel  
verb 

NV-
kvot 

LIX Andel 
bisatser 

Fundaments-
längd 

OVIX 

Avhopparen 15% 89% 23% 0,6 20 40% 1,4 61 

Lever du? 15% 84% 24% 0,6 17 32% 1,7 50 

Hundraåringen 24% 88% 21% 1,2 29 26% 1,6 61 

Änglamakerskan 20% 94% 25% 0,8 19 20% 1,3 59 

Medelvärde 18,5% 89% 23, % 0,8 21, 29, 5% 1,5 57 

         

Avhopparen & 

Lever du? 

15% 86,5% 23, % 0,6 18,5 36% 1,55 55 

Hundraåringen 

& 

Änglamakerskan 

22% 91% 23% 1,0 24 23% 1,45 60 

 

I resultatet för medelvärdena mellan böckerna som är skrivna som lättläst och de som är 

omskrivna till lättläst ses att för de flesta undersökta områdena har de omskrivna böckerna ett 

högre värde, och de kan därmed ses som jämförelsevis något mindre lättlästa, än de böcker 

som är skrivna direkt för lättläst.  

För bisatser och fundamentslängd har Avhopparen och Lever du? ett högre medelvärde. De 

utdrag som är skrivna för lättläst har ett medelvärde på 36% bisatser medan de två utdrag som 

är omskrivna har ett bisatsmedelvärde på 23%. När det kommer till fundamentslängden är 

skillnaderna inte speciellt stora, medelvärdet är 1,55 för de utdrag som är skrivna som lättläst 

och 1,45 för de utdrag som är omskrivna. För de resterande undersökta områdena har de 

omskrivna böckerna ett högre medelvärde än de böcker som är skrivna som lättläst. 

Resultaten går delvis i lite olika riktning, men sett till lix är de omskrivna böckerna lite 

svårare, de har även lägre andel bisatser än de böcker som är skrivna för lättläst, vilket ibland 

kan påverka svårighetsgraden negativt genom att textens flyt minskar och låter ”hackigt” 

(Reichenberg 2008). 
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5 Diskussion 
I studien har jag undersökt textutdrag ur fyra olika lättlästa böcker, där två är skrivna i syfte 

att vara lättlästa, medan de andra två har genomgått en omskrivning för att anpassas till 

lättläst. I undersökningen har jag valt att fokusera på ett antal språkliga aspekter som är 

karaktäristiska för lättläst text. Med hjälp av dessa aspekter har jag jämfört de fyra texterna 

med varandra och även jämfört resultaten med resultat i andra arbeten.  

I detta avsnitt presenterar jag resultaten av analyserna (se kapitel 4) i förhållande till 

tidigare forskning samt gör kort sammanfattning av resultatet. 

Avhopparen 
Enligt undersökningen har boken Avhopparen inte stuckit ut i de grammatiska 

analysresultaten, utan har ett medelresultat mellan de lägsta och högsta värdena. Bidragande 

faktorer som gör att boken ligger nära lättläst text är bland annat att antalet abstrakta 

substantiv är relativt lågt. En mer konkret text, där abstrakta begrepp undviks är ett 

kännetecken för lättläst (Reichenberg, 2008:51). Avhopparen har ett lix-värde på 20, vilket 

räknas som en mycket lätt text. Bisatsfrekvensen i Avhopparen var den högsta gentemot de 

tre andra böckerna i denna undersökning. Vidare hade Avhopparen en genomsnittlig 

fundamentslängd på 1,8. Detta är det näst lägsta värdet i denna undersökning av böckernas 

fundamentslängd. Det är en relativt låg siffra och motsvarar ett enkelt språk anpassat för 

lättläst. Ordvariationsindexet i detta textutdrag har ett värde på 60,5, vilket är det näst högsta 

resultatet dessa textutdrag emellan. OVIX-värdet resulterar i en hög ordvariation. 

Sammanfattningsvis: Avhopparen har ett enkelt språk och är lättläst. 

Lever du? 
Boken Lever du? är en av de två böcker som är skrivna att vara lättläst. Denna bok följer 

Centrum för lättlästs kriterier om konkret text (Reichenberg, 2008:51). Lever du? har ett lix-

värde på 17, vilket innebär att texten hamnar under kategorin ”mycket lättläst”, (Björnsson 

1968:89), där lix-värdet för den lättaste texttypen ligger på 20. Den genomsnittliga 

meningslängden ligger på 8,2 ord per mening. Bisatsfrekvensen har det näst högsta värdet av 

de fyra textutdragen. Lever du? har vidare den högsta fundamentskvoten i denna 

undersökning med ett genomsnitt på 2,3 ord per fundament, vilket dock är relativt korta 

fundament och stämmer in på lättläst. Ordvariationsindexet i denna text var det lägsta OVIX-

värdet i denna undersökning. Sammanfattningsvis: Lever du? följer kriterierna för lättläst och 

är en väldigt lättläst text. 
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Hundraåringen 
Denna bok är en av de två böcker som är omskrivna till lättläst och som alltså har en 

originalutgåva som inte klassas under kategorin lättläst. Hundraåringen är den boken som 

utmärkt sig mest i denna undersökning. Det undersökta textutdraget från denna bok har en 

högre andel substantiv än verb, vilket är motsatsen till de övriga tre böcker. Hundraåringens 

lix-värde är 29, vilket ligger strax under värde för ”lätt” (Björnson 1968:89). Även om texten 

fortfarande klassificeras som lätt så ligger den på en mer avancerad nivå jämfört med de 

övriga tre undersökta utdragen. Den genomsnittliga meningslängden ligger på en liknande 

nivå som de övriga undersökta utdragen och utmärker sig inte trots att Hundraåringen har det 

högsta värdet för den genomsnittliga meningslängden. Bisatsfrekvensen ligger näst lägst i 

jämförelse med övriga undersökta textutdrag. Hundraåringen har en fundamentslängd som är 

undersökningens näst högsta värde. Även som övriga undersökta utdrag har den här texten ett 

lågt värde som ligger inom ramarna för lättläst. Ordvariationsindexet i detta textutdrag var det 

högsta i denna undersökning. Sammanfattningsvis: Hundraåringen är den bok som är minst 

lättläst av dessa fyra undersökta textutdrag, trots att den fortfarande följer kriterierna för 

lättläst. 

Änglamakerskan 
Det här är den andra boken som undersökts som är omskriven till lättläst.  

Änglamakerskan innehåller fler verb än substantiv och skapar på så vis en mer verbal och 

lättläst text. Textutdraget ur denna bok är den text som innehåller flest konkreta substantiv 

och har även den lägsta andel abstrakta substantiv. Detta skapar en lättare text för läsaren. 

Lix-värdet för denna text ligger näst lägst av dessa fyra undersökta textutdrag och har ett lix-

värde på 19, vilket är strax under Björnssons skala, där 20 är en riktlinje för ”mycket lätt” 

(1968:66) (se tabell 4.1.5). Änglamakerskan har den lägsta bisatsfrekvensen i denna 

undersökning. Detta textutdrag består alltså av majoriteten huvudsatser. Fundamentslängden i 

denna text visade sig vara det lägsta värdet gentemot de övriga undersökta textutdragen. Korta 

fundament gör det lättare för läsaren att hänga med i händelserna i texten. 

Ordvariationsindexet i denna text var det näst lägsta värdet och hade ett OVIX-värde på 59. 

Sammanfattningsvis: Änglamakerskan är en mycket lättläst text utefter undersökningens 

resultat.  
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5.1 Jämförelse textutdragen emellan 
Skillnaderna mellan dessa fyra textutdrag är inte iögonfallande stora trots att det finns en del 

skillnader (se tabell 4.3.1). Hundraåringen avviker från de övriga texterna genom att antingen 

ha ett högre eller lägre värde på de undersökta variablerna. För ordklassanalysen ses en tydlig 

skillnad för Hundraåringen i jämförelse med de andra tre, där Hundraåringen har högre 

procentandel substantiv och lägre procentandel verb, medan de andra tre har högre 

procentandel verb och lägre procentandel substantiv.  

Även när det kommer till läsbarhetsindex så utmärker sig Hundraåringen genom att få ett 

markant högre lix-värdet än de andra textutdragen. Detta talar om att texten i Hundraåringen 

ligger precis under kategoriseringen lätt på lix-tolken, medan de övriga tre texterna 

kategoriseras under mycket lätt (Björnson 1968:89). 

Bisatser skapar ett naturligt flöde i texten och bidrar till att en text blir lättare att tillägna 

sig i jämförelse med en text enbart bestående av huvudsatser. Änglamakerskan hade den 

lägsta bisatsfrekvensen, samtidigt som Avhopparen hade det högsta värdet. Här ses ett tydligt 

mönster där de böcker som är skrivna som lättläst har en högre bisatsfrekvens än de två 

böcker som är omskrivna till lättläst, vilka har en markant lägre bisatsfrekvens. Detta kan bero 

på att man i omskrivningen från original till lättläst följt kriterierna om att undvika stor mängd 

bisatser i en lättläst text och på så vis har lägre antal bisatser. Frånvaron av bisatser kan i sin 

tur skapa motsatt effekt och gör det ”hackigt” och aningen svårare att tolka och förstå för en 

läsare med behov av lättläst. En text som nästan enbart innehåller huvudsatser blir mer 

kompakt och stolpig. Flytet i texten minskar och det naturliga språket försvinner när bisatser 

utesluts mer och mer. En text behöver både huvudsatser och bisatser för att få sitt flyt. Dock 

bör texten inte innehålla långa och svåra bisatser. Detta kan vara en anledning till att man 

undviker bisatser helt och hållet (Reichenberg 2008).  

Ordvariationsindexet skiljer en del mellan Hundraåringen som hade det högsta värdet och 

Lever du? som hade det lägsta OVIX-värdet. De övriga två textutdragen skiljde sig inte lika 

mycket ifrån det högsta värdet. Det framgår i detta resultat att  Lever du? använder sig av en 

lägre variation av orden i texten gentemot de andra textutdragen som har en högre 

ordvariation. 

6 Slutsats 
Böckerna följer vissa mönster sett till resultaten i denna undersökning. De två böcker som är 

skrivna direkt för lättläst följer ungefär samma mönster och har enligt uträkningarna viss 

högre svårighetsgrad i relation till lättlästas kriterier. I detta fall så innehåller de båda 



 28 

böckerna högre andel bisatser än de två böcker som är omskrivna till lättläst. Detta kan bero 

på att författarna som skrivit om böckerna har anpassat texten efter de kriterier som 

förknippas med lättläst, men kanske inte beaktat aspekten med bisatser.  

De böcker som är omskrivna för lättläst, Hundraåringen och Änglamakerskan har enligt 

undersökningen följt kriterierna för lättläst. Meningarna är lätta att läsa men helhetsintrycket 

blir komprimerat. Detta kan bero på att man bland annat minskat antalet bisatser om man ser 

till böckernas originaltext. Läser man dessa olika texter ser man tydligt hur uppstaplad 

informationen blir i exempelvis Änglamakerskan, som nästan helt innehåller huvudsatser. 

Intrycket blir att språket är korthugget och rytmen i texten försvinner. Avhopparen har ett 

väldigt ledigt språk, som ligger nära det talade språket, men innehåller ändå störst andel 

bisatser. Bisatserna försvårar dock inte språket, utan hjälper det att bli ett så naturligt och 

rytmiskt språk som möjligt och det ligger nära ett vardagligt talspråk. 

De fyra undersökta texterna följer de rekommendationer som anges för lättläst, samt följer 

samma språkliga mönster och riktlinjer oavsett bokens syfte att vara lättläst eller omskriven 

till lättläst, dock på bekostnad av flytet i texten för de omskrivna böckerna. Texterna skiljer 

sig en del ifrån andra olika texttyper och är betydligt lättare enligt de undersökta områdena. 

Exempel på detta är bland annat lix-värdet. Barn- och ungdomslitteratur motsvarar ett värde 

på 27, medan enbart en av de undersökta böckerna har ett lix-värde strax över detta, de övriga 

textutdragen ligger på ett betydligt lägre värde och är alltså mycket mer lättläst än barn- och 

ungdomsböcker (Melin & Lange, 2000:166). Även när det kommer till bisatser, så innehåller 

dessa texter betydligt färre bisatser än vad Melin & Lange ser hos både läroböcker och 

tidningar (2000:169). Karaktäristiska drag för dessa texter är att de är till stor del verbala 

texter, som ligger nära det talade språket och innehåller en liten andel bisatser, samt har ett 

inte allt för bred ordvariation. Undersökningen visade däremot att de böcker som är skrivna i 

syfte för lättläst har en mer avslappnad textstruktur, med något fler bisatser och en mer verbal 

stil än vad de textutdrag som är omskrivna till lättläst är (Reichenberg 2008). 

För att skapa mer klarhet hade jag rekommenderat fortsatt forskning i form av en 

jämförelse mellan originaltexterna av Hundraåringen och Änglamakerskan för att tydligare 

kunna urskilja vilka förändringar och anpassningar man gjort på texterna i en 

omskrivningsprocess till lättläst. Där hade man kunnat välja att undersöka ett verk och på så 

sätt undersöka ett större utdrag alternativt hela texten. Inte minst är olika drag i texternas 

struktur, text- och referensbindning och liksom ordförråd angeläget att då studera. 
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