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Sammandrag  
 

Språkets struktur har möjligheten att bygga upp olika betydelser i textuella sammanhang. 

Exempelvis omarbetas skönlitteratur till lättlästa versioner för att nå en bredare målgrupp. 

Materialet för studien är ett kapitel från två versioner av Gösta Berlings saga av Selma 

Lagerlöf, originalet samt en lättläst omarbetning. Syftet med studien är att förstå vilka 

betydelsebärande skillnader som finns i de olika verken. För att se förändringarna och det 

betydelseskifte som medförs använder jag mig av transitivitetssystemet inom den systemisk-

funktionella grammatiken som metod. Systemet kategoriserar processkärnor, som kan motsvara 

verb inom traditionell grammatik, och analyserar hur dessa processer påverkar betydelsen i 

kontexten. Jag studerar hur processerna förändrats vid omarbetningen, hur det påverkar 

betydelsen och presenterar konkreta exempel på detta från båda versionerna.  

Resultatet visar att handling och känsla genom romanens gång presenteras på olika vis. 

Processkärnor byts ut vilket resulterar i ett mer koncentrerat innehåll och kronologiskt ordnad 

handling. Förändringarna leder till ett betydelseskifte då läsare inte alltid kan förstå varför eller 

hur handlingen fortlöper som den gör i den lättlästa omarbetningen.  

 

Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, transitivitetssytemet, lättläst, Gösta Berlings 

saga, skönlitteratur  
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1 Inledning 
 

Under min gymnasietid var det många vänner som kände ångest varje gång vi skulle läsa 

skönlitteratur. De sökte genvägar i form av filmatiseringar eller korta sammanfattningar av 

boken. Nu i efterhand förstår jag att genvägarna inte är fusk utan en strategi för att kunna ta till 

sig av litteraturen och hur det i stället borde finnas konkreta verktyg för att göra skönlitteraturen 

lättillgänglig för dem som behöver. I ett klassrum finns det flera orsaker till varför några elever 

känner en fruktan inför det skönlitterära. Det kan finnas en elev med dyslexi, någon med 

svenska som andraspråk eller så kan det vara en klassfråga. Klassfrågan kan bottna i vilken 

litteratur man fått med sig hemifrån. Samtidigt brinner andra elever för litteraturen, hur de får 

den stora ynnesten att tillbringa timmar av skoltid till sitt intresse. Läraren ställs inför dilemmat 

att lyckas föra en litterär diskussion med en klass med så många olika personligheter, kunskaper 

och lust.  

Ett exempel på verktyg som kan vara till hjälp är en återberättad lättläst version av den 

skönlitterära roman som ska läsas. Jag vill undersöka de betydelsebärande skillnaderna mellan 

ett skönlitterärt originalverk och en lättläst omarbetning samt göra en jämförande analys för att 

skapa en förståelse för hur betydelsen kan förändras i omarbetningen. För att nå skillnaderna 

och hur det påverkar betydelsen använder jag mig av systemisk-funktionell grammatik. Fokus 

är hur betydelsen förändrats i omarbetningen, inte vad som räknas som lättläst eller inte. Det är 

läsarna själva som avgör vad som är lätt att läsa. Genom att studera förändringarna kan jag med 

andra ord se hur betydelseskiftet sett ut. Mitt syfte är att skapa en förståelse för vad 

förändringarna vid omarbetningen gör med verket.  

Den systemisk-funktionella grammatiken jag analyserar är transitivitetssystemet med 

processkärnor, deltagarroller och omständigheter. För den som inte är bekant med systemisk-

funktionell grammatik jämför jag med den traditionella grammatiken. I traditionell grammatik 

motsvaras processkärnor förenklat av verb, deltagarroller av subjekt och/eller objekt och 

omständigheter av adverbial.  

Jag kommer inte studera huruvida den lättlästa versionen kan användas som ett komplement 

vid litteraturundervisning – däremot kommer jag redogöra för de betydelsebärande skillnaderna 

mellan verken. Genom att studera skillnaderna ser vi om berättelsens kärna lyckas överföras 

till en lättläst omarbetning.  
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2 Teori  
 

Vid analysen av de skönlitterära verken använder jag mig helt av den systemisk-funktionella 

grammatiken. Eftersom teorin är begreppstung och mina frågeställningar utgår från begreppen 

presenterar jag den systemisk-funktionella grammatiken i avsnitt 2.1 och den ideationella 

metafunktionen i avsnitt 2.2. I detta teorikapitel redogör jag för grunderna i teorin och de 

begrepp jag använder mig av i min analys. I kapitel 6 som rör metoden presenterar jag närmare 

hur jag använt mig av den systemisk-funktionella grammatiken som analysverktyg, samt går 

närmare in på specifika delar jag använder mig av.  

 
2.1 Systemisk-funktionell grammatik 

 
Systemisk-funktionell grammatik, som jag hädanefter refererar till som SFG, utvecklades av 

lingvisten Michael Halliday (2004). Holmberg och Karlsson (2013) presenterar efter Hallidays 

teori en svensk introduktion och terminologi. De fångar fördelarna med SFG väl när de skriver: 

”Den systemisk-funktionella grammatiken är en textnära, betydelsefokuserad och social teori 

som inspirerar till kritisk språkreflektion och konstruktiv språkdidaktik” (Holmberg & Karlsson 

2013:9).  

Den grammatiska teorin utgår inte från vad som är korrekt och inte utan snarare hur ”felen” 

i sig kan skapa en betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:10). Exempelvis avgör den 

grammatiska analysen inte rekommendationer om hur saker och ting bör formuleras, i stället 

kan satser som inom traditionell grammatik anses tvivelaktiga i sin tur stå för en 

betydelsebärande funktion. Fördelen med SFG är att teorin till skillnad från den traditionella 

grammatiken lägger vikt vid betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:12). SFG förhåller sig till 

mer än texten i sig själv, teorin ser även hur texten ”fungerar i sina olika sociala sammanhang” 

(Holmberg m.fl. 2014:11). Det som till stor del skiljer SFG från traditionell grammatik är hur 

SFG ser både semantiken och lexikogrammatiken som innehållsskikt (Holmberg m.fl. 

2011:11). Betydelsen skapas med andra ord både från semantiken och lexikogrammatiken, samt 

relationen dem emellan. Magnusson redogör för hur traditionen inom SFG ser hur viktigt det 

språkliga är för att kunna förstå och tolka litteratur, det är först genom språket och dess tolkning 

som en betydelse skapas (Magnusson 2017:68).  

Inom SFG finns det tre metafunktioner – den ideationella metafunktionen, den 

interpersonella metafunktionen och den textuella metafunktionen – som förhåller sig till de 
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olika skikten inom SFG (Holmberg & Karlsson 2013:20–21). Just termen metafunktion innebär 

att det finns övergripande funktioner för både det som presenteras i kontexten och i språkliga 

yttranden, lexikogrammatiken och dess semantik (Holmberg m.fl. 2011:10). Skikten inom 

grammatiken är: kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken (Holmberg 

& Karlsson 2013:18–20). Kontexten är de sammanhang där texten eller talet befinner sig, vidare 

ger kontexten upphov till betydelsen, meningen bakom yttrandet. Betydelsen i sin tur kommer 

till uttryck från lexikogrammatiken; ord och dess kombinationer. De fysiska uttrycken är 

språkliga ljud och/eller skrivna tecken. I min analys undersöker jag främst betydelsen, vilket 

jag aldrig kan göra utan att studera hur det uttrycks och i vilket sammanhang det befinner sig i. 

 
2.2 Den ideationella metafunktionen 

 
För denna studie är jag intresserad av betydelsebärande förändringar mellan lättlästa verk och 

dess original. I analysen är den ideationella metafunktionen inom SFG behjälplig då den härrör 

från våra idéer om och meningsskapande av verkligheten. Den ideationella grammatiken 

bottnar i våra erfarenheter av världen och konstrueras genom processer och deltagare 

(Holmberg & Karlsson 2013:116).  

Den ideationella metafunktionen är uppbyggd av två aspekter: en paradigmatisk och en 

syntagmatisk. Aspekterna hänger ihop då den paradigmatiska aspekten innebär handlingar 

såsom t.ex. upplevelser medan den syntagmatiska aspekten rör de kombinationer som bildas av 

de olika satserna. Den ideationella grammatiken är uppbyggd av våra erfarenheter – hur 

erfarenheterna skapar betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:73). Språket har flera funktioner, 

varav en är att beskriva världen. Karlsson redogör för texters ideationella grammatik och hur vi 

kan förstå texten och det ”som sker i form av figurer där något händer och där någon eller några 

deltar i något sammanhang” (Karlsson 2011:21). Dessa figurer bildar en sats av processer, 

deltagare och omständigheter och når därmed sitt språkliga uttryck, den paradigmatiska 

aspekten. En betydelsesekvens, figurer som hänger ihop med varandra vilket kan motsvara ett 

satskomplex, är även relevant då relationen mellan de olika processerna skapar betydelse. Det 

är relationen mellan processerna som den syntagmatiska aspekten behandlar.  

Karlsson skriver hur en ideationell grammatik kan vara behjälplig vid textanalys då man 

exempelvis studerar hur en text framställs, hur perspektiv konstruerar texten, på vilket sätt 

deltagare framställs och relationen mellan händelser (Karlsson 2011:36–37). Exempelvis kan 

en deltagare i processen vara drivande eller maktlös och tidsföljden för skeenden kan påverka 

relationen mellan händelserna.  
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Inom transitivitetssystemet, en del av den ideationella metafunktionen, analyseras 

processkärnor och dess tillhörande deltagarroller samt relationen mellan dem (Karlsson 

2011:22). Transitivitet utgår från en överföring mellan deltagare, hur den binder samman 

deltagare med hjälp av processer. Karlsson och Holmberg utgår från Hallidays teori och 

presenterar fyra processtyper: materiella, mentala, verbala och relationella (Holmberg & 

Karlsson 2013:78). Det finns med andra ord fler områden som täcks av analysen jämfört med 

traditionell grammatik där verbets funktion benämns men inte specificerar vilken processtyp 

verbet hör till. Varje process har i sin tur olika deltagarroller, första- och andradeltagare med 

olika funktioner.  

I tabell 1 presenteras de olika processtyperna och dess deltagarroller, inspirerad av Holmberg 

och Karlsson (2013:102). Jag har modifierat tabellen för att göra den mer komprimerad och 

konkret, då Holmberg och Karlsson även använder sig av exempel i sin tabell. I metodkapitlet 

(kapitel 6) går jag djupare in på processtyperna och dess deltagare, då min metod är en 

transitivitetsanalys.  

 
Tabell 1 Transitivitetssystemet, en översikt över processer och dess deltagare (efter Holmberg & Karlsson 

2013:102). 

Förstadeltagare Processtyp Andradeltagare 

Aktör Materiell  Utsträckning 

Mottagare 

Mål 

Upplevare Mental Fenomen 

Bärare 

Utpekad 

Existerande 

Relationell (attributiv) 

(identifierande) 

(existentiell)  

Attribut 

Värde 

Talare Verbal Lyssnare 

Utsaga 

Talmål 
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3 Syfte och frågeställningar  
 

Mitt syfte är att skapa en förståelse för skillnaderna mellan lättlästa omarbetningar och dess 

originalverk och vilken betydelse för berättelsen det kan få. Undersökningen utgår från den 

ideationella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik, då denna teori inom 

textanalys lägger stor vikt vid betydelse. Den huvudsakliga delen av systemisk-funktionell 

grammatik som används för studien är transitivitetssystemet som utgår från processtyper. 

Utöver transitivitetsanalysen studerar jag även de fall av grammatisk metaforik som 

förekommer i mitt material och hur det påverkar betydelsen. Utifrån en jämförelse av ett kapitel 

ur Gösta Berlings saga i två versioner presenterar jag skillnaderna rent betydelsemässigt.  

Analysen utgår från dessa frågeställningar, som i sin tur bottnar i den systemisk-funktionella 

grammatiken:  

 

• Går det att se några skillnader i vilka processkärnor som används i lättlästa verk kontra 

originalverk? 

• Går det att se några skillnader i vilka deltagarroller som presenteras i lättlästa verk 

kontra originalverk?  

• Om det skett förändringar vid processtyperna, hur påverkas då omständigheterna?  

 
4 Tidigare forskning  

 
I avsnitt 4.1 redogör jag för hur lättläst skönlitteratur ser ut i dagsläget, för att kunna säga 

någonting om betydelseskiftet. Jag presenterar sedan i avsnitt 4.2 hur den systemisk-funktionell 

grammatiken tidigare har applicerats på skönlitteratur, då mitt fokus är ett språkvetenskapligt 

perspektiv med skönlitteratur som material. Det systemisk-funktionella perspektivet på 

skönlitteratur är relevant för att förstå hur den aktuella svenska forskningen ser ut i denna 

kontext. Jag redovisar artiklar rörande transitivitetssystemet och grammatisk metaforik men 

förklarar begreppen utförligare i metodkapitlet (kapitel 6).  
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4.1 Lättläst skönlitteratur  
 

Lättlästa skönlitterära texter produceras i allt större utsträckning. Jag presenterar konkreta 

kriterier för lättläst text samt hur LL-förlaget, ett förlag som uteslutande producerar lättläst 

litteratur, arbetar utifrån dessa.  

Det finns kriterier för vad som utgör en lättläst bok, däremot är det svårt att helt konkretisera 

då läsning är individuellt och många har egna erfarenheter som påverkar läsningen (Ahlén & 

Lundgren 2003:192–193). Ahlén och Lundgren återger dock en lista med kriterier, där jag 

fetmarkerar de kriterier främst aktuella för min analys. Vissa delar återfinns inte alls i mitt 

material, exempelvis illustrationer. De fetmarkerade delarna är de som korrelerar med SFG i 

störst utsträckning, då handlingen till stor del realiseras av processtyperna och antalet personer 

av deltagarrollerna. Även meningarnas längd är relevant då jag analyserar och diskuterar de 

passager som strukits vid presenterade exempel, främst omständigheter vilket jag återkommer 

till i avsnitt 6.1.5. Jag återger Ahlén och Lundgrens (2003:192–193) citat med kriterier i sin 

helhet för att skapa en tydligare förståelse om vad lättläst litteratur innebär:  

 

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

typsnitt. 

• Radavståndet – gärna dubbelt radavstånd. 

• Textmassans uppdelning – tydlig kapitelindelning, illustrationer, luftig sidlayout, 

marginaler, frassättning1. 

• Textmassans omfång – korta kapitel, genomtänkt kapitelindelning. 

• Meningarna – inga långa krångliga meningar utan huvudsatser med få bisatser.  

• Bildmaterialet – många illustrationer. Man diskuterar om teckningar eller foton är 

bäst. Många tycker att det blir tydligare med foton.  

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

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

• Innehållet – bör vara intresseväckande för åldersgruppen. 

• Antalet personer – endast ett mindre antal.  

• Handlingen – rak handling och gärna mycket dialog. 

• Fängslande ämne – man vill gärna känna igen sig eller läsa om ett faktaområde som 

intresserar.  

 
1 Frassättning innebär ungefärligt en mening/fras per rad för tydlighetens skull i detta fall 
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LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och ger ut lättlästa böcker 

för unga vuxna och vuxna. Med omarbetningar får även fler läsare möjligheten att ta till sig av 

redan befintlig litteratur. LL-förlaget skriver råd till skribenter om vad som bidrar till lättläst 

text på tre olika nivåer: innehållsmässigt, språkligt och på form- och bildnivå. Bland annat 

förklarar de hur händelseförloppet ska ske kronologiskt och hur det inte ska finnas för många 

karaktärer då det kan vara svårt att hålla reda på (LL-förlaget 2020). Dessa kriterier 

överensstämmer med kriterierna för lättläst text återgiven av Ahlén och Lundgren (2003:192–

193). LL-förlaget har tre nivåer på sina böcker: ”1 – lättast”, ”2 – lättare” och ”3 – lätt”. 

Komplexiteten ökar alltså för varje nivå, det framgår inte helt på vilket sätt komplexiteten ökar 

men i varje fall på de tre nivåer de presenterar: innehållsmässigt, språkligt och på form- och 

bildnivå.  

 
4.2 Systemisk-funktionell grammatik i skönlitteratur  

 
I Sverige har det bedrivits relativt lite forskning med systemisk-funktionell grammatik på ett 

skönlitterärt material. Nedan presenterar jag två svenska undersökningar, den ena är en 

transitivitetsanalys av hur en romankaraktär uppfattas och den andra undersöker komplexiteten 

i barnlitteratur genom att studera förekomsten av grammatisk metaforik.  

Thelander (2010) undersöker den ideationella metafunktionen i hur Mrs. Bennet framställs 

i romanen Stolthet och fördom av Jane Austen. Hennes utgångspunkt är främst att se om 

karaktären är en ”modern” kvinna eller endast görs till åtlöje i romanen. Syftet är att studera 

hur Jane Austen valt att framställa sin karaktär Mrs. Bennet, som är förälder till romanens 

protagonist Elizabeth Bennet. Thelander skriver att texten i romanen befinner sig på två nivåer: 

berättarens och berättelsen (Thelander 2010:145). Det finns en dialog mellan karaktärerna i 

romanen men även en som riktar sig till läsarna. Thelander finner skillnader i hur Mrs. Bennet 

uppfattas i olika processtyper. En avgörande faktor för de karaktärsdrag som appliceras beror 

på huruvida Mrs. Bennet är första- eller andradeltagare samt vilken process hon är delaktig i, 

t.ex. hur hon är korkad och pinsam i relationella processer där hon blir utpekad eller bärare från 

andra karaktärers perspektiv (Thelander 2010:153). Samtidigt är hon stark och målinriktad de 

gånger hon själv är en aktiv förstadeltagare i materiella, mentala och verbala processer. 

Thelander förklarar hur Mrs. Bennet ”i hög utsträckning karaktäriseras av sina repliker”, 

replikerna tolkas därför som verbala processer och Thelander studerar vilka språkhandlingar 

som finns i dialogen (Thelander 2010:151–152). Mrs. Bennet kan exempelvis inte alltid utföra 
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handlingar själv i sin roll som kvinna, men hon kan använda sig av uppmaning och 

argumentation för att hennes man, Mr. Bennet, ska gå till handling. Sammanfattningsvis ger 

transitivitetsanalysen svar på hur olika karaktären uppfattas i olika processer.   

Magnusson (2017) analyserar komplexiteten i barnlitteratur genom att studera grammatisk 

metaforik, som bottnar i systemisk-funktionell grammatik. Denna studie är inte av direkt 

relevans för min egen analys på samma vis som Thelanders, men då komplexiteten påverkas av 

den grammatiska metaforiken och stundtals är närvarande i mitt material använder jag mig av 

Magnussons analys som inspiration för hur grammatisk metaforik kan studeras på ett 

skönlitterärt material. De grammatiska metaforer som undersöks är då nominaliseringar skett, 

där en processbetydelse förändrats då ordet realiseras som substantiv i stället för verb; 

exempelvis visslingar (Magnusson 2017:64–66). En nominalisering innebär med andra ord att 

ett adjektiv eller verb ombildats till ett substantiv, först då kan ord som klassiskt är verb bli en 

deltagare i stället för en processkärna i en processtyp. Ordklasserna i lexikogrammatiken har 

semantiska motsvarigheter, hur verb realiseras som processer. De grammatiska metaforerna 

påverkar processtypen i satsen, exempelvis hur den verbala processkärnan sorla förändras till 

deltagarrollen aktör i en materiell process: ett sorl (Magnusson 2017:81). Den grammatiska 

metaforiken innebär en egen typ av komplexitet, den skapar en alternativ framställning genom 

att förändra den naturliga formen (Magnusson 2017:89). Då barnlitteratur ofta används i 

undervisning finner Magnusson att de grammatiska metaforerna fyller en funktion då 

metaforiken bland annat skapar en täthet eller abstraktion i skönlitteraturen. Samtidigt redogör 

hon för hur grammatisk metaforik följer ett utvecklingsperspektiv, då nominaliseringarna är 

mer vanligt förekommande i texter för äldre barn då Magnusson argumenterar för att de 

grammatiska metaforerna ökar komplexiteten (Magnusson 2017:79). 

 
5 Material  

 
I detta avsnitt presenterar och diskuterar jag det material jag använder mig av. Vid valet av bok 

till min analys vill jag studera en roman som faktiskt används i undervisning på gymnasiet 

och/eller högstadiet, räknas som en litterär klassiker och att det är en bok som det finns en 

återberättad lättläst version av. Den roman jag väljer är Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga, 

då den uppfyller samtliga kriterier. I avsnitt 5.1 presenterar jag hur Lagerlöf förhåller sig till 

kriterierna, i avsnitt 5.2 presenteras romanen och i avsnitt 5.2.1 presenterar jag det textomfång 

jag använder mig av från de två versionerna.  
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5.1 Selma Lagerlöf  

 
Motiveringen bakom återberättade verk som ett av kriterierna, och inte endast en lättläst bok, 

är att det är först då jag kan göra en jämförande analys. Det är avgörande med den formen av 

analys för att se hur betydelserna förändrats och inte endast hur betydelse ser ut i lättlästa 

böcker. Jag använder mig av LL-förlagets begrepp återberättad i stället för exempelvis 

översättning, då dess funktion till stor del är att berätta ett verk på ett nytt sätt anpassat för en 

specifik målgrupp: individer med läs- och skrivsvårigheter. En stor del av litteraturen i 

undervisningen har litteraturhistorisk bakgrund, därför läser många elever litterära klassiker i 

skolorna (Skolverket 2020). På det viset sammanfaller kriterierna för litterära klassiker och en 

roman som används i undervisningen med varandra.  

En författare jag anser fungera i förhållande till samtliga kriterier är Selma Lagerlöf och 

hennes verk. Lagerlöf är en så stor del av vårt kulturarv och hennes verk räknas som litterära 

klassiker. Litteraturundervisningen har ett stort fokus på svenska författare och vårt eget 

kulturarv (Skolverket 2020). Brodow och Rininsland presenterar efter en intervju med lärare i 

frågan om kulturarvsundervisning hur Lagerlöf blivit del av en litterär kanon i undervisningen 

(Brodow & Rininsland 2005:74). Lagerlöf är en av våra mest klassiska författare. En kanon 

representerar en bok eller författare man ”bör ha läst”. Enligt det sista kriteriet, en roman det 

finns en återberättad version av, fungerar även Lagerlöf då LL-förlaget publicerat många av 

hennes verk. Den bok jag väljer för min analys är Lagerlöfs debutroman: Gösta Berlings saga.  

 
5.2 Gösta Berlings saga 

 
Jag återger nu kortfattat handlingen och tematiken från Gösta Berlings saga innan jag går 

närmare in på det kapitel från romanen jag använder mig av.  

Gösta Berlings saga handlar om Gösta Berling som på grund av alkoholism förlorar sitt 

arbete som präst. I stället blir han räddad av majorskan på Ekeby, som han även bosätter sig 

hos tillsammans med hennes övriga kavaljerer. Kavaljerernas uppgift, eller kanske snarare 

deras avsaknad av uppgift, är endast att leva för egen lust. Kring dem finns det även en trettonde 

kavaljer, nämligen djävulen som tillsammans med kavaljererna smider en plan för att avsätta 

majorskan. Genom romanens gång får vi följa kavaljerernas år som herrar över Ekeby.  

Jag har avgränsat min analys till ett kapitel i romanen och dess lättlästa version. Det kapitel 

jag analyserar är ett som jag anser är avgörande för handlingen och som sätter ton för resterande 
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berättelse. Det är det andra kapitlet i romanen och går under rubriken ”Julnatten”. Kapitlet 

börjar med en presentation av Sintram, brukspatronen på Fors som älskar att klä ut sig till 

djävulen för att skrämma folk. Vidare handlar kapitlet om hur Gösta Berling och hans 

kavaljersvänner firar julens nalkande i smedjan när djävulen (eller Sintram utklädd) dyker upp 

ur den öppna spisen och berättar om sitt avtal med Majorskan på Ekeby. Varje år ska hon ge en 

själ till djävulen, en av kavaljererna, för att få behålla sina sju järnbruk. Det är när kavaljererna 

får vetskap om majorskans avtal med djävulen som de bestämmer sig för att själva ta hand om 

Ekeby och störta sin forna vän.  

När jag exemplifierar från de två verken vid analysen hänvisar jag till numrerade exempel 

för tydlighetens skull. Exemplen som ges visar satser där en förändring skett, det vill säga när 

processen i den lättlästa versionen inte ser likadan ut som i originalversionen.  

 
5.2.1 Originalversionen och den lättlästa versionen 

 
Originalet av Gösta Berlings saga utgavs 1891 men jag använder mig av en version från 1940 

med normerad stavning. Motiveringen bakom just denna version är att jag antar att det är den 

som används i undervisningen, det var även denna version jag fick läsa vid mina 

gymnasiestudier.  

”Julnatten” är i originalet 12 sidor och 3796 ord lång, men då den systemisk-funktionella 

grammatiken främst används för att analysera processer behöver jag också uppge antalet 

processer jag hittat och analyserat. Jag analyserar 257 processer med transitivitetssystemet.  

Den lättlästa versionen av Gösta Berlings saga publicerades 2008 av LL-förlaget, 

återberättad av Busk Rut Jonsson. Romanen finns endast omarbetad till nivå ”3 – lätt” (den 

mest komplexa av LL-förlagets tre nivåer). Kapitlet ”Julnatten” består av 13 sidor, 1987 ord 

och 154 processer.   

 
6 Metod 

 
I detta kapitel beskriver jag den systemisk-funktionella grammatiken och hur jag använder mig 

av transitivitetssystemet och grammatisk metaforik. Jag använder mig uteslutande av Holmberg 

och Karlssons (2013) svenska terminologi. Vid presentationen av transitivitetssystemet 

exemplifierar jag utifrån mitt eget material: kapitlet ”Julnatten” i Gösta Berlings saga av Selma 
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Lagerlöf (1940). Exemplen har jag valt ut då de är belysande och tydliga för de olika 

processkärnorna.  

Jag presenterar även i avsnitt 6.2 avvägningar för de fall där processtypen inte är självklar. 

I avsnitt 6.3 redogör jag för grammatisk metaforik som visserligen inte är en direkt del av min 

analys men som har information om betydelseskiften i de fall då processkärnor förändras. 

Exempelvis kan en nominalisering påverka hur en deltagare uppfattas (exempel 8 och exempel 

18).  

 
6.1 Transitivitetssystemet 

 
Jag analyserar de olika processkärnorna och dess deltagare, första- och andradeltagare, enligt 

transitivitetssystemet. Detta är särskilt relevant då två av råden för lättläst litteratur var just 

enkla handlingar samt få karaktärer, genom transitivitetssystemet kan jag då analysera deltagare 

och vad som sker.  

I tabell 1 tidigare under avsnitt 2.2 visas de olika processtyperna inom transitivitetssystemet. 

För min analys används transitivitetssystemet för att visa hur olika händelser presenteras i de 

olika versionerna av Gösta Berlings saga. Systemet visar hur känslor eller agerande kan 

realiseras genom olika processtyper, samt presentera deltagarna på olika sätt.  

Transitivitetssystemet är en del av den ideationella metafunktionen, det som undersöks i 

denna studie är betydelsens presentation och relationen mellan satserna. I avsnitt 6.1.1 till och 

med avsnitt 6.1.4 exemplifierar jag vardera processtyp utifrån mitt material. I avsnitt 6.1.5 

redogör jag för omständigheter inom transitivitetssystemet, även här med exempel från mitt 

material.  

 
6.1.1 Materiella processtypen 

 
Den materiella processtypen utgår från händelser som sker i den fysiska världen (Holmberg & 

Karlsson 2013:80). Holmberg och Karlsson har skapat ett test för att finna materiella processer, 

hur man kan testa ifall en process är materiell genom att formulera om en mening med hjälp av 

verbet göra, då den materiella processen främst utgår från agerande (Holmberg & Karlsson 

2013: 84). Till den materiella processkärnan finns olika deltagarroller: aktör, mål, utsträckning 

och mottagare. Aktör är alltid förstadeltagaren, den som utför handlingen. De övriga 

deltagarrollerna inom materiella processer är andradeltagare, där den vanligaste är mål; den 

som direkt påverkas av handlingen. Utsträckning är den andradeltagare som kompletterar 
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betydelsen (Holmberg & Karlsson 2013:83). Den sista deltagarrollen är mottagare och är den 

som ”drar nytta av processen”, enligt Holmberg och Karlsson (2013:83). 

Jag exemplifierar utifrån Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf:  

 
(1) Hon skulle helt visst slå sig ner bland dem och tömma en bägare. (Lagerlöf 1940:30) 

 

I exempel 1 finns det två materiella processkärnor: slå sig ner och tömma. Det är alltså två 

satser med hon som förstadeltagaren aktör i bägge. En bägare är andradeltagaren mål. Bland 

dem är inte en andradeltagare utan en omständighet, närmare bestämt sällskapsomständighet 

vilket jag återkommer till senare under avsnitt 6.1.5. Likaså är helt visst en sättsomständighet. 

Exempelvis kan vi formulera om exempel 1 efter Holmberg och Karlssons (2013:84) test: 

Hon tömmer en bägare till Det hon gjorde var att tömma bägaren. Vi kan konkret se att det är 

en materiell process då vi följer ett agerande. För tydlighetens skull exemplifierar jag även en 

mening som inte är en materiell process, då infogningen av verbet göra inte fungerar och 

därmed visar en annan process än den materiella. Jag hämtar ett exempel från avsnitt 6.1.4 som 

behandlar relationella processtyper för att visa poängen: Sintram heter den elake brukspatronen 

till Det den elake brukspatronen gör är att heta Sintram. Den meningen, som är en relationell 

process vilket jag återkommer till, klarar inte testet lika elegant då namnet inte innefattar en 

handling eller ett agerande som påverkar världen.  

 
6.1.2 Mentala processtypen 

 
Den mentala processtypen finns, till skillnad från den materiella som återges i den fysiska 

världen, i den medvetande världen (Holmberg & Karlsson 2013:78). De mentala processerna 

är våra upplevelser, alltså det som händer i vårt inre och påverkar inte i första hand den yttre 

verkligheten (Holmberg & Karlsson 2013:85). Mentala processer kan exempelvis ha med 

känslor och intryck att göra. Allt som sker inom oss är alltså mentala processer, hur vi hör eller 

ser någonting likväl som våra känslor och tankar.  

I mentala processer är förstadeltagaren upplevare och andradeltagaren fenomen. Det finns 

även två typer av fenomen, antingen ett fenomen i sig eller en anförd sats ifall det exempelvis 

är en hel tanke (Karlsson 2011:23). En anförd sats innebär en anföring som inom SFG 

analyseras som en egen sats. Karlsson skriver hur en anföring ”handlar om att ge uttryck för 

någons röst, antingen i tal eller i tanke” (Karlsson 2011:34–35). Mentala processer kan därför 

kännas igen om de anförs som en tanke (Karlsson 2011:25).  
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I Gösta Berlings saga kan det exemplifieras utifrån majorskans preferenser:  

 
(2) Vin och kortspel tycker hon om… (Lagerlöf 1940:30).  

 

I exempel 2 är verbet tycker om avgörande för betydelsen och visar att det är en mental process, 

då är det förstadeltagaren upplevare hon som mentalt upplever preferenserna. Vin och kortspel 

är andradeltagaren fenomen, det som i satsen är tinget som är omtyckt. Exempel 2 är tydligt en 

mental process då den innefattar tankar och känslor karaktären har.  

 
6.1.3 Verbala processtypen 

 
Den verbala processtypen innefattar vad som uttrycks språkligt mellan deltagare, processtypen 

utgår helt från kommunikation (Holmberg & Karlsson 2013:94). Likt mentala processer där 

tankar anförs handlar verbala processer om att yttranden anförs (Karlsson 2011:25). 

Förstadeltagaren är talare och det finns tre andradeltagare: lyssnare, utsaga och talmål. 

Lyssnaren är den som tar emot det sagda, utsagan är det som sägs och talmålet är som det låter 

just målet med det sagda. Hade exempelvis målet med kommunikationen varit att framföra 

kritik hade det kritiserade objektet varit talmålet. Processens deltagare kan lätt kopplas till talad 

kommunikation men det kan likväl vara något som skrivs ner, den avgörande faktorn är att 

kommunikation framförs oavsett dess form.  

Det finns även två olika typer av deltagarrollen utsaga (Karlsson 2011:23). Där det antingen 

är en konkret utsaga, en nominalfras som framförs, eller en anförd sats. De anförda satserna är 

relevanta för både verbala och mentala processer. Då en hel tanke realiseras som en anförd sats 

i mentala processer tolkar jag hela repliker som en anförd sats i verbala processer.  

Ett kort och konkret exempel från Gösta Berlings saga: 

 
(3)  - Lille bror Gösta! utropar patron Julius. (Lagerlöf 1940:32).  

 

I exempel 3 är verbet utropar den verbala processkärnan, patron Julius är förstadeltagaren talare 

och det som sägs – Lille bror Gösta! är andradeltagaren utsaga.  

 
 



 
 

 18   

6.1.4 Relationella processtypen 
 

Den relationella processtypen har ofta verb som vara eller ha som processkärnor (Karlsson 

2011:25). Relationella processer beskriver nämligen egenskaper och förhållanden (Holmberg 

& Karlsson 2013:89–90). I relationella processer sker sällan en förändring i den yttre 

verkligheten, där studeras snarare relationen mellan deltagare och existentiellt hos en deltagare. 

Holmberg och Karlsson skriver hur relationella processer är vanliga i faktatexter där funktionen 

är att beskriva hur saker hänger ihop, exempelvis hur ting eller varelser är beskaffade 

(Holmberg & Karlsson 2013:90).  

Det finns tre kategorier inom de relationella processtyperna: attributiva (egenskaper) med 

bärare som förstadeltagare och attribut som andradeltagare, identifierande (etikett/identitet) 

där förstadeltagaren är utpekad och andradeltagaren är värde, och sist existentiella som känns 

igen då den endast har en deltagare: den existerande som förstadeltagare (Holmberg & Karlsson 

2013:89). För tydlighetens skull presenterar jag ett exempel per variant av de relationella 

processtyperna.  

Ett exempel på en attributiv relationell process: 

 
(4) En duktig kvinna är hon… (Lagerlöf 1940:30)  

 

Exempel 4 visar att verbet är innefattar en relationell processtyp och deltagarna avgör vilken 

av de olika relationella processtyperna det rör sig om. I det här fallet är det en attributiv 

relationell processtyp med hon som bärare och en duktig kvinna som attribut. Processen är just 

attributiv då adjektivet duktig snarare tyder på en egenskap än en identifikationsmarkör. 

Ett exempel på en identifierande relationell process: 

 
(5) Sintram heter den elake brukspatronen… (Lagerlöf 1940:29).  

 

Exempel 5 visar att verbet heter är den identifierande relationella processtypen, med den elake 

brukspatronen som förstadeltagaren utpekad och med sitt namn Sintram som andradeltagaren 

värde. Där är hans namn en identifikationsmarkör. Jag analyserar på detta vis då betydelsen 

snarare tyder på hur den elake brukspatronen heter Sintram än att Sintram är en elak 

brukspatron.  

Ett exempel på en existentiell relationell process:  

 
(6) Där satt den store krigaren kusin Kristofer… (Lagerlöf 1940:31) 
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I exempel 6 är den store krigaren kusin Kristofer förstadeltagaren den existerande i en 

existentiell relationell process. Denna processtyp känns som tidigare nämnt igen då den endast 

har en deltagarroll. I processtypen är verbet satt processkärnan. Där är en platsomständighet 

som talar om för oss var han satt.  

 
6.1.5 Omständigheter 

 
Utöver processer och deltagare i transitivitetssystemet finner vi omständigheter som är 

applicerbara på vilken processtyp som helst (Holmberg & Karlsson 2013:103). För enkelhetens 

skull skriver Holmberg och Karlsson omständigheter i stället för omständighetsadverbial, 

vilket även jag gör i denna analys. Omständigheter fyller en liknande funktion som adverbial 

inom traditionell grammatik då de analyser hur, var och när någonting händer. Det kan 

exempelvis vara prepositionsfraser eller adverb. Det finns en del olika omständigheter som 

förklarar olika aspekter av processerna. Jag redovisar dem nu kortfattat.  

Platsomständighet berättar för oss var någonting sker (Holmberg & Karlsson 2013:103–

104). När någonting sker placeras av tidsomständigheten i processen. Sättsomständighet 

förklarar hur någonting händer. Holmberg och Karlsson skriver hur en motivering eller 

förklaring till processen redogörs av orsaksomständighet. Dessa fyra nämnda är de vanligaste 

typerna av omständigheter, men det finns flera. Exempelvis har vi sällskapsomständighet som 

nämner just sällskapet i processen, eller avsaknaden av sällskap. Villkorsomständigheten anger 

villkoren för händelsen och kan exempelvis skrivas med fraser såsom: tack vare. Vidare 

förklarar Holmberg och Karlsson hur rollomständighet visar ”i vilken egenskap den viktigaste 

deltagaren är knuten till processen”, exempelvis kan som lärare innebära en roll i satsen 

(Holmberg & Karlsson 2013:104). Sakomständighet återfinns främst i verbala processer och 

kan liknas vid deltagarrollen utsaga, skillnaden ligger i att omständigheten inte anger ett 

faktiskt yttrande utan snarare att någonting sägs överlag. Holmberg och Karlsson exemplifierar 

detta, där de understrukna orden är sakomständigheten, i meningen: de talade om allt möjligt 

(Holmberg & Karlsson 2013:105). Sist finns synvinkelomständighet som anger personen 

bakom informationen, just från vems synvinkel den är presenterad.  

Omständigheterna har inte en lika central roll som processkärnor och deltagarroller men är 

med och bygger upp och formar betydelsen. Exempelvis kan omständigheterna ge 

bakgrundsinformation till handlingen och dess händelser, förklara varför och hur någonting 

händer. Tidigare i exempel 1 innefattar bland dem en sällskapsomständighet, något som tyder 
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på att det finns en gemenskap. Likaså visar exempel 6 var kusin Kristofer befann sig med hjälp 

av en platsomständighet med ordet där.  

 
6.2 Avvägningar  

 
Processtyperna kan vara svåra att känna igen då samma verb kan ge uttryck för olika processer 

(Karlsson 2011:24). Vi måste se till hela satsen, deltagare, processer och omständigheter, för 

att nå betydelsen. För att effektivt nå betydelsen i satsen skriver Karlsson hur vi kan skifta 

mellan tre olika perspektiv: ovanifrån (betydelsen), underifrån (formen) och från sidan (hur 

lexikogrammatiken skapar betydelse, exempelvis genom deltagarroller). Växlingen mellan 

dessa olika analytiska perspektiv innebär var man lägger störst fokus, vid betydelsen som 

uttrycks, formen betydelsen uttrycks med eller kombinationen av betydelser (Holmberg m.fl. 

2011:12). För att nå betydelsen behöver vi alltså se över hela satsen och dess sammanhang.  

Daniel Wojahn (2011) jämför, med SFG, svenska kyrkans vigseltexter och den borgerliga 

motsvarigheten. I den studien är jag främst inspirerad av de avgränsningar Wojahn gjorde före 

de faktiska resultat hans analys fann. De tillfällen han behövde argumentera mellan olika 

processtyper är det jag hämtar från studien. Wojahn stöter på verbet älska, som klassiskt anses 

vara en mental process, då det är en känsla som upplevs (Wojahn 2011:184). Däremot finner 

Wojahn i vigseltexterna hur älska uppmanas medvetet genom tankar, att man kan rikta kärleken 

och inte bara känna känslan. Är då älska en mental eller materiell process? För att nå svaret och 

betydelsen bakom processen kan vi inte analysera verbet i sig självt utan behöver se över 

sammanhanget. Det spelar med andra ord ingen roll huruvida det klassiskt betraktas som en 

mental process utan det avgörs i sammanhanget. Då prästen, i Wohjans undersökning, 

uppmanar paren att älska varandra får det en annan betydelse. Processkärnan blir aktiv och 

någonting som kan kontrolleras i stället för att endast upplevas.  

I min analys är det viktigt att skilja på handlingen att konversera från att faktiskt framföra 

någonting. Exempelvis ser jag ”de grälar” som en materiell process då det är talandet i sig som 

utgör handlingarna och inte någonting aktuellt som kommuniceras (exempel 7). Det språkliga 

uttryck som bildas av deltagare, processkärnor och omständigheter, den paradigmatiska 

aspekten, har betydelse för vad som sägs. Hela uttrycket är avgörande för vilken processtyp 

som omtalas.  

Från materialet finns det många anförda satser då längre repliker framförs. I dessa anförda 

satser finns andra processtyper inbäddade, en karaktär kan exempelvis berätta om sina känslor. 

Jag analyserar replikerna genomgående som anförda satser, alltså delar av verbala processer, 
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och aldrig som egna processtyper. Motiveringen bakom detta är att jag ser en funktion med 

replikerna som ett kommunikationsmedel, och lägger inte störst vikt vid vad som faktiskt sägs.  

I analysen argumenterar jag för en viss processtyp när det behövs. Denna form av 

argumentation har jag genomgående använt mig av vid analysen, inte endast vid de fall jag 

presenterar. Skillnaden vid de presenterade exemplen är att jag även redovisar argumentationen 

i sig.  

 
6.3 Ideationella grammatiska metaforer 

 
I detta avsnitt redogör jag för grammatisk metaforik och dess funktion inom den systemisk-

funktionella grammatiken, den delen som hör samman med den ideationella metafunktionen. 

Betydelse kan skapas genom mer eller mindre förutsägbara former. Holmberg och Karlsson 

(2013:29) ser formen och dess relation till betydelsen som en avgörande aspekt inom SFG. Det 

mest naturliga sambandet, exempelvis hur händelser realiseras genom verb, innefattar ett 

kongruent språkbruk. Betydelse kan skapas på så många olika sätt, händelser kan exempelvis 

även realiseras lexikogrammatiskt genom substantiv.  

Då språket är byggt på strukturer kan man förflytta innehåll från en position till en annan 

och därmed få en annan betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:30). Denna förflyttning kallas 

inom SFG för grammatiska metaforer – en strategi för att skapa nya betydelser. Holmberg och 

Karlsson skriver hur processer kan ”klumpas ihop” för att nå det centrala för diskussionen, 

språket är alltså behjälpligt för att kunna ”koncentrera sig på relationen mellan komplicerade 

fenomen” (Holmberg & Karlsson 2013:163). Anledningen till att processer klumpas ihop kan 

exempelvis vara för att inte få en så upprepande text utan snarare en sammanhängande. 

Grammatisk metaforik ger alltså en djupare förståelse för hur strukturer inom grammatik 

samverkar. Karlsson skriver hur lexikogrammatiken kan förändra betydelsen till den graden att 

en ny processbetydelse skapats (Karlsson 2011:31). Hon exemplifierar hur en process kan 

förändras utifrån ”hon räknar” till ”räknandet”. Likaså kan kvalitetsbetydelser packas ihop till 

en deltagarroll, Karlsson exemplifierar då ”han var snäll” till ”hans snällhet”. Därmed kan 

snällheten i sig beskrivas graduellt eller i positiv eller negativ bemärkelse.   

Grammatiska metaforer kan samverka med processer, exempelvis i relationella processer 

där relationen mellan komplexa fenomen tydligare kan lyftas fram eller i materiella processer 

då det kan framstå som metaforerna agerar (Karlsson 2011:32). I fallen där metaforerna agerar 

tilldelas de en deltagarroll, som Magnussons exempel på hur sorla blir ett sorl (Magnusson 

2017:81).  
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Systemisk-funktionella termer som realiseras med grammatisk metaforik är kongruent eller 

inkongruent. Det kongruenta språket är direkt, tydligt och enkelt (Holmberg & Karlsson 

2013:162). I många sammanhang räcker det kongruenta språket långt, vi behöver inte använda 

oss av alla språkliga resurser tillgängliga vid en dialog i vårt hem. Exempelvis finns det stunder 

då språket behöver specificeras för att uttrycka den nödvändiga betydelsen. Det inkongruenta 

språkbruket är då processer ”klumpas samman” och betydelsen preciseras. Inkongruent språk 

är vanligt förekommande i text eller myndighetsspråk och en konsekvens av de olika 

språkbruken är att de inte alltid gör sig begripliga för varandra (Holmberg & Karlsson 

2013:164). 

Ett kongruent språkbruk förhåller sig även till kriterierna för lättläst skönlitteratur, särskilt 

delarna gällande ordval och meningar. Det som fungerar bäst för lättläst litteratur är korta och 

enkla ord samt undvikandet av långa och krångliga meningar (Ahlén & Lundgren 2003:192–

193). Nominaliseringarna i den grammatiska metaforiken har alltså en funktion att förenkla 

informationen genom att presentera den mer kortfattat, däremot kan den grammatiska 

metaforiken vara svårbegriplig och används inte i stor grad vid lättläst litteratur eller 

barnlitteratur.  

Jag väljer att inte räkna alla grammatiska metaforer som finns i mitt material utan behandlar 

de fall som funnits i mina redan utvalda exempel. Jag har med andra ord inga uppgifter för i 

vilken utsträckning den lättlästa versionen förändrat grammatisk metaforik från originalet eller 

inte. När grammatisk metaforik finns i exemplen studerar jag på vilket sätt det påverkar 

betydelsen för berättelsen.  

 
7 Analys 

 
Jag redogör nu för några generella skillnader mellan versionerna av Gösta Berlings saga. Jag 

presenterar antalet processer från de båda böckerna i tabell 2 i avsnitt 7.1 samt de procentuella 

skillnaderna mellan verken.  

Mina frågeställningar rör huruvida det går att se skillnader i processkärnor, deltagarroller 

och omständigheter mellan de två versionerna. Jag presenterar därför exempel med en 

förändrad betydelse för vardera processtyp, dessa exempel har jag valt ut just därför att de visar 

en betydelsebärande förändring från originalverket till den lättlästa omarbetningen. Analysen 

utgår från processkärnan, på vilket sätt processkärnan omarbetats till en annan process till den 

lättlästa versionen. Genom dessa analyser reflekterar jag över hur deltagarrollerna omfördelats 
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samt vilken funktion omständigheterna har för betydelsen. Vid två tillfällen, i exempel 8 och 

exempel 18, nämner jag även hur grammatisk metaforik använts och på vilket sätt det påverkar 

betydelsen.  

 
7.1 Antal processtyper  

 
Resultatet av antalet processkärnor visar hur den lättlästa versionen har ett mindre textomfång 

och därmed har strukit ett flertal processtyper. Av de processer som finns i båda versionerna 

kan de procentuella skillnaderna studeras för att se hur förändringar gjorts. När jag analyserar 

alla processtyper i de två texterna gör jag en avgränsning vid verbala processer. Då betydelsen 

är det som framförs eller sägs analyserar jag inte närmare vad som faktiskt sägs, jag tog inte ut 

några processkärnor ur de verbala processerna. På grund av detta förbises många processer, 

men det är den avvägning jag gjort.   

I tabell 2 presenterar jag de procentuella skillnaderna mellan processtyperna i vardera 

versionen av Gösta Berlings saga. Det är först när de procentuella skillnaderna mellan verken 

anges som vi kan se hur förändringar i processtyper gjorts från originalet till omarbetningen.  

 
Tabell 2 Processtyper i Gösta Berlings saga 

 

I originalet återfinns 257 processtyper. 110 är materiella processer, 66 är relationella processer, 

51 är verbala processer och 30 är mentala processer. Procentuellt är de materiella processerna 

Processtyper Gösta Berlings saga Antal Procent Förändringar 

Materiella 

processer 

Originalversionen 110 42,8% Ökning med 2,0 

procentenheter Den lättlästa versionen 69 44,8% 

Relationella 

processer 

Originalversionen 66 25,7% Minskning med 0,4 

procentenheter 
Den lättlästa versionen 39 25,3% 

Verbala 

processer 

Originalversionen 51 19,8% Ökning med 4,4 

procentenheter 
Den lättlästa versionen 36 23,4% 

Mentala 

processer 

Originalversionen 30 11,7% Minskning med 5,2 

procentenheter 
Den lättlästa versionen 10 6,5% 
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42,8 % relationella processerna 25,7%, verbala processerna 19,8% och de mentala processerna 

11,7%.  

I den lättlästa versionen finner jag 154 processkärnor. 69 är materiella processer, 39 är 

relationella processer, 36 är verbala processer och 10 är mentala processer. Procentuellt är de 

materiella processerna 44,8%, relationella processerna 25,3%, verbala processerna 23,4% och 

de mentala processerna 6,5%.  

I båda verken är det övervägande materiella processer och minst mentala processer. En orsak 

till detta är att många mentala processer i stället framförs som verbala eller materiella processer. 

Vi får sällan direkt läsa tankar eller känslor utan får dem i stället realiserade genom handling 

eller dialog. Detta kan utläsas från tabell 2 då den procentuella ökningen skett vid verbala och 

materiella processer till den lättlästa omarbetningen. De relationella processerna är mest lika 

varandra i de två versionerna då det endast skett en minskning med 0,4 procentenheter till den 

lättlästa versionen. Vid analysen har jag valt att kategorisera samtliga relationella processer 

som en och samma trots att det finns tre underkategorier. När jag presenterar exempel gällande 

relationella processer i min analys, i avsnitt 7.5, redogör jag för vilken underkategori de tillhör.  

 
7.2 Materiella processtyper 

 
En av de större förändringarna vid de materiella processerna är att det skett en ökning till den 

lättlästa omarbetningen med 2 procentenheter, vilket går att utläsa från tabell 2. Båda verken är 

fyllda av agerande då materiella processer är störst till antalet i båda versionerna, men vid 

förändringarna som skett påverkas även deltagarrollerna. Exempel 7 är ett belysande exempel 

rörande Sintrams presentation i berättelsen. Jag återger först från den lättlästa omarbetningen:  

 
(7) Hans pigor ljuger och grälar (Lagerlöf 2008:37) 

 

Satsen innehåller en materiell process där Sintrams pigor är förstadeltagaren aktörer och utför 

handlingar genom att ljuga och gräla, i processen finns det ingen andradeltagare. Dessa två 

processkärnor, ljuger och grälar, behövde jag göra en avvägning och motivering för att tolka 

som just materiella processer. Det hade även kunnat vara verbala processer då att ljuga och 

gräla kan framföra kommunikation. Då vi inte får reda på vad det är de ljuger och grälar om 

tolkar jag det som att deras beteenden är handlingar snarare än kommunikation som framförs. 

Betydelsedelen av satsen, att de bråkar, väger tyngre än verbets form och vad verbet ”klassiskt” 

innebär.  
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I originalet ser det annorlunda ut:  

 
(8) Sintram heter han,  … , och endast har grälaktiga, lögnaktiga pigor i sin tjänst … (Lagerlöf 1940:29). 

 

I originalet är pigorna inte förstadeltagare och inte heller delaktiga i en materiell process. Här 

är Sintram förstadeltagare i en attributiv relationell process, det är han som äger pigorna. 

Sintram är bärare och pigorna är attribut som andradeltagare. En attributiv relationell process 

då det främst påverkar Sintram, att han har hemhjälp är snarare en egenskap hos honom än ett 

agerande. Den lättlästa omarbetningen har alltså inneburit en förändring, från en relationell 

process till en materiell process. Från detta exempel kan vi se hur relationella processer 

omarbetats till materiella processer då det skett en relativt stor ökning av materiella processer 

till den lättlästa versionen. I exempel 8 är det två relationella processer då verbet heter, precis 

som i exempel 5, innebär en identifierande relationell process. Jag väljer dock att lägga ett större 

fokus vid den andra processkärnan, har, för att kunna göra en tydligare jämförande analys med 

det som finns bevarat i den lättlästa versionen.  

Processtypen har förändrats från originalet till den lättlästa omarbetningen och därmed har 

både kärnan och dess deltagare också förändrats. Visserligen hade samma karaktärer kunnat 

vara förstadeltagare i exempel 7 och 8 men de har inte samma deltagarroll då det inte är i samma 

processtyp. Deltagarrollerna handlar inte endast om vilka som agerar som första- eller 

andradeltagare utan även att de har olika funktioner i de olika processerna. Exempelvis är 

pigorna i exempel 7 drivande genom sitt agerande medan förstadeltagaren i exempel 8 snarare 

visar hur Sintram är som person, en man som har tjänstefolk.  

Omständigheten i meningen (exempel 8), som inte finns med i den lättlästa versionen, i sin 

tjänst tolkar jag som en rollomständighet då den visar pigornas roll till processen. De är just 

pigor och tillhörande Sintram – deras roll och funktion till honom är tydlig. Rollomständigheten 

påverkar betydelsen då de ljuger och grälar i tjänsten och kanske inte generellt i livet. Med 

andra ord visar rollomständigheten hur pigorna är i tjänsten, vilket i sin tur visar deras relation 

till Sintram. Det språkliga uttrycket ser med andra ord olika ut i de två verken, vilket påverkar 

vår uppfattning om karaktärerna.  

Det som är en materiell process i den lättlästa versionen, ljugandet och grälandet, tillskrivs 

pigorna och är inte en direkt processtyp utan hör snarare ihop med deltagarrollen i originalet. 

Här har en ideationell grammatisk metafor använts som i sin tur innehåller processer, pigorna 

är presenterade i relation till Sintram. Ljugandet och grälandet är inte materiella processer utan 

kvalitetsbetydelser i relation till deltagarrollen attribut. Det är en nominalisering som beskriver 
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pigorna med hjälp av adjektiv, något som i stället uttrycks genom en materiell process i den 

lättlästa omarbetningen. I originalet är språket därmed mer inkongruent och vi behöver inte en 

ytterligare process för att förstå hur dessa karaktärer agerar. Som Magnusson (2017) har 

påpekat realiserar inkongruens och grammatisk metaforik en alternativ betydelse, vilket även 

sker med den omarbetade texten om pigorna. I originalet visas tydliga personlighetsdrag, vilket 

snarare är ett agerande i den lättlästa versionen.  

 
7.3 Mentala processtyper 

 
En av de större förändringarna är hur mentala processer i originalverket byts ut mot materiella 

processer i den lättlästa omarbetningen, eller hur de mentala processerna försvinner och det 

endast lämnas materiella processer kvar. Exempelvis reaktionen då kavaljererna får se djävulen 

Sintram dyka upp (exempel 9). Där är tankarna andradeltagare i form av fenomen och de gamla 

äventyrarna är förstadeltagare i form av upplevare. Meningarna representerar förstås två olika 

processer men de berör samma ämnen och gör sig då bra genom att analyseras intill varandra. 

Andra meningen i exemplet är likadan, de som upplevare undrar varför djävulen besökt dem. 

Det är alltså beskrivet hur kavaljererna just upplever situationen: 

 
(9) I stormande hast flyga tankarna genom de gamla äventyrarnas huvuden vid hans åsyn. De undra för vems 

skull han är ute denna natten. (Lagerlöf 1940:34) 

 

I meningen från originalverket (exempel 9) är tankarna som tidigare nämnt andradeltagare då 

det är äventyrarna som upplever tankarna som ett fenomen. Den första meningen är inte 

naturligt en mental process om man endast ser till processkärnan flyga men ser man till helheten 

och dess betydelse tolkar jag det som en mental process, analysen kommer från 

ovanifrånperspektivet med fokus på betydelse.  

 Vid hans åsyn är en omständighet i satsen mer specifikt en orsaksomständighet då det är 

synen av djävulen som påverkar tankarna och därmed blir både förklaring och motivering till 

händelsen. I den andra meningen är de förstadeltagare i form av upplevare i den mentala 

processen och verbet undra är processkärnan. Resterande mening, för vems skull han är ute 

denna natten, är en anförd sats då det är en hel tanke. Dessa tankar finns inte med i den lättlästa 

versionen. I stället visualiseras det med en materiell process (exempel 10), denna materiella 

process är även med i originalet men tack vare tankarna i exempel 9 får vi mer information. Det 
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är först ett skrik i originalet och sedan tankar som bearbetar händelsen, så den mentala 

processen binder samman betydelsen i texten.  

I omarbetningen visar de i stället upp känslorna i form av ett agerande: 

 
(10) Kavaljererna reser sig upp med ett skrik. (Lagerlöf 2008:42) 

 

Exemplen visar på hur det som först är uttryckt i form av tankar och funderingar i den 

medvetande världen förändras till ett agerande och blir därmed en materiell process. Det är 

fortfarande kavaljererna som är förstadeltagare men nu aktörer i en materiell process där reser 

är processkärnan. Att de reser sig upp är en andradeltagare i form av utsträckning. Resterande 

mening med ett skrik är en sättsomständighet då den förklarar hur agerandet ser ut. Jag har 

tidigare varit inne på hur man inte endast kan analysera en mening för att nå betydelsen.  

Adderar vi efterföljande meningar (då jag ser över den syntagmatiska aspekten med 

betydelsesekvenser) där kavaljererna nämns från den lättlästa versionen får vi en tydligare bild 

av scenen: 

 
(11) Gösta Berling jublar. 

-Den trettonde är här! Skål för den trettonde! 

Där står han nu, djävulen själv, häxornas vän, helvetets herre.  

Kavaljererna hälsar honom välkommen. 

De fyller en bägare och sätter den i hans hand.  

De ger honom hedersplatsen vid bordet och de ser på honom med glädje (Lagerlöf 2008:42) 

 

Det är tre direkt efterföljande materiella processer som belyser hur kavaljererna agerar nu när 

djävulen är närvarande. Än en gång ser vi en sättsomständighet som djupare förklarar 

agerandet; hur de ser på honom med glädje (sista raden i exempel 11). De två 

sättsomständigheterna skiljer sig från varandra då det inte finns en naturlig koppling mellan ett 

skrik och en blick av glädje. Däremot har vi innan de materiella processerna med kavaljererna 

som aktörer fått ta del av Gösta Berlings jubel och välkomnande (första raden i exempel 11), 

möjligen följer kavaljererna hans känsla. Vid denna passage i romanen kan de aningen 

motsägelsefulla känslouttrycken, skrik och blick med glädje, skapa en förvirring hos läsarna. 

Kavaljererna skriker även i originalet, men skillnaden är att vi aldrig får följa tankeprocessen 

som leder till det förändrade beteendet i den lättlästa versionen. Tankeprocessen finns endast i 

originalet (exempel 9) och har alltså helt strukits till den lättlästa versionen.  
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Oavsett är den första anblicken av djävulen mycket olika i de två versionerna, kavaljerernas 

tankeverksamhet leder fram till ett välkomnande av djävulen i originalet men det tappas i den 

lättlästa versionen. De materiella processerna kan inte tala om för oss vad som försiggår 

emotionellt eller intrycksmässigt, det är begränsat till mentala processer som vi inte tar del av i 

de lättlästa exemplen. Det blir därför svårt att tolka skriket. I originalet får vi också reda på att 

kavaljererna hälsar djävulen välkommen som en imitation på Göstas agerande, vilket utelämnas 

i den lättlästa versionen: 

 
(12) Men de hälsa honom med välkomstrop, liksom Gösta hade gjort (Lagerlöf 1940:34) 

 

Karlsson (2011:37) redogör för hur ideationell grammatik kan analysera relationen mellan olika 

händelser. I fallet där kavaljererna skriker och sedan hälsar djävulen välkommen i den lättlästa 

versionen är relationen som jag tidigare nämnt oklar. I den stunden är handlingen inte helt 

kronologiskt uppbyggd, det saknas en konkret tidsföljd om när det förändrade beteendet ägde 

rum med avseende på orsak och verkan.  

I tabell 2 presentar jag hur de största procentuella förändringarna skett vid mentala processer. 

Av de presenterade exemplen (exempel 10 och exempel 11) ser vi hur mentala processer, som 

hade kunnat besvara frågor kring kavaljerernas beteenden, försvunnit. Bristen på mentala 

processer i vissa passager kan påverka hur romanen uppfattas.  

 
7.4 Verbala processtyper 

 
I båda versionerna av Gösta Berlings saga finns det gott om verbala processer då händelserna 

och tankarna ofta uttrycks i dialog. Det är bland annat tal som hålls samt frågor som ställs och 

sedan besvaras. En förändring kring de verbala processerna är hur fler processer tar utrymme i 

ett tal i den lättlästa versionen medan de realiseras genom handling i originalverket. I tabell 2 

går det att utläsa att det skett en ökning av verbala processer till den lättlästa omarbetningen. 

Jag tolkar alla repliker som verbala processer då det fyller en kommunikativ funktion att 

förmedla någonting, oavsett vad som är inbäddat i repliken är replikens existens i sig själv 

intressant. Det får en annan betydelse att ha det som tal i stället för aktuella händelser. Ser man 

till de två exempelmeningarna (exempel 13 och exempel 14) är den första, den verbala 

processen, snarare ett hot än en möjlig framtida händelse. Ett hot kan förstås resultera i att bli 

ett agerande i framtiden, men i den nutida berättelsen är det en språkhandling. Skillnaden med 

den kronologiska handlingen är alltså att repliken äger rum nu oavsett vad som sägs, medan 



 
 

 29   

den materiella processen berättar vad som ska ske längre fram. Detta följer även kraven för 

lättläst text då det ska vara konkreta kronologiska händelser och mycket dialog. I exempel 13 

finns inte den verbala processkärnan med, jag väljer att endast ta med en del av de längre tal 

som hålls. Jag väljer att analysera repliken som en anförd sats då det även är så Thelander gjort 

vid sin transitivitetsanalys av Mrs Bennet (Thelander 2010:151–152).  

Ett exempel från den lättlästa versionen: 
 

(13) – Den här släggan ska jag slå i majorskans huvud. (Lagerlöf 2008:45) 

 

Ett exempel från originalversionen:  
 

(14) Han ska begrava den till skaftet i trollpackans huvud. (Lagerlöf 1940:37).  

 

I originalversionen är det inte en verbal process utan en materiell process. I exempel 14 är han 

förstadeltagaren aktör, begrava den materiella processkärnan, den andradeltagaren mål för att 

den direkt påverkas av handlingen. I trollpackans huvud är en platsomständighet då den 

förklarar var släggan kommer begravas, vilket motsvaras av i majorskans huvud i den lättlästa 

versionen (exempel 13). Till skaftet (exempel 14) är även det en omständighet men talar i stället 

om hur processen ska se ut det vill säga en sättsomständighet. I repliken från den lättlästa 

versionen (exempel 13) är inte släggan en sättsomständighet utan en andradeltagare. Går man 

in i repliken och delar upp den och analyserar den som en materiell process likt originalet är 

jag förstadeltagaren aktör, slå den materiella processkärnan och den här släggan 

andradeltagaren utsträckning. Meningarna från originalet och den lättlästa versionen liknar till 

stor del varandra, den stora förändringen sker i stället vid hur det framförs.  

Ytterligare något värt att lägga märke till är den syntagmatiska aspekten, delen som studerar 

relationen mellan olika processtyper, som är svår att studera då längre tal hålls. Exempel 13 är 

bara en del av ett längre tal. I replikerna finns flera processer jag inte går närmare in på, men 

just relationen mellan de verbala processerna är desto tydligare. Med det menar jag att jag inte 

tittar på relationen mellan processerna i de verbala processerna men däremot hur dialogen i sig 

ser ut. När det är repliker är tempot snabbare och de verbala processerna har en tydligare 

relation till varandra. I originalversionen av Gösta Berlings saga kan de längre talen resultera i 

tillfälle för reflektion genom relationella eller mentala processer. I den lättlästa versionen 

däremot märker jag en uppradande funktion mellan de olika processtyperna och ser inte ett lika 

naturligt flyt som i originalet. Ett belysande exempel på detta är den mentala processen i 

exempel 9 som bidrar till flytet i berättelsen och binder samman de olika agerandena och 
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kommunikationen i händelsen. Likaså exempel 12 som visar en direkt reaktion, hur 

kavaljererna imiterar Göstas beteende. Originalversionen lämnar utrymme för att de olika 

processerna kan samordna på ett annat vis, så relationen mellan processerna binds samman.  

 
7.5 Relationella processtyper  

 
I kapitlet får vi en presentation av kavaljererna där vi får veta hur de är som personer och vilka 

egenskaper som tillfaller dem. Den enda skillnaden mellan versionerna vid presentationen av 

kavaljererna är att vi får mer information om karaktärerna i originalverket. Nästan varje kavaljer 

får endast ett specifikt drag i relationella processer i den lättlästa versionen, hur de är. 

Exempelvis Patronen som vi i originalversionen kan läsa oss till på vilket sätt han är en lustig 

man: 

 
(15) I sällskap med dessa två såg man ofta den lille, klotrunde patron Julius, kvick, lustig och väl begåvad, 

talare, målare, vissångare och anekdotberättare. Gärna drev han sitt skämt med den giktburne fänriken och den 

dumme jätten (Lagerlöf 1940:31).  

 

Den andra meningen i exempel 15 är en verbal process med verbet drev som processkärna, han 

som förstadeltagare talare och sitt skämt som andradeltagare i form av utsaga, skämtet i sig är 

en sakomständighet. Gärna tolkar jag som en sättsomständighet, hur han gladeligen skojar. Den 

första meningen i exempel 15 är en mental process med verbet såg som processkärna. Jag 

analyserar inte den meningen närmare då mitt fokus här främst ligger vid att presentera 

omständigheter med en sammanhängande effekt då min tredje frågeställning gällde hur 

omständigheterna påverkades vid förändringar av processtyper. I den första meningen i 

exempel 15 finns två omständigheter, nämligen sällskapsomständigheten: i sällskap med dessa 

två och sättsomständigheten: ofta. I exempel 15 ser vi hur flera processer samspelar medan 

denna presentation av patron Julius i exempel 16 hålls till en enskild process i den lättlästa 

versionen:  

 
 (16) Patronen, den lille lustige mannen, som är både målare, vissångare och berättare (Lagerlöf 2008:39) 

 

 

På samma sätt får vi läsa hur trumslagaren får en identifikationsmarkör i den lättlästa versionen:  

 
(17) Trumslagaren, som är skicklig på att brygga punsch (Lagerlöf 2008:39) 
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I originalet får vi trumslagarens presentation realiserat på ett annat vis: 

 
(18) …och som den tredje i laget den lille Ruster, trumslagaren, som länge hade varit överstens tjänare, men 

hade vunnit kavaljersrang genom skicklighet i punschbryggd och generalbas (Lagerlöf 1940:31) 

 

Exemplen visar hur kavaljererna kan beskrivas, det är liknande innehåll men presenteras på 

olika sätt. Exemplen visar kavaljererna, patronen och trumslagaren, som förstadeltagare men 

det återges fler processer än endast relationella i originalverket. Hur trumslagaren vunnit 

kavaljersrang blir en materiell process och en verbal process när patronen gärna drev sitt skämt.  

I den lättlästa versionen är det i stället bara relationella processer vid presentationen. När 

dessa egenskaper pekar ut personerna från mängden blir det en identifikation. Kavaljererna som 

presenteras är därmed förstadeltagare i en identifierande relationell process. De är då utpekad 

med egenskaperna som andradeltagaren värde. Exemplen från den lättlästa versionen (exempel 

16 och exempel 17) är inte huvudsatser men jag har analyserat de som det ändå, likt exemplen 

från originalet, då det skett ett så pass talande betydelseskifte.  

Här kan en jämförelse göras med Thelander (2010) som analyserar hur Mrs. Bennet i Stolthet 

och fördom uppfattas beroende på vilken process hon är deltagande i, och upptäckte att det 

fanns en skillnad i de olika deltagarrollerna karaktären beskrevs genom. Författaren ger läsarna 

ett direkt svar på hur en karaktär är genom relationella processer i den lättlästa versionen. I 

originalversionen av Gösta Berlings saga beblandas de relationella processerna med verbala 

och/eller materiella processer, det ges därför utrymme för tolkning samt den givna bilden av 

karaktären. Thelander förklarar hur Mrs. Bennet är mer driven i verbala och materiella 

processer, då dessa processer visar ett tydligt agerande, likaså blir bilden av kavaljererna mer 

mångbottnad i originalet än i den lättlästa versionen. Möjligen skulle läsarna göra samma 

tolkning av de olika exemplen om de läste båda versionerna, men det finns en drivkraft hos 

kavaljererna i originalversionen genom att de är förstadeltagare i mer agerande och 

handlingskraftiga processtyper. I originalet finns det utrymme för tolkningsmöjlighet medan 

den lättlästa versionen erbjuder en tolkning, en tolkning som alla läsare av originalverket 

kanske inte håller med om.  

I den lättlästa versionen är även presentationen för kavaljererna uppräknande och de hänger 

inte samman med varandra på samma sätt som de gör i originalet. Originalet ger oss som 

tidigare nämnt en sammanhängande effekt i form av sällskapsomständighet: i sällskap med 

dessa två och som den tredje i laget. Då sällskapsomständigheten inte är med i den lättlästa 
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versionen får vi inte kavaljererna presenterade för oss i relation till varandra utan på egen hand. 

Språket är därmed mer varierat och inkongruent i originalet då informationen inte är presenterad 

på det direkta viset som sker i den lättlästa versionen.  

I originalversionen återfinns även grammatisk metaforik i exempel 18: skicklighet i 

punschbryggd. En nominalisering som i den lättlästa versionen stuvats om till en mer kongruent 

variant och uttrycks då i stället relationellt i form av är skicklig på att brygga punsch. Det som 

i originalet nominaliseras och beskrivs utifrån adjektiv som realiseras genom den relationella 

processen har förändrats till ett lexikogrammatiskt kongruent uttryck i den lättlästa 

omarbetningen. Precis som vid det tidigare fallet där grammatisk metaforik var aktuell 

(exempel 8) förhåller sig det mer kongruenta språket, utan grammatisk metaforik, bättre till 

kraven för lättläst skönlitteratur. Det är därför rimligt att grammatisk metaforik inte återfinns i 

samma utsträckning i exemplen från den lättlästa versionen av Gösta Berlings saga.  

 
8 Diskussion 

 
I det stora hela är verken lika i fråga om vad som faktiskt sker. Skillnaden ligger snarare i hur 

det realiseras, det vill säga hur händelserna presenteras. Presentationen är avgörande för hur vi 

uppfattar ett verk. I avsnitt 8.1 återkopplar jag till frågeställningarna för att kortfattat redogöra 

för skillnader och förändringar i processkärnor, deltagarroller och omständigheter. Vidare i 

avsnitt 8.2 diskuterar jag hur den systemisk-funktionella grammatiken kan kopplas till kraven 

för lättläst skönlitteratur samt vilka reflektioner jag gör utifrån det kopplat till undervisning.  

 
8.1 Återkoppling till frågeställningarna  

 
Mina frågeställningar behandlar huruvida det går att se några skillnader i processkärnor 

och/eller deltagarroller i lättlästa verk kontra originalverk. Det korta svaret på den frågan är: ja. 

Det längre svaret är att det går att se både skillnader och likheter, vissa grunddrag återfinns 

även i den lättlästa versionen men många delar är förändrade eller borttagna.  

Min första frågeställning är kopplad till skillnaderna vid processkärnor, om det går att se 

några skillnader i vilka processkärnor som används i lättlästa verk kontra originalverk. Svaret 

är att det går att se skillnader men kanske inte till den utsträckning jag till en början tänkt mig. 

Information presenteras, stundtals i en komprimerad form, på liknande sätt men det finns 

förändringar i det som finns bevarat i den lättlästa versionen. Den största skillnaden jag kunde 
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finna gällande processkärnor är de mentala processerna, hur vi inte kommer lika nära 

karaktärernas tankar eller känslor i den lättlästa versionen eftersom många mentala processer 

är strukna. Noterbart är att det förekommer få mentala processer även i originalet, men då de 

väl finns fyller de flera viktiga funktioner. Delvis att vi som läsare får en förståelse för hur olika 

skeenden påverkar de karaktärer vi lär känna men även hur de mentala processerna knyter 

samman konkreta handlingsförlopp i form av materiella processer. Den reflektionen bildades 

till största del av exempel 11 då vi som läsare aldrig fick reda på när kavaljerernas rädsla 

försvann och ersattes av ett välkomnande beteende. En mental process hade kunnat bidra till en 

djupare förståelse för kavaljerernas känslor och tankar inför djävulens närvaro.  

Min andra frågeställning är om det går att se några skillnader vid deltagarrollerna som 

används i lättlästa verk kontra original. Kavaljererna blir stundtals en och samma deltagarroll i 

stället för att agera individuellt men så ser det ut i båda verken. Karlsson (2011:37) skrev om 

hur man kan analysera vilka deltagare som är drivna, maktlösa, centrala osv. Deltagarna blir 

presenterade på olika vis i de två verken och det kan saknas ett driv i den lättlästa versionen, vi 

lär till stor del känna karaktärerna genom handling men desto mer genom utpekande attribut 

från ett allvetande perspektiv. En reflektion jag gör av de relationella processerna vid 

karaktärsbeskrivningar är att den berättande rösten applicerar en bedömning på karaktären, så 

läsarna behöver med andra ord aldrig på egen hand tolka karaktärens personlighet.  

Den sista frågeställningen rör omständigheterna i de två verken, hur de påverkas vid de 

förändringar som görs. I den lättlästa versionen finns det färre omständigheter än vad det gör i 

originalet. Självklart bär det med sig betydelsebärande förändringar men inte i lika stor grad 

som förändringar vid processkärnor och deltagarroller gör. Inom SFG är omständigheter inte 

beskrivna som centrala funktioner för informationen utan en beskrivande del som hålls i 

utkanten. Det påverkar med andra ord inte betydelsen avsevärt stort i sig självt, men det har en 

avgörande effekt för hur vi uppfattar skeendet. Jag tolkar omständigheter i skönlitteratur som 

en form av kuliss, händelserna äger rum utan att direkt påverkas men läsarna får en djupare 

förståelse för sambanden och en mer målande bild. Omständigheter väger därför relativt tungt 

i sammanhanget då materialet är skönlitterärt.  

 
8.2 SFG kopplat till kraven för lättläst litteratur  

 
Den lättlästa litteraturen kan se ut på olika sätt och ha en olika hög nivå av komplexitet, men 

det finns kriterier för lättläst text av exempelvis Ahlén och Lundgren (2003:192–193). I listan 

med kriterier finns det främst tre punkter som är relevanta för min studie då de i största mån 
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korrelerar med SFG, nämligen den raka handlingen fylld av dialog, hur karaktärsantalet skulle 

hållas ned och de kortare meningarna.  

Den raka handlingen syns till stor del i de materiella processtyperna, hur handlingen förs 

framåt genom agerande. De materiella processerna är störst till antalet i båda verken, vilket inte 

är särskilt förvånande då berättelsen är fylld av handlingar. De reflektioner jag nått genom mitt 

analysverktyg är med andra ord att de materiella processerna till största del korrelerar med 

kriteriet för en rak handling. Vid mina exempel rörande materiella processtyper fanns även 

grammatisk metaforik (exempel 8). Precis som materiella processer innebär konkreta 

ageranden vilket förenklar textens berättande så innebär undvikandet av grammatisk metaforik 

ett rakare och enklare språkbruk. De materiella processtyperna är dock flest i de båda verken, 

det är alltså inte endast centralt i lättläst skönlitteratur då materiella processer har en funktion 

att driva berättelsen framåt.  

Dialogen visualiseras genom de verbala processtyperna, mycket av berättelsen syns i 

repliker. I tabell 2 kan man utläsa hur det skett en ökning med 4,4 procentenheter till den 

lättlästa omarbetningen, detta följer de lättlästa kraven för en handling fylld av dialog. Samtidigt 

kan jag märka av en skillnad på dialog och repliker, jag finner dem inte helt synonyma. En 

dialog är de passager i verken med ett snabbare tempo där flera karaktärer samspelar för 

romanens fortskridande. Självklart är denna dialog fylld av repliker, men replikerna kan även 

vara de längre tal som hålls och som inte alltid blir besvarade. Det är med andra ord inte endast 

dialoger bara för att det är verbala processer utan även monologer. Genom att presentera 

information i repliker, verbala processer, följer även berättelsen en tydligare kronologisk 

handling. Den kronologiska handlingen är även behjälplig vid lättläst skönlitteratur då texten 

är lättare att ta till sig och man inte behöver minnas saker som nämnts tidigare eller i form av 

tillbakablickar. Men min reflektion är att det inte helt förhåller sig till de lättlästa kraven för 

dialog vid de tillfällen det snarare kan liknas vid monologer.  

Karaktärsantalen är svårare att hålla ned vid omarbetningen då många av karaktärerna fyller 

en funktion i berättelsen. Nu har jag endast analyserat ett kapitel från versionerna, det kan vara 

så att karaktärer som presenteras senare i originalet inte återfinns i den lättlästa versionen. I 

kapitlet ”Julnatten” är de lika många till antalet i de två versionerna men de blir presenterade 

på lite olika sätt. I den lättlästa versionen blir kavaljererna uteslutande presenterade i 

relationella processtyper. Omarbetningen har med andra ord strukit och/eller förändrat de delar 

där kavaljererna visar upp sina egenskaper och personlighet genom agerande i materiella 

processtyper eller repliker i verbala processtyper. Exempelvis hur Patronens humor och komik 
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visas genom att han gärna drar skämt kontra att endast ge honom ett epitet (exempel 15). Det 

följer LL-förlagets riktlinjer om att ge oss något konkret för att hålla reda på de olika deltagarna. 

Det kan finnas en poäng med att rada upp information om karaktärerna, hålla en samlad 

presentation med tydliga etiketter som skiljer dem från varandra. De skiljs än mer från varandra 

just då man får en samlad lista med egenskaperna och personligheterna. I originalutgåvan är de 

även presenterade i relation till varandra med hjälp av sällskapsomständighet. På det sättet 

presenteras även hur de förhåller sig till varandra, något som inte bevarats till den lättlästa 

omarbetningen. På ett plan blir språket mer inkongruent då det inte är lika rakt och enkelt, den 

sammanhängande berättartekniken binder även samman information för att presentera den i en 

specificerad form.  

Procentuellt har den största förändringen skett vid mentala processer, vilket innebär att vi 

inte får vara lika nära karaktärernas känsloliv i den lättlästa versionen. När man inte får reda på 

karaktärernas upplevelser kan det innebära att läsarna måste inferera, läsa mellan raderna, på 

ett annat sätt. I stället för att få känslor eller tankar återberättade behöver läsare tolka tankarna 

bakom handlingarna som exempelvis kan ta sig form i materiella processer. Så kraven för 

lättläst, att hålla en rak handling, överensstämmer men läsarna får inte veta varför karaktärerna 

agerar som de gör. Ett konkret exempel på detta är när kavaljererna för första gången möter 

djävulen (exempel 10 och exempel 11). I avsnitt 7.5 skrev jag om att den lättlästa versionen 

gav en tolkning åt läsarna, hur karaktärerna ska uppfattas genom att presentera konkreta attribut. 

Vid bristen på mentala processer i den lättlästa versionen behöver dock läsarna tolka varför 

karaktärerna agerar som de gör. Det krävs med andra ord tolkning men på olika sätt i de olika 

verken. För att korta ner och stryka innehåll vid omarbetningen sker en gestaltning. Vi får inte 

läsa karaktärernas exakta känslor då de uttrycks i handling. Vid gestaltning, när känslor och 

tankar uttrycks genom agerande i exempel 10 och exempel 11, behöver alltså läsarna tolka 

beteendet och varför karaktärerna agerar som de gör. Kriterierna för lättläst skönlitteratur 

handlar inte om att hjälpa och vägleda läsaren med hjälp av exempelvis mentala processer, att 

vi får bakomliggande information om karaktärernas känslor. I stället finns det krav om en rak 

handling och vid denna räcker det med materiella processer. Det är dock svårt att veta vad som 

innefattar en lättläst text, som jag nämnt är det läsarna själva som avgör det. Olika läsare kanske 

tycker tolkning underlättar läsningen medan andra behöver svar och inte behärskar konsten att 

inferera. En reflektion jag gör efter min analys är att den lättlästa versionen stundtals kan kännas 

mer förvirrande och svårtillgänglig än originalet, främst vid exempel 10 och exempel 11. Men 

samtidigt förhåller sig texten och SFG till kraven för lättläst litteratur, i varje fall de kriterier 

jag närmast studerat och jag hade behövt ett större material för att kunna generalisera.  
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Vid omarbetningen till lättläst litteratur är det även delar som aktivt tas bort. En del av den 

systemisk-funktionella grammatiken, som inte är direkt central för betydelsen, är 

omständigheter. När en text ska förhålla sig till de krav som finns för lättlästa verk är det rimligt 

att stryka vissa delar som inte är centrala för betydelsen då textmassans omfång ska hållas inom 

snävare ramar, meningarna ska vara kortare och handlingen ska vara rak (Ahlén & Lundgren 

2003:192–193). Ska man endast förhålla sig till korta meningar kan man förstås stryka vad som 

helst men då handlingen ska vara rak är det rimligt att i stället stryka de delar som inte är lika 

betydelsebärande för just handlingen. Samtidigt kan förstås omständigheterna besvara frågor 

som är viktiga för läsaren, exempelvis varför och hur någonting sker. 

I min inledning, kapitel 1, nämnde jag hur det hade varit behjälpligt i undervisningen att ha 

den lättlästa versionen av en roman som komplement vid litterära studier. Men de reflektioner 

jag gör efter min analys är att de två versionerna jag studerat är för olika i sin betydelse för att 

samma litterära diskussioner ska kunna hållas. Vill man använda sig av båda versionerna kan 

det snarare vara av värde att anpassa den litterära uppgiften just efter förändringarna. Elever 

kan diskutera vad som försvunnit och hur det påverkar berättelsen, om de tror att man uppfattar 

de två verken likadant. Vidare kan diskussioner om vad eleverna själva tror är en lättläst text 

föras. Är det lättare att läsa när man får mer information eller mindre? Tillför omständigheter 

en konkretare betydelse och uppfattas karaktärerna på olika sätt när de presenteras på olika vis?  

 
9 Framtida forskning  

 
För min analys är transitivitetssystemet behjälpligt då den konkret pekar på skillnaderna mellan 

verken och vad det gjort för betydelsen. Den tidigare forskning jag läst som inspiration var 

Thelander (2010) och Magnusson (2017), som båda använt sig av SFG som metod på ett 

skönlitterärt material. Det är dock lite forskning gjord inom detta område, då SFG fungerar 

inom det skönlitterära området vore det rimligt att fortsätta med forskning där.  

 För att få en så tydlig bild som möjligt gällande de betydelsebärande skillnaderna i de två 

verken skulle det vara intressant att undersöka ett större material, helst hela romanerna. Skulle 

de mönster jag sett i denna studie vara densamma genom hela romanen eller inte? Det hade 

även varit intressant att titta på olika konkreta delar från böckerna. I min analys har jag 

undersökt det andra kapitlet vilket kan ses som en presentation. Hade man i stället gjort en 

större undersökning hade inledningen, någon form av klimax i berättelsen samt avslutningen 
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varit intressant för analys. Det finns förstås mer att säga vid ett större material, hur den lättlästa 

omarbetningen förhåller sig till betydelsen i hela originalverket.  

För att få svar på romanernas komplexitet hade en undersökning av kongruent och 

inkongruent språkbruk med grammatisk metaforik varit mer aktuell. Den ena romanen utger 

sig kort och gott för att vara lättläst vilket naturligt korrelerar med ett kongruent språkbruk. 

Magnusson (2017) analyserade komplexiteten i barnlitteratur – något som allt som oftast 

uppfattas som lättläst – så det hade varit intressant att göra en liknande undersökning men med 

fokus på lättläst skönlitteratur för unga vuxna och vuxna. I min studie berörde jag bara kort när 

grammatisk metaforik väl använts, det hade därmed varit intressant att studera det som sitt 

fokusområde.  

I min inledning och diskussion berörde jag kortfattat hur dessa romaner skulle kunna 

användas i undervisning. Genom att addera ett didaktiskt perspektiv på en liknande analys hade 

man kunnat jämföra dessa två texter i ett klassrum. Man hade då kunnat besvara frågan om 

elever kan diskutera tillsammans oavsett vilken version de läst. Hade diskussionen inte gått 

fram och man i stället får svaret att det inte är möjligt inser man hur de betydelsebärande 

skillnaderna är för stora i just det sammanhanget.  
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