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Sammanfattning  

De böcker vi kallar ”klassiker” är de verk som aldrig går ur tiden då de är välskrivna, tar upp ett 
ämne som ständigt är aktuellt eller har en speciell gripande berättelse att förmedla (Thorén, 2009). 
Dessa klassiska verk finns idag både som tryckta böcker samt e-böcker då det blir allt vanligare att 
läsa böcker på nätet (Svt, 2009). I detta arbete undersöks formgivarens arbetsprocess vid design av 
bokomslag för klassiska litterära verk för tryckta böcker samt e-böcker. För att undersöka detta delas 
problemet upp i fem frågeställningar. Dessa frågeställningar behandlar följande områden; 
information och riktlinjer från bokförlaget för formgivaren att förhålla sig till, formgivarens idé- och 
inspirationsprocess, formgivarens olika faser i arbetsprocessen, formgivarens beslut angående 
bokomslagets visuella element samt betydelsen av originalomslag och tidsepok då det klassiska 
litterära verket gavs ut.  

Den teoretiska bakgrunden redovisar bokomslagets syfte och funktion, kategorisering av bokomslag, 
färglära, bilder och semiotik, typografi, designstrategier, designarbete samt kreativitet och 
idéskapande. Den teoretiska bakgrunden ska ge läsaren förförståelse för den fortsatta 
undersökningen. Formgivarens arbetsprocess undersöks genom en kvalitativ metod där åtta 
formgivare intervjuas. Intervjuerna sker via mail eller telefon, beroende på formgivarens önskemål 
för att på det sättet få ett stort urval av respondenter. Intervjufrågorna är öppna och formulerade på 
ett sätt som kräver svar av längre resonemang. Formgivarnas svar redovisas var för sig utefter 
frågeställningarna. En kodning av respondenterna svar med utgångspunkt i ”The grounded theory” 
presenteras därefter i en tabell. En sammanfattning av formgivarnas svar utifrån studiens 
frågeställningar redovisas sedan och därefter diskuteras resultatet utifrån den insamlade teorin i en 
analys och resultatdiskussion. Slutligen presenteras studiens slutsats. 

Undersökningen visar att arbetsprocessen består av tre delar där formgivare i den första delen av 
arbetsprocessen gör research om bokens innehåll, författare samt i många fall tidsepok då verket 
gavs ut. I den andra delen av arbetsprocessen sker formgivningen i en designprocess där beslut tas 
kring bild, färg och typografi. Bild- och färgval är ofta baserade på bokens innehåll och bildvalet kan 
även ske utifrån tidsepoken då det klassiska verket gavs ut. Originalomslaget har för många 
formgivare ingen betydelse för återutgivningen. I val av typografin kan känslan för tidsepoken ges, 
bokens innehåll speglas eller så önskar formgivaren använda typografi som använder nya 
uttryckssätt samt väcker uppmärksamhet. I arbetsprocessen sista del presenteras formgivningen för 
bokförlag. 



Abstract 

Classic books are literary works that are timeless because the books are well- written, address a topic 
that is constantly relevant or because of  the special story the books convey (Thorén, 2009). These 
classical works are usually available both as printed books and e-books, as it becomes more common 
to read books online (Svt, 2009). This study investigates the designer's working process with 
designing book covers of  classical literary works for printed books and e-books. To be able to 
investigate this question the problem is divided into five issues. These issues address the following 
areas: information and guidelines from the publisher company for the designer to relate to, the 
designer's idea and inspiration process, the designer's different phases in the work process, the 
designer's decision regarding the visual elements of  the book cover and the significance of  the 
original cover and time when the classical literary work first was published. 

The theoretical background presents the book cover's purpose and function, categorization of  book 
covers, color schemes, pictures and semiotics, typography, design strategies, design work as well as 
creativity and idea creation. The theoretical background gives the reader the necessary knowledge 
for the investigation. The designer's working process is investigated through a qualitative method 
where eight designers are interviewed. The interviews are made by mail or telephone, to get a large 
selection of  respondents. The interview questions are open and formulated in a way that requires 
answers for longer reasoning. The designers responses are presented separately for each question. A 
coding of  the respondents responses has been made based on "The grounded theory". A summary 
of  the designers responses based on the study's questions is then given. In the analysis and outcome 
discussion the results are discussed based on the theory. Finally, the study's conclusion is presented. 

The survey shows that the work process consists of  three parts where the designer in the first part do 
research about the book's content, author and sometimes the specific time when the work was 
published. In the second part of  the work process the designer takes decisions about color, 
typography and image. Image and color choices are often based on the content of  the book and the 
image selection can also be based on the time when the classic work was published. The original 
cover has no significance for re-publishing for many designers. The designer's choice of  typography 
is made to either follow the original time period, reflect the content of  the book or to create new 
expressions and draw attention. In the last part of  the work process, the cover design is presented to 
the book publishing company. 



Förord  

Tack till de formgivare som tog sig tid att ställa upp för en intervju, utan er hade undersökningen 
inte varit möjlig att genomföra. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ett bokomslag spelar en viktig roll för hur en bok tas emot då det är det första läsaren möts av. 
Bokomslaget blir därmed avgörande för bokens försäljning och ska inte endast väcka intresse och 
uppmärksamhet i bokhandeln utan även i andra sammanhang. Formgivare som är inriktade på 
bokomslag måste därför kunna tillgodogöra sig bokens innehåll för att sedan överföra detta till ett 
passande typografiskt och bildmässigt arrangemang. (Bergström, 2012). 

I början av 1900- talet skapades de första designade bokomslagen, på grund av den ökade 
konkurrensen i försäljningen av böcker, uppfattningen var nu att det var bokens omslag som sålde 
boken. Innan dess var bokomslagets främsta funktion att skydda bokens sidor från bokens bindning 
samt bevara boken i gott skick innan försäljning. Bokomslaget bestod då endast av en kort 
sammanfattning av bokens innehåll placerat på bokens baksida och bilder användes endast för 
specifika böcker, som exempelvis barnböcker (Powers, 2011). 

Då bokomslagen började att designas inkluderades även konstnärer i bokomslags processen för att 
skapa särskiljande bokomslag. Under 1920- talet så utvecklades reklambranschen allt mer och 
produkter började särskiljas från varandra i form av varumärken och förpackningar. Bokredaktörer 
ville då skapa varumärkesidentitet även för böcker. Olika genrer av böcker började därför formges 
på olika sätt. Under denna tid började även bilder användas allt mer på bokomslag och det fanns 
större möjlighet att trycka i färg (Powers, 2001). Det var först under 60- talet som omslagen började 
att signeras, innan dess gjordes detta endast om formgivningen var gjord av någon känd konstnär 
menar Ilse- Marie Berglin, ansvarig för Bonniers klassikerserie (Albert Bonniers Förlag, 2017). 

Idag då vi lever i en värld där internet har en central roll i våra liv så är det även vanligt att läsa 
böcker på nätet i form av e-böcker. Att satsa på digitalisering av böcker är något som Albert 
Bonniers Förlag har gjort i ett projekt som de kallar ”5000-projektet”. I detta projekt tillgängliggörs 
flertalet författarskap i digital form och e-böckerna får då nya omslag (Albert Bonniers Förlag, 2017). 

De böcker vi kallar ”klassiker” är de som aldrig går ur tiden vilket beror på att de är välskrivna, tar 
upp ett ämne som ständigt är aktuellt eller har en speciell gripande berättelse att förmedla (Thorén, 
2009). Anders Cullhed, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 
beskriver en klassiker enligt följande ”En klassiker har förmågan att tala till människor utöver det egna nuet 

eller tiden- och den måste kunna säga något i samtiden. För att fortsätta att vara en klassiker så måste den kunna tala 

vidare till kommande generationer” (Thorén, 2009). Nya upplagor av klassiska skönlitterära verk är idag 
vanligt förekommande. Då de nya upplagorna släpps så har bokens omslag formgivits på nytt. 
Dahlman (2017) menar att det är omslagen som gör klassikern och formgivningen av bokomslaget 
sker med en väl genomtänkt design.  

Det är av stort intresse att undersöka hur formgivarens arbetsprocessen ser ut vid en design av 
bokomslag för klassiska litterära verk då det är ett område som det inte har forskats så mycket på 
tidigare. Framför allt saknas forskning av hur arbetsprocessen ser ut vid en design av klassiska 
litterära verk. Undersökningen kan vara av stort värde för yrkesverksamma formgivare, för att 
inspireras av andra formgivares arbetsprocess. Det kan även vara intressant för personer studerande 
design, för att på det sättet underlätta deras egna framtida arbetsprocess vid design av en 
återutgivning för ett klassiskt litterärt verk.  
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Detta kandidatarbetet ska genom en kvalitativ metod genomföra intervjuer med formgivare som 
arbetar med att formge bokomslag för klassiska verk.  

Intervjuerna ska belysa formgivarens val av bokens visuella element så som bild, färg och typografi. 
Vidare undersöks påverkan av originalomslag och tidsepok samt eventuella riktlinjer formgivaren 
har att förhålla sig till. Formgivarens idé och inspirationsprocess kommer även att undersökas samt 
arbetsprocessens olika faser. Intervjufrågorna har som syfte att ge en vidare förståelse för hur 
arbetsprocessen ser ut för en formgivare som designar bokomslag för klassiska verk. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur formgivares arbetsprocess ser ut vid design av bokomslag för klassiska 
litterära verk. Detta syfte ska besvaras genom följande frågeställningar: 

- Vilken information och vilka riktlinjer från bokförlaget förhåller sig formgivaren till vid design av 
bokomslag för klassiska litterära verk? 
- Hur beskriver formgivare sin idé- och inspirationsprocess till design av bokomslag för klassiska 
litterära verk? 
- Hur beskriver formgivare arbetsprocessens olika faser vid design av bokomslag för klassiska 
litterära verk? 
- Vilka beslut anser formgivaren vara viktiga i val av bild, färg samt typografi till bokomslag för 
klassiska litterära verk? 
- Hur beskriver formgivaren betydelsen av originalomslagets formgivning samt tidsepok då verket 
gavs ut för design av bokomslag för klassiska litterära verk? 

1.3 Avgränsningar  

I detta arbete undersöks formgivares arbetsprocess med bokomslag för klassiska litterära verk. 
Arbetet avgränsas till svenska klassiska litterära verk. Ingen skillnad kommer att göras på inbundna 
böcker respektive pocketböcker samt fysiska böcker och e-böcker. Det är formgivarens synvinkel som 
undersöks och därav ingår inga bokförlag eller författare i undersökningen. Endast designbesluten i 
arbetsprocessen med bokens omslag kommer undersökas och därmed inte inlagans utformning eller 
bearbetning av text. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 presenteras den kvalitativa metod som har använts vid genomförandet av intervjuerna 
med formgivarna. Förutom intervjuernas genomförande beskrivs analysens holistiska perspektiv 
samt ”The grounded theory” som analysen av undersökningen sker utifrån. Kapitel 3 består av den 
teoretiska bakgrunden. Den teoretiska bakgrunden behandlar bokomslagets syfte och funktion, 
kategorisering av bokomslag, bokomslagets visuella element, designstrategier, designarbete, 
kreativitet och idéskapande samt formgivarens roll i arbetsprocessen med att ta fram ett bokomslag. 
I kapitel 4 redovisas undersökningens resultat utifrån den insamlade informationen från de åtta 
formgivare som intervjuades för studien, utifrån studiens frågeställningar. Formgivarnas svar 
redovisas var för sig och är en sammanställning från frågorna som ställdes under intervjuerna. 
Formgivarnas svar redovisas även i en tabell där en kodningen av arbetsprocessens olika steg har 
gjorts med utgångspunkt i ”The grounded theory”. Därefter ges en sammanfattning av 
formgivarnas svar utifrån studiens frågeställningar. Kapitel 5 består av analys och resultatdiskussion 
utifrån den teoretiska bakgrunden. Avslutningsvis presenteras slutsats och förslag till fortsatt arbete i 
kapitel 6. Därefter redovisas referenslista. Kontaktmailet som skickades ut till formgivarna finns 
presenterat i bilaga 1 och intervjuguiden som användes vid intervjun i bilaga 2.  
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ ansats valdes för att få kunskap om hur formgivarens arbetsprocessen ser ut vid design 
av klassiska verk. Detta innebär att forskaren sätter sig i in i den undersöktes situation och ser 
världen utifrån individens perspektiv. I en kvalitativ metod finns det en närhet till det som ska 
studeras (Magne Holme et al., 1997). En kvalitativ metod användes eftersom datainsamlingen 
bestod av intervjuer. Det är då deltagarnas uppfattning som är av intresse och därmed fokus för 
undersökningen (Creswell, 2009). 
 

Åtta formgivare besvarade ett visst antal intervjufrågor som berörde deras arbetsprocessen vid 
design av bokomslag för klassiska litterära verk. För att skapa en fullständig uppfattning av den 
företeelse som undersöks växlade forskaren mellan ett inre och ett yttre perspektiv, det vill säga 
mellan att förstå och förklara ett fenomen. Resultatet samt forskningsprocessen i en kvalitativ metod 
sker i interaktion mellan teori och empiri samt mellan forskare och undersökningspersoner (Magne 
Holme et al., 1997).   

En kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ då det är individens upplevelser av arbetsprocessen 
som är av intresse, vilket är information som inte kan kvantifieras på samma sätt som ”hårddata” 
som undersöks med hjälp av en kvantitativ metod (Starrin, Svensson, 1994). Den kvalitativa 
metoden användes då undersökningen har som syfte att redovisa olika perspektiv samt identifiera 
olika faktorer som påverkar en situation. Detta för att därmed visualisera en större framträdande 
bild av formgivarens arbetsprocess (Creswell, 2009).  

2.2 Förstudie  

2.2.1 Urval av intervjupersoner  

Inledningsvis genomfördes en internetundersökning för att ta reda på vilka formgivare som har 
designat bokomslag för klassiska litterära verk. De som sedan valdes ut och kontaktades för en 
intervju var personer som ansågs passa för studiens syfte det, vill säga har formgivit svenska klassiska 
litterära verk, antingen i tryckt eller digital form. Urvalet av intervjupersoner var målstyrt då de 
valdes ut med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som tidigare formulerats (Bryman, 2008). De 
flesta formgivare som kontaktas för en intervju har formgivit böcker för Albert Bonniers 
klassikerserie då formgivare på andra bokförlag var få.  

2.2.2 Val av intervjufrågor  

Utifrån frågeställningarna utformades intervjufrågor som hade syftet att undersöka formgivarens 
arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk. Dessa frågor hade avsikten att 
undersöka formgivarens tankar kring beslut av bokomslagets visuella element dvs. bild, färg och 
typografi. Även eventuella riktlinjer och information från bokförlaget för formgivaren att förhålla sig 
till undersöktes samt påverkan av bokens originalomslag och tidsepok då det klassiska litterära verket 
gavs ut samt formgivarens idé och inspirationsprocess. Intervjufrågorna var strukturerade och 
samtliga respondenter fick besvara samma frågor via mail eller via telefon. Intervjufrågorna var 
öppna och respondenten förväntades svara med en längre formulering. Det är respondentens 
personliga uppfattning som är av stor vikt och därför önskades utvecklande svar utifrån 
formgivarens personliga åsikter och erfarenheter. Intervjuerna var strukturerade och frågorna 
grupperade utefter olika frågeområden vilket Lantz förespråkar (1993). 
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Då en intervju genomförs online, dvs. via mail, är det av vikt att frågorna är formulerade så att de är 
lätta att förstå samt inte riskerar att misstolkas. Intervjuaren kan via mail, inte på samma sätt föra ett 
samtal, hjälpa eller förklara oklarheter som vid en intervju via telefon eller vid en direkt intervju. 
Den intervjuade personens svar är istället beroende på frågans exakta formulering (Bryman, 2008). 
För att undvika oklarheter kring frågorna så var intervjufrågorna väl genomtänkta samt granskade 
av ytterligare en person innan de skickades ut för en testintervju. Vid denna testintervju undersöktes 
framför allt förståelsen av frågorna utefter hur respondentens svarade. Respondenten uppmanades 
även att återkoppla om någon fråga uppfattades som svår att förstå. Därefter genomfördes 
intervjuerna med de tilltänkta formgivarna. 

2.2.3 Testintervju  

En testintervju genomfördes under förstudien. Denna testintervju undersökte hur arbetsprocessen 
ser ut för en formgivare som arbetar med design av bokomslag för klassiska litterära verk. 
Respondenten som valdes ut är formgivare på ett bokförlag som arbetar med att formge klassiska 
litterära verk. Att intervjupersonen för testintervjun tillhör samma kategori av yrkespersoner som 
sedan kommer att ingå i undersökningen är nämligen av stor vikt. Testintervjuns syfte var att 
undersöka hur väl intervjufrågorna fungerade utifrån studiens syfte vilket Lantz (1993) menar kan 
undersökas vid en testintervju. 
 

Testintervjun var av kvalitativ karaktär och genomfördes i likhet med hur vissa av intervjuerna skulle 
komma att ske, via mail. Testintervjun genomfördes via mail och inte via telefon eftersom det vid en 
mailintervju ansågs kunna uppkomma mer problem än vid en telefonintervju. En mailintervju 
ansågs därmed vara av ett större behov av granskning inför kommande intervjuer för att undvika 
eventuella problem. Frågorna kategoriserades utefter olika ämnesområden (se bilaga 2). Frågorna är 
baserade utifrån arbetets frågeställningar (se 1.2). Utefter testintervjun reviderades intervjuguiden i 
viss utsträckning. 

2.2.4  Litteraturstudier 

Under förstudiens genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien har som syfte att ge relevant 
information kring bokomslagets syfte och funktion samt vilken kategorisering av bokomslag som 
gjorts från tidigare forskning. Även grundläggande information om bokomslagets visuella element så 
som bild, färg och typografi undersöktes. Litteraturstudien berör även formgivarens arbetsprocess 
med bokomslag för nyutgåvor från tidigare forskning samt vanligt förekommande processer och 
strategier i designarbete. Teori om kreativitet och idéskapande undersöktes även. De olika 
ämnesområden anses vara relevanta för studien då det är ämnesområden som är nära kopplat till 
formgivarens arbetsprocess med design av bokomslag för klassiska litterära verk. 

2.3 Genomförande av intervjuer  

Primärdatan samlades in genom kvalitativa intervjuer med formgivare som har arbetat med design 
av klassiska verk för fysiska böcker samt e-böcker. Intervjuerna som genomfördes är 
respondentintervjuer vilket innebär att intervjun sker med de som själva är delaktiga i den företeelse 
som studeras (Magne Holme et al., 1997).  

Intervjuerna genomfördes via mail eller via telefon eftersom ett stort urval av respondenter 
efterfrågades. Att genomföra intervjuerna via mail eller telefon ansågs därför vara mest lämpligt på 
grund av tidsaspekten vilket även Bryman (2008) understryker är viktigt att ta i beaktning. 
Respondenterna fick välja om intervjun skulle ske via telefon eller via mail för att öka chanserna till 
att fler formgivare skulle kunna tänka sig att bli intervjuade och på det sättet få ett större urval av 
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respondenter. Både telefonintervjuerna och de intervjuer som genomfördes online, via mail använde 
samma struktur och mall. Detta då en intervju bör ha en viss struktur då intervjuaren är ute efter 
specifik information (Bell, 2000). Intervjuerna som genomfördes via mail använde så kallade 
asynkrona metoder, vilket innebär att metoden inte sker i realtid och responsen från 
undersökningspersonen kan besvaras vid en senare tidpunkt (Bryman, 2008). Frågorna var öppna 
för att respondenten på det sättet skulle ge utvecklande svar. Svarspersonen hade viss frihet inom de 
gränser som strukturen för intervjun utgör vid telefonintervjuerna. Det innebär att utrymme gavs 
för respondenterna att diskutera kring de frågor som ställs och respondenterna har på det sättet 
chans att påverka samtalets utveckling. Detta var dock inte lika lätt för respondenterna att göra vid 
mailintervjuerna. 

2.3.1 Etik vid behandling av data från intervjuer  

Vid förfrågan om delaktighet i intervju så beskrevs undersökningens syfte samt att intervjun 
genomfördes för en kandidatuppsats vid Linköpings universitet. Att informera om förutsättningarna 
för en intervjun är en viktig aspekt för att intervjusituationen ska fungera enligt Magne Holme 
(1997) eftersom respondenterna på det sättet bygger upp en tillit till intervjuaren. Även 
samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, togs i 
beaktning (Bryman, 2008). Respondenterna fick även möjlighet att godkänna intervjun så att 
respondenternas svar överensstämde med det som de önskade uttrycka. Respondenterna fick även 
information om att det fanns möjlighet till anonymitet. Även nyttjandekravet underströks då 
respondenterna informerades om att inspelningen av intervjuerna endast sker för 
forskningsändamålets syfte (Bryman, 2008). 

2.3.2 Inspelning och transkribering  

Telefonintervjuerna spelades in för att intervjuaren på det sättet skulle ha möjlighet till att vara 
uppmärksam på det som uttrycktes under intervjun. Bryman (2008) menar att intervjuaren genom 
att spela in intervjun får större möjlighet till att följa upp intressanta synpunkter då intervjuaren inte 
riskerar att blir distraherad av att föra anteckningar. Endast kortare anteckningar noterades därför 
under intervjun för att minska risken att information skulle gå förlorad på grund av eventuella 
tekniska problem eller liknande. Telefonintervjuerna transkriberades efter inspelning för att bevara 
intervjupersonernas exakta formuleringar och uttryckssätt (Bryman, 2008). Transkribering 
underlättar även analysen av vad intervjupersonerna sagt och forskaren kan genom transkriberingen 
gå igenom intervjupersonernas svar flertalet gånger (Bryman, 2008). De flesta intervjuerna med 
formgivarna varade i 20 minuter men det förekom även en intervju som varade i cirka en timme. 
Vid den intervjun transkriberades det material som ansågs vara givande för undersökningen, vilket 
Bryman (2008) redogör för är möjligt då en stor mängd material har insamlats, där allt material inte 
anses vara av stor vikt för undersökningen. I detta fall avlyssnades intervjun ett flertal gånger för att 
säkerställa att inget av betydelse för undersökningen gått förlorat vilket Bryman (2008) menar är 
viktigt i situationer likt denna. De delar av intervjun som sedan ansågs vara viktiga och relevanta för 
studiens syfte transkriberades därefter i enighet med det Bryman (2008) menar. 

2.4 Analysens genomförande  

Analysen antar ett holistiskt perspektiv vilket innebär att forskare med hjälp av kvalitativa metoder 
försöker utveckla en komplex bild av det som undersöks. Detta innebär att forskaren tittar på 
problemet utifrån ett flertal olika perspektiv, identifierar olika faktorer som är involverade i en 
situation för att sedan försöka måla upp en större framträdande bild (Creswell, 2009).  
Analysen har sin utgångspunkt i ”The grounded theory” som bygger på en systematisk insamling av 
empirisk data (Magne Holme et al., 1996). De empiriska resultaten dvs. resultaten från formgivarnas 
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svar fungerar då som grund för en teoretisk uppfattning som har nära koppling till den företeelse 
som studeras enligt Magne Holme et al. (1996). Detta genom att likheter och skillnader i 
formgivarnas svar undersöks samt att intervjuns olika delar ger en större bild av formgivarens 
arbetsprocess. Denna teori är en datainsamlingsmetod där datainsamling och kodning sker 
parallellt. Data jämför händelser med varandra för att därmed se vad vad de har gemensamt och 
bildar då en kategori (Starrin, 1996).  

2.5 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod som används i studien kan vara användbar för att intervjuaren ska ha möjlighet 
att sätta sig i den undersöktes situation och se världen utifrån respondentens perspektiv. I en 
kvalitativ metod är närheten till den personen som ska intervjuas viktig (Bell, 1999). Att befinna sig i 
formgivarnas arbetsmiljö samt att genomföra direkta intervjuer ansikte mot ansikte hade varit att 
föredra vilket Creswell (2009) menar kan vara fördelaktigt. Vid en direkt intervju har intervjuaren 
möjlighet att reagera på ansiktsuttryck som exempelvis undran eller osäkerhet. På det sättet kan 
eventuella frågor tydliggöras och förklaras (Bryman, 2008). Detta är inte möjligt vid 
telefonintervjuer eller mailintervjuer och innebär därmed vissa begränsningar då en del av denna 
närhet går förlorad (Bell, 1999). Utifrån givna tidsramar för examensarbetet samt utefter vad som 
anses vara det bästa sättet för att ha möjlighet att intervjua ett relativt stort antal personer beslutades 
det att intervjuerna skulle ske via mail eller telefon, beroende på vad formgivarna föredrog. Detta för 
att få ett relativt stort antal formgivare att vilja ställa upp på en intervju, vilket resulterade i fyra 
mailintervjuer samt fyra telefonintervjuer.  
 

Materialet som insamlades från telefonintervjuerna var i många fall rikligare än materialet från 
mailintervjuerna. Detta kan bero på att ytterligare förklaringar kan ges till respondenten under en 
telefonintervju samt att svaren kan utvecklas och bli mer djupgående då intervjusituationen har 
likheter med ett vanligt samtal. Formgivaren kan då prata mer fritt och är inte begränsad till att ge 
exakta formulerade svar. Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor samt på det sättet få 
respondenterna att utveckla sina svar ytterligare. Detta visar på en brist med mailintervjuerna, trots 
att intervjufrågorna var öppna och formulerade på ett sätt som ansågs kräva utvecklande svar. 

Telefonintervjuer har vissa fördelar gentemot direkta intervjuer som sker ansikte mot ansikte. 
Fördelarna är exempelvis att respondenten vid direkta intervjuer kan påverkas av intervjuaren. 
Detta kan bidra till att respondententen svarar på ett sätt som individen tror intervjuaren uppskattar. 
En telefonintervju som däremot innebär en viss distans bidrar till att respondenten inte påverkas av 
intervjuaren på samma sätt (Bryman, 2008). 

Enligt Bell (1999) ska frågor formuleras på ett tillräckligt specifikt sätt för att vara säker på att det 
betyder i stor sätt samma sak för alla svarspersoner. Detta är viktigt för att undvika oklarheter och 
förvirring. Det är då av stor vikt att dessa frågor inte är ledande, vilket kan eftersträvas genom att 
inte använda känsloladdade ord samt värderande frågor (Bell, 1999). Under testintervjun 
undersöktes detta vilket ansågs fungera bra då respondenten förstod intervjufrågorna samt svarade 
med ett längre resonemang.  

För att få en mer allmängiltig bild av formgivarens arbetsprocess skulle fler formgivare ha kunnat 
intervjuats. Detta var önskvärt men inte möjligt då formgivarna som har formgivit klassiska verk är 
relativt begränsade till antalet. Ytterligare fyra formgivare var tilltänkta för en intervju men hade på 
grund av tidsbrist sedan inte möjlighet att besvara dessa frågor, via mail samt telefon. Två 
formgivare hade svårt att hitta en tid som passade för en telefonintervju samt två formgivare ansåg 
att intervjufrågorna krävde för utvecklande svar för att ha tid och möjlighet att besvara dessa. Detta 
upptäcktes då de fick intervjufrågorna skickade till sig efter att de tackat ja till att bli intervjuade.  
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Detta resulterade i att fler personer inte kontaktades för förfrågan om intervju, då antalet 
respondenter ansågs vara tillräckligt. Detta bortfall ansågs dock inte ha stor betydelse för studiens 
resultat, då antalet intervjuer trots det ansågs tillräckligt. För att undvika detta i framtida 
intervjusituationer kunde en tidsangivelse för mailintervjun ha givits i mailet som skickades ut. 
Tidsangivelsen kunde då ha varit baserat på hur lång tid testintervjun tog. Ytterligare beskrivning av 
intervjun kunde även ha givits i form av information att frågorna var öppna och att de flesta frågor 
krävde relativt utvecklande svar. På det sättet kunde information ges om vilka formgivare som hade 
möjlighet att delta utifrån dessa premisser.   

Flertalet av respondenterna jobbade som formgivare på Albert Bonniers bokförlag, detta då Bonnier 
har en ”klassikergenre”. Ett omfattande projekt har även genomförts på Bonniers digitala avdelning 
som kallas ”5000- projektet”, där digitalisering av äldre titlar har skett till e-böcker (Albert Bonniers 
Förlag, 2017). Då detta är ett projekt som låg nära i tid så ansågs det vara av intresse för denna 
undersökning. Det kan dock ses som en brist i frågor som rör information och riktlinjer från 
bokförlaget eftersom respondenternas svar på detta kan visa på likheter då de utgår från samma 
bokförlag. Svaren från de formgivares som har formgivit klassiska verk för andra bokförlag skiljde sig 
dock inte från dessa vilket därmed stärker att svaren på dessa frågor ändå kan ge en bild av hur 
informationen och riktlinjerna ser ut för formgivarna. Intervjuguidens övriga frågor visar dock inte 
samma brist. Detta då dessa frågor var mer individuella för formgivarens unika arbetsprocess.  

I intervjufrågorna i intervjuguiden benämndes återutgivningen som en ”redesign”. Det 
formulerades sedan om och i uppsatsen benämns formgivningen istället som en ”återutgivning”. 
Detta eftersom begreppet ”redesign” kan anses missvisande då originalomslaget inte ligger som 
utgångspunkt för den nya formgivningen, vilket tydligt framkom i intervjuerna. Det kan ha påverkat 
formgivarna i att tänka mer på bokens originalomslag och dess betydelse för formgivningen än vad 
de skulle ha gjort om det istället benämndes som ”återutgivning”. Det är därför något som bör tas i 
beaktning av läsaren. De flesta formgivare menar dock att originalomslaget inte har någon betydelse 
för formgivningen, detta styrker dock att formgivarna svarade utefter hur de upplevde 
formgivningen av de klassiska verken och inte blev så påverkade av benämningen ”redesign” som 
kan anses missvisande.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Bokomslagets syfte och funktion 

Ett bokomslag måste lyckas nå sin målgrupp för att inte försvinna in i mängden och bokomslaget 
spelar därmed en avgörande roll för hur väl boken tas emot. Bokomslaget är det första läsaren möts 
av och det är därför viktigt att det lyckas locka läsaren med sin visuella identitet (Yamphell, 2005). 
Bokomslaget fungerar som bokens ansikte utåt och ska spegla bokens innehåll, utstrålning och 
karaktär (Landerholm, 2006).  

Ett bokomslags ”grabability” dvs. bokomslagets förmåga att fånga konsumentens intresse, är det 
som avgör om en bok lyckas sticka ut i mängden och fånga köparens uppmärksamhet till att välja 
just den (Yamphell, 2015). Genette (1997) liknar bokomslaget vid en tröskel till ett hus där läsaren 
vid tröskeln har valet att antingen stiga in eller gå därifrån. Genette (1997) menar även att det är de 
olika delarna kring en text som skapar boken, vilka benämns som bokens ”paratext”. En boks 
paratext förändras kontinuerligt beroende på tid, kultur, genre, författare och utgåva (Genette, 
1997).  

3.2 Kategorisering av bokomslag 

För att undersöka ett bokomslags ”grabability” delar Berntsson et al. (2015) in bokomslag i olika 
kategorier. Dessa kategorier är ”Fokus på författare”, ”Fokus på titel”, ”Beskrivande bokomslag” 
samt ”Abstrakt och estetiskt tilltalande bokomslag”. Ett bokomslag kan passa in flera kategorier 
(Berntsson et al., 2015). Den största representerade grupperingen i denna undersökning är 
bokomslag med ”Fokus på författare” (Berntsson et. al, 2015). På dessa bokomslag har 
författarnamnet fått en viktig placering och ses som det viktigaste elementet för bokens försäljning. 
Författarens namn är vanligt förekommande på bokomslag samt ses ofta som ett nödvändigt 
element. Författarens namn kan vara i varierande storleksgrad beroende på författarens anseende 
(Berntsson et. al, 2015). Genette (1997) menar att ju mer välkänd författaren är desto större plats får 
författarens namn på omslaget. 

På de böcker som kategoriserades som ”Abstrakt och estetiskt tilltalande” kan inte bokens handling 
utläsas och det finns inte heller någon tydlig koppling mellan bokens titel samt omslagets motiv. 
Varken titel eller författare har någon central placering på omslaget. (Berntsson et al., 2015). I 
kategorin ”Böcker med fokus på titeln” ingår böcker där författaren är mindre känd och titeln står i 
ett större teckensnitt än författarnamnet samt är ofta centrerat. Detta är enligt Berntsson et al. 
(2015) böcker som efter en filmatisering exempelvis försökte skapa ”grabability” med hjälp av 
filmens popularitet. Bokomslag inom kategoriseringen ”Beskrivande omslag” ger en indikation på 
bokens innehåll, det är då främst motivet på omslaget som ska väcka intresse (Berntsson et. al, 
2015). Berntsson et al. (2015) menar att det finns ett antal kriterier som har visat sig vara av stor vikt 
för att en bok ska lyckas skapa ”grabability” och dessa är att konsumenten snabbt ska kunna utläsa 
vilken genre boken tillhör, att omslaget lyckas ge insikt i vad boken handlar om samt att omslaget 
skapar känslor. 

En annan kategori av bokomslag är om bokomslaget består av fotografi, illustration eller typografi 
(Söderkvist, 2013). Söderkvist (2013) menar då att det spelar mindre roll för ett bokomslags 
kommunikationsförmåga vilken av dessa tre kategorier ett omslag består av. Det som är av betydelse 
är istället stilen på den valda typen. Olika omslagstyper kan därmed vara mer eller mindre lämpliga 
för olika böckers innehåll (Söderkvist, 2013). 
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3.3 Ett bokomslags visuella element  

3.3.1 Bild 

Hur en bild tolkas beror på den kontext där bilden har skapats samt den kontext den tas emot i. 
Dessa olika kontexter kan beskrivas utifrån ett sändarkontext samt en mottagarkontext. Tidsandan 
kan då förklara, förstärka, påverka samt förvandla upplevelser och tolkningar av ett fotografi. En 
bildbeställare kan välja att gå i takt eller otakt med tidsandan (Bergström, 2012). 

En bild väljs utifrån beställarens intentionsperpspektiv. Målen för bildvalen är att undersöka vad 
beställaren önskar att bilden ska uträtta, vem beställaren önskar nå samt hur det ska ske (Bergström, 
2012). Bilder uppträder oftast i en viss kontext, exempelvis i kombination med text. Filosofen, 
matematikern och forskaren Charles Peirce (1838- 1914) delade in tecken i tre olika typer som visar 
på relationen mellan tecknet och objektet vilka är ikon, index och symbol. Ikonen är en 
representation av objektet. Index syftar på den direkta kopplingen mellan tecknet och objektet 
medan symbolen indikerar att det inte är någon koppling mellan tecknet och objektet utan det är 
istället en social överenskommelse mellan människor att en symbol står för det den gör utifrån dess 
kultur. (Hansson et al., 2006). 

Att upptäcka historiska, kulturella och sociala betydelser i en bild sker ofta omedvetet. En del av 
information vi använder för att avläsa bilder beror på hur vi upplever värdet av bilden i en större 
kulturell kontext (Sturken et al., 2001). En bilds värde uppkommer beroende på den sociala 
kontexten och saknar värde i sig själv. En bilds betydelse återfinns därför i hur en person upplever 
bilden samt  beroende på den kontext som bilden syns i. En bild talar därför till en specifik 
betraktare då betraktaren känner igen sig själv i den kulturella kontexten eller i den målgrupp som 
bilden riktar sig till. Individer läser även in egna upplevelser och associationer i en bild eller upplever 
en bild på olika sätt på grund av dess kontext enligt Sturken et al. (2001). 

3.3.2 Färg 

Albers (1963) menar att färg är det mest relativa mediet i konsten samt att färgskillnader 
uppkommer på grund av färgton och ljushet. Natur Colour System (NCS) är en svensk standard för 
färgbeteckningar och bygger på den visuella upplevelsen av färg.  Detta innebär att den uppfattade 
färgen hos en yta kan variera mellan betraktningssituation samt mellan individer. Färg kan därmed 
endast beskrivas och kategoriseras genom uppmärksamt betraktande. Den nominella färgen syftar 
på den uppfattade färgen hos ett föremål i en standardsituation där det finns preciserade och exakta 
krav på belysning, betraktningsavstånd och omgivande färger. Bedömningen av ett antal 
observatörer har då vägts ihop till ett medeltal och det är från dessa färger som NCS färgprover 
utgår (Fridell Anter Karin, 2011). 

Färgerna gul, röd, blå, grön, svart och vit är hörnstenar för alla normalseende personers uppfattning 
av färger. Alla färger vi kan se beskrivs som en jämförelse mellan dessa elementärfärger. Med 
”kulörton” menas den specifika färgens likhet med de kulöra elementärfärgerna. Nyans används 
utifrån NCS som den relativa likheten till vitt och svart enligt Fridell Anter (2011). 

En färg kan även vara funktionell vilket betyder att en färg stödjer och förbättrar en produkts fysiska 
och kommunikativa funktioner. Den funktionella färgen är en viktig del för en effektiv visuell 
kommunikation och kan användas för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 
pedagogisera (Bergström, 2012). Bergström (2012) talar även om olika typer av 
färgsammanställningar dvs. viskande, talande eller skrikande färger. I dessa färgval spelar kontexten 
en viktig roll. Om färgerna bildar en harmonisk enhet genom att de går ton i ton så viskar färgerna 
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till varandra, medan om man väljer färger som står i stor kontrast till varandra så talar de istället till 
varandra och skrikande färger innebär att färgerna står i mycket stor färgkontrast. Färgkontraster 
kan därmed tillföra mycket till det visuella buskapet medan illa sammanställda färger däremot kan 
ge ett ”skrikigt” och oprofessionellt intryck (Bergström, 2012). 

För att välja färg så är det viktigt att tänka sig in i mottagarens upplevelse av färgen (Bergström, 
2012). Färg kan ha en symbolisk betydelse och vara förknippade med olika saker, exempelvis så 
förknippar många rött med kärlek och passion och blått en färg som är förknippad som respektfull, 
längtansfull och vemodighet enligt Bergström (2012). De symboliska betydelserna skiljer sig dock 
mellan olika kulturer (Bergström, 2012). Färger kan vara komplementfärger vilket innebär att 
kombinationer av färgerna står i ett särskilt förhållande till varandra. De färger som är 
komplementfärger är rött och grönt, blått och orange samt violett och gult. Dessa färger kan skapa 
harmoni enligt vissa färgteoretiker medan andra hävdar det motsatta (Bergström, 2012).   

3.3.3 Typografi 

För att välja teckensnitt är det viktigt att texten som ska typograferas är läst för att få en förståelse av 
innehållet. Det är även viktigt att teckensnittet passar in i sammanhanget och därmed bör 
teckensnittet analyseras om det ska vara synligt, osynligt, dramatiskt eller icke dramatiskt. 
Teckensnittet ska även vara anpassat efter det sammanhang där läsningen sker samt utifrån läsarens 
erfarenhet och värderingar. (Bergström, 2012).  

Det finns två huvudgrupper i typografin enligt Hellmark (2006) vilka är antikvan och sans seriffen. 
Antikvan anses vara mest passande för löpande text på grund av dess goda läsbarhet. Bokstävernas 
seriffer bidrar nämligen till att ögat enkelt följer baslinjen samt ger fler unika detaljer på varje 
tecken. Antikvans bokstäver blir därmed tydligt urskiljningsbara från varandra. Även antikvans inre 
former har betydelse för läsbarheten då de är mer dynamiska samt har en framåtsträvande rörelse i 
läsriktningen. Sans seriffen har en enklare bokstavskonstruktion. Dessa teckensnitt är även mer 
statiska och vertikalt orienterade på baslinjen. Den här gruppen inom typografin passar för text som 
ska läsas på ett längre avstånd t.ex. på affischer och reklambudskap men även för rubriker, 
mellanrubriker eller kortare textstycken som ingresser eller bildtexter. Förutom dessa huvudgrupper 
så har även bokstavsstorlek, radlängd, radavstånd och papprets kvalitéer betydelse för läsbarheten 
och lättlästheten av en text (Hellmark, 2006). Det är även viktigt att välja teckensnitt utefter det 
medium teckensnittet ska användas till. Skärmen anses exempelvis vara en speciell och krävande yta 
och teckensnitten måste därmed vara anpassade för detta enligt Bergström (2012). Bergström (2012) 
menar då att sans seriffer i många fall bör väljas framför antikvor på skärmen, då antikvor blir 
svårlästa i mindre grader. 

Kommunikativ och expressiv typografi är två grenar inom typografin som är varandras motsatser 
enligt Jais- Nielsen (2004). Den kommunikativa typografin beskrivs som funktionell, anonym eller 
osynlig medan den expressiva typografin beskrivs som synlig, aktiv eller emotionell. I den expressiva 
typografin är det i första hand typografin i sig som förmedlar något och man talar om ”typografi 
som bild”. Det innebär enligt Jais- Nielsen (2004) att de typografiska arrangemang i första hand 
fungerar som bild och i andra hand som bärare av innehåll. Genette (1997) redogör för att de 
typografiska valen har betydelse för hur vi uppfattar en text. Hellmark (2006) menar att form och 
innehåll förutsätter varandra och att resultatet blir bäst då arbetet med detta sker i förhållande till 
varandra. 

Det finns tre formgivningsprinciper att utgå från i ett typografiskt arrangemang, dessa är det 
symmetriska, asymmetriska och det kontrastrika arrangemanget. Det symmetriska arrangemanget 
innebär att balans uppnås genom att låta rubriker och andra texter orientera sig kring en vertikal 
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axel. Det asymmetriska arrangemanget innebär mer dynamik, då formgivningen inte är anpassad 
efter den vertikala axeln vilket skapar livfullhet. Formgivningsprincipen som utgår från det 
kontrastrika arrangemanget talar istället direkt till mottagarens känslor och kan uppnås genom 
storlekskontrast, styrkekontrast, formkontrast eller färgkontrast (Bergström, 2012).  

Det är viktigt att typografin skapar en god läsbarhet för att texten på omslaget lätt ska kunna läsas. 
Omslaget ska även kunna reproduceras i både bokklubbstidningar och på websidor samt fungera i 
frimärksstorlek (Rogeman Anneli, 2003). 

3.4 Designstrategier 

En designstrategi innebär de handlingar som utförs av en designer för att gå från en första brief  till 
en slutlig design (Jones, 1992). Jones (1992) redogör för att en designstrategi då kan vara av linjär, 
cyklisk, adaptiv, inkrementell eller slumpmässig karaktär. En linjär designstrategi innebär att varje 
handling i en designprocess är beroende av resultatet av det som har gjorts tidigare i 
designprocessen. Varje steg är dock självständigt från efterföljande steg i designprocessen. En cyklisk 
designstrategi innebär att ett steg som har gjorts tidigare i designprocessen kan behöva göras om 
utifrån resultatet av det som har gjorts senare i designprocessen. En förgrenad strategi innebär att 
designhandlingarna är oberoende av varandra. Det innebär parallella steg som kan utföras av 
flertalet personer som arbetar med dessa steg samtidigt.  Med en adaptiv strategi menas att endast 
den första designhandlingen är bestämd från början och nästföljande steg i designprocessen är 
beroende av resultatet från vad som tidigare har gjorts i designprocessen. En variant av den adaptiva 
strategin är en inkrementell strategi där en designlösning omvärderas och ett fåtal små förändringar 
sker och den slutliga lösningen förändras utifrån detta. Den oplanerade strategin är en slumpmässig 
sökning som görs för att identifiera en eventuell möjlig lösning till problemet (Jones, 1992). 

3.5 Designarbete  

Enligt Arvola (2014) är design en utforskande verksamhet som söker spännande och tankeväckande 
alternativa lösningar som ska överträffa förväntningar. Arvola (2014) redogör för fyra 
sammanhängande processer som designarbetet består av och som kan vara svåra att separera från 
varandra; konstnärliga processer, informationsbearbetande processer, förvandlings- och 
beslutsprocesser samt problemhanteringsprocesser. I den konstnärliga processen menar Arvola 
(2014) att designern genom skisser, modeller eller andra gestaltningar visar på begränsade men 
meningsfulla helhetsförslag av en designlösning. De olika förslagen är obestämda och skissartade, för 
att förslagen ska vara öppna för tolkningar. I den informationsbearbetande processen söker och 
bearbetar designern information i form av val, kriterier, fakta och data vilket berör både 
systeminformation om samband och helheter och detaljinformation om konkreta element av 
designen. Förhandlings- och beslutsprocesser innebär möten mellan olika intressenter och 
intressenterna formulerar då argument som tas hänsyn till inför bestämning av produktens 
egenskaper. Problemhanteringsprocesser har fokus på utformning vilket sker i form av skisser och 
prototyper där produkten sätts in i dess framtida omgivning (Arvola, 2014).  
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3.6 Kreativitet och idéskapande  

Ordet kreativitet kommer ursprungligen från latinets ”creare” som betyder frambringa (Bergström, 
2012). En vanlig tolkning på begreppet ”kreativitet” är att sätta samman och kombinera saker på 
nya och oväntade sätt som skapar nya och spännande uttryck. Inom visuell kommunikation är det 
dock viktigt att vara idérik kring rätt sak dvs. inom vissa givna ramar för att resultatet inte ska bli 
irrelevant och förvirra mottagarna. Idéskapande handlar därför om att föra en dialog på två plan, 
genom det inre och yttre kreativa arbetet. En idé uppkommer ofta i ett tillstånd som ofta är kallat 
”flow”(Bergström, 2012). Detta innebär en känsla av att vara på väg samt att allt stämmer. Det yttre 
kreativa samarbetet innebär samspelet mellan två eller fler medarbetare. Bergström (2012) menar då 
att kreativitet även är lika viktigt i en förberedande analytisk och strategisk fas än endast i ett 
sammanhang där text, bild och form ska produceras.  

Bergström (2012) menar att det praktiska kreativa arbetet omfattar fyra stadier; förberedelse, 
inkubation, ilumination och verifikation. Förberedelse innebär att material samlas in, frågor ställs 
och skissartade förslag dyker upp. Det kan då vara viktigt att inte allt för tidigt systematisera och 
ordna dessa förslag logiskt, utan istället ta sig tid att samla in fakta och intryck. Med inkubation 
menas att under vägens gång stanna upp för att sammanfatta hur långt som har hunnits och vilka 
slutsatser som det har kommit fram till. Illumination är en slutlig idé som har tagits fram efter att 
flertalet idéer har förkastats. Verifikation betyder att idén utvecklas och testas (Bergström, 2012). 

3.7 Formgivarens roll i arbetsprocessen vid design av bokomslag 

Innan formgivningen av ett bokomslag påbörjas har formgivaren ofta läst boken. Det är även 
vanligt att en sammanfattning och beskrivning av boken ges till formgivaren innan formgivningen 
påbörjas enligt Day et al. (2011). Formgivaren har ofta relativt stor frihet i beslutet av omslagets 
utformning men kan ibland få arbeta utifrån förläggarens åsikter om förläggaren redan har en 
bestämd uppfattning om hur omslaget ska se ut. Hur många omslag som formgivaren ska presentera 
för förläggaren skiljer sig beroende på förlag. Det är förläggaren som beslutar vilket omslag som ska 
väljas utifrån vad som bäst är passande till konsumenten. Formgivaren får dock komma med 
synpunkter och argumentera för att välja ett visst omslag, menar Day et al. (2011). Formgivarens 
inflytande är större på de förlag där endast ett omslagsförlag efterfrågas, detta eftersom formgivaren 
då själv måste besluta om vad som ska visas upp för förlaget (Day et al., 2011). 
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4. Resultat  

Nedan följer den insamlade informationen från de åtta formgivare som intervjuades för studien utifrån studiens 

frågeställningar. Formgivarnas svar redovisas var för sig. De svar som redovisas är en sammanställning från frågorna 

som har ställts under intervjuerna. 

4.1 Vilken information och vilka riktlinjer från bokförlaget förhåller sig formgivaren 
till vid design av bokomslag för klassiska litterära verk? 

A. Eva Wilsson berättar att arbetsprocessen inleds med ett möte med bokförlaget där det exempelvis 
diskuteras hur tidigare bokomslag har sett ut, vilken vinkel formgivningen bokomslaget ska ha samt 
vilken känsla bokomslaget ska ge. Även målgrupp diskuteras, för återutgivningen av Selma Lagerlöfs 
verk var exempelvis önskan att nå ut till nya läsare.  

B. Sofia Scheutz menar att hon inte fick några speciella riktlinjer eller någon specifik information 
från bokförlaget till de e-böcker hon formgav. Det var dock annorlunda inför formgivningen av den 
tryckta boken ”Stäppvargen”. Då ville Scheutz göra något som kändes modernt då Stäppvargen är 
ett väldigt välkänt verk. Förlaget tyckte då att hennes första koncept var för kul och att det skulle 
vara mer ”litterärt”. Resultatet blev därför ett mer stillsamt omslag än vad hon först hade tänkt sig. 

C. Henning Trollbäck berättar att informationen från bokförlaget i huvudsak består av 
författarnamn, titlar på de verk som ska formges samt eventuella baksidestexter för beskrivning av 
böckernas innehåll. 

D. Daniel Bjugård berättar att informationen består av författarnamn samt de titlar som ska 
formges. Bjugård uppfattar det som att han hade stor frihet i projektet för ”Bonniers 5000 klassiker” 
då det var högt i tak med idéer samt ingen fast brief. 

E. Magnus Norberg berättar att informationen han har fått från bokförlaget har varit i form av 
författarnamn och titel.  

F. Jenny Gemzell menar att informationen från bokförlaget kan vara i form av att vissa 
designelement ska vara återkommande på alla böcker i en serie, som exempelvis typografi på 
baksida och rygg. Gemzell berättar även att bokförlaget ibland kan ge en riktning för designen i 
form av inspirerande exempel. Gemzell uppfattade annars uppdraget som relativt fritt. 

G. Kristin Lidström berättar att information att förhålla sig till är i form av den fakta som ska finnas 
med på bokomslaget. Detta i form av titel, undertitel och författarnamn. Lidström anser att hennes 
uppdrag formmässigt har varit relativt fria. 

H. Ilse- Marie Berglin, formgivare samt även ansvarig för Bonniers klassikerserie, menar att Bonnier 
först och främst ger information om vad som ska stå på omslaget i form av författarnamn, titel, 
förlag och eventuell baksidestext om formgivingen sker för en fysisk bok. Berglin berättar att om 
formgivningen sker för en enstaka titel kan formgivaren få en pdf  med inlagetexten. Då formgivaren 
ska göra bokomslag till flera titlar av samma författare så skickas det med korta texter om vad de 
olika titlarna handlar om. 
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4.2 Hur beskriver formgivare sin idé- och inspirationsprocess vid design av bokomslag 
för klassiska litterära verk? 

A. Eva Wilsson menar att hon måste lura sig själv till att hon har gott om tid för att bli inspirerad 
och komma på de första idéerna till formgivningen. Till bokomslagen för Selma Lagerlöf  fick 
Wilsson ett tygmönster från bokförlaget att utgå från. Tyget var från 60- talet och hade blivit 
modernt och populärt igen. Wilsson menar att det är av betydelse om verket ska ingå i en serie, 
eftersom alla omslag då ska vara olika men ändå passa ihop. I en serie kan man inte heller vinkla 
varje omslag efter enskild bok utan istället strävas det efter att förmedla den rätta känslan för verken. 
Vid formgivningen av Kerstin Ekmans författarskap tittade Wilsson på Ekmans tidigare böcker och 
såg ett gemensamt tema vilket var natur, dimma och vatten. Wilsson gjorde då bokomslag som hade 
samma övergripande ton som Ekmans tidigare böcker. 

B. Sofia Scheutz inleder sin idé- och inspirationsprocess genom att läsa manus eller 
sammanfattningar av boken. Scheutz brukar även titta på andra utgåvor av klassikern för att se vad 
som har gjorts tidigare och för att bli inspirerad, men vill sedan göra något som tidigare inte har 
gjorts. 

C. Henning Trollbäck får inspiration till formgivningen utifrån projektet. Då Trollbäck formgav e-
böcker ville han exempelvis göra allt för hand för att de handgjorda bokomslagen skulle sticka ut 
bland andra e-bokomslag. Trollbäck får även inspiration av författarskapet till de böcker han ska 
formge. När Trollbäck formgav böcker för Fridegård var han av uppfattningen att 
dekorationsmåleri fanns i den fattiga delen av den svenska kulturen som Fridegård kom ifrån. 
Trollbäck efterliknande därför dekorationsmåleriet i hans handgjorda bokomslag. Trollbäck 
inspirerades även av Fridegård och ville jobba lika hårt som författaren själv hade gjort under den 
tid han levde samt de människor han berättade om i sina verk. Trollbäck la därför ner mycket tid på 
formgivningen av dessa omslag.  

D. Daniel Bjugård får idéer och inspiration från bokens innehåll, samt från den tidsepok då verket 
gavs ut. Om verken ska ingå i en serie funderade Bjugård på hur bokens titlar kan fungera i sekvens 
samt vilket formspråk som kan se intressant ut som serie. Bjugård blir även inspirerad av andra 
formgivare. För formgivningen av författarskapet ”Evander” tittade Bjugård mycket på Evander 
som person för att få idéer och inspiration. Detta menade han var viktigt då formgivningen 
inkluderade flertalet biografier. Bjugård får även inspiration och idéer genom att ta del av andra 
samtida verk, böcker från tidsepoken då verket kom ut eller av tapetmönster och grafiska tryck 
exempelvis. Bjugård är även intresserad av att vid formgivningen för e-böcker kunna visa på analoga 
texturer. 

E. Magnus Norberg läser sammanfattningar och recensioner av böckerna han ska illustrera för att 
skapa sig en bra bild av innehållet. 

F. Jenny Gemzell läser boken och försöker att omsätta den känsla hon får vid läsningen till en bild. 
Gemzell beskriver det som om hon ”ser” texten i färger och bilder när hon läser och hon utgår 
sedan från dessa bilder när hon påbörjar formgivningen. Gemzell gör även ibland research om 
historisk fakta samt om den kontext då boken gavs ut. 

G. Kristin Lidström läser boken hon ska formge och tittar även på bokomslag på tidigare utgåvor 
för att ringa in vad hon har att jobba med innan formgivningen påbörjas. Lidström brukar även leta 
efter formspråk i tidig svensk modernistisk affischkonst för att hitta uttryck som hon kan låna och 
omforma i de nya omslagen. 
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H. Ilse- Marie Berglin läser på om författaren och tiden då verket kom ut för att få inspiration och 
idéer. Berling läser även delar av boken, tittar på hur ursprungsomslaget har sett ut samt tar del av 
andra bokomslag från tiden då verket gavs ut. 

4.3 Hur beskriver formgivare arbetsprocessens olika faser vid design av bokomslag för 
klassiska litterära verk? 

A. Eva Wilsson beskriver att arbetsprocessen ofta inleds med ett möte för att få information och 
riktlinjer till formgivningen. Wilsson gör sedan i vissa fall research på gamla bokomslag samt 
funderar på vilken vinkel bokomslaget ska ha. Wilsson skissar sedan på olika idéer efter att ha läst 
boken. Processen fortsätter med att Wilsson testar olika versioner och letar bilder. Wilsson berättar 
att formgivningen ibland blir som hon har tänkt sig utefter hennes första idéer samt att de första 
idéerna ibland förkastas. Efter att ha kommit på ett koncept jobbar hon vidare, gör utskrifter då och 
då samt lämnar till bokförlaget under arbetets gång. När hon är nöjd skickar hon in sitt 
formgivningsförslag tillsammans med en presentation. Wilsson menar att presentation är viktig då 
omslaget ibland skickas vidare till olika personer. I presentationen förklaras och motiveras 
designbeslut. 

B. Sofia Scheutz börjar sin arbetsprocess med att läsa på om boken i form av recensioner, 
sammandrag och omdömen för att därefter komma på olika spår för formgivningen. Scheutz letar 
sedan bilder och funderar på om dessa bilder skulle kunna passa som illustrationer för att sedan 
skissa olika designförslag.  

C. Henning Trollbäck menar att det först handlar om att ”knäcka en designväg”, det vill säga ett 
formspråk som fungerar på klassikerserien. För att i nästa steg testa om formspråket fungerar och 
därefter formge olika varianter av verken om de ska ingå i en serie. 

D. Daniel Bjugård läser oftast verket eller delar av verket beroende på hur mycket tid som finns. 
Utifrån titel och innehåll försöker Bjugård hitta en spänning i något oväntat, något som ger en 
ledtråd av innehållet utan att avslöja för mycket. Bjugård börjar sedan ofta med typografin. Då 
formgivningen bestod av ett stort antal e-böcker gjorde Bjugård några omslag för att visa ett 
koncept för bokförlaget. När formgivningen sedan är klar vill han gärna kunna visa sin formgivning 
tredimensionellt då han menar att det blir mer övertygande för redaktören eller kunden att se 
förslaget fysiskt. 

E. Magnus Norberg beskriver att arbetsprocessens består av research, skisser, iterationer, avstämning 
förlag, original, avstämning samt eventuellt korrektur. 

F. Jenny Gemzell beskriver att arbetsprocessens består av läsning, idé, skiss, presentation, original. 

G. Kristin Lidström berättar att hon först läser boken hon ska formge samtidigt som hon antecknar 
sådant som fångar hennes intresse för att sedan skissa ner lite snabba idéer och presentera det 
tillsammans med referensbilder för att kommunicera med uppdragsgivaren. Lidström reviderar 
sedan om något inte känns tillräckligt förankrat, för att sedan genomföra originalet. Lidström 
skickar sedan förslaget till kund igen för att få godkänt. Eventuell korrektur kan även förekomma.  

H. Ilse- Marie Berglin gör först research och skissar då ner idéer under tiden för hand eller digitalt 
för att sedan testa olika idéer. Berglin försöker då förhålla sig öppen för ändringar eftersom hon 
menar att det som till en början kan ha känts som en bra idé ofta förkastas halvvägs in i processen 
och blir till något helt annat. Berglin stämmer sedan av omslaget med ansvariga för att därefter 
eventuellt göra viss korrektur. 
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4.4  Vilka beslut anser formgivaren vara viktiga i val av bild, färg samt typografi till 
bokomslag för klassiska litterära verk? 

A. Eva Wilsson menar att formgivaren vid en återutgivning går mer direkt på formen till skillnad 
från en nyutgåva som är mer bunden till innehållet. Detta då förlaget provar sig fram eftersom ingen 
vet hur boken ska tas emot, vad det är för bok eller hur bokens ton är. Wilsson menar att hon ofta 
har lite mindre frihet vid en återutgivning samt att det är ett annat ”designtänk” än vid 
formgivningen av en nyutgåva. I val av bildspråk försöker Wilsson hitta något gemensamt drag eller 
tema för designen som också ska spegla innehållet på något sätt. I val av typografi vill Wilsson göra 
något unikt. För formgivningen till Kerstin Ekmans verk valde Wilsson ett teckensnitt som hon 
ansåg satte sig själv på ett väldigt bra sätt och som hon därför inte behövde göra så mycket med. Till 
verken för Selma Lagerlöf  användes ett teckensnitt som Wilsson ansåg ha ett spännande uttryck. 
Wilson menar att det alltid är en önskan om mycket färg vid en återutgivning då man ska nå ut igen 
med ett verk. 

B. Sofia Scheutz menar att bildspråket på något sätt ska spegla innehållet, antingen konkret eller 
abstrakt. Scheutz menar att hon antingen följer tidsepok med bild/illustration/typografi eller att 
hon kombinerar tidsepoker genom att exempelvis antingen använda ett teckensnitt från den tid då 
verket skrevs tillsammans med en modern bild. I val av färg beskriver Scheutz att hon ibland endast 
tänker att en viss färg skulle fungera bra, medan det ibland kan finns mer konkreta färgval. 
Färgvalen var exempelvis självklara i formgivningen av ”Stäppvargen” då bokomslaget skulle spegla 
päls och människokropp. 

C. I val av bildspråk ser Trollbäck en återutgivning som vilken bok som helst som ska följa ett av 
honom bestämt formspråk. Trollbäck berättar att han valde att göra typografin för hand för att få 
ett bokomslag som skulle sticka ut bland andra e-böcker. Trollbäck är även av uppfattningen att färg 
inte är något förutbestämt och i formgivningen av dessa e-böcker hade färgen en underordnad 
betydelse. Trollbäck menar dock att färg kan ha olika stor betydelse i olika formgivingar. 

D. Daniel Bjugård menar att han i formgivningen gör ett val över hur mycket han vill koppla 
bilden/illustrationen till originalomslaget. Bjugård är även av uppfattningen att titlar på klassiska 
verk ofta kan vara väldigt starka i sig själva att något mer bildelement i vissa fall inte behövs. Bjugård 
menar att man ofta har större frihet vid formgivning av klassiska verk då personer redan vet vad 
verket handlar om då de ser titeln. Bjugård berättar att han ofta börjar med typografin och ibland 
endast arbetar typografiskt då det är hans starkaste uttrycksmedel. Vid en återutgivning av ett 
klassiskt verk kan det handla om att inte använda för moderna typsnitt. I val av färg är det av stor 
betydelse vilken genre boken tillhör då färgvalen för en skräckklassiker är mörkare än om verket är 
romantiskt exempelvis. Även tidsepoken då verket kom ut kan ha betydelse för färgvalen menar 
Bjugård. 

E. För Magnus Norberg är det viktigt att valet av bild och typografi ska kännas attraktivt, tidlöst och 
klassiskt. Norberg menar att detta var viktigt för bokomslagen han har formgivit då en bred 
målgrupp önskades nå. Färgvalen baseras på bokens handling och Norberg väljer då färger som är 
tydligt ihopkopplade med specifika känslor. 

F.  Jenny Gemzell är av uppfattningen att bildspråket ska spegla den känsla hon får av boken, 
eftersom hon menar att hennes upplevelse av verket förmodligen också är ganska lik andras. Detta 
leder då till att läsarna känner igen sig och kan känna ”precis sådär var det”. Gemzell berättar att 
hon anser att typografin ska spegla innehållet och ibland också tiden då boken gavs ut. Om 
teckensnittet är mjukt, kraftfullt, modernt eller klassiskt beror på vad det är för bok. Gemzell belyser 
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även läsbarheten som en viktig aspekt att ta hänsyn till. I val av färger vill Gemzell förmedla en 
känsla och stämning.  

G. Kristin Lidström menar att en klassiker i bokform kan handskas mer konstnärligt och fritt än en 
nyutgåva som ingen ännu känner till. Lidström vill att bildspråket samt typografin ska ha en 
koppling till berättelsen och ibland även den tid som verket härstammar från. Lidström vill inte göra 
ett omslag som rent dekorativt passar till vilken inlaga som helst och på så vis bara blir ett vackert 
omslagspapper, utan menar att formgivningen ska vara i relation till innehållet. I val av färger anser 
Lidström att samtid och trendkänsla påverkar och att vissa färger får större dragningskraft under 
vissa perioder. Lidström menar att hon antingen plockar upp det som en idé eller ser till att skapa en 
färgskala som det fungerar att bygga en serie kring som samtidigt ger identitet åt designen. Lidström 
hävdar att det som styr även är fråga om tycke och smak från upphovsmän och förlag.  

H. Ilse- Marie Berglin upplever att hon är väldigt fri i formgivning av ett klassiskt verk eftersom 
författaren inte längre lever och därmed inte är delaktig i formgivningen. Berglin menar att 
bildspråket ska återspegla något ur boken och ibland även tiden då verket gavs ut. Berglin anser att 
typografin är viktig eftersom den både bär en formmässig information som påverkar helhetsintrycket 
av omslaget men samtidigt ska vara läsbar och tilltalande. Färgvalen påverkas av titeln, innehållet 
och i sista hand av tiden då verket uppkom. 

4. 5 Hur beskriver formgivaren betydelsen av originalomslagets formgivning samt 
tidsepok då verket gavs ut för design av bokomslag för klassiska litterära verk? 

A. Eva Wilsson anser att originalomslaget inte påverkar formgivning utan att det istället är viktigt 
med den övergripande känslan av böckerna då de klassiska verken ofta ingår i en serie. Tidsepoken 
anser hon inte vara av betydelse för formgivningen då ett klassiskt verk är oberoende av tid. Wilsson 
menar även att vissa bilder som stämmer överens med tidsepoken kan upplevas intressanta efter att 
boken är läst men inte alltid innan. Wilsson anser därmed att det viktigaste är att den rätta känslan 
för boken ges.  

B.  Sofia Scheutz berättar att hon förhåller sig till originalomslaget på något sätt, antingen genom 
att efterlikna det eller särskilja formgivningen från det. Gällande tidsepok menar Scheutz att hon i 
vissa fall vill förhålla sig till tidsepoken och i vissa fall inte. Scheutz menar även att hon även kan 
välja att spegla vår samtid om verket är välkänt.  

C. Henning Trollbäck menar att han vill hitta en ny formväg från originalomslaget då det är svårt 
att härma ett redan existerande bokomslag, samt något han inte heller vill göra. Några av böckerna 
han formgav hade exempelvis bokomslag formgivna av konstnären Per Ohlin. Henning Trollbäck 
uttrycker det som att han ville ”flirta” lite med den klassiska formgivningen mer i bokomslagen för 
Fridegårds böcker än vad han ville med bokomslagen för Lidman, detta då det tidstypiska 
formspråket för Lidman lockade honom mindre. 

D. Daniel Bjugård menar att originalomslaget påverkar formgivningen, antingen genom att särskilja 
formgivningen från det eller genom att hämta kraft och energi från det. Bjugård anser att det är 
synd att inte använda originalomslaget på något sätt eftersom folk har en relation till det. Daniel 
Bjugård anser att tidsepoken påverkar formgivningen men att man också kan visa på att det 
klassiska verket har samtida inslag. Om formgivningen görs typografisk kan det handla om att inte 
använda allt för moderna typsnitt. Bjugård anser även att han vid återutgivningen av ett klassiskt 
verk har större frihet eftersom många ofta redan vet vad boken handlar om då de ser titeln. 
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E. Magnus Norberg menar att han ofta väljer att helt undvika att titta på förlagets, eller andra 
omslag av samma bok för att kunna formulera en egen tydlig idé. Norberg berättar att han i 
samtliga illustrationer har stämt av att detaljer i formgivningen som exempelvis föremål som hattar, 
kläder och fordon är korrekta för tidsepoken.   

F.  Jenny Gemzell anser att originalomslaget inte har stor betydelse för återutgivningen då det nya 
omslaget tydligt ska särskiljas från de tidigare. Detta eftersom hon menar att det är på förekommen 
anledning förlaget har beslutat sig för en återutgivning. Gemzell anser att tidsepoken är viktig att 
känna till men menar att det unika med en klassiker är att den också säger något om den tid vi lever 
i samt är allmängiltig och tidlös. Gemzell menar att det i vissa fall kan kännas relevant att referera 
till tidsepoken då verket utgavs och i vissa fall inte. 

G. Kristin Lidström menar att originalomslaget inte har någon stor betydelse för formgivningen, 
förutom att hon vill ha kännedom om det för att undvika att göra samma sak. Lidström kan ibland 
välja att använda och uppdatera något från originalomslaget. Tidsepoken påverkar i form av att de 
formmässiga strömningar under denna tid fungerar som inspiration för Lidström. 

H. Ilse- Marie Berglin menar att originalomslaget kan ligga till grund för formgivningen av det nya 
omslaget och i vissa fall inte. Berglin menar även att tidsepoken påverkar i val av typsnitt, färger och 
illustrationer som ska överensstämma med tidsepoken. 

4.6 Sammanfattande tabell av intervjusvar 
 

Figur 1. Tabell över teman i arbetsprocessen, utifrån formgivarnas svar. 
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Information och 
riktlinjer från 
bokförlag

Formgivarens  
idé- och 
inspirationsproces

Arbetsprocessens 
olika steg 

Formgivarens beslut 
angående bild, färg 
och typografi

Betydelsen av 
originalomslag och 
tidsepoken

Information: 
-Författarnamn 
-Titel 
-Baksidestexter  

Riktlinjer: 
-Inspirerande 
exempel 
 -Utgångspunkter 
från t.ex. tygmönster 
 -Färgval kan styras 
utifrån upphovsmän 
och förlag 
 

- Bokens innehåll 
- Tidsepok 
- Originalomslag 
- Projektet 

1. Ta del av bokens 
innehåll 
2. Skissarbete  
3. Presentation för 
bokförlag 
4. Godkännande av 
förlag 
5. Fortsatt 
formgivning  
6. Ev. lämning och 
avstämning  
7. Presentation för 
bokförlag

Bild:  
-Bokens innehåll 
-Känsla för boken 
samt tidsepok då 
verket gavs ut 
 

Färg:  
-Bokens handling 
-Genre 
-Känsla/stämning 
-Modernitet 

-Mycket färg  

Typografi:  
- Känsla av tidsepok  
- Spela bokens 
innehåll 
-Väcka 
uppmärksamhet  
- Nya uttryckssätt 
- Läsbarhet 

Originalomslag:  
-Efterliknelse 
-Särskiljning  
-Kraft och energi från 
-Ingen betydelse 

Tidsepok: 
-Korrekta detaljer av 
fysiska ting  
-Inspiration  
-Överensstämmer i 
val av bild, färg och 
typografi 
- Beroende på 
formgivarens lockelse 
för den specifika 
tidsepoken 
-Tidlöst och klassiskt



5. Sammanfattning av resultat 

Nedan ger en sammanfattning av formgivarnas svar utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Vilken information och vilka riktlinjer från bokförlaget förhåller sig formgivaren 
till vid design av bokomslag för klassiska litterära verk? 

Flertalet formgivare menar att den information och de riktlinjerna formgivaren får från bokförlaget 
är i form av författarnamn, titel samt eventuella baksidestexter eller sammanfattningar av boken 
eller böckerna som ska formges. De flesta formgivare anser sig ha stor frihet i sin formgivning och 
att informationen och riktlinjerna från bokförlaget är få.  

5.2 Hur beskriver formgivare sin idé- och inspirationsprocess till design av bokomslag 
för klassiska litterära verk? 

Flertalet formgivare menar att bokens innehåll är viktigt för idéer och inspiration till formgivningen. 
Att granska författarskapet och få en känsla av författaren är även viktigt för inspirationen enligt 
många formgivare. Även tidsepoken då verket gavs ut kan ha betydelse för idé- och 
inspirationsprocessen, detta kan exempelvis vara i form av inspiration från formmässiga strömningar 
eller att ta del av formspråk från tapetmönster, grafiska tryck, skivomslag eller andra bokomslag från 
den korrekta tidsepoken.  

5.3 Hur beskriver formgivare arbetsprocessens olika faser vid design av bokomslag för 
klassiska litterära verk? 

Alla formgivare vill få en förståelse av bokens innehåll för att hitta olika alternativa vägar för 
designen genom att antingen läsa boken, sammanfattningar eller recensioner. Arbetsprocessen för 
formgivarna fortsätter genom att olika koncept skissas och testas. Dessa skisser förhåller sig flertalet 
formgivare ganska öppna till eftersom idéer kan förändras under arbetets gång. Slutligen presenteras 
ett koncept för förlaget. Konceptet ska godkännas av förlaget och därefter fortsätter formgivningen 
tills att slutlig lämning av bokomslaget sker. Några formgivare berättar att lämning och avstämning 
under arbetsprocessens gång även förekommer. Presentationen sker oftast digitalt. 

5.4 Vilka beslut anser formgivaren vara viktiga i val av bild, färg samt typografi till 
bokomslag för klassiska litterära verk? 

5.4.1 Bild 

De flesta formgivare menar att det är viktigt att bildspråket på något sätt kopplas till bokens 
innehåll, genom att den rätta känslan för boken framkommer eller att bildspråket antingen konkret 
eller abstrakt speglar innehållet. Att bilderna på något sätt ska kopplas till den korrekta tidsepoken 
då verket gavs ut anses vara viktigt för hälften av formgivarna. 

5.4.2 Färg 

Enligt många av formgivarna i undersökningen beslutas färgvalen på bokens handling, genre som 
boken tillhör eller den känsla och stämning boken ger. 
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5.4.3 Typografi 

I val av typografi anser många formgivare att typografin ska vara anpassad efter den tidsepok då 
verket gavs ut då typografin ska spegla den korrekta tidsepoken eller att inte för moderna typsnitt 
ska användas. Typografin ska även spegla bokens innehåll enligt vissa formgivare. Att typografin ska 
vara uppmärksamhetsväckande samt använda nya uttryckssätt anses även vara viktigt i många fall.  

5.5 Hur beskriver formgivaren betydelsen av originalomslagets formgivning samt 
tidsepok då verket gavs ut för design av bokomslag för klassiska litterära verk? 

5.5.1 Originalomslag  

Majoriteten av formgivare anser att originalomslaget inte har någon stor betydelse för 
formgivningen och i många fall önskar formgivarna istället särskilja sig från originalomslaget.  

5.5.2 Tidsepok  

Tidsepoken då verket gavs ut kan påverka formgivningen på något sätt enligt hälften av formgivarna 
i undersökningen. Det kan exempelvis vara i form av att bild, färg och typografi är korrekta för 
tidsepoken eller att detaljer av fysiska ting överensstämmer med tiden. Tidsepoken kan även fungera 
som inspiration av formmässiga strömningar. De formgivarna som anser att tidsepoken inte 
påverkar formgivningen menar istället att det speciella med en klassiker är att verket är tidlöst och 
allmängiltigt. Formgivarna anser då att tidsepoken inte behöver påverka formgivningen utan kan 
istället visa på samtida inslag.  
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6. Analys och resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultat från formgivarnas svar med stöd av den teoretiska bakgrunden. 

De fyra processerna; den konstnärliga processen, den informationsbearbetande processen, 
förvandlings- och beslutsprocessen samt problemhanteringsprocessen, som designarbetet består av 
enligt Arvola (2014) går tydligt att identifiera i undersökningen. De olika faserna ingår i 
formgivarnas arbetsprocess. I den informationsbearbetande processen får formgivaren information 
om boken av bokförlag samt genom egen research i ett första steg. Nästkommande steg i 
arbetsprocessen som framkom i undersökningen är den konstnärliga processen där olika 
designkoncept skissas. Därefter sker förvandlings- och beslutsprocessen där formgivaren presenterar 
koncept för bokförlaget som diskuteras och eventuellt förändras i problemhanteringsprocessen för 
att sedan godkännas. 

6.1 Research  

Riktlinjerna från bokförlaget var få enligt de flesta formgivare och originalomslaget ansågs inte ha 
betydelse för formgivningen enligt flertalet formgivare. Formgivarens arbetsprocess med klassiska 
verk visar istället likheter med hur formgivningen av en nyutgåva ser ut vilket Day et al. (2011) 
redogör för. Detta eftersom formgivarna understryker vikten av att på olika sätt ta till sig av bokens 
innehåll för att få inspiration och idéer till formgivningen. Detta visar på att formgivarna är av 
åsikten att bokens innehåll, utstrålning och karaktär ska speglas då omslaget är bokens ansikte utåt 
som även Landerholm (2006) menar.

En formgivare menar att hon måste lura sig själv att hon har mycket tid för att få inspiration till 
formgivningen. Detta stämmer överens med det Bergström (2012) menar med att det kan vara 
viktigt att inte allt för tidigt systematisera idéer i ”förberedelsefasen” utan istället ta sig tid att samla 
fakta och intryck. Det uttrycker även en formgivare då hon menar att det är viktigt att förhålla sig 
öppen för ändringar då något som till en början kan ha känts som en bra idé kan förkastas halvvägs 
in i processen och bli till något helt annat. Det har likheter med den cykliska designstrategin (Jones, 
1992) där ett tidigt steg kan behöva göras om utifrån resultatet av det som görs senare i 
arbetsprocessen. Formgivarnas arbetsprocess kan även identifieras som en inkrementell strategi 
(Jones, 1992) där designlösningen omvärderas och små förändringar sker vilket påverkar den 
slutgiltiga designen. 

6.2 Designprocess 

De flesta formgivare menar att de ville komma på nya uttryckssätt i formgivningen och göra saker 
som inte tidigare gjorts, vilket visar på att formgivarna värdesätter att utvecklas i det kreativa 
arbetet. En formgivare menar att bokförlaget ansåg att hennes första förslag var för ”kul” och att det 
istället skulle vara mer litterärt. Att bokförlaget var av denna åsikt kan ha utgångspunkt i att de 
ansåg att det första konceptet skulle förvirra läsarna då kreativiteten och idéerna måste ske inom 
vissa givna ramar som Bergström (2012) menar. Detta förslag ansågs kanske av bokförlaget inte vara 
tillräckligt motiverat.  

Formgivarna vill även att omslagen på något sätt ska spegla bokens innehåll vilket överensstämmer 
med de ”beskrivande omslagen” som Berntsson et. al (2015) redogör för. Den kategorin är därmed 
den mest representativa i denna undersökning, vilket kan ses som överraskande då de klassiska 
verken ofta är skrivna av välkända författare. Fokus skulle kunna tänkas ligga på författarnamnet 
som är en av dessa kategorier som Berntsson et al. (2015) redogör för. Det var många formgivare 
som har arbetat med böcker som ingår i en serie och menar då att det innebär andra designval. Vid 
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formgivning av böcker i en serie ska nämligen alla omslag passa ihop samtidigt som de ska särskiljas 
från varandra. Böckerna ska även ge en övergripande känsla av serien. Arbetsprocessen med böcker 
för serie skiljer sig till viss del från formgivning av enskilda verk då bokomslagen för böcker i en serie 
inte är lika kopplade till böckernas innehåll. ”Böcker i serie” kan därmed ses som ytterligare en 
kategori i den kategorisering som Berntsson et al. (2015) gör. 
  
6.2.1 Bild  

Formgivarna anser att bilder i formgivningen på något sätt ska vara kopplat till bokens innehåll. Det 
går dock inte att dra några slutsatser om hur representationen ser ut i form av ikon, index eller 
symbol. De val som görs är istället beroende på den specifika formgivningen. Hälften av 
formgivarna menar att tidsepoken har betydelse för bildspråket medan resterande anser att 
tidsepoken inte har betydelse för formgivningen då ett klassiskt verk är allmängiltigt och tidlöst och 
istället kan visa på samtida inslag. Att tiden då verket gavs ut påverkar formgivningen visar en tydlig 
särkskiljning från hur arbetsprocessen ser ut vid formgivning av nyutgåvor.  

En formgivare menar att en tidstypisk bild ibland först blir intressant efter att en person har läst 
boken och inte innan. Formgivaren anser därför att tidsepoken inte ska påverka valet av bild utan 
istället visa på vår samtid. Det synsättet har likheter med det Sturken (2011) menar att en bild talar 
till en specifik betraktare då betraktaren känner igen sig i den kulturella kontexten eller i den 
målgrupp bilden riktar sig till. Det går även att dra paralleller att bokens ”paratext” anses skapa 
boken (Genette, 1997). Att dessa ”paratexter” är föränderliga över tid stärks av formgivarnas svar. 
Utifrån formgivarnas svar är det tydligt att formgivarna gör ett aktivt val att antingen gå i takt eller 
otakt med tidsandan för att på olika sätt förklara och förstärka upplevelser av en bild eller 
illustration, vilket Bergström (2012) menar.  

6.2.2 Färg 

Färgvalen beslutas utifrån bokens handling, genre eller känsla enligt flertalet formgivare. 
Formgivarna använder sig då av det Bergström (2012) benämner som funktionell färg. Genom 
användning av funktionell färg speglas bokens innehåll. Att bokens innehåll speglas i omslaget är 
viktigt enligt Landerholm (2006). Formgivarna använder sig då ofta av färger som är förknippade till 
olika genren samt av färgernas symboliska betydelse som Bergström (2012) beskriver.   

6.2.3 Typografi 

Flertalet formgivare använder sig av den synliga och expressiva typografin för bokomslag för 
klassiska skönlitterära verk (Bergström, 2012) då de önskade uttrycka något med hjälp av typografin. 
Detta kan bero på att titlarna för klassiska verk är väldigt starka i sig själva vilket även en formgivare 
uttryckte. Vid val av typografi är läsbarheten en viktig aspekt enligt Rogeman (2003). Den aspekten 
togs endast upp av två formgivare då de diskuterade typografiska val. Det kan bero på att 
läsbarheten för formgivarna anses vara självklart och därmed något som formgivarna inte 
reflekterar över nämnvärt. Det är istället ytterligare uttryckssätt som det funderas mer kring. Alla 
formgivare tar till sig av bokens innehåll på olika sätt innan formgivningen sker vilket visar på att det 
är viktigt att typografin passar in i sammanhanget vilket Bergström (2012) anser är av stor vikt.  

De svar angående typografiska val från de formgivare som har formgivit e-böcker särskiljde sig inte 
nämnvärt från svaren från de formgivare som formgett tryckta böcker. Det kan ses som 
överraskande eftersom skärmen ofta benämns som en speciell och krävande yta enligt Bergström 
(2012). En formgivare som nämnde att skärmen hade betydelse för formgivningen menar att 
formgivaren önskade använda typografi som på något sätt stack ut bland andra e-böcker, ytterligare 

!22



aspekter kring läsbarheten berördes ej. Formgivaren ville därför använda sig av handtextade 
typsnitt, typografin fungerar då som bild (Jais- Nielsen, 2004). Det visar på att formgivaren anser att 
det estetiska är en viktig aspekt. 

6.3 Presentation 

Presentation av slutgiltig formgivning är lite varierande för formgivarna, det vanligaste 
förekommande sättet presentationen sker på är dock digitalt, genom att bokomslaget skickas till 
kund eller förläggare. Vissa av de intervjuade formgivarna nämnde inte presentationen då de 
redovisade arbetsprocessens olika faser. Det kan bero på att presentationen endast ses som ett 
självklart steg där resultatet skickas till uppdragsgivaren. En förklaring till att presentationen sker på 
olika sätt kan vara att de formgivare som gör avstämmningar under arbetsprocessens gång inte 
behöver en lika omfattande redovisning av resultatet som kan vara nödvändig i annat fall, genom 
exempelvis att resultatet visas fysiskt eller att designbeslut skriftligt motiveras. Presentationen kan 
även skilja sig beroende på förlag och hur de önskar att presentationen går till. Presentationen visar 
dock att formgivaren har kommit fram till ett resultat formgivaren är nöjd med och att endast 
eventuell korrektur kan förekomma efter det, beroende på bokförlagets eller kundens åsikter av 
resultatet. Presentation av bokomslag kan dock ses som den minsta delen i formgivarens 
arbetsprocess.   
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7. Slutsats 

Arbetsprocessen med bokomslag för klassiska verk består av tre delar för formgivarna som 
medverkade i denna studie. I den första delen av arbetsprocessen gör formgivaren research om 
bokens innehåll, författare samt i många fall tidsepok då verket gavs ut. I den andra delen sker 
formgivningen i en designprocess där beslut tas kring bild, färg och typografi. Bild- och färgval är 
ofta baserade på bokens innehåll på olika sätt och bildvalet kan även ske utifrån tidsepoken då det 
klassiska verket gavs ut. Originalomslaget har för många formgivare ingen betydelse för 
återutgivningen då formgivningen önskar särskilja sig från originalomslaget. I val av typografi kan 
känslan för tidsepoken ges, bokens innehåll speglas eller så önskar formgivaren använda typografi 
som använder nya uttryckssätt samt väcker uppmärksamhet. Arbetsprocessen sista del består av 
presentation för bokförlag eller kund och sker ofta digitalt genom att formgivningen skickas till 
uppdragsgivare. 

7.1 Förslag till fortsatt arbete  

I undersökningen gjordes ingen särskiljning på formgivning av tryckta böcker samt e-böcker. Förslag 
till fortsatt arbete skulle kunna vara en jämförelse av formgivarnas arbetsprocess med tryckta böcker 
samt med e-böcker för att undersöka eventuella likheter och skillnader. Då undersökningen syftar på 
att ge en övergripande bild av hur arbetsprocessen för formgivarna går till vid design av klassiska 
skönlitterära verk skulle ett förslag till fortsatt arbete vara att undersöka tekniker av arbetssätt som 
används vid formgivningen. 
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Bilaga 1 
Mail till formgivare om medverkan till intervju.  

Hej! 

Mitt namn är Nora Bohlin och jag studerar sista terminen på programmet Grafisk design och 
kommunikation vid Linköpings universitet. Jag håller just nu på med mitt examensarbete där jag 
undersöker hur arbetsprocessen ser ut vid redesign av bokomslag för klassiska skönlitterära verk. Jag 
vänder mig därför till dig och undrar om du skulle vilja svara på några frågor angående hur din 
arbetsprocess ser ut? Intervjun kommer isåfall ske på mail eller via telefon beroende på vad du 
föredrar.  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 
Nora Bohlin 
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Bilaga 2  
Intervjuguide  

Inledning: 
Alla nedanstående frågor berör arbetsprocessen kring en redesign av ett bokomslag för ett klassiskt 
skönlitterärt verk. Tack så mycket för att du tar dig tid att svara på dessa frågor! 

Information och riktlinjer: 
1. Vilken information och vilka riktlinjer ger ett bokförlag inför en redesign av ett bokomslag?  
2. Är riktlinjerna för formgivningen de samma vad gäller en nyutgåva av en bok som vid en 
redesign? (Om nej, vad är det för skillnad?) 
3. Vem fattar de slutgiltiga besluten om formgivningen vid en redesign? 

Arbetsprocess: 
4. Är det andra personer involverade i omslagsprocessen vid en redesign? Om ja, hur ser kontakten 
ut med dem? 
5. Hur får du inspiration och idéer till redesignen av ett klassiskt skönlitterärt verk? 
6. Vilken roll spelar den tänkta målgruppen för formgivningen vid en redesign? Hur syns detta i 
dina beslut i val av formgivning? 
7. Hur gör du research om boken? 
8. Beskriv hur arbetsprocessen ser ut i stora drag vid en redesign av ett klassiskt skönlitterärt verk 
(exempelvis tydliga faser i arbetsprocessen). 

Påverkan: 
9. Hur tänker du kring tidsepoken då det klassiska verket kom ut? Påverkar det din formgivning? 
(Om ja, på vilket sätt?) 
10. Hur tänker du kring originalomslaget? Påverkar det din formgivning? (Om ja, på på vilket sätt?) 
11. Hur tänker du kring författarens framträdande på omslaget vid en redesign?  

Bilder/Illustrationer: 
12. Hur stor frihet har du vid framtagning samt val av bild/illustration vid en redesign? 
13. Hur tänker/resonerar du kring val av bildspråk vid en redesign? 

Typografi: 
14. Hur tänker du i val av typografi för bokomslaget? 
15. Hur vill du att copyn ska relatera till omslagsbilden/illustrationen? 

Färg:  
16. Hur tänker du kring färgval vid en redesign av ett bokomslag? 
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