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1 Inledning 

Nuförtiden brukar flera typer av information och texter inom olika genrer anpassas 

till lättläst språk, det vill säga ett språk som är enklare än allmänspråk vad gäller 

satsuppbyggnad, ordförråd och innehåll och som befrämjar språklig tillgänglighet 

(LL-Center u.å.). Därmed har även återberättade romaner blivit vanligare, och ur 

finlandssvensk synvinkel är ett aktuellt exempel på detta den återberättade versionen 

av Kjell Westös historiska roman Där vi en gång gått som utkommit år 2014 och 

som är återberättad av den finlandssvenska författaren Peter Sandström. Tills vidare 

är denna roman, för vilken Westö tilldelades Finlandiapriset år 2006 (Schildts & 

Söderströms u.å.), det enda av hans verk som har anpassats till lättläst språk.  

 

Kjell Westös romaner kan anses vara speciellt utmanande med avseende på lättläst 

språk av flera anledningar. För det första kräver Westös verk omfattande förkunska-

per, och sådana ämnen som kan vara främmande för den återberättade romanens 

målgrupp inte förklaras eller presenteras som nya för läsaren. För det andra präglas 

Westös verk av stilistisk komplexitet, vilken blir synlig i och med att de behandlade 

fenomenen och personerna beskrivs i mycket detalj och ofta med hjälp av bildspråk. 

För det tredje karaktäriseras Westös längre historiska romaner, såsom Drakarna över 

Helsingfors (1996), Där vi en gång gått (2006) och Hägring 38 (2013), av strukturell 

och narrativ komplexitet med flera tidsnivåer och synvinklar. Dessutom har man i 

lättläst skönlitteratur undvikit att lyfta fram teman som anses vara tunga eller svåra 

(Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 146), men romanen Där vi en gång gått behand-

lar flera kulturellt utmanande teman, såsom krig, avrättningar och psykiska problem. 

 

I denna undersökning kommer jag att analysera den återberättade versionen av Kjell 

Westös Där vi en gång gått med särskild fokus på hur läsarens förkunskaper har 

uppmärksammats samt hur historisk information har presenterats. I synnerhet är jag 

intresserad av vad den återberättade romanens sätt att presentera historisk informa-

tion berättar om den målgrupp som romanen riktar sig till. Lättläst språk är en starkt 

mottagarorienterad språkform som oftast bör tjäna en bred och varierad läsekrets 

(Lundberg & Reichenberg 2009: 15), och därför är det angeläget att undersöka hur 

anpassningen till lättläst språk påverkar originaltextens informationsinnehåll. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta skriftliga arbete är att undersöka och redogöra för sådana språkliga 

fenomen som kan anses bidra till bättre förståelse av en återberättad historisk roman. 

De språkliga fenomen som främst kommer att diskuteras är olika typer av strategier 

vars syfte är att göra romanens informationsinnehåll mer lättillgängligt för läsaren. I 

analysen kommer jag att tillämpa en kognitivt lingvistisk metod för att undersöka hur 

den återberättade romanen skiljer sig från originalromanen i fråga om specificitet och 

fokus, med andra ord i hur mycket detalj olika fenomen av Finlands 1900-talshistoria 

beskrivs och om de presenteras som kända eller nya för läsaren. Jag kommer även att 

undersöka vilken bakgrunds- eller tilläggsinformation som har presenterats specifikt i 

den återberättade romanen. Mina forskningsfrågor är därmed följande: 

1) Vilka allmänna strategier har man tillämpat i den återberättade versionen av 

Kjell Westös Där vi en gång gått för att göra den historiska informationen 

som presenteras i originalromanen lättillgängligare för läsaren? 

2) Hur påverkar dessa strategier informationsinnehållet i den återberättade 

romanen jämfört med originalromanen med tanke på specificitet och fokus? 

3) Vilken bakgrunds- eller tilläggsinformation har presenterats specifikt i den 

återberättade romanen och vad berättar denna om den underförstådda läsaren? 

1.2 Tidigare forskning 

Kjell Westös verk och deras lingvistiska, tematiska och litterära egenskaper har varit 

ett populärt forskningsämne som har behandlats i flera avhandlingar i litteratur- och 

språkvetenskap. Seppälä (2008) har forskat i vilka svenskspråkiga ortnamn och 

slangortnamn som förekommer i romanen Där vi en gång gått. Forss (2017) har 

undersökt Westös historiska roman Hägring 38 med fokus på dess klassiska, 

modernistiska och postmoderna drag. I sin doktorsavhandling har Tallberg-Nygård 

(2017) å sin sida analyserat fyra av Westös romaner och deras finska och tyska 

översättningar ur en kultursemiotisk synvinkel och med särskild fokus på inter- och 

intrakulturell översättning. Vainikainen (2018) har studerat inbördeskrigets trauma 

och dess behandling i Westös romaner Där vi en gång gått och Hägring 38. Däremot 

har man tills vidare inte undersökt Westös romaner med fokus på lättläst språk, 

sannolikt eftersom endast en av dem tills vidare anpassats till lättläst språk.     
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På 2000-talet har det i Finland publicerats flera magisteravhandlingar om lättläst 

skönlitteratur och de strategier och principer som har tillämpats vid anpassningen av 

svenska och finlandssvenska skönlitterära verk, i första hand romaner, till lättläst 

språk. De flesta av dessa undersökningar är komparativa analyser av originalromanen 

och den återberättade versionen. Exempelvis Honko (2005) har analyserat skillnader-

na mellan de två versionerna av Tove Janssons Taikurin hattu (1948; 2003). I sin 

avhandling har Rautoma (2011) undersökt hur Håkan Nessers bok Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö (1998) anpassats till lättläst språk och hur unga läsare 

upplever skillnaderna mellan originalboken och den lättlästa versionen. Arle (2018) 

har studerat användningen av primord i lättläst språk genom att analysera tre återbe-

rättade svenska romaner. Lindberg (2019) har forskat i den lättlästa adaptationen av 

Maria Turtschaninoffs roman Maresi (2014; 2018) samt elevers upplevelser av den. 

 

Tills vidare har man inte i stor utsträckning undersökt hur finlandssvenska romaner 

har anpassats till lättläst språk och hur man har behandlat olika historiska fenomen i 

svenskspråkiga romaner som ursprungligen utkommit i Finland. Lättläst språk kan 

anses ha en nära koppling till läsförståelse, eftersom det riktar sig till människor som 

oftast inte kan läsa texter på allmänspråk. Trots detta brukar vanliga begrepp och 

teorier inom läsförståelseforskningen inte tillämpas inom forskningen av lättläst 

språk och man har bortsett från läsarens förkunskaper och färdigheter att förstå 

textens informationsinnehåll. Mitt arbete strävar efter att i viss mån fylla denna lucka 

i forskningen genom att med utgångspunkt i kognitiv lingvistik analysera hur den 

underförstådda läsarens förkunskaper har beaktats i en återberättad historisk roman. 

1.3 Disposition 

Arbetets disposition är följande. I det andra kapitlet presenteras arbetets teoretiska 

referensram i två skilda avsnitt. Avsnitt 2.1 behandlar centrala begrepp förknippade 

med läsförståelse, och avsnitt 2.2 handlar om kognitiv grammatik. I det tredje 

kapitlet beskrivs arbetets material och metod. I det fjärde kapitlet analyseras de 

allmänna strategier för presentationen av historisk information som observerats i den 

lättlästa romanen. I det femte kapitlet diskuteras den tilläggsinformation som finns i 

den återberättade romanen samt vad denna berättar om romanens underförstådda 

läsare. I det sjätte kapitlet ges en sammanfattning av undersökningens resultat. 
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2 Teoretisk referensram 

Arbetets teoretiska referensram består av två grundteorier, forskning om läsförståelse 

och kognitiv grammatik. Kapitlets disposition är följande. I avsnitt 2.1 diskuteras 

några centrala begrepp inom forskning av läsförståelse, såsom schema, förkunskaper, 

och den underförstådda läsaren. I avsnitt 2.2 presenteras huvudtankarna inom 

kognitiv lingvistik och i synnerhet begreppet formning och dess olika dimensioner. 

2.1 Förkunskaper och läsförståelse 

Utgångspunkten för denna undersökning är att läsförståelse är viktig för forskningen 

om lättläst språk och att läsförståelse i hög grad beror på läsarens kunskapsnivå. En 

speciellt användbar teori vid undersökningen av läsförståelse och i synnerhet läsarens 

förkunskaper är schemateori som ofta anses vara förknippad med Andersons och 

Pearsons undersökningar från 1980-talet (Westlund 2009: 117; Pressley 2002). 

Utgångspunkten för schemateorin är att läsaren har olika scheman, det vill säga 

kunskaper om vissa teman, och läsarens förmåga att förstå texten beror på hans eller 

hennes förkunskaper och erfarenheter (Westlund 2009: 117). Schemateorin baserar 

sig starkt på läsarens livserfarenhet och kulturell bakgrund, och därför lämpar den sig 

också för undersökningen av läsarens förkunskaper om historiska fenomen (West-

lund 2009: 117). Begreppet schema används även inom kognitiv grammatik, och det 

är förknippat med dimensionen specificitet av formning (Langacker 2008: 56–57). 

 

Begreppet förkunskaper (eng. prior knowledge) är speciellt grundläggande inom 

forskningen om läsförståelse och lättläst språk, eftersom de texter som publiceras på 

lättläst språk kan rikta sig till en mängd målgrupper som har olika läsfärdigheter och 

förkunskaper som författaren ska försöka ta i beaktande (Lundberg & Reichenberg 

2009: 15). Inom inlärningsforskningen syftar begreppet på den kombination av 

kunskaper och färdigheter som en person har innan inlärningsprocessen och som han 

eller hon kan återkalla till minnet under denna process. Förkunskaper anses vara 

situerade i strukturerade scheman och relevanta för genomförandet av inlärnings-

processen eller -uppdraget i fråga. (Hallikari 2009: 3–4; Dochy, Moerkerke & Segers 

1999). Man använder ibland ordet bakgrundskunskap (eng. background knowledge) 

av samma fenomen (Kelly 2014: 2), och om man talar om den kunskap som läsaren 

förses med till exempel i en text använder man ordet bakgrundsinformation.  
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Man har klassificerat olika typer av förkunskaper på olika sätt beroende på vilka 

ämnen som denna kunskap omfattar och vad man gör med denna kunskap. Hallikari 

(2009: 28) presenterar en klassificering där förkunskaper delas in i huvudgrupperna 

deklarativ kunskap och procedural kunskap. I gruppen deklarativ kunskap ingår 

kunskaper om fakta och betydelser och i procedural kunskap integrationen och 

tillämpandet av kunskaper (Hallikari 2009: 28). I denna undersökning kommer jag 

inte att bedöma läsarens procedurala kunskap, utan fokus kommer att ligga endast på 

den deklarativa kunskap som läsaren förväntas ha och hur denna blir synlig i texten. 

Lundberg & Reichenberg (2009: 50) påpekar att olika ämnesspecifika lättlästa texter 

ställer olika krav vad gäller förkunskaper, och vid sidan av förkunskaper om ämnet 

kräver de även språkliga förkunskaper om syntax och ordförråd. Läsarens förväntade 

språkliga förkunskaper påverkar sannolikt även textens informationsinnehåll genom 

att specifika uttryck och speciellt långa, abstrakta och svåra ord lämnas ut ur texten. 

 

När en text anpassas till lättläst språk måste dess författare ta ställning till och göra 

några antaganden om läsarens förkunskaper och andra egenskaper. Begrepp som 

åskådliggör detta fenomen är den underförstådda läsaren (eng. implied reader), 

modelläsare och den konstruerade läsaren (eng. construed reader). Inom ramarna 

för lättläst språk är dessa begrepp ytterst viktiga, eftersom skillnaderna mellan 

originaltextens och den lättlästa textens läsare brukar vara stora. Iser (1974: xii) 

definierar den skönlitterära textens underförstådda eller implicita läsare som läsarens 

aktiva deltagande i konstruerandet av romanens betydelse, vilket krävs för att dess 

betydelsepotential ska aktualiseras. Björkvall (2003: 25) talar i sin tur om model-

läsaren, vars motsats är den verkliga eller empiriska läsaren som läser texten i en 

given situation. Modelläsaren hör ihop med de förutsättningar som texten skapar för 

tolkning och anses som en abstrakt instans eller roll (Björkvall 2003: 25). Jaakola, 

Töyry, Helle & Onikki-Rantajääskö (2014) talar däremot om den konstruerade 

läsaren som konstrueras med hjälp av den kognitiva lingvistikens metoder.  

 

De olika abstrakta läsarbegreppen syftar i stort sett på samma fenomen, men de 

skiljer sig åt när det gäller hur vidsträckt de har använts i tidigare forskning. I detta 

arbete ligger tonvikten på hur informationsinnehållet i en komplex historisk roman 

kan presenteras på ett enklare sätt, och därför kommer jag att använda begreppet 

underförstådda läsare som har använts i flera olika undersökningar i förhållande till 
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olika genrer och teoretiska referensramar. Detta begrepp kan således likställas med 

några begrepp som används i allmänspråket utan en direkt anknytning till en specifik 

vetenskaplig referensram och som inte alltid definieras, såsom den tänkta läsaren (se 

Lassus 2010; Tolvanen 2012) och den antagna läsaren (se Malmio 2005; Fins 2019). 

2.2 Kognitiv grammatik och dimensioner av formning 

Den huvudsakliga teoretiska referensramen för den här undersökningen utgörs av 

kognitiv grammatik och i synnerhet begreppet formning (eng. construal) och dess 

olika dimensioner. Med kognitiv grammatik avses den mest omfattande grenen av 

kognitiv lingvistik som är utvecklad av Ronald W. Langacker. Kognitiv lingvistik 

utgår från tanken att språkbruket är en väsentlig del av människolivet och att 

strukturen i naturliga språk beror på deras semiotiska funktion och förkoppling till 

den mänskliga kognitionen. Förutom Langacker har kognitiv lingvistik utvecklats av 

i första hand George Lakoff, Mark Johnson och Leonard Talmy. Lakoff och Johnson 

har utvecklat den konceptuella metaforteorin som har bevisat bildspråkets betydelse 

för abstrakt tänkande. Talmy har å sin sida utvecklat den kognitiva semantiken inom 

vilken språket ses som ett kognitivt system som överlappar med andra kognitiva 

funktioner, såsom minnet och perceptionen. (Möttönen 2016: 12; Langacker 2008.) 

 

Begreppet formning syftar på tanken att ett språkligt uttryck kan konstrueras på flera 

sätt och att detta sätt påverkar hur uttryckets betydelse kommer att tolkas (Langacker 

2008: 55). Enligt Langacker (2008: 55) kan ett uttrycks betydelse konstrueras genom 

fyra dimensioner av formning som kan appliceras på begrepp inom alla områden: 

specificitet, fokus, prominens och perspektiv. Speciellt dimensionerna specificitet 

och fokus är relevanta vid undersökningen av en texts informationsinnehåll (se 

Jaakola m.fl. 2014: 645) och vad som händer med en text när den anpassas till lättläst 

språk. Vid anpassningen till lättläst språk förändras nämligen textens innehåll genom 

att en del av informationen lämnas bort, svåra ord ersätts med enkla och textens 

synvinkel anpassas så att den inte kräver samma förkunskaper som den ursprungliga 

versionen. Prominens och perspektiv har inte en direkt koppling till läsarens 

förkunskaper, och därför behandlas de inte inom ramen för denna undersökning.  

 

Med dimensionen specificitet avses den nivå av precision med vilken en situation 
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karaktäriseras, och den blir synlig genom hur detaljerad informationen om ett visst 

fenomen är. Man kan exempelvis välja att syfta på ett och samma fenomen antingen 

med uttrycken världsbranden, det stora kriget eller första världskriget, och det valda 

uttrycket och dess nivå av specificitet har följder till hur läsaren förstår dess 

betydelse. I föregående exempel är uttrycket första världskriget det mest specifika 

uttryckssättet, medan uttrycket världsbranden är det minst specifika. Motsatsen till 

specificitet är schematicitet, och ett schematiskt uttryck kan elaboreras med hjälp av 

attribut och andra preciseringar och det kan alltså innehålla flera olika lexikala 

element samt nya uttryck. Uttryck kan ofta ordnas i en hierarki enligt elaborering, 

och då står det mest schematiska uttrycket först och det mest specifika sist, som i 

exemplet de fattiga människorna → arbetarna → röda. I detta exempel kan uttrycket 

röda tolkas som det mest specifika, eftersom det främst syftar på de omständigheter 

som rått i Finland på 1920-talet, medan de andra orden hänvisar till omständigheter 

som rått under en längre tidsperiod. Flera uttryck kan emellertid tolkas som specifika 

i ett sammanhang och schematiska i ett annat. (Langacker 2008: 55–56).  

 

Dimensionen fokus åskådliggör författarens möjligheter att ta med och lämna bort en 

del av textens informationsinnehåll, det vill säga valet av det konceptuella innehåll 

som språkligt presenteras i texten (Langacker 2008: 57). Vid valet av information 

måste man hålla isär det maximala omfånget (eng. maximal scope), med andra ord all 

möjlig information som kan ges om ett fenomen, och det omedelbara omfånget (eng. 

immediate scope), alltså den information som är relevant för en bestämd situation 

eller kontext (Langacker 2008: 63). Oftast är det frågan om ett förhållande mellan ett 

överordnat och underordnat begrepp, såsom mellan begreppen kropp > arm > hand > 

finger (Langacker 2008: 64). Man kan utvidga det omedelbara omfånget i en text 

exempelvis genom att använda överordnade begrepp. I den återberättade versionen 

av Där vi en gång gått har man sålunda förklarat begreppen spanska sjukan och 

tuberkulos med hjälp av det överordnade begreppet sjukdom, som inte nämns i 

originalet: Sigrid Lilliehjelm hade dött i en sjukdom som hette spanska sjukan (ÅR, 

54); Mamma Vivan hade fått tuberkulos, en farlig sjukdom i lungorna (ÅR, 60).  

 

Det valda innehållet kan sedan placeras antingen i förgrunden eller bakgrunden, 

vilket hänvisar till den nivå på vilken en viss del av informationen aktiveras i en 

given situation (Langacker 2008: 57). Skillnaden mellan förgrunden och bakgrunden 
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liknar den textlingvistiska tema–rema-principen, och betyder att en viss typ av 

bakgrundsinformation möjliggör förståelsen av någon annan typ av information 

(Langacker 2008: 58). Skillnaden mellan förgrund och bakgrund blir synlig i det 

nästa exemplet där begreppet inbördeskriget nämns för första gången i de två 

romanversionerna. I originalromanen har författaren utgått från att läsaren är bekant 

med detta begrepp, och därför ligger det i bakgrunden: Under åren som föregick 

inbördeskriget fanns det överraskande många svenska socialister i staden Åbo 

(Originalromanen, 52). I den återberättade romanen har begreppet däremot antagits 

vara nytt för läsaren och placerats i förgrunden: De röda och de vita drabbade 

samman i ett krig. Detta krig var inbördeskriget. (Återberättade romanen, 11). 

3 Undersökningens material och metoder 

I detta kapitel presenteras undersökningens material och metod mer i detalj. I avsnitt 

3.1 diskuteras arbetets forskningsmaterial och i avsnitt 3.2 de metodiska verktyg eller 

forskningsmetoder som har tillämpats vid analysen av forskningsmaterialet. 

3.1 Forskningsmaterial 

 

Arbetets material består av två skönlitterära dokument: originalromanen Där vi en 

gång gått och dess återberättade version under samma titel. Romanen Där vi en gång 

gått av Kjell Westö utkom år 2006, och den omfattar 506 sidor. Den är en historisk 

roman som utspelar sig framför allt i Helsingfors under åren 1905–1938. Romanen 

skiljer sig från Westös tidigare verk i och med att den har mindre dialog, medan de 

historiska och kulturella aspekterna och omständigheterna är centrala i romanens 

handling (Forss 2017: 9). Exempel på de historiska fenomen som behandlas i 

romanen är inbördeskriget, industrialisering, arbetarrörelsen och de två världskrigen. 

Även vinterkriget och fortsättningskriget tangeras i epilogen.  

 

Den lättlästa versionen av Där vi en gång gått är återberättad av Peter Sandström och 

illustrerad av Ika Österblad. Den gavs ut år 2014 av förlagen Lärum i Finland och 

Duvan i Sverige. Den omfattar 109 sidor varav 9 utgörs endast av illustrationer. 

Berättartekniken, handlingsdjupet och språket i den återberättade versionen skiljer 

sig radikalt från originalboken, vilket ofta händer vid anpassning av skönlitteratur till 

lättläst språk. Originalromanen innehåller ett stort antal karaktärer, tidsnivåer och 
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andra komplicerade detaljer, vilket kan vara en anledning till att den återberättade 

versionens fokus ligger på de olika historiska omständigheter som behandlas. En 

annan intressant aspekt på den återberättade versionen är att den är utgiven både i 

Finland och Sverige, vilket tyder på att den borde tjäna en varierad publik.  

 

3.2 Forskningsmetoder 

Syftet med detta skriftliga arbete är att analysera vilken historisk information som 

presenteras och på vilka sätt i den återberättade versionen av Kjell Westös Där vi en 

gång gått, hur detta skiljer sig från originalromanen samt hur informationsinnehållet 

och dess presentation förhåller sig till den underförstådda läsarens förkunskaper. 

Således är analysen till stor del komparativ, eftersom det är jämförelsen av de olika 

versionernas sätt att presentera information på som visar hur de skiljer sig åt i fråga 

om presentation av historisk information. I jämförelsen av de två versionerna utgår 

jag från de beskrivningar av historiska fenomen som ges i den återberättade romanen 

och sedan analyserar jag hur dessa skiljer sig från originalromanen. Analysen 

genomförs i tre faser och med hjälp av tre metoder som beskrivs närmare nedan.  

 

I den första fasen av analysen har jag först läst den återberättade romanen och gjort 

observationer och anteckningar om vilka historiska fenomen som presenteras i den. 

Därefter har jag läst originalromanen och analyserat olikheterna i presentationen av 

historisk information mellan de två versionerna. På basis av närläsningen av de två 

romanerna har jag samlat ihop all den historiska faktainformation som presenteras i 

den återberättade romanen och sedan sökt det motsvarande informationsinnehållet i 

originalromanen. Med historisk faktainformation avses här information som handlar 

om 1) de verkliga historiska förhållanden som rått under 1900-talet, 2) som är 

förhållandevis obestridlig eller som dokumenterats på ett trovärdigt sätt och 3) som 

inte är författarens fantasi. Denna information har grovt delats in i nio olika 

kategorier eller huvudsakliga ämnesområden vars frekvens presenteras i tabell 1. 

Oftast motsvarar de olika versionerna varandra i fråga om informationsinnehållet, 

och då är det frågan om en omskrivning. I de fall där de två versionerna tydligt 

skiljer sig åt och den återberättade romanen innehåller information som inte finns 

med i originalversionen, handlar det istället om ett tillägg. Den forskningsmetod som 

tillämpats i analysens första fas kan följaktligen kallas komparativ textanalys. 
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Tabell 1. De historiska teman och fenomen som främst behandlas i den återberättade 

romanen samt antalet omskrivningar och tillägg om dessa. 

Tema/fenomen Omskrivningar Tillägg Totalt 

Helsingfors stad 16 3 19 

Industrialisering 4 0 4 

Arbetarrörelsen 9 4 13 

Finlands självständighet 5 0 5 

Inbördeskriget 26 14 40 

Politiska ideologier på 1930-talet 13 7 20 

Första och andra världskriget 2 4 6 

Vinter- och fortsättningskriget 2 5 7 

Annat 13 3 16 

Totalt 90 40 130 

 

Materialet i analysens följande faser består av de omskrivningar och tillägg som 

presenterats i tabell 1. I analysens andra fas har jag utgått från de omskrivningar som 

finns i den återberättade romanen och analyserat hur de skiljer sig från original-

romanen med fokus på vilka strategier som har tillämpats för att göra informationen 

lättillgängligare. För analysen av lättillgängligheten av denna information har jag 

utarbetat en kvalitativ kognitivt lingvistisk metod som baserar sig på den kognitiva 

grammatikens begrepp formning och dess dimensioner specificitet och fokus (se 

avsnitt 2.2). Syftet med tillämpandet av denna metod är att för det första utreda den 

nivå av specificitet med vilken historisk information presenteras och för det andra 

analysera om informationen har placerats i för- eller bakgrunden och om original-

romanens omedelbara omfång har förändrats vid dess anpassning till lättläst språk. 

 

I den tredje fasen av analysen har jag endast fokuserat på de tillägg som finns i den 

återberättade romanen och dragit slutsatser av vilka syften som denna tilläggs-

information tjänar. Tilläggen har analyserats med hänsyn till dimensionen fokus och 

speciellt valet av informationsinnehållet samt omfång: vilken information ges för att 

stödja läsarens förståelse och hurdana kognitiva scheman aktiverar den? På basis av 

tilläggens form och informationsinnehåll har jag sedan analyserat vad de berättar om 

den kunskapsnivå och kulturell bakgrund som romanens underförstådda läsare 

förväntas ha. I denna fas tillämpas den kognitivt lingvistiska metoden från fas 2, men 

denna kompletteras i första hand med begreppet deklarativ kunskap och analysen av 

de kognitiva scheman som romanens underförstådda läsare förväntas ha. 
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4 Strategier för presentationen av historisk information 

I detta kapitel presenteras de strategier som använts i den återberättade romanen för 

att presentera historisk information på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Varje strategi 

som har observerats i materialet behandlas i sitt eget avsnitt och analyseras närmare 

med hjälp av den kognitivt lingvistiska metod som beskrivits i avsnitt 3.2. 

4.1 Sammanfattning av de viktigaste händelserna 

En påfallande strategi som har tillämpats i den återberättade romanens två första 

kapitel är sammanfattningen av romanens centrala händelser och presentationen av 

de historiska omständigheter som råder under dess handling. Denna strategi kan 

anses som speciellt viktig med tanke på romanens komposition, eftersom den 

påverkar dess berättarstil och informationsinnehåll på ett grundläggande sätt. Att 

presentera en sammanfattning om romanens handling är ett effektivt sätt att väcka 

läsarens intresse och presentera sådan bakgrundsinformation som kan anses som 

nödvändig för romanens förståelse. En sammanfattning kan alltså fungera som 

romanens ram som avgränsar den tidsperiod under vilken dess handling utspelar sig 

och som tillåter läsaren att orientera sig till dess ämne (jfr Lundberg & Reichenberg 

2009: 82). Denna förändring i romanens struktur lägger emellertid tonvikten starkt på 

de verkliga händelser som ägde rum i Finland på 1900-talet istället för enskilda 

personer och deras öden. Det är alltså frågan om en tillfällig övergång från ett 

mikrohistoriskt perspektiv, alltså en individs synvinkel, till ett större historiskt och 

kulturellt perspektiv, det vill säga ett makrohistoriskt perspektiv (se Rossi 2009: 24). 

 

Den återberättade romanen inleds med två kapitel (Staden växer, Krig i Finland) som 

sammanfattar originalromanens viktigaste historiska händelser och sätter dem i en 

tidslig och rumslig kontext. Dessa kapitel innehåller även sådan information som inte 

presenteras i originalromanen, och denna kommer att diskuteras närmare i avsnitt 

5.1.1 och 5.1.2. Läsaren får bland annat veta att romanens händelser utspelar sig i 

Helsingfors på 1900-talet och att den centrala konflikt som behandlas i boken gäller 

skillnaderna mellan arbetarna och borgarna. Dessutom presenteras inbördeskriget, 

motivet bakom det, vem som segrade det samt hurdana följder som kriget hade. 

Originalromanen inleds å sin sida med en beskrivning av Vivan Fallenius som 

hamnar i ett förhållande med Enok Kajander och blir därefter modern till en av 
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romanens huvudkaraktärer, Allan ”Allu” Kajander. Sålunda har originalromanens 

mikrohistoriska perspektiv ersatts med ett makrohistoriskt perspektiv, där händel-

serna presenteras som historiska fakta istället för ur en individs synvinkel. I följande 

utdrag har man samlat in sådan information om arbetarrörelsen och motiv bakom den 

som inte förekommer lika tidigt i originalromanen men som är nyttig för läsaren: 

Människorna arbetade för det mesta i fabrikerna som blev fler och fler. – – 

Många arbetare tyckte att de fick för lite betalt för sitt arbete. Vissa av dem 

tyckte att arbetarna själva borde äga fabrikerna. Det fanns stora skillnader 

mellan fattiga och rika. – – Det var ofta de fattiga som började tänka på ett 

nytt sätt. (Återberättade romanen, 9–10)  

 

Ett annat särskilt viktigt ämne som sammanfattas redan i romanens andra kapitel är 

inbördeskriget som är det huvudsakliga ämnet i originalromanens andra kapitel. I den 

återberättade romanen förses läsaren med sådan information som originalromanens 

läsare förväntas veta och som även kan antas vara känd information för de flesta 

finländare: I början var Finland fortfarande en del av Ryssland. Men år 1917 blev 

Finland ett eget land. – – De röda och de vita drabbade samman i ett krig. Detta krig 

var inbördeskriget. Kriget startade i januari 1918 och tog slut i maj samma år. Den 

vita sidan segrade. (ÅR, 11)1. Denna beskrivning gör det enklare för läsare av olika 

kulturella bakgrunder och åldrar att förstå vad romanen handlar om och vad dess 

centrala tema är. Den lättlästa romanens inledning brukar anses som speciellt viktig, 

eftersom den ofta avgör om läsaren vill fortsätta med läsningen eller inte, och därför 

måste den genast engagera läsaren (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 149). Den 

återberättade romanen avslutas också med en sammanfattning av personernas öden 

och de historiska omständigheter som rådde efter andra världskriget (se kapitel 5.2.). 

 

Sammanfattningen av romanens centrala händelser hör främst ihop med dimensionen 

fokus, eftersom den förändrar den historiska informationens placering och ordning i 

förhållande till originalromanen. I lättläst språk måste en del av informationen ibland 

placeras i en annan ordning än i originaltexten, och en längre skildring om romanens 

miljö har använts som ett sätt att placera sådan information som är underförstådd i 

originalromanen i förgrunden så att läsaren är medveten om den när ämnet behandlas 

på andra ställen i romanen. Langacker (2008: 59, 363) talar om en informations-

struktur som blir synlig på meningsnivån och som består av ämnet, fokus och den 

 
1 Förkortningen ÅR syftar på den återberättade romanen och OR på originalromanen. 
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nya och kända informationen. De förändringar som observerats i den återberättade 

romanen är dock mer komplexa och påverkar hela textens uppbyggnad och inte 

endast meningsnivån. Att händelserna sammanfattas i inledningen tyder också på att 

man har beaktat romanens strukturella komplexitet och förändrat dess komposition 

så att läsaren lättare får en helhetsbild av händelserna och deras historiska kontext. 

4.2 Historisk och kulturell förankring av händelserna 

Den andra strategi som kan anses bidra till presentationen av historisk information i 

en mer lättillgänglig form är att man sätter händelserna i en bestämd historisk och 

kulturell kontext, det vill säga förankrar dem historiskt och kulturellt. Detta kan ses 

som ett diskret sätt att erbjuda läsaren bakgrundsinformation om kulturella och 

historiska fenomen, som annars skulle kunna tolkas som separata från sin historiska 

kontext. Därigenom stöder strategin speciellt de läsare som inte har samma kultur-

kompetens som de som är födda och uppvuxna i Finland eller Sverige. Till exempel 

Lundberg & Reichenberg (2009: 24, 31) betonar viktigheten av kulturspecifika för-

kunskaper och en bestämd kulturkompetens som en faktor som underlättar läsningen 

och framhåller att problem i läsförståelsen inte alltid har med språk att göra, utan att 

det även kan vara frågan om kulturella fenomen som läsaren är obekant med.   

 

Det mest explicita sättet på vilket händelserna i romanen sätts i en historisk kontext 

är användningen av uttrycket på/vid den här tiden, vilket presenterar det behandlade 

fenomenet som ett historiskt faktum. Ett exempel på detta är beskrivningen av 

situationen då Vivan berättar för sina arbetsgivare, fru Beata Gylfe och vicehärads-

hövding Gylfe, att hon är gravid trots att hon inte är gift. Den attityd som fru och herr 

Gylfe uppvisar presenteras sedan i ett historiskt perspektiv och generaliseras med 

ordet många: På den här tiden var det många2 som tyckte att det var skamligt att en 

ogift kvinna väntade barn. (ÅR, 13–14). I originalromanen framgår det däremot inte 

tydligt varför Vivan möts med en så pass negativ attityd: – – dessutom hade Vivan 

svikit hans och fru Beatas förtroende och hade bara sig själv att skylla – –; hon 

[Vivan] hade dragit skam över sin far och mor; och därför reds Vivan av maror där 

hon stod framför Fattigvårdsnämnden och såg herrarna och fruarna snörpa på 

näsan och se på henne som en sköka. (OR, 14–15). Samma strategi används för att 

 
2 Understrykningar och fet stil som förekommer i exemplen är mina egna markeringar. 
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presentera tekniska nyheter och politiska förhållanden som var typiska i Europa i 

början av 1900-talet och för att generalisera ett fenomen: En annan nyhet på den här 

tiden var den elektriska belysningen (ÅR, 15); Han var rädd att Eccu skulle fly till 

Sverige och vidare till Tyskland. Många unga borgare gjorde så vid den här tiden. 

De for till Tyskland och blev soldater i den tyske kejsaren Wilhems armé. (ÅR, 27). 

 

Den historiska och kulturella förankringen av händelserna kan i synnerhet anses 

påverka den återberättade romanens fokus och omedelbara omfång, då informations-

innehållet har anpassats till att bättre bemöta läsarens förkunskaper och understryka 

de historiska omständigheter under vilka romanen utspelar sig (jfr Langacker 2008: 

68). Genom att använda uttrycket på/vid den här tiden förses läsaren med explicit 

kunskap om att de beskrivna fenomenen inte handlar om nutiden, medan denna 

information snarare presenteras som implicit och fenomenen som enstaka fall i 

originalromanen. Enligt Langacker (2008: 58) är det vanligt att s.k. statiska beskriv-

ningar av karaktärerna och situationerna i en berättelse tjänar som en bakgrund för 

händelseförloppet. Inom ramen för hela den återberättade romanen kan händelsernas 

historiska och kulturella förankring anses som ett sätt att statiskt beskriva och 

precisera berättelsens kontext och på det sättet komplettera läsarens förkunskaper. På 

meningsnivå ligger däremot de språkliga element med hjälp av vilka detta uppnås i 

förgrunden och fungerar som en central del av meningarnas innehåll.   

4.3 Synliggörande av händelsernas tidslinje 

Den tredje strategi som genomgående förekommer i den återberättade romanen är att 

man med språkliga medel synliggör händelsernas kronologiska ordning, det vill säga 

romanens tidslinje. I tidigare forskning har man observerat att det är speciellt viktigt 

för läsaren av en lättläst text att utan problem kunna följa med det som pågår i en text 

och att man i återberättade romaner bör undvika flera tidsnivåer och tillbakablickar 

och alltid presentera händelserna i kronologisk ordning (Leskelä & Kulkki-Nieminen 

2015: 158). Lundberg & Reichenberg (2009: 76) konstaterar likaledes att förutsäg-

barhet är en central egenskap när det gäller hur lättillgänglig en text egentligen är och 

att förutsägbarheten i en text betydligt kan förbättras genom att händelserna i en 

berättelse presenteras i tidsordning, vilket sedan fungerar som textens röda tråd. 

Speciellt högfungerande individer med autism eller Asperger har observerats ha en 
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brist på inlevelseförmåga, vilket gör det ännu viktigare att berättelsen har ett logiskt 

händelseförlopp och dess tidsordning är linjär (Lundberg & Reichenberg 2009: 19). 

 

Denna strategi kan anses som speciellt grundläggande i en historisk roman som Där 

vi en gång gått som utspelar sig under en längre tidsperiod, alltså från år 1905 fram 

till 1938. Synliggörande av händelsernas kronologiska ordning och tidpunkt kan 

anses underlätta förståelsen av romanens innehåll också därför att årtalen spelar en 

central roll i hur man uppfattar historisk information och det som har skett i det 

förflutna. Det främsta sättet på vilket man synliggör händelsernas tidslinje i den 

återberättade romanen är användningen av årtal för att precisera när en bestämd 

händelse eller ett händelseförlopp äger rum. I originalromanen används datum, 

månader, årstider och årtal för att ange händelsernas tidpunkt också i stor 

utsträckning, men i den återberättade romanen är deras främsta funktion att stöda 

läsarens förståelse, förankra händelserna historiskt och påvisa att det som beskrivs 

verkligen har hänt. De båda versionerna innehåller exempelvis samma information 

om den tidsperiod då inbördeskriget ägde rum, men sättet att presentera den varierar. 

I originalromanen har man dessutom angett tidsperioden i titeln på ett kapitel, vilket 

tillåter läsaren att komma fram till tidsperioden då kriget ägde rum: 

Kriget startade i januari 1918 och tog slut i maj samma år. (ÅR, 11)  

 

Andra boken / Balladen om den röda lyktan / och den svarta skuggan / och allt 

det som hände sedan / (januari–maj 1918) (OR, 83).  

  

En eftermiddag beskrev Cedi för Eccu hur pappa Rurik blivit rädd för 

familjens nya husa; det hade skett i slutet av januari, några dagar innan 

upproret bröt ut. – – I maj och juni det året sökte de röda sina döda i 

provisoriska bårhus som inrättats i alla större städer. (OR, 131, 161).  

 

För det mesta används årtalen för att i ett specifikt sammanhang förändra nivån av 

specificitet och det omedelbara omfånget i den återberättade romanen samt erbjuda 

läsaren sådan information som kan underlätta förståelsen av händelserna och 

tydligare sätta dem i en historisk kontext. I vissa fall har nivån av specificitet ökat i 

den återberättade romanen, såsom när man preciserar i vilket år som händelserna har 

ägt rum och originalromanens schematiska uttryck har ersatts med den återberättade 

romanens mer elaborerade uttryck: sommaren → sommaren 1917; sommaren då 

världskriget började → sommaren 1914 då världskriget började; ett nytt årtionde 

hade börjat → nu var det 1930; nästan tre veckor in i maj → maj månad 1918; 
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första veckan i februari → i början av februari 1918. De uttryck med årtal som 

förekommer i den återberättade romanen kan i sitt sammanhang anses som mer 

elaborerade eftersom de tydligt syftar på en viss historisk tidsperiod och gör det 

lättare för läsaren att förankra händelserna historiskt. Däremot har specificiteten av 

annan information i meningen ibland minskat, såsom när uttrycket första veckan i 

februari har ersatts med det mer schematiska uttrycket i början av februari.  

 

I andra fall har specificiteten i den återberättade romanen minskat i förhållande till 

originalromanen. I beskrivningarna av Finlands självständighet år 1917 har man 

exempelvis lämnat ut informationen om årstider och datum när vissa vändningar i 

Finlands självständighetskamp ägde rum: den tjugonde dagen i månaden mars 1917 

→ revolutionsvåren, frihetsvåren i mars 1917 → år 19173. Att datumet 20.3.1917 

har nämnts i originalromanen kan anses som relevant, eftersom det var den dagen 

som den provisoriska regeringens manifest om återställning av Finlands konstitution 

publicerades (Kruhse u.å.). Att man även syftar på revolutions- eller frihetsvåren 

åskådliggör de händelser som föregick Finlands självständighet i december 1917. På 

ett liknande sätt har man i den återberättade romanen lämnat ut en del av 

informationen om det röda maktövertagandet i Sjundeå 10.2.1918 (Alakoski u.å.): 

söndagen den 10 februari → februari 1918. I detta fall har man alltså specificerat 

året men lämnat ut det exakta datumet, vilket tyder på att man har övervägt vilken 

information som kan anses vara relevant för läsaren. I sin helhet gäller den relevanta 

informationen händelsernas ordning och årtal istället för exakta datum och årstider. 

4.4 Undvikande av synonymer och bildspråk 

En fjärde övergripande strategi som förekommer i den återberättade romanen och 

som bidrar till den historiska informationens lättbegriplighet är undvikandet av 

synonymer och bildspråk. Denna strategi kan anses som i hög grad nödvändig i 

lättläst språk, vars syfte är att anpassa texten så att den blir språkligt lättillgängligare. 

I varje fall åskådliggör även denna strategi skillnaderna mellan originalromanens och 

den återberättade romanens stil och informationsinnehåll och påverkar starkt den 

återberättade romanens specificitet. Originalromanen kännetecknas av ett rikt och 

kreativt språkbruk med en hög abstraktionsnivå, ett stort antal metaforer, synonymer 

 
3 Exemplen har förkortats så att endast det mest centrala informationsinnehållet kommer fram. 
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och eufemismer samt målande beskrivningar med flera attribut. Ett sådant språkbruk 

rekommenderas inte i lättlästa texter som i första hand bör vara konkreta, entydiga 

och lättbegripliga, trots att de på de högsta svårighetsnivåerna kan innehålla även 

mer komplicerade ord och präglas av ett mer litterärt språk (Lundberg & Reichen-

berg 2009: 75–76). I tidigare forskning har man observerat att det är precis ett stort 

antal långa och abstrakta ord, såsom sammansatta ord med abstrakt betydelse, som 

gör en text svår (Lundberg & Reichenberg 2009: 52). På ett motsvarande sätt kan 

texten göras lättbegripligare om den innehåller färre långa och abstrakta ord.  

 

I den återberättade romanen har originalromanens abstraktionsnivå och flertydighet 

minskat i och med att man har undvikit bildspråk och synonymer. Oftast uppnås 

detta genom att utelämna synonymer och upprepning som har använts i stilistiska 

syften, såsom i det följande exemplet: Många hus byggdes och det behövdes folk som 

arbetade. (ÅR, 77); – – då fanns förnyelsen överallt, då verkade hela staden handla 

om byggnation, utvidgning, växande, citius, altius, fortius, mera, mera, mera. (OR, 

372). I detta fall har endast det viktigaste informationsinnehållet lyfts fram. Ett annat 

syfte med denna strategi är att tydliggöra vem som åsyftas med ett visst uttryck. Då 

har originalromanens diskreta och målande skildringssätt som kräver omfattande 

förkunskaper ersatts med ett mer konkret uttryck: Fabrikerna blev fler och arbetarna 

blev fler. (ÅR, 22); Nya stadsdelar föddes, de uppstod i Tölö och Fredriksberg och 

uppe bakom Alphyddan och i den forna Vallgårdskogen, och nere vid Sörnäs strand 

blev de tunga fabriksbyggnaderna allt fler. Och samtidigt växte också mängden 

kepsförsedda män och barhuvade kvinnor som vällde ner från Hermanstad och Ås 

och Wilhelmsberg och från de spikraka Linjerna. (OR, 43). I ett avsnitt om förbuds-

lagen har man också ersatt abstrakta ord och eufemismer med mer konkreta uttryck:  

På den här tiden var det egentligen förbjudet att sälja och servera alkohol. En 

lag som kallades Förbudslagen förbjöd all alkohol. Lagen hade kommit till 

efter inbördeskriget. Men alkohol såldes och dracks i smyg. I Finland och i 

Helsingfors drack folk mera än någonsin tidigare. (ÅR, 53)  

 

Elixir, det afrodisiakum och gift som nu, för kanske första gången i Finlands 

historia, dracks av alla samhällsklasser på samma illegala villkor. – – 

efterkrigssupandet hade ett lagstadgat namn, Förbudslagen – –; Det här var då 

den officiella finländaren inte drack någon alkohol alls, medan den inofficiella 

finländaren söp mer än någonsin. (OR, 165). 

 

I det föregående exemplet har man alltså lämnat bort omskrivningar för alkohol 
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(elixir, afrodisiakum, gift) och beskrivningen av den officiella och inofficiella 

finländaren samt ersatt abstrakta och litterära uttryck och ord med mer konkreta: 

illegala villkor – förbjudet; efterkrigssupande – Lagen hade kommit till efter 

inbördeskriget; supa – dricka. Till följd av detta har originalromanens nyanserade 

stil, kreativa språkbruk och ironiska ton förändrats radikalt och det är informations-

innehållet och händelserna i och för sig istället för deras skildringssätt som framhävs.  

 

I vissa fall har en del av originalromanens informationsinnehåll gått förlorat eller 

blivit underförstått vid textens anpassning till lättläst språk. I ett avsnitt som handlar 

om gatornas namnbyte i Helsingfors på 1920-talet har man inte på samma sätt som i 

originalromanen presenterat orsaken till namnbytet: Tidigare hade gatan hetat 

Vladimirsgatan men nu hette den Kalevagatan. Man hade börjat byta namnen på 

alla gator som hade ryska namn. (ÅR, 70); Atelier Widing låg numera på Kaleva-

gatan – Vladimirsgatan, Nikolaigatan, Konstantinsgatan och alla andra Helsingfors-

gator med ryskklingande namn hade döpts om i fosterländsk anda (OR, 329). I en 

beskrivning av Finlands självständighet förklaras det heller inte varför finländarna 

ville att Finland skulle bli ett eget land trots att den ryska regimens missförhållanden 

framgår av originalromanen, och sålunda minskar beskrivningens specificitet: Många 

tyckte att det var dags för Finland att bli ett eget land i stället för att vara en del av 

Ryssland. (ÅR, 25); – – och man spottade i andanom på tsarens senaste dekret som 

var fullt av nya förryskningsparagrafer och för att stärka sig ytterligare i ande och 

tro vägrade man att dricka den alkohol som regimen belagt med krigsskatt. (OR, 47). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de stilistiska och språkliga anpassningar 

som har gjorts i den återberättade romanen påverkar romanens informationsinnehåll 

och specificitet på två huvudsakliga sätt. För det första har originalromanens 

flertydighet minskat och det framgår tydligare vilka fenomen och entiteter som 

åsyftas. Följaktligen ökar romanens specificitet och det blir lättare för läsaren att 

förstå romanens innehåll. För det andra har originalromanens långa och målande 

beskrivningar ersatts med korta meningar och konkreta uttryck, vilket kan anses 

minska romanens specificitet i och med att en del av informationsinnehållet går 

förlorat och den återberättade romanen inte innehåller samma information som 

originalromanen. I vissa fall kan detta påverka läsarens förståelse av romanen, då 

vissa orsakssamband inte förklaras och tonvikten läggs på själva handlingen. 
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4.5 Explicit nämnande eller förklaring av ett fenomen 

Den femte strategin som har använts i den återberättade romanen för att göra dess 

informationsinnehåll lättillgängligare är att vissa historiska fenomen explicit nämns 

eller förklaras exempelvis med hjälp av synonymer. Detta kan anses som ett sätt att 

motverka originalromanens informationstäthet och förklara bakomliggande orsaker 

till de händelseförlopp som beskrivs (jfr Lundberg & Reichenberg 2009: 45). Att 

man förklarar de orsaks- och verkansamband som råder mellan händelserna har 

observerats vara nyttigt i första hand för de läsare som har begränsade förkunskaper 

inom textens ämnesinnehåll, medan läsare med goda förkunskaper kan uppleva en 

text med många förklaringar som inte tillräckligt utmanande för dem (Lundberg & 

Reichenberg 2009: 46–47). Således är det viktigt att såväl textens språkliga som 

innehållsliga nivå tas i beaktande (Lundberg & Reichenberg 2009: 51). I den 

återberättade romanen kan nämnandet och förklaringarna av olika fenomen på detta 

sätt anses komplettera och bemöta läsarens språkliga och deklarativa förkunskaper. 

 

I den återberättade romanen används ofta olika historiska fenomens officiella benäm-

ningar även när de inte nämns i originalromanen. Denna strategi ökar den åter-

berättade romanens specificitet och gör det lättare för läsaren att förknippa romanens 

händelser med det som har skett i verkligheten. Ett exempel på detta är att man oftast 

använder benämningen första världskriget istället för de mer schematiska uttryck, 

såsom det stora kriget, världsbranden och storkriget, som finns i originalromanen. 

Också fortsättningskriget nämns explicit i den återberättade romanen, trots att krigets 

officiella benämning inte används i originalromanen: Ett nytt krig började 1941, det 

kallades Fortsättningskriget och slutade 1944 (ÅR, 106); Det andra kriget blev långt 

– – (OR, 503–504). Användningen av ordet nazisterna kan i sin tur anses bättre 

bemöta läsarens språkliga förkunskaper: Nazisterna hade makten i Tyskland och nu 

gjorde man propaganda för nazisterna också i den Tyska skolan i Helsingfors. Med 

propagandan ville man berätta att nazisternas politik var den enda rätta. (ÅR, 96–

97); Stora delar av lärarkåren hade bytts ut – –, och nykomlingarna kom direkt från 

das Vaterland och bekände sig mer eller mindre högljutt till de rådande idealen. – – 

många av de tyska eleverna paraderade i Hitlerjugenduniformer (OR, 456–457). 

 

Vanligare än att nämna ett fenomen explicit är dock att erbjuda en förklaring av ett 
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historiskt fenomen med hjälp av synonymer, överordnade begrepp eller en kort 

beskrivning av begreppets innehåll. Denna strategi kan anses komplettera läsarens 

deklarativa förkunskaper och förklara de orsaker som ligger bakom händelserna. 

Exempelvis begreppen inbördeskriget och exekutionspatrull beskrivs först i grova 

drag och sedan nämns explicit: De röda och de vita drabbade samman i ett krig. 

Detta krig var inbördeskriget. (ÅR, 52); En grupp män siktade sedan på dem med 

gevär. Denna grupp kallades exekutionspatrull. (ÅR, 47). Begreppen spanska sjukan 

och tuberkulos förklaras genom att utvidga originalromanens omedelbara omfång 

med hjälp av det överordnade begreppet sjukdom och/eller genom en beskrivning av 

sjukdomsbilden: Sigrid Lilliehjelm hade dött i en sjukdom som hette spanska sjukan. 

(ÅR, 54); Mamma Vivan hade fått tuberkulos, en farlig sjukdom i lungorna. Den som 

har tuberkulos hostar blod hela tiden. (ÅR, 60). Begreppen Sibbo skyddskår och 

borgare förklaras med en fras som inleds med pronomenet som: Cedi berättade att 

han hade varit med i Sibbo skyddskår som var en förening för vita soldater (ÅR, 43); 

Han ville kämpa mot de människor som hade mycket pengar och som kallades 

borgare eller kapitalister (ÅR, 14). I det senare exemplet har begreppet borgare 

även förklarats med hjälp av en synonym, kapitalist. Begreppet strejka förklaras med 

hjälp av en omskrivning: Många människor vägrade arbeta, de strejkade. (ÅR, 19). 

 

Att man explicit nämner och förklarar de historiska fenomen som behandlas i origi-

nalromanen har en stor inverkan på den återberättade romanens specificitet och 

fokus. Nämnandet av historiska fenomen påverkar främst romanens språkliga egen-

skaper genom att minska romanens flertydighet, kategorisera fenomen (jfr Langacker 

2008: 93) och öka romanens specificitet genom historisk förankring. Förklaringar av 

olika fenomen som var framstående i Finland och Europa i början av 1900-talet 

påverkar romanens fokus i och med att en del av den information som i original-

romanen ligger i bakgrunden placeras i förgrunden, vilket underlättar förståelsen av 

händelserna och gör romanen tillgänglig för läsare av flera olika kulturella 

bakgrunder, åldrar och kunskapsnivåer (jfr Langacker 2008: 57). Förklaringarna 

påverkar även romanens specificitet genom att göra benämningar och beskrivningar 

av historiska fenomen lättbegripligare, utförligare och mer uttömmande. På detta sätt 

har man strävat efter att bemöta olika läsares språkliga och deklarativa förkunskaper 

och sätta händelserna i ett historiskt sammanhang och presentera dem som verkliga. 
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4.6 Specificitet och fokus i den återberättade romanen 

 

I detta kapitel har jag analyserat de omskrivningar av historiska fenomen som finns i 

den återberättade romanen med fokus på hur de har konstruerats språkligt med tanke 

på specificitet och fokus. Syftet har alltså varit att analysera den nivå av precision 

med vilken dessa fenomen beskrivs och hur informationens presentation förhåller sig 

till de förkunskaper som läsaren förväntas ha. På basis av analysen har jag urskilt 

fem strategier som tillämpats för att göra originalromanens informationsinnehåll 

lättillgängligare för den återberättade romanens läsare. Dessa strategier påverkar den 

återberättade romanens specificitet och fokus i olika grad, och de flesta strategierna 

kan således anses påverka i första hand antingen romanens specificitet eller fokus. I 

enlighet med detta kan strategierna grovt delas in i språkliga och kunskapsmässiga. 

 

De språkliga strategierna har en inverkan på informationsinnehållets specificitet i 

den återberättade romanen, och synliggörande av händelsernas tidslinje och undvi-

kande av synonymer och bildspråk kan anses tillhöra denna kategori. Dessutom kan 

explicit omnämnande eller förklaring av ett fenomen anses ha konsekvenser för såväl 

romanens specificitet som fokus. Det främsta syftet med användningen av de språk-

liga strategierna är att presentera den historiska informationen på ett mer konkret sätt, 

förtydliga händelsernas ordning och orsakssamband samt minska den flertydighet 

och språkliga komplexitet som kännetecknar originalromanen. Till följd av 

tillämpandet av dessa strategier läggs tonvikten i den återberättade romanen på hand-

lingen och de historiska omständigheter som beskrivs istället för deras skildringssätt. 

 

De kunskapsmässiga strategierna påverkar däremot i första hand den återberättade 

romanens fokus genom att förse läsaren med sådan bakgrundsinformation som kan 

anses som nödvändig för romanens förståelse. Till denna kategori hör sammanfatt-

ning av de viktigaste händelserna samt historisk och kulturell förankring av händel-

serna. Även explicit nämnande eller förklaring av ett fenomen påverkar romanens 

fokus. Förändringar i romanens fokus bidrar till lättillgängligheten av informations-

innehållet istället för romanens språk. Skillnaderna i fokus mellan originalromanen 

och den återberättade romanen består i att det omedelbara omfånget i vissa fall 

utvidgats i den återberättade romanen och informationen placerats i förgrunden och 

därigenom inte presenterats som underförstådd såsom i originalromanen.  
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5 Tilläggsinformation och den underförstådda läsaren 

I detta kapitel analyseras den tilläggsinformation som har observerats i den återberät-

tade romanen. I avsnitt 5.1 behandlas de tre funktioner som denna tilläggsinforma-

tion kan anses tjäna i romanen. I avsnitt 5.2 presenteras å sin sida den kunskapsnivå 

och kulturkompetens som den återberättade romanens underförstådda läsare kan 

tänkas ha på basis av romanens tilläggsinformation och dess olika funktioner. 

5.1 Tilläggsinformation om historiska fenomen 

I detta avsnitt behandlas den tilläggsinformation som observerats i den återberättade 

romanen och dess främsta funktioner. Var och en dessa funktioner presenteras i sitt 

eget underavsnitt och analyseras mot bakgrund av begreppet fokus (se avsnitt 2.2). 

5.1.1 Att ge en bakgrund till romanens händelser 

Ett centralt syfte som den tilläggsinformation som inkluderats i den återberättade 

romanen tjänar är att den ger en bakgrund till romanens händelser och gör det lättare 

för läsaren att orientera sig mot den kontext i vilken händelserna äger rum. Med hjälp 

av de olika tilläggen har man alltså explicit uttryckt när händelserna utspelar sig och 

hurdana fenomen som var centrala under denna tidsperiod. Strategin förekommer 

endast i två kapitel (Staden växer, Livet förändras) i den återberättade romanen. 

Trots detta påverkar strategin romanens struktur och innehåll på ett grundläggande 

sätt i och med att dess mikrohistoriska perspektiv ersatts med ett makrohistoriskt 

perspektiv där man fokuserar på de viktigaste händelserna i Finlands 1900-

talshistoria (jfr avsnitt 4.1). Den återberättade romanen inleds med en beskrivning av 

sådana kulturella och historiska tendenser som var påfallande i Finland och Helsing-

fors i början av 1900-talet. Kännetecknande för denna beskrivning är att fenomen 

som presenteras som underförstådda i originalromanen, såsom romanens tidsliga 

kontext, flyttningsrörelsen till Helsingfors samt social ojämlikhet, explicit förklaras: 

Helsingfors var en stad som växte snabbt för ungefär 100 år sedan, alltså i 

början av 1900-talet.  

Många människor flyttade till Helsingfors där de ville börja arbeta och få lön 

så att de kunde betala för mat och bostad.  

Arbetarna var ofta fattiga och de som ägde fabrikerna var ofta rika. – –  

Början av 1900-talet var en tid då samhället förändrades snabbt.  

Tekniken utvecklades och många människor började förstå att de själva borde 

få bestämma hur de skulle leva. (ÅR, 9–10) 



 

 

23 

 

Inbördeskriget, alltså den centrala konflikt som romanen handlar om, presenteras 

också med hjälp av tilläggsinformation. En intressant aspekt här är dock att en och 

samma beskrivning av inbördeskriget upprepas två gånger med nästan helt samma 

ord, första gången i kapitlet Krig i Finland och sedan för andra gången ungefär tjugo 

sidor senare i kapitlet Livet förändras: Det nya landets första tid var svår och orolig 

då folk med olika åsikter om politiken började strida med varandra (ÅR, 11); Det 

nya landets första tid var svår och orolig, folk hade olika åsikter om politiken och 

började strida med varandra (ÅR, 33). Att man på detta sätt har velat framhäva 

inbördeskriget tyder på att denna del av Finlands 1900-talshistoria inte nödvändigtvis 

har antagits som känd för läsaren och man har förändrat originalromanens fokus för 

att göra den lättillgängligare. Det främsta sättet på vilket detta har uppnåtts är att 

originalromanens omedelbara omfång utvidgats med hjälp av tids- och miljöbeskriv-

ningar: i början av 1900-talet; många människor flyttade till Helsingfors. Dessutom 

har man generaliserat händelserna med hjälp av allmänna beskrivningar och överord-

nade begrepp: en tid då samhället förändrades snabbt; tekniken utvecklades; folk 

med olika åsikter om politiken började strida med varandra; de som ägde fabrikerna. 

5.1.2 Presentation av historisk tilläggsinformation 

Den återberättade romanen och originalromanen är i stort sett lika när det gäller 

informationsinnehåll och beskrivningen av de viktigaste historiska händelserna, men 

på vissa punkter skiljer de sig åt. Detta betyder att man har inkluderat sådan historisk 

faktainformation i den återberättade romanen som inte finns i originalromanen, och 

således förekommer vissa årtal, benämningar och andra historiska fakta endast i den 

återberättade romanen. De här fallen är intressanta därför att de inte direkt kan anses 

förbättra eller underlätta läsarens förståelse av originalromanens informations-

innehåll, utan de snarare kompletterar läsarens kulturkompetens och ämnesspecifika 

förkunskaper om Finlands 1900-talshistoria. Således bidrar denna information till att 

originalromanens och den återberättade romanens omedelbara omfång skiljer sig åt, 

det vill säga man har inkluderat mer information från de behandlade fenomenens 

maximala omfång till den återberättade romanen (jfr Langacker 2008: 63).  

 

Ett tydligt exempel på den historiska tilläggsinformation som endast presenteras i 

den återberättade romanen är beskrivningen av inbördeskrigets konsekvenser: Över 
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37_000 människor dog i striderna och i de fångläger som fanns en tid efter kriget 

(ÅR, 11). Denna information presenteras i romanens andra kapitel, Krig i Finland, 

som kan anses vara en sammanfattning av Finlands krigshistoria på 1900-talet och en 

inledning till romanens egentliga händelser. Dessutom får läsaren tilläggsinformation 

om andra världskriget, som inte hänvisas till med sin s.k. officiella benämning i 

originalromanen, samt om vinterkriget som tangeras i romanens epilog: Andra 

världskriget skulle bryta ut 1939, men det visste ingen ännu. (ÅR, 102); Men på 

hösten 1939 blev det krig i världen. Kriget kallades sedan Andra världskriget. (ÅR, 

106); Sovjetunionen anföll Finland. Sovjetiska flygplan bombade Helsingfors. 

Många unga män skickades österut för att strida. Först kom Vinterkriget som slutade 

1940. – – Många män och kvinnor dödades i kriget. (ÅR, 106). Anledningen till att 

denna tilläggsinformation finns i den återberättade romanen kan vara att den på så 

sätt blir tillgänglig för läsare från olika bakgrunder och med olika kulturkompetenser. 

I Finland anses vinter- och fortsättningskriget som viktiga symboler för Finlands 

självständighet, och samtidshistoria och andra världskriget behandlas mycket i 

historieundervisningen i Europa, men för en läsare som är uppvuxen i en annan 

kulturkrets kan de vara obekanta. Då tjänar romanen en allmänbildande funktion. 

 

Den historiska tilläggsinformationen kan även anses som ett sätt att modifiera 

originalromanens stämning och handling. Ett påfallande exempel på detta före-

kommer i den återberättade romanens sista kapitel (De sista krigen), där man implicit 

hänvisar till Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna från 

1948 och den stämning som rådde efter andra världskriget i Europa och i andra delar 

av världen: Alla människors liv är lika mycket värda. Många hade börjat förstå detta 

i mitten av 1900-talet. (ÅR, 107). Detta tillägg ger romanens slut en optimistisk och 

förväntansfull ton, vilket skiljer sig starkt från den tryckta och dystra stämning som 

råder i originalromanens slut där Cedi, Henning och Bruno sitter i en tågkupé på väg 

hem från Uleåborg efter att de har fått veta att Allu Kajander har blivit avrättad: De 

visste det inte ännu, men år av återuppbyggnad och mödosam nyorientering väntade 

på dem och de skulle vandra genom de där åren utan att svikta, de skulle foga sig 

och genomföra alla uppdrag som gavs dem, men till priset av att det där samman-

bitna ansiktsuttrycket blev deras för alltid. (OR, 506). Vid sidan av den bildande 

funktionen har man alltså förändrat romanens stämning och dragit uppmärksamheten 

till de positiva utvecklingsförlopp som började efter andra världskriget.  
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5.1.3 Definition eller förklaring av ett historiskt begrepp 

Den tilläggsinformation som finns i den återberättade romanen kan även anses tjäna 

en annan viktig funktion genom att tydliggöra vissa begrepps betydelse. I dessa fall 

kan man alltså tala om att vissa historiska och kulturspecifika begrepp har specifikt 

definierats i den återberättade romanen. I originalromanen har dessa begrepp dock 

inte explicit förklarats eller definierats. Denna funktion kan anses ha vissa likheter 

med presentationen av historisk tilläggsinformation (se underavsnitt 5.1.2), eftersom 

den specifikt tar i beaktande den återberättade romanens läsare som förväntas skilja 

sig från originalromanens läsare i och med att de inte kan förväntas ha samma 

förkunskaper, och den återberättade romanen bör också tjäna läsare bosatta i Sverige. 

 

De sätt på vilka historiska och kulturella begrepp definieras i den återberättade 

romanen kan delas in i tre kategorier. Den första och vanligaste kategorin är förkla-

ringar, där man har presenterat de olika begreppens (arbetare, borgare, röda, vita, 

nådaskott) betydelseinnehåll med hjälp av ett attribut eller en längre omskrivning 

som följs av ordet kallades och den benämning som oftast används för att syfta på 

begreppet: Arbetarna var ofta fattiga och de som ägde fabrikerna var ofta rika. De 

rika människorna kallades borgare. (ÅR, 10); De som ville att arbetarna skulle ha 

makten kallades röda. De som ville att borgarna skulle bestämma kallades vita. (ÅR, 

11); Ofta levde någon av dem som skulle dödas efter att exekutionspatrullen hade 

skjutit. Då gick Cedi fram och sköt ett sista skott med pistol. Detta kallades 

nådaskott. (ÅR, 48). Den andra kategorin är beskrivningar, där man har preciserat 

begreppens (nazister) innehåll med hjälp av en värderande beskrivning: Nazisterna 

sade att det fanns stora skillnader mellan människor. Nazisterna sade att judarna 

var sämre människor. Nazisterna sade att svarta var sämre människor. (ÅR, 97)  

 

Den tredje kategorin utgörs av fall där man har definierat begreppet genom att först 

presentera ett synonymt begrepp, det vill säga en annan benämning som har använts 

om det åsyftade begreppet (vänstern, högern, kommunister, röda, vita) och som 

möjliggör förståelsen av ett mer komplicerat begrepp: Inom politiken kallades 

arbetarna vänstern. Borgarna kallades högern. (ÅR, 85); Folk från vänstern 

kallades kommunister (ÅR, 85); Arbetarna kallades röda och borgarna kallades vita 

(ÅR, 19). I dessa fall samt i det föregående fallet med en beskrivning av begreppet 
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nazister har man alltså definierat även sådana begrepp, såsom högern, vänstern och 

kommunister, som inte är kännetecknande endast för Finlands 1900-talshistoria och 

som fortfarande används för att syfta på aktuella politiska fenomen. Att dessa 

begrepp definierats med hjälp av en synonym kan dock tänkas vara förknippat med 

att de i originalromanen har använts i en specifik historisk kontext som skiljer sig 

från den kontext och bemärkelse i vilka begreppen nuförtiden används.  

 

Definitionen av historiska och kulturella begrepp påverkar originalromanens fokus 

genom att dess omedelbara omfång har utvidgats med hjälp av sådana överordnade 

begrepp och omskrivningar som inte har använts i originalromanen. Man har också 

beskrivit begreppens innehåll med hjälp av attribut och förklarat sådana begrepp som 

inte är specifika för Finlands historia eller inbördeskriget. Att man på detta sätt har 

utvidgat originalromanens omedelbara omfång och framhävt olika historiska begrepp 

tyder på att den återberättade romanen borde tjäna en ytterst varierad läsekrets som 

inte förväntas ha omfattande förkunskaper om de politiska förhållanden som råder i 

Europa idag eller som i första hand är förknippade med andra världskriget. I nästa 

avsnitt drar jag slutsatser av hurdana förkunskaper som den återberättade romanens 

underförstådda läsare kan tänkas ha på basis av romanens tilläggsinformation.  

 

5.2 Beaktandet av den underförstådda läsarens förkunskaper 

På basis av den tilläggsinformation som läsaren förses med i den återberättade roma-

nen kan man konstatera att den återberättade versionen av Kjell Westös Där vi en 

gång gått tjänar en avsevärt bred och varierad läsekrets bestående av personer med 

flera olika läsfärdigheter, kunskapsnivåer och kulturella bakgrunder. Den tilläggs-

information som inkluderats i den återberättade romanen skiljer sig dock åt när det 

gäller hurdana läsare den först och främst kan anses rikta sig till. Denna information 

kan alltså anses komplettera olika typer av förkunskaper som läsaren förväntas ha 

eller inte ha (se avsnitt 2.1). I detta avsnitt analyserar jag den kunskapsnivå som den 

återberättade romanens underförstådda läsare kan tänkas ha med fokus på tre olika 

typer av förkunskaper: allmänna/textuella, kulturella/ämnesspecifika och språkliga. 

 

Allmänna eller textuella förkunskaper kan inom ramen för denna undersökning anses 

anknyta till den kunskap som den underförstådda läsaren har om skönlitteratur och 
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historiska romaner som genre. Följaktligen är det läsarens allmänna förkunskaper 

som avgör hur lätt han eller hon kan orientera sig mot den tidsliga och rumsliga 

kontext som romanen handlar om och inse att det är frågan om en historisk roman. 

Denna typ av förkunskaper kompletteras i den återberättade romanen framför allt 

med hjälp av sådan tilläggsinformation som beskriver den tidsperiod och miljö som 

behandlas i romanen. I allmänhet modifierar dessa ställen starkt romanens handling, 

stil och berättarteknik genom att mer explicit ge en bakgrund till romanens händelser 

och framhäva att händelserna utspelar sig i Helsingfors på 1900-talet. Till följd av 

detta blir romanen lättillgängligare för läsare som inte har omfattande erfarenhet av 

att läsa historiska romaner som inte handlar om aktuella och vardagliga ämnen.   

 

Kulturella eller ämnesspecifika förkunskaper kan här anses vara förknippade med 

den kulturella bakgrund och kunskap om framför allt Finlands 1900-talshistoria som 

den underförstådda läsaren har. Den tilläggsinformation som kompletterar läsarens 

kulturella förkunskaper i den återberättade romanen tjänar ofta en allmänbildande 

funktion, såsom när man har presenterat sådan information om Finlands och världens 

krigshistoria, såsom inbördeskriget, vinterkriget, fortsättningskriget och andra världs-

kriget, som inte nämnts i originalromanen. Den andra viktiga funktion som denna 

information har är att den tydliggör vissa historiska begrepps betydelseinnehåll med 

hjälp av definitioner. Den information som tillhör denna kategori kan tänkas vara 

speciellt central i en återberättad historisk roman som behandlar fenomen som kan 

vara främmande för läsaren oavsett hans eller hennes kulturella bakgrund. Denna 

information har dock även konsekvenser för den återberättade romanens potentiella 

läsekrets i och med att romanen blir lättillgängligare för de läsare som inte är födda i 

Finland eller som inte har omfattande förkunskaper om Europas historia.  

 

Med språkliga förkunskaper avses de förkunskaper som främst har att göra med den 

underförstådda läsarens språkkunskaper, och de kan handla om såväl läsarens 

ordförråd som förståelsen av större språkliga enheter och system, såsom morfologi 

och syntax. I den återberättade romanen kompletterar denna typ av information i 

synnerhet läsarens ordförråd och är förknippad med ord vars innebörd förändrats 

över tiden (kommunist, borgare, vänstern, högern) eller som inte förväntas ha en 

anknytning till läsarens vardag (nådaskott). Dessa tillägg gör romanen delvis lättill-

gängligare även för bland annat unga läsare eller läsare med svenska som andraspråk. 
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6 Sammanfattande diskussion 

I detta skriftliga arbete har jag analyserat den återberättade versionen av Kjell 

Westös Där vi en gång gått med utgångspunkt i hur den skiljer sig från original-

romanen med avseende på fokus och specificitet samt hurdana läsare den kan anses 

rikta sig till. Analysen av skillnaderna mellan de olika romanerna har genomförts i 

tre huvudsakliga faser som kompletterar varandra. I den första fasen samlade jag in 

all den historiska faktainformation som har presenterats i båda romanerna och delade 

in denna i två kategorier, omskrivningar och tillägg. I den andra fasen lades tonvikten 

på de omskrivningar och allmänna strategier som har använts i den återberättade 

romanen för att göra dess informationsinnehåll lättillgängligare. I den tredje fasen 

undersöktes i sin tur den tilläggsinformation som läsaren har försetts med i den 

återberättade romanen och vad denna berättar om romanens underförstådda läsare. 

 

I allmänhet kan konstateras att den historiska faktainformation som observerats i 

båda romanversionerna har en central ställning i deras handling och skildringssätt. 

Trots att romankaraktärerna, deras öden och förhållandena mellan dem är fiktiva, 

utspelar sig romanens händelser under de verkliga förhållanden som rådde i Finland i 

början av 1900-talet. Följaktligen beskriver romanen de fenomen och konflikter som 

kännetecknade åren som föregick och följde Finlands självständighet. På basis av de 

olika romanversionernas komparativa analys urskildes 130 omskrivningar och tillägg 

som handlar om Finlands 1900-talshistoria. De fenomen och ämnesområden som är 

mest frekventa i den återberättade romanen vad gäller totala antalet omskrivningar 

och tillägg är inbördeskriget (40), politiska ideologier på 1930-talet (20), Helsingfors 

stad (19) och arbetarrörelsen (13). En påfallande skillnad mellan romanversionerna 

är att den återberättade romanen även innehåller tilläggsinformation om Finlands och 

Europas krigshistoria, främst om första och andra världskriget (4 tillägg) och vinter- 

och fortsättningskriget (5 tillägg). Dessutom har man presenterat mycket tilläggs-

information om inbördeskriget (14 tillägg) som utgör romanens centrala konflikt. 

 

En fundamental fråga som utretts i denna undersökning är på vilket sätt man har tagit 

i beaktande de förkunskaper och färdigheter som den återberättade romanens under-

förstådda läsare kan tänkas ha och hur detta påverkar romanens språkliga form och 

informationsinnehåll. För att göra den historiska faktainformation som presenteras i 
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den återberättade romanen lättillgängligare för läsare med olika förkunskaper och 

bakgrunder har man genomgående tillämpat vissa språkliga strategier som direkt 

påverkar originalromanens specificitet och fokus i förhållande till dess återberättade 

version. De mest grundläggande skillnaderna mellan de olika romanversionerna 

berör de språkliga och kunskapsmässiga strategier som tillämpats i den återberättade 

romanen. På grund av de språkliga strategierna har originalromanens specificitet 

minskat i och med att dess komplext och kreativt språkbruk betydligt förenklats och 

händelsernas tidslinje och orsakssamband förtydligats och konkretiserats, och således 

ligger den återberättade romanens tonvikt på handlingen och händelsernas historiska 

omständigheter istället för deras språkliga skildringssätt. På motsvarande sätt har de 

kunskapsmässiga strategierna en stark inverkan på den återberättade romanens fokus 

genom att göra romanens informationsinnehåll lättillgängligare med hjälp av sam-

manfattning och historisk och kulturell förankring av de viktigaste händelserna.  

 

Skillnaderna mellan de olika romanversionerna i fråga om specificitet och fokus 

behöver problematiseras vidare för att man ska kunna dra slutsatser om den åter-

berättade romanens funktion. Att anpassa en historisk roman på 500 sidor till lättläst 

språk kräver att man betydligt begränsar och förenklar originalromanens innehåll och 

språk, och sålunda bör man fråga sig om de olika versionerna kan ha samma 

funktion. Båda romanerna är skönlitterära verk som riktar sig till personer som 

intresserar sig för exempelvis Kjell Westö, finlandssvensk litteratur och Finlands 

1900-talshistoria. En funktion som dock är uteslutande för originalromanen är dess 

unika stil och språkliga förtjänster som gått förlorade i den återberättade versionen. 

Detta är naturligtvis ett drag som kännetecknar lättläst språk, som bör vara enklare än 

standardspråk vad gäller ordförråd, satsuppbyggnad och innehåll. Att originalroma-

nens språkliga särart gått förlorad betyder emellertid att den återberättade romanen 

snarare fungerar som en källa till nya insikter i Finlands 1900-talshistoria, där 

historiska händelser och begrepp får en mer central ställning än i originalromanen. 

 

Vid sidan av de omskrivningar som observerats i den återberättade romanen har jag 

analyserat även sådan tilläggsinformation som handlar om de omständigheter som 

rådde i Finland på 1900-talet. De olika tilläggen kan anses tjäna tre huvudsakliga 

syften: de ger en bakgrund till romanens händelser, ger historisk tilläggsinformation 

för läsaren samt definierar eller förklarar olika historiska och kulturella begrepp. 
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Dessa olika syften kan anses ha en anknytning till romanens underförstådda läsare 

och i synnerhet de förkunskaper som han eller hon förväntas ha. På basis av analysen 

av de olika tilläggen har jag dragit slutsatsen att den återberättade romanen beaktar 

tre typer av läsarens förkunskaper. För det första kompletterar vissa av tilläggen 

läsarens allmänna eller textuella kunskaper och gör det således lättare för läsaren att 

inse att det är frågan om en historisk roman som delvis handlar om händelser som 

verkligen har skett. För det andra är vissa tillägg förknippade med läsarens kulturella 

eller ämnesspecifika förkunskaper och kompletterar den kunskap som läsaren har om 

Finlands krigshistoria och de förhållanden som rått i Europa på 1900-talet. För det 

tredje kompletterar några tillägg den underförstådda läsarens språkliga förkunskaper 

genom definitioner och förklaringar av vissa historiska eller kulturspecifika begrepp. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den återberättade romanen beaktar den 

underförstådda läsarens förkunskaper på flera olika nivåer, och följaktligen kan den 

tänkas vara lättillgänglig för en tämligen bred läsekrets. På grund av de språkliga och 

kunskapsmässiga strategierna och den historiska tilläggsinformationen har original-

romanens språkliga och innehållsliga komplexitet minskat och den har blivit tillgäng-

ligare för exempelvis personer som inte är födda i Finland och som har en annan 

kulturell bakgrund än de som originalromanen först och främst riktar sig till, alltså 

finländare med svenska eller finska som förstaspråk. Det kan även vara frågan om 

personer födda och bosatta i Finland som inte ännu har omfattande förkunskaper om 

Finlands historia, såsom barn och ungdomar. De olika språkliga strategierna, såsom 

ett enklare språk och förklaringar av olika begrepp gör romanen lättillgängligare för 

exempelvis personer med annat förstaspråk än svenska eller med lässvårigheter.  

 

Analysmetoderna i denna undersökning har varit främst kvalitativa, och syftet har 

varit att analysera en återberättad historisk roman inom ramen för kognitiv gram-

matik. Sålunda är de slutsatser som dragits på basis av analysen i viss mån beroende 

av mina egna tolkningar både vad gäller de teoretiska begreppens och romanernas 

innehåll. Metoderna och den teoretiska referensramen har dock varit i stort sett ända-

målsenliga och lyckats på ett konsekvent sätt fånga det viktigaste i materialet: att en 

återberättad romans lättillgänglighet befrämjas på alla språkliga nivåer och att den 

underförstådda läsarens förkunskaper är ett relevant forskningsämne och ska beaktas 

vid anpassningen av en text till lättläst språk, som har en bred och varierad läsekrets.
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