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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to create a minimalist book cover to the fantasy novel Harry Potter 

and the Philosophers stone by J.K Rowling. The study is aimed at the target group Swedish 

readers. 

Initially theory of minimalism and book cover design was researched, followed by a pilot study 

consisting of a trendspotting to support the need and interest for the study’s purpose. The pilot 

study also produced keywords which the book cover would need to meet in order to be perceived 

as appealing and unique by the target group. 

The pilot study was followed by a designing process starting with a web survey that produced 

keywords which the book cover would need to meet in order to be perceived as appealing and 

unique by the target group. 

Later five book covers were generated containing different elements taken from the book’s 

content. These book covers were then evaluated and two of the covers were eliminated by a 

professional designer. The three remaining covers were then evaluated by four respondents that 

were part of the target group for the thesis. 

The conclusion shows that the ways of using minimalist design as shown in this thesis were 

perceived to target an older target group. The respondents also considered an older target group 

was more fitting for the later sequels of the Harry Potter series. Despite this the respondents 

showed a positive attitude to minimalist design and thought it felt creative, appealing and unique. 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att ta fram ett minimalistiskt bokomslag till fantasyromanen Harry 

Potter och De vises sten av J.K Rowling. Studien riktar sig till målgruppen svenska läsare. 

Inledningsvis undersöktes teori inom minimalism samt inom framtagning av design till 

bokomslag, sedan följde en förstudie i form av en trendspaning för att styrka behovet och intresset 

för studiens syfte. Förstudien tog även fram vilka värdeord som behövde uppfyllas för att 

omslaget skulle upplevas som tilltalande och unikt av målgruppen.  

Förstudien följdes av en designprocess som startade med en webbaserad enkät där det togs fram 

värdeord som behövde uppfyllas för att omslaget skulle upplevas som tilltalande och unikt av 

målgruppen.  

Efter detta formgavs fem omslag vilka föreställde motiv tagna från bokens innehåll. De fem 

bokomslagen togs vidare till en värderingsfas där tre bokomslag valdes ut som mest 

minimalistiska av en yrkesverksam designer, en expert. Dessa bokomslag värderades sedan av 

fyra respondenter som ingick i studiens målgrupp. 

Slutsatsen av studien visar på att de i denna studie använda sätten av minimalistiska 

designprinciperna upplevdes rikta sig mot en äldre målgrupp vilken respondenterna ansåg vara 

målgruppen för de senare delarna av de sju böckerna i serien om Harry Potter. 

Sammanfattningsvis var respondenterna trots detta positivt inställda till minimalistisk design och 

uttryckte att det kändes kreativt, tilltalande och unikt. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ett bokomslag skulle kunna liknas vid en produkts förpackning (Alain d’Astous, Colbert, Mbarek, 

2006). Precis som en förpackning har omslaget som främsta uppgift att skydda sitt innehåll, men 

det kommunicerar även direkt och indirekt information om bokens kvalitet och innehåll.  

Minimalism är en designstil som blivit modern att använda på just bokomslag. Ju färre kulörer 

och element, desto bättre. Efter en enkel Google-sökning på ”minimalistic book covers” kommer 

flera alternativ upp på omslags-tolkningar av till exempel Sagan om ringen av J.R.R Tolkien, 

1984 av George Orwell och Dracula av Bram Stoker (Anders, 2013). Risken med minimalism är 

dock alltid att det blir för avskalat. 

Harry Potter-serien är en serie fantasyromaner skriven av J.K Rowling. Den består av sju delar 

där den första delen handlar om den då elvaåriga pojken Harry Potter som får reda på att han är 

en trollkarl. Efter detta  får han börja studera på Hogwarts – skolan för häxkonst och trolldom. 

Redan vid första mötet med en trollkarl får Harry reda på att han är unik då han är den enda 

personen någonsin att överleva dödförbannelsen, kastad av den onde trollkarlen Lord Voldemort. 

Läsaren får följa Harrys tid som student på Hogwarts med fokus på hur han tillsammans med sina 

vänner Ron Weasley och Hermione Granger kämpar för att besegra Lord Voldemort (Rowling, 

1999). 

När den första boken om Harry Potter lanserades i England år 1997 gavs det endast ut 500 stycken 

kopior, varav 300 skickades till bibliotek (Leith 2016). Tjugo år senare har den första boken sålts 

i över 450 miljoner kopior och översatts på 79 språk. Utöver bokseriens sju delar har det även 

getts ut åtta filmer baserade på böckerna samt tre spin-off noveller. År 2016 hade även prequel-

filmen, Fantastiska vidunder och var man hittar dem, premiär med fyra planerade uppföljare 

(IMDb, 2018). Bokserien har även resulterat i musikalen Harry Potter och det fördömda barnet 

som hade premiär i London år 2016 (Pottermore, 2015). 

Kännetecknande för bokomslagen till serien om Harry Potter att de ofta använder sig av många 

kulörer och många grafiska element. Denna studie ämnar ta fram ett bokomslag utifrån 

minimalistiska designprinciper. Det nya bokomslaget bör förmedla rätt associationer till 

mottagaren även om denne inte läst boken innan (Nyman, 2016). Målet med denna studie är att 

ta reda på hur mycket det går att skala av samtidigt som känslan av bokens innehåll tydligt 

kommuniceras. 
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1.2 Problemformulering 

Bokomslaget är det första en potentiell läsare ser i en bokhandel, därför är det av yttersta vikt att 

det är tilltalande samt passande för bokens innehåll och budskap. Minimalistisk design är väldigt 

modernt och används ofta vid bokomslagsdesign, dock är minimalism endast kraftfull då 

designens budskap når fram till avsändaren med användning av så få element som möjligt. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram ett minimalistiskt bokomslag till en bok inom genren 

fantasy. Detta för att undersöka möjligheten om de minimalistiska designprinciperna kan 

appliceras på ett sätt målgruppen upplever som tilltalande och unikt. 

1.4 Avgränsningar 

Studiens mål är att ta fram ett tryckt bokomslag till fantasyromanen Harry Potter och De vises 

sten. Utformandet av studien är riktad till målgruppen privatpersoner i Sverige som potentiella 

konsumenter i en bokhandel, i första hand på plats i butik men även via näthandel. Studien inriktar 

sig även endast på framsidan av bokomslaget. Resultatet kommer endast att ta hänsyn till 

designfaktorer och inte till produktionsfaktorer som till exempel val av material och tryckbarhet. 

Vidare begränsas arbetet till 10 veckors arbete, det vill säga cirka 400 timmar. 
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2.  TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Bokomslagets syfte och funktion 

Ander Nyman (2016) menar att ett bokomslags primära syfte är att skydda bokens inlaga från 

yttre stötar. Det sekundära syftet är att bokomslaget ska vara säljande. Omslaget blir i detta fall 

en informationsbärare och bokens främsta reklampelare. Studier visar på att man har 2–3 sekunder 

på sig att fånga köparens intresse. Alain d’Astous, Colbert, Mbarek (2006) argumenterar för att 

läsarnas intresse av en bok är större då ett bokomslag är attraktivt samt representativt för dess 

innehåll. 

2.2 Ett bokomslags visuella element 

Enligt Nyman (2016) bör ett bokomslags framsida innehålla titel, författarens namn, förlagets 

namn, genre samt omslagsbild. Genre är dock inte alltid nödvändigt, om denna redan framgår 

tydligt av övriga element.

Hjärnan uppfattar kulör innan den uppfattar former, symboler, ord eller andra element (Rosner, 

Klimchuk 2012). Ellen Lupton (2015) skriver att kulörer kan bringa fram stämning, beskriva 

verkligheten eller kodifiera information. Då alla människor uppfattar kulörer olika kan de 

användas för att kommunicera olika budskap (Rosner, Klimchuk, 2012). Kulörers emotionella 

betydelse skiljer sig främst åt från kultur till kultur, men även från person till person. Kulör och 

dess betydelse kan även ändras över tid. Användning av kulörer på bokomslag är ofta 

representativa för bokens innehåll för att skapa en brygga mellan bokens omslag och dess 

berättelse. Kulörer används även för att identifiera vilken genre boken tillhör (Nyman, 2016).  

Form kan användas på flera sätt i ett bokomslag. Sara Pettersson och Daniel Söderberg (2014) 

genomförde en studie för att ta reda på vilka former som passar ihop med vilken bokgenre. I 

resultatet tas upp att romben är den som passa bäst till fantasygenren, då den kan associera till 

diamanter vilka står för bland annat djärvhet. Likaså associerade deltagarna i undersökningen 

cirkeln till fantasygenren som en koppling mellan Jorden och den sekundära världen. 

Anders Nyman (2016) skriver att en grundregel är att aldrig ha fler än två teckensnitt på ett 

bokomslag och om man vill ha fler kan man använda sig av teckensnittens olika vikter och 

skärningar. Vidare skriver han även att många teckensnitt blir en del av bokens varumärke, med 

Harry Potter som exempel. 
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2.3 Minimalistisk design 

Minimalistisk design skalar av alla överflödiga element för att fokusera på designmålet. Det 

handlar om att återgå till grunderna kring kontrast, utrymme, organisering, kulör och typografi 

(Cousins, 2015).  

Ordet minimalism har blivit draget och sträckt åt alla möjliga håll sen det först etablerades vilket 

har gjort att de begränsningar som en gång funnits har gått förlorade. Batchelor (1997) skriver att 

nästan vilket verk som helst som är geometriskt, mer eller mindre monokromt, eller abstrakt-

liknande kan bli märkt som minimalistiskt. Vidare menar Batchelor att det inte finns någon uttalad 

konsensus om vad som egentligen definierar vad minimalistisk design är eller representerar. 

Den stil ändå som kommit att kallas minimalism har sina rötter i 1960-talets New York. Den 

minimalistiska konströrelsen uppstod inte med inspiration från fattigdom och enkla 

livsförhållanden utan som kritik mot den romantiskt överflödiga och självupphöjande 

expressionismen under 50-talet (Batchelor, 1997).  

De Stijl-rörelsen som varade från cirka 1917–1931 kan ses som föregångare till 60-talets 

minimalism (Ivanoff, 2014). Kännetecknande för De Stijl är enkla kompositioner som består av 

linjer i horisontella och vertikala riktningar samt användning av endast primärkulörerna 

tillsammans med svart och vitt.  

Under 1980-talet utvecklades en variation av De Stijl kallad neo-minimalism. Även denna stil är 

centrerad kring enkelhet men använder sig utav fler kulörer och former. Den design som idag 

kallas för minimalistisk ingår oftast i neo-minimalismen och använder sig utav rena, enkla former 

samt av kulörer som är begränsade till antingen några få kontrasterande kulörer eller flera nyanser 

av en. 

Carla Izumi Bamford (2016) menar att en fördel med minimalistisk design är att den känns lyxig 

och tidlös. Vidare menar hon att minimalistisk design inte handlar om avsaknaden av design i sig, 

utan om att ta bort alla överflödiga detaljer – ”less i more”.  Då minimalism använder sig av så få 

element som möjligt är det viktigt att de element som används kommunicerar budskapet väl. Detta 

görs med fördel med hjälp utav användning av rutnät (eng. grids), balans, tomma ytor (eng. white 

space) och djärv typografi. 

De minimalistiska designprinciper denna studie kommer utformas har likheter med neo-

minimalismen. Dessa designprinciper innefattar att de framtagna designalternativen bör:  
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o Använda sig av rena, geometriska, enkla former. 

o Innehålla så få element som möjligt, undvika detaljer. 

o Använda sig av få antal kulörer som antingen är kontrasterande eller består av flera 

nyanser av en kulör. 

o Använda sig av tomma ytor. 

o Använda sig av rutnät för att skapa balans och symmetri. 

o Innehålla djärv typografi. 
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3. METOD 

Denna studie använder sig av forskning genom design samt av kvalitativa metoder då jag ämnar 

undersöka respondenters subjektiva åsikter och värderingar om design. Jag kommer inte heller ha 

möjlighet att få tillgång till data från tillräckligt många respondenter för att studien ska räknas 

som kvantitativ. All data kommer att samlas in genom empiriska studier. Denscombe (2009) 

skriver att kvalitativ forskning använder text och bild som grundläggande data, snarare än siffror, 

vilket även stämmer in på denna studie. 

3.1 Förstudie 

Innan själva studien tar sin början kommer en förstudie att genomföras för att fastställa att det 

finns tillräckliga underlag och skäl för att genomföra den. 

Förstudien kommer att bestå av en trendspaning där existerande omslag till boken Harry Potter 

och De Vises Sten kommer att kartläggas och ställas upp i en positioneringskarta. Syftet med 

denna studie är att få en överblick över vilka bokomslag som redan finns på den svenska 

marknaden. Detta ska göras för att ytterligare underbygga påståendet att det finns en brist på 

minimalistiska bokomslag till just bokserien Harry Potter, vilket stärker argumentet för att detta 

är en möjlighet som är relevant att utforska. 

3.2 Designprocess 

Designprocessen kommer att bestå av stegen webbaserat formulär, värderingsmatris, moodboard, 

skissning samt färdigställande av design. Dessa steg har valts för att skapa en process som är så 

iterativt som möjligt så att den ska kunna upprepas flera gånger. I denna studie kommer jag dock 

endast att gå igenom processen en gång. Då studien avgränsats till att endast beröra omslagets 

framsida och dess visuella faktorer kommer omslagets dimensioner att ta efter den existerande 

svenska utgåvan av boken. 
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3.2.1 Webbaserat formulär 

Ett webbaserat frågeformulär kommer att skapas för att undersöka vilka associationer som idag 

finns till bokomslag inom fantasygenren och bokserien Harry Potter. Henry Denscombe (2009) 

menar att det är viktigt att undvika frågor som gör omotiverade antaganden eller är oklara. Vidare 

skriver han att det är viktigt att försäkra sig om att frågornas formuleringar är omöjliga att 

missförstå och att ge tillräckligt många svarsalternativ. För att testa dessa krav kommer ett 

pilottest att utföras på två respondenter efter vilkas svar frågorna kommer regleras. Flera av 

frågorna kommer att innehålla ytterligare alternativ än de förvalda där respondenten kan lägga in 

egna formulerade svar. Ejlertsson (2014) menar att detta kan fungera som en enkel 

motivationshöjande åtgärd då respondenten ges möjligheten att fritt uttrycka sig utanför de ramar 

formulärets fasta svarsalternativ skapar.  

Målet med webbformuläret är att ta ut vilka värdeord målgruppen associerar med bokomslag till 

böcker inom fantasygenren samt inom Harry Potter-serien. Då målgruppen är svenska läsare, är 

formulärets frågor formulerade på svenska. Värdeorden kommer att fungera som guide till vilka 

krav bokomslaget behöver uppfylla för att vara relevant för målgruppen. 

Denscombe (2009) nämner att en av fördelarna med webbaserade formulär är att de kan designas 

och vara kulörstarkt och illustrerat. I skapandet av detta formulär kommer jag dock att inte dra 

nytta av denna fördel för att minska antalet element som kan påverka respondentens svar i så stor 

utsträckning som möjligt. Formuläret kommer att spridas via sociala medier vilket kan skapa det 

Denscombe (2009) kallar för snöbollseffekten då en person hänvisar till en ny person, vilket kan 

öka formulärets urval. 

3.2.2 Värderingsmatris 

Designprocessen kommer att börja med skapandet av en värderingsmatris (eng. pugh chart). I en 

värderingsmatris specificeras olika kriterier efter vilka man bedömer koncepten (Arvola, 2014). 

Arvola (ibid) tar upp sex stycken steg för att genomföra en värderingsmatris. Det första steget i 

skapandet av en värderingsmatris är att komma fram till vilka kriterier som ska användas. I denna 

studie består dessa av värdeorden från webbformuläret. Steg två är att bestämma vilka alternativ 

som ska bedömas. Dessa alternativ kommer att bestå av möjliga alternativ till grafiska element 

som skulle kunna pryda omslaget baserade på innehållet i boken. I denna studie kommer steg tre, 

att ta fram ett alternativ som utgångspunkt, inte att genomföras då alternativen bör bedömas 

individuellt och inte jämföras med varandra. De steg som följer innebär att bedöma de olika 

alternativen gentemot kriterierna för att till slut kunna stryka de sämsta alternativen och besluta 

vilka alternativ som bör arbetas vidare med. 
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3.2.3 Moodboard 

Jag kommer att skapa en moodboard med element som kommer fungera som guidande riktlinjer 

till den nya designen. Arvola (2014) beskriver en moodboard som ett collage med bilder som 

hjälper designern att ta fram kulörscheman, känsla och ton för designen. Moodboarden tar de 

verbala värdeorden och visualiserar dem för att fungera som en inspirerande guide till den 

fortsatta designprocessen.  

3.2.4 Skissning 

Arvola (2014) skriver att skisser är en snabb katalysator för tankar och idéer. Skissning handlar 

om att få fram många idéer utan att bry sig om kvaliteten på dem. Denna metod kommer att 

användas efter det att moodboarden är färdigställd. Skissningen kommer att ske analogt och utgå 

från resultatet av värderingsmatrisen och moodboarden. Målet med denna fas är att visualisera 

alla möjliga designalternativ för att snabbt kunna värdera vilka som är värda att arbeta vidare 

med.  

I denna studie kommer ett antal skisser som är så olika som möjligt att tas vidare i processen. 

Med olikhet menas skillnad i antal objekt, skillnad på objekten i sig samt skillnad i val av kulörer. 

3.2.5 Färdigställande av design 

De omslagsalternativ med störst potential från skissningsfasen kommer att redigeras och 

färdigställas digitalt där även kulör och copy kommer att läggas till. Målet är att skapa fem stycken 

olika alternativ som kommer att gå vidare till en värderingsfas. 
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3.3 Värdering av design 

Målet med värderingsfasen är att ta reda på vilket eller vilka av de designade omslaget som på 

bästa sätt kombinerar minimalistiska designprinciper med ett bokomslag till genren fantasy. Detta 

kommer att ske genom en empirisk studie vilken kommer börja med att låta en yrkesverksam 

designer, en expert, göra ett urval av de olika designerna på de framtagna omslagen. Sedan 

kommer ett antal respondenter att få bedöma de utvalda omslagen. 
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3.3.1 Expertrådgivning 

För att få ett mer professionellt perspektiv på de framtagna bokomslagen kommer jag att kontakta 

en eller flera yrkesverksamma designers som första steg av värderingen. Hur många som 

kontaktas beror på hur mycket tid som finns. Genom detta steg kommer jag även att få mer 

underlag för att jag lyckats uppfylla kraven för minimalistisk design, samt eliminera de alternativ 

som inte uppfyller dessa. 

Denna rådgivning som kommer att likna konceptet för en strukturerad intervju. Detta är en 

tidseffektiv metod som innehar flera likheter med formulär då en strukturerad intervju ställer 

identiska frågor till alla respondenter (Denscombe, 2009). Denna metod valdes främst på grund 

av dess tidseffektivitet då denna rapport avgränsats till tio veckor. 

3.3.2 Semistrukturerad intervju 

Efter att jag fått rådgivning från en eller flera experter kommer jag att genomföra ett flertal 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna kommer att väljas utifrån tillgänglighet under den 

begränsade perioden för studien, samt utifrån studiens målgrupp vilket är svensktalande 

potentiella bokkonsumenter.  

Även här erhåller respondenterna likadana frågor utformade efter en intervjuguide, dock med 

utrymme för flexibilitet (Denscombe, 2009). Dessa intervjuer kommer att vara personliga, då jag 

som intervjuare kommer att ordna ett privat, fysiskt möte med varje respondent. Denscombe 

(2009) nämner att personliga intervjuer innehar flera fördelar som till exempel att de är lätta att 

arrangera och att det gör det lätt för intervjuaren att anteckna då det endast involverar en deltagare. 

Den sistnämnda är en stor anledning till att denna metod valdes för denna studie, då jag behöver 

ställa frågor och anteckna samtidigt. 

Syftet med de semistrukturerade intervjuerna är att låta representanter från målgruppen värdera 

de framtagna bokomslagen. Innan intervjuerna kommer en intervjuguide att utformas och testas, 

för att sedan regleras efter feedback från testrespondenterna. 



 11 

4. FÖRSTUDIE  

I förstudien kartlades och undersöktes tolv olika omslag till Harry Potter och De Vises Sten (figur 

1). De valdes ut efter vilka som finns att tillgå på Bokus.se i Sverige. De bokomslag som granskats 

tillhör böcker skrivna på engelska eller svenska, för att på ett sätt begränsa studien till läsare i 

svenska läsare. 

Efter att ha kartlagt tolv olika bokomslag rangordnades dessa på en linje från mest minimalistisk 

design till mest detaljrik (Figur 2) enligt hur väl de uppfyller de minimalistiska designprinciperna 

(2.3). Målet med denna studie är att skapa en design som lägger sig så långt till vänster på denna 

linje som möjligt. 

På de tolv omslagen syns en tydlig trend av kulörerna röd och blå. Det är även vanligt att använda 

sig av huvudkaraktären Harry Potter som motiv på omslaget. Alla omslag innehåller något 

element från innehållet i boken. 

Resultatet av trendspaningen kommer att användas i form av en omvärldsanalys, då designen av 

bokomslaget i denna studie inte bör bli allt för influerad av de omslag som redan existerar. Det 

visar även på att det finns en brist på tillgång till minimalistiska bokomslag till bokserien, vilket 

är ett resultat som gör alternativet värdefullt att utforska. 
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Figur 2 - Positioneringskarta 

Figur 1 - Bokomslag från trendspaning 
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5. DESIGNPROCESS 

5.1 Webbaserat formulär 

Ett webbaserat formulär skapades och skickades ut via Facebook. Formuläret generade 470 svar. 

I formuläret fick respondenterna svara på sammanlagt 11 frågor om bokomslag inom 

fantasygenren samt till Harry Potter. Dessa 11 frågor inkluderar även demografiska frågor om 

kön och ålder på respondenterna där 77,4% identifierade sig som kvinnor och majoriteten av 

respondenterna, 56%, var i åldern 18 till 24 år. 

Nedan följer en sammanfattning av formulärets frågor samt dess svar. I denna sammanfattning 

har ett urval gjorts där endast de alternativ med hög majoritet sorterats ut då de endast de 

populäraste alternativen ansågs vara relevanta för studien. Hela formuläret med alla 

svarsalternativ presenteras i Bilaga 1. I Bilaga 2 finns en mer omfattande redovisning av 

formulärets respons. 

Frågor: 

1. Vilka av följande ord förknippar Du med bokomslag till böcker inom genren fantasy? (välj 

max 7 alternativ) 

• Magiskt (363 st.) 

• Fantasifullt (326 st.) 

• Äventyrligt (312 st.) 

• Mystiskt (291 st.) 

• Detaljrikt (277 st.) 

• Spännande (218 st.) 

2. Vilka av följande grafiska element associerar du till bokomslag till böcker inom fantasygenren? 

• Illustrationer (448 st.) 

• Visuellt utstickande typografi (190 st.) 

• Geometriska former (36 st.) 

• Foton (25 st.) 

  



 14 

3. Vilka av följande kulörer förknippar du med bokomslag till böcker inom fantasygenren? (välj 

max 3 alternativ) 

• Svart (314 st.) 

• Röd (276 st.) 

• Grön (254 st.) 

• Blå (253 st.) 

• Orange (107 st.) 

4. Hur väl känner du till Harry Potter? 

• Jag är ett superstort fan (289 st.) 
• Har både läst alla böcker och alla filmer (116 st.) 
• Har läst en del böcker och sett en del filmer (34 st.) 
• Har endast sett en/flera filmer (31 st.) 

 

5. När jag hör "Harry Potter" tänker jag spontant på (skriv en mening/några få ord): 

• Magi (180 st.) 

• Äventyr/spänning/mystik (73 st.) 

• Barndom/nostalgi (60 st.) 

• Specifika begrepp/citat (58 st.) 

• Vänskap/kärlek (54 st.) 

6. Vilka av följande ord förknippar Du till bokserien Harry Potter? (välj max 7 alternativ): 

• Magiskt (448 st.) 

• Spännande (376 st.) 

• Äventyrligt (375 st.) 

• Fantasifullt (319 st.) 

• Mystiskt (197 st.) 
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7. Vilka av följande grafiska element associerar du till bokserien Harry Potter? 

• Illustrationer (438 st.) 

• Visuellt utstickande typografi (170 st.) 

• Geometriska former (51 st.) 

• Foton (27 st.) 

8. Vilka av följande kulörer förknippar du med bokomslag till bokserien Harry Potter?  

(välj max 3 alternativ) 

• Röd (281 st.) 

• Grön (274 st.) 

• Blå (247 st.) 

• Svart (245 st.) 

• Orange (137 st.) 

9. Här finns utrymme för egna tankar/idéer kring Harry Potter/bokomslag 

• Flera av respondenterna uttryckte positiva associationer till de svenska omslagen 

designade av Alvaro Tapia. 

• Flera respondenter menade att bokomslagen i serien ofta blir mörkare för varje bok, i takt 

med böckernas handling. Målgruppens ålder upplevs öka för varje bok. 

• Flera respondenter var positiva till ett omslag som känns mer stilrent och vuxet än de 

majoriteten av de befintliga omslagen. De existerande omslagen som är inriktade till 

vuxna upplevdes av flera respondenter som tråkiga och platta. 
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5.1.1 Analys av webbaserat formulär 

Från resultatet av förstudien kan man se ett tydligt samband mellan respondenternas associationer 

till fantasygenren i stort och bokserien Harry Potter. Det främsta studien tar med sig vidare från 

denna fas är de sex värdeord respondenterna förknippade med fantasygenren amt bokserien Harry 

Potter. Orden magiskt, spännande, fantasifullt, äventyrligt och mystiskt var de fem ord som 

majoriteten förknippade till Harry Potter och som därför är de värdeord de nya omslagen bör 

uppfylla för att kunna beskrivas som tilltalande (3.2.1). Respondenterna valde även ordet 

detaljrikt. Detta ord kommer inte tas hänsyn till i designprocessen då det går emot studiens syfte, 

dock kommer det att återkomma i värderingen och analysen som en måttstock för vad designen 

inte ämnar uppnå. 

Vid val av kulör kommer preferenserna från respondenterna att tas i övervägande på så sätt att då 

valet står mellan två kulörer kommer den högst listade från formuläret att väljas. I första hand 

kommer kulör dock att väljas efter motiv, då motiven bör färgläggas i liknande kulör som beskrivs 

i bokens innehåll (2.2.). Användning av ett fotografi som omslag valdes helt bort på grund av 

respondenternas åsikter men även dels på grund av brist på tid. Även då fotografi inte förknippas 

med minimalism. 

Utöver en grund för inriktning på designprocessen framkom även att flera respondenter saknade 

ett mer vuxet och stilrent alternativ till omslag, vilket återigen understryker att denna möjlighet 

är intressant att undersöka. 
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5.2 Värderingsmatris 

Då läsarens intresse av ett bokomslag kan öka om det är representativt för bokens innehåll (2.1) 

valdes alternativ till objekt, miljöer och karaktärer ut utifrån detta. Alla alternativ till grafiska 

element ställdes upp i en värderingsmatris där jag bedömde hur väl varje element stämde in på de 

värdeord som tagits fram. Värdeorden bedömdes med + för positivt, - för negativt och 0 för 

neutralt. Med positivt och negativt menas huruvida objektet stämmer överens eller inte med 

värdeordet. Ett + är i tabellen värt 1 poäng och ett – är värderat till -1 poäng i summeringen. 

Värdeorden är tagna från webbformulärets resultat (5.1) medan objekten är valda utifrån element 

ur bokens berättelse. 

Värdeord® 

 

Objekt 

¯ 

Magi Spännande Fantasifullt Äventyrligt Mystik Summa 

Hogwarts + + + + + 5 

Gyllene 

kvicken 
+ + + + 0 4 

Diagon-

gränden 
+ + + + 0 4 

De vises sten + + + 0 + 4 

Plattform  

9 ¾  
+ 0 + + 0 3 

Blixt + 0 + - + 2 

Glasögon 0 + 0 0 + 2 
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Båtturen 0  0 + 0 1 

Trollstav +  + - - 0 

Spegel +  + - - 0 

Hogwarts-

expressen 
+ 

 
+ 0 - 0 

Kvast 0  0 + - -1 

Sorterings-

hatten 
+ 

 
+ - - -1 

London -  - 0 0 -2 

Gringotts 0  + - - -2 

Brev -  0 - 0 -3 

Uggla +  - 0 - -4 

 

Tabell 1 – Värderingsmatris 

Efter resultatet av värdematrisen (tabell 1) bestämde jag att gå vidare med de alternativ som hade 

minst 2 poäng (de över det röda strecket i tabellen. Detta resulterade i sju stycken motiv som gick 

vidare till skissningen; Hogwarts, den Gyllene kvicken, Diagongränden, De vises sten, Plattform 

9 ¾, blixt och glasögon. 
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5.3 Moodboard 

En moodboard togs fram med fokus på minimalistiska bokomslag till bokserien Harry Potter och 

andra romaner samt minimalistiska posters till filmer. Dessa är inte officiellt utgivet material från 

böckernas/filmernas upphovsmän utan är alternativa designförslag framtagna av fristående 

kreatörer. 

 

Figur 3 - Moodboard för designval. 

Innehållet från moodboarden gav inspiration främst till val och användning av kulörer, men även 

alternativ till stil på objekten. Gemensamt för bilderna i moodboarden är användning av få 

geometriska former och få men mättade kulörer. Endast en av bilderna innehåller fler än en kulör, 

men då olika nyanser av den. Allt innehåll är enkelt, kontrastrikt och rent, och använder sig av ett 

symmetriskt rutnät. 

Efter framtagningen av moodboarden bestämdes att jag skulle skapa omslagen i Adobe Illustrator 

för att behålla känslan av geometri och enkelhet samt att använda mig av max två kulörer per 

omslag (utöver svart och vitt) och så få olika motiv som möjligt, likt neo-minimalistisk stil (2.3). 
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5.4 Skissning 

Skissningen skedde med svart penna på vitt 70 grams A4-papper. Storleken valdes för att försöka 

efterlikna bokomslagets verkliga storlek. 

 

Figur 4- Skiss 1 

Skiss 1 (figur 4)  är baserad på objekten blixt och glasögon. Dessa valdes att användas tillsammans 

då jag ansåg att elementen inte skulle uppnå en lika stor koppling hos mottagaren när de står 

ensamma, som när de kombineras. Detta är ett väldigt minimalistisk alternativ då antalet element 

är få. Dock kändes detta alternativ väldigt beprövat sedan tidigare och dessutom finns en version 

av denna på moodboarden (figur 3). 
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Figur 5 - Skiss 2 

I den andra skissen (figur 5) ser vi skolan Hogwarts samt huvudstaden London upp och ner. Syftet 

med denna komposition var att skapa en känsla av att den magiska världen existerar parallellt 

med den riktiga världen. Hogwarts var det ord som fick högst poäng i värderingsmatrisen, medan 

London endast fick -2 poäng (5.1). Detta alternativ valdes ändå att utforskas, då kombinationen 

av de båda kändes relevant och intressant. Denna skiss är minimalistisk då den endast består av 

silhuetter av motiven och därför endast innehåller två objekt utöver titeln och författaren. 
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Figur 6 - Skiss 3 

Motivet på skiss 3 (figur 6) föreställer den Gyllene kvicken vilken fick 4 poäng i 

värderingsmatrisen (5.1). Detta är ett alternativ som är mycket minimalistiskt då det endast består 

av ett element utöver texten samt mycket tomma ytor. 
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Figur 7 - Skiss 4 

Skiss 4  (figur 7) föreställer De vises sten som är ett centralt objekt i bokens berättelse. För att 

skapa ett minimalistiskt omslag till detta motiv valde jag att endast arbeta med linjer för att skapa 

en geometrisk form. Även detta alternativ innehåller mycket tomma ytor och få objekt. 
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Figur 8 - Skiss 5 

Skiss 5 (figur 8)  föreställer Diagongränden vilket är den plats där karaktärerna i boken bland 

annat köper sitt skolmaterial och är även den första plats Harry Potter stöter på från den magiska 

världen (Rowling, 1999). Detta resulterade i att objektet fick 4 poäng i värderingsmatrisen (5.1). 

Motivet är väldigt detaljrikt vilket betyder att det är svårare att uppnå en minimalistisk design av 

objektet. Skissen innehåller, förutom texten, en tegelvägg med ett hål i, silhuetter av figurer med 

häxhattar samt en butiksskylt. Detta är ett försök att hålla nere antalet objekt och samtidigt skapa 

igenkänning till platsen från mottagarens sida. 
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Figur 9 - Skiss 6 

Skiss 6 (figur 9) föreställer Plattform 9 ¾ vilken fungerar som en portal mellan den vanliga 

världen och den magiska. Studenterna som ska till Hogwarts går igenom väggen på pelaren som 

återfinns på Kings cross station i London, och kommer ut på den magiska plattformen där tåget 

Hogwartsexpressen väntar på att ta dem till skolan (Rowling, 1999). 

Likt den förra skissen (skiss 5) är detta en väldigt detaljrik scen som behöver bibehålla vissa 

element för att mottagaren ska förstå vilken plats som illustrerats. Därför innehåller även denna 

skiss ett större antal objekt, dock består alla objekt av enkla linjer och få detaljer. 
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5.5 Färdigställande av design 

Efter att skissningsfasen avslutats togs skisserna in i Adobe Illustrator där de olika elementen togs 

fram digitalt. Under denna fas togs även ett slutgiltigt kulörschema och typografi fram för 

omslagen. 

5.5.1 Kulör 

 

Figur 10 – Kulörkarta 

Utifrån enkätsvaren från förstudien (kapitel 5) samt moodboarden (figur 1) tog jag fram en 

kulörkarta att utgå från under designarbetet (figur 10).  Kulören grön valdes bort då den inte 

matchade med de objekt som tagits fram från värdematrisen. Orange uteslöts ur kulörkartan då 

det ansågs likna röd och gul tillräckligt mycket.  

Utöver dessa kulörer har jag även använt mig av svart och vitt samt gråskalan däremellan. Jag har 

även gått ifrån kulörkartan i de fall då objekt från innehållet i boken använts som innehar andra 

kulörer. Detta för att återigen skapa så hög igenkänning från boken innehåll som möjligt. 
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5.5.2 Typografi 

 

Figur 11 – Teckensnitt, titel 

 

Figur 12 - Teckensnitt, författare 

Titeln och författarens namn på alla bokomslag använder sig av teckensnittet Futura, vilket är en 

sanserif. Detta teckensnitt valdes då det finns tillgänglig i flera vikter vilket skapar dynamik trots 

att det är väldigt simpelt (2.2). Då jag ville att fokus ska ligga på motivet och inte på texten valdes 

ett teckensnitt som drar så lite uppmärksamhet till sig som möjligt. Orden Harry Potter är skrivna 

i en fet vikt medan De vises sten är något lättare (figur 11). Ordet och använder sig av den tunnaste 

vikten. Dessa valdes för att skapa hierarki i rubriken. Författarens namn (figur 12) är centrerat på 

botten av varje omslag.  

Samma teckensnitt användes till alla framtagna bokomslag för att respondenterna i värderingen 

skulle kunna fokusera på motivet, men även för att se om teckensnittet upplevdes annorlunda i 

förhållande till de olika elementen på omslagen. 
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5.5.3 Bokomslag 1 

 

Figur 13 - Bokomslag 1 

Det första bokomslaget (figur 13) som skapades föreställer Harry Potters glasögon och ärr som 

båda blivit kännetecken för serien. I den ena linsen syns en silhuett av London och i den andra en 

silhuett av skolan Hogwarts. Detta omslag använder sig av resultatet från Pettersson och 

Söderbergs studie (2.2) som visade att cirkeln ofta kopplas som en koppling mellan Jorden och 

den sekundära världen. I detta fall blir linserna en koppling mellan den vanliga världen och den 

magiska. 

Den gula och röda kulören i denna poster kan symbolisera kulörerna för elevhemmet Gryffindor, 

vilket är det elevhem Harry Potter tillhör (Rowling, 1999). För att skapa kontrast till de ljusa 

kulörerna lades en svart bakgrund bakom motivet. Detta bokomslag kombinerar skiss 1 och skiss 

2 (figur 4 och figur 5) för att förstärka igenkänningsfaktorn då jag inte ansåg att elementen själva 

var tillräckligt starka kommunikativt. 
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5.5.4 Bokomslag 2 

 

Figur 14 - Bokomslag 2 

Bokomslag nummer två (figur 14) är baserat på skiss 3 (figur 6) vilken består av ett motiv av den 

Gyllene kvicken. Skissen kändes dock väldigt tom med endast ett objekt. Så för att ytterligare 

stärka kopplingen till berättelsen är den Gyllene kvicken är placerad inuti en linjerad ram på 

vilken det vänstra hörnet skapar en silhuett av Hogwarts. Vingarna på den Gyllene kvicken går 

utanför ramen. Detta syftar till att ge mottagaren en känsla av att kvicken flyger över skolan vilket 

skapar djup och dynamik i omslaget trots användningen av få element och mycket tomrum. 

Elementen på detta omslaget använder sig utav två kulörer från kartan, kombinerade i en gradient. 
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5.5.5 Bokomslag 3 

 

Figur 15 - Bokomslag 3 

Det tredje omslaget (figur 15), baserat på skiss 4 (figur 7), består av en bakgrund med röd gradient 

samt en geometrisk version av De vises sten. Den röda kulören är vald efter stenens kulör i boken. 

Linjerna som utgör stenen samt bokens titel och författare är vita. Vitt valdes för att skapa kontrast 

till den röda kulören, och även för att skapa hög läsbarhet i texten. Motivet på detta bokomslag 

kopplar direkt till bokens titel, men även till dess innehåll.  

På detta omslag valde jag att endast använda mig av ett objekt, då den röda gradienten själv klarar 

att fylla ut det tomma utrymmet. Jag ville även skapa minst ett omslag som går mer mot 

minimalismen från De Stijl-rörelsen än neo-minimalismen (2.3) genom användandet av endast 

linjer och primärkulörer, för att kunna testa detta alternativ i den följande värderingen. 
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5.5.6 Bokomslag 4 

 

Figur 16 - Bokomslag 4 

Motivet på det fjärde bokomslaget (figur 16) föreställer ingången till Diagongränden. Denna 

design skiljer sig åt en del från sin skiss (figur 8), då denna ansågs alldeles för detaljrik för att 

uppfylla de minimalistiska designprinciperna. Därför valde jag att eliminera figurerna och 

butiksskylten från slutresultatet, då de kändes överflödiga och röriga. I förgrunden ser vi istället 

ett rosa paraply som inte ingick i skissen. Detta tillhör en av bokens karaktärer och innehar 

betydelse för berättelsen. 

En kombination av kulörer från kulörkartan användes för att skapa dynamik i mönstret av 

tegelstenar. Två tonplattor ligger som ett lager under tegelväggen för att skapa stabilitet i 

kompositionen samt öka läsbarheten hos författarens namn. Paraplyet använder sig av andra 

kulörer än kulörkartan för att representera hur det beskrivs i boken. 
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5.5.7 Bokomslag 5 

 

Figur 17 - Bokomslag 5 

Det femte och sista omslaget (figur 17) föreställer ingången till Plattform 9 ¾ och är baserad på 

skiss 6 (figur 9). 

Detta omslag använder sig av kulörer från kulörkartan och så pass få element som möjligt för att 

behålla minimalismen, men tillräckligt många för att snabbt ge en bild av vad motivet föreställer. 

För att finna rätt proportioner till motivet användes en skärmbild från filmen om den första boken. 
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6. VÄRDERING AV DESIGN 

I detta kapitel presenteras resultaten från studiens värderingsfas vilken bestod av en 

expertrådgivning samt en semistrukturerad intervju med fyra respondenter. Under dessa 

intervjuer värderades de fem framtagna bokomslagen (figur 18). 

 

 

Figur 18 - De fem framtagna omslagen 
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6.1 Expertrådgivning 

Denna rådgivning genomfördes via mail där de fem bokomslagen bifogades och en enda fråga 

ställdes: 

Vilka tre av dessa fem omslag anser Du uppfyller kraven för minimalistisk design på bästa sätt? 

Mailet skickades till fem yrkesverksamma designers, varav ett svar erhölls. Anledningen till att 

endast ett svar hann erhållas var förmodligen brist på tid, då jag ville fortsätta processen snabbare 

än respondenterna hann svara. Brist på tid är även anledningen till varför inga följdfrågor såsom 

”varför” ställdes till respondenterna. 

Syftet med denna intervju var att skala ner antalet omslag från fem till tre, samt att få ytterligare 

underlag för att de omslag som tagits fram uppfyller kraven för minimalism. Därför räckte även 

att få svar på denna fråga utan motivering, då yrkesverksamma designers inte ingick i den 

målgruppen för denna studie. Resultatet av expertrådgivningen visade på att omslag nummer 1, 

2 och 3 (figur 19) bäst ansågs fylla kraven för minimalistisk design. 

 

Figur 19 - Bokomslag 1,2 och 3 
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6.2 Semistrukturerad intervju 

Denna intervju bestod av två delar där den första bestod av att ta reda på vilka associationer 

respondenterna hade till omslagen när de fick använda egna ord. I den andra fasen gavs 

respondenterna ett papper med de framtagna värdeorden där de fick gradera hur väl dessa passade 

in på varje omslag på en skala 0–10. 

Fyra stycken respondenter intervjuades med en medelålder på 29 år, där den äldsta var 42 år och 

den yngsta 23 år. Alla respondenter var bekanta med både fantasygenren och serien Harry Potter. 

Alla intervjuer skedde med endast mig som intervjuare och en respondent i taget ensamma i ett 

rum. Detta för att undvika störningsmoment som skulle kunna påverka respondenternas svar och 

för att kunna höra respondenten ordentligt. 

6.2.1 Respondenternas upplevelse av omslagen 

I denna fas av värderingen fick respondenterna beskriva med egna ord hur de olika omslagen 

upplevdes. Jag hade förberett tre öppna frågor till respondenterna för att sätta igång samtalet, men 

lät dem sedan prata fritt kring frågorna. De tre frågor som ställdes var hur respondenten upplevde 

motivet, kulören samt typografin. Samma tre frågor ställdes kring alla tre omslag efter att varje 

omslag visats ett i taget. 

6.2.1.1 Respondenternas upplevelse av omslag 1 

Bokomslag 1 (figur 13), föreställande glasögonen, upplevdes som väldigt dramatiskt. Respondent 

3 upplevde att omslaget tar betraktaren från den vanliga världen till den magiska genom 

placeringen av motiven. Respondent fyra menade att omslaget inte avslöjar någonting från bokens 

handling. Andra ord respondenterna använde var modernt, artistiskt och minimalistiskt. 

Respondent 1 ansåg dock inte att detta omslag var passande till genren och målgruppen barn. 

Omslaget upplevdes även som en bok om spioner genom användningen av kulörerna svart, rött 

och gult. Alla respondenter gillade typografin och tyckte att användningen av de olika 

skärningarna gjorde den lättläst och passande i förhållande till omslagets övriga element. 
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6.2.1.2 Respondenternas upplevelse av omslag 2 

Det andra bokomslaget (figur 14) som föreställer den Gyllene kvicken upplevdes av 

respondenterna som ljust, lättillgänglig och trevligt. Alla respondenter ansåg att detta omslag 

representerar berättelsen bättre än bokomslag 1 (figur 13) tack vara den Gyllene kvicken och dess 

betydelse för berättelsen. Flera av respondenterna ansåg även att motivet skulle kunna kännas 

relevant för genren även för någon som inte läst boken innan.  Respondent 4 upplevde att 

typografin kändes mer passande och att linjerna matchade bra med motivet medan respondent 2 

ansåg att motivet tog över fokus från texten. Kulörerna på detta omslag upplevdes som lyxiga, 

stilrena och positiva. Respondent 1 ansåg dock att detta ledde till att bokomslaget inte kändes 

riktat till barn. 

6.2.1.3 Respondenternas upplevelse av omslag 3 

Det tredje omslaget (figur 15) med motivet De vises sten var det sista omslaget respondenterna 

fick se. Åsikterna om detta omslag var väldigt delade. Respondent 1 upplevde motivet nästan som 

en optisk illusion och den röda kulören lite svår att se på, medan Respondent 2 ansåg att omslaget 

kändes levande, varmt och glädjefullt. Respondent 3 upplevde att detta omslags kändes 

äventyrligt samt uttryckte positiva åsikter om att omslaget delar stenens kulör som beskrivs i 

boken. Flera av respondenterna ansåg även att detta omslag kändes mer passande för en bok inom 

kategorin design samt att det kändes väldigt vuxet. Gemensamt för detta omslag var att alla 

respondenter upplevde det som mest minimalistiskt av de tre omslagen. Respondent 4 menade 

dock att detta var en nackdel då det upplevdes som för kalt och tomt. 
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6.2.2 Värdering av värdeorden 

De tre omslagen (figur 19) visades ett i taget och efter att de första tre öppna frågorna (6.2.1) 

ställts gavs respondenterna ett papper med de framtagna värdeorden. Här fick de i uppgift att ringa 

in hur väl varje bokomslag kommunicerar de framtagna värdeorden på en skala 0–10, där 0 var 

sämst och 10 bäst. Ordet detaljrikt används i dessa tabeller då detta var ett av orden som 

förknippade med bokomslag inom fantasygenren (5.1). Detta ord har dock inte räknats med i 

summan av värdeorden då det är rena motsatsen till studiens syfte. Istället har poängen för detta 

ord ställts mot de övriga värdeorden för att i analysen bedöma hur väl varje omslag stämmer in 

på värdeorden i förhållande till hur detaljrikt det upplevs. 

Nedan följer resultaten från den andra delen av värderingen, där bokomslagens nummer följs av 

dess motiv för att förtydliga vilken design som syftas till (tabell 2, tabell 3, tabell 4). 

 

Tabell 2 - Resultat av associationstest från intervjuer, bokomslag 1 

Bokomslag 1 - Glasögon 

 Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp. 4 Summa Genomsnitt 

Magiskt 4 3 7 3 17 4,25 

Spännande 8 7 10 6 31 7,75 

Fantasifullt 5 9 6 6 26 6,5 

Äventyrligt 4 5 3 8 20 5 

Mystisk 8 8 10 8 34 8,5 

SUMMA     128/200 32 

Detaljrikt 7 6 7 4 24/40 6 
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Tabell 3 - Resultat av associationstest från intervjuer, bokomslag 2 

  

Bokomslag 2 – Den Gyllene kvicken 

 Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp. 4 Summa Genomsnitt 

Magiskt 8 8 10 10 36 9 

Spännande 7 8 8 8 31 7,75 

Fantasifullt 7 8 5 10 30 7,5 

Äventyrligt 5 5 10 10 30 7,5 

Mystisk 6 7 10 8 31 7,75 

SUMMA     158/200 39,5 

Detaljrikt 6 8 7 9 30/40 7,5 
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Bokomslag 3 – De vises sten 

 Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp. 4 Summa Genomsnitt 

Magiskt 3 8 8 4 23 5,75 

Spännande 4 3 8 3 18 4,5 

Fantasifullt 4 7 4 3 18 4,5 

Äventyrligt 4 3 10 2 19 4,75 

Mystisk 4 9 10 4 27 6,75 

SUMMA     105/200 26,25/50 

Detaljrikt 6 4 7 5 22/40 5,5 

 

Tabell 4 - Resultat av associationstest från intervjuer, bokomslag 3 
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7. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet av värderingen från de semistrukturerade intervjuerna. Främst 

tas resultatet från tabell 2–4 i beräkning, men även respondenternas fritt formulerade åsikter 

(6.2.1). Detta för att se hur respondenterna upplevde hur väl varje omslag passade in på 

värdeorden i förhållande till hur detaljrikt det upplevdes.  

7.1 Analys av bokomslag 1 

Värderingen av värdeorden (tabell 2) visar att respondenterna ansåg bokomslag 1 (figur 13), med 

motivet glasögon, något mer detaljrikt än minimalistiskt och uppfyllde främst värdeorden 

spännande och mystik.  Det ord som flest respondenter i det webbaserade formuläret (5.1) 

förknippade med både fantasygenren och bokserien Harry Potter var dock ordet magi, som i 

värderingen fått minst antal poäng. Därför kan detta omslag anses kommunicera de delar av 

bokseriens innehåll som är spännande och mystiskt vilket gör att detta omslag passar bättre till 

någon av de senare böckerna i serien. Som även nämns i kapitel 5.1 ansåg flera av respondenterna 

att omslagen blir mörkare både i känsla och kulör för varje bok som släppts, vilket även stärker 

detta argument. Flera av respondenterna i den första delen av den semistrukturerade intervjun 

(6.2.1.1) ansåg att det var den svarta kulören som gjorde att detta omslag kändes dramatiskt, 

därför skulle ett byte av bakgrundskulör möjligtvis kunna lösa detta problem. 

Alla respondenter uttryckte att de att de ansåg att alla motiv var representativa för den bok de 

representerar. Bokomslag 1 kan dock anses vara det minst minimalistiska av de tre omslag som 

tog sig till värderingen på grund av de något detaljerade linjerna i silhuetten av London. Detta 

omslag visar därav på en mindre lyckad användning av de minimalistiska designprinciperna för 

att kommunicera bokens innehåll på ett tilltalande sätt till målgruppen. 
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7.2 Analys av bokomslag 2 

Bokomslag 2 (figur 14), som föreställer den Gyllene kvicken, erhöll 158 poäng från väerderingen 

av värdeorden (tabell 3), vilket gör detta omslag mest tilltalande för målgruppen. Detta omslag 

upplevdes även som mest detaljrikt av de tre omslagen hos respondenterna, men med en så pass 

liten differens gentemot de andra omslagen att det ändå kan räknas som det mest tilltalande 

minimalistiska omslaget. Det har även tidigare etablerats att omslagets design klassas som 

minimalistisk utifrån expertrådgivningen (6.1). Omslaget är även framtaget utefter minimalistiska 

designprinciper då det endast består av enkla former, en kulör i olika nyans samt mycket tomrum 

(2.3). Det värdeord som fick högst poäng var magi, vilket visar på att detta är ett mycket tilltalande 

omslag för målgruppen utifrån resultatet i det webbaserade formuläret (5.1). 

Detta omslag bedöms därför visa på ett fungerande sätt att skapa ett tilltalande, minimalistiskt 

omslag. 

7.3 Analys av bokomslag 3 

Bokomslag 3 (figur 15), med De vises sten, upplevdes av respondenterna som mest minst 

detaljrikt, och därmed mest minimalistiskt (2.3). Dock erhöll bokomslag 3 det minsta antalet 

poäng från värderingen av värdeorden med lite mer än hälften av maxpoängen (tabell 4). En del 

av respondenterna uttryckte att de hade svårt att vid första anblick koppla vad motivet skulle 

föreställa, varav en av respondenterna ansåg att det hade att göra med den röda kulören som 

kändes passande men svår att ta till sig (6.2.1.3).  

Respondenterna uttryckte delade meningar om den röda kulören vilket gör det svårt att bedöma 

hur mycket det skulle påverka resultatet att byta kulör. Respondenterna var dock mer överens om 

att motivet i sig kändes svårt att ta till sig vilket visar på att bokomslag 3 kan bedömas som för 

abstrakt och avskalat för respondenternas preferens. Detta alternativ visar då på det minst 

fördelaktiga sättet att designa ett minimalistiskt bokomslag inom fantasygenren. 
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8. SLUTSATS 

Syftet med denna studie var att ta fram ett minimalistiskt bokomslag till en bok inom genren 

fantasy. Detta för att undersöka möjligheten om de minimalistiska designprinciperna kan 

appliceras på ett sätt målgruppen upplever som tilltalande och unikt. 

Slutsatsen av studien visar på att de i denna studie använda sätten av de minimalistiska 

designprinciperna upplevdes rikta sig mot en äldre målgrupp vilken respondenterna ansåg vara 

målgruppen för de senare delarna av de sju böckerna i serien om Harry Potter.  

Sammanfattningsvis var respondenterna, trots dessa åsikter, övervägande positivt inställda till 

minimalistisk design och uttryckte att det kändes kreativt, tilltalande och unikt. 
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9. DISKUSSION 

9.1 Teoretisk ram 

Användningen av litteratur syftade till att ge svar på grafiska element kan användas vid 

designande av bokomslag, samt till att ta fram minimalistiska designprinciper att designa efter. 

Under denna fas fann jag att tillgången till litteratur inom området var väldigt begränsat vilket 

ledde till att en oönskat stor del av teorin kommer från diverse webbsidor och en oönskat liten del 

från peer reviewed-tidsskrifter. Jag fann inte heller någon uppsats inom samma ämne att kunna 

bygga vidare på i min studie vilket ledde till att denna studie fick börja från ruta ett.  

Då minimalism är ett väldigt välanvänt begrepp med flera olika betydelser var det även svårt att 

finna konsekvent teori att kunna underbygga mina designbeslut på för att uppnå kriterierna för 

minimalistisk design. Därför har jag själv tagit fram designprinciper för minimalism att utgå från 

i mitt designarbete, utifrån den teori jag kunde hitta. 

9.2 Metod 

Denna studies metod bestod utav tre stora delar: förstudie, design och värdering. Dessa steg 

fungerade bra för denna studie och gav tydliga svar på vägen för att gå vidare till nästa steg. 

Metoden är dock utformad för att hinnas med under studiens tidsbegränsning vilket innebär att 

den skulle kunna utökas i en studie med mer tid för att få ett ännu säkrare resultat. 

Målet med metoden är att den ska vara utformad så att andra kan genomföra en liknande studie 

med samma metod, vilket jag anser att denna metod uppnår. Denna metod skulle även kunna 

användas för att göra en analys av minimalistiska bokomslag till andra böcker både inom 

fantasygenren och andra genrer. 

9.3 Förstudie 

Den första delen av förstudien, trendspaningen, genomfördes genom att granska bokomslag på 

webbokhandeln Bokus.com. Denna studie avgränsades till att främst behandla omslag i butik. 

Därför hade en trendspaning på plats i flera olika svenska bokhandlar varit att föredra. 

Anledningen till att trendspaningen utfördes online var brist på tid.  

Då svenska läsare var målgrupp för studien hade jag även kunnat behandla bokomslag Bokus.com 

erbjuder, då webbokhandeln är svenska och därmed riktar sig till svenska läsare. 
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9.4 Designprocess 

Designprocessen började med det webbaserade formuläret som fick 470 svar. Dock kan det inte 

garanteras att alla svar är unika då respondenterna är anonyma, även om detta förutsätts i 

sammanställningen av resultaten. Alla respondenter kände till Harry Potter och över 60% 

identifierade sig själv som stora fans av serien. Detta har med stor risk påverkat respondenternas 

svar då de sedan tidigare hade egna associationer till böckerna. Ordningen på frågorna påverkar 

också slutresultatet, då respondenterna kan ha blivit påverkade av att samma ord bedömdes för 

två olika saker och därmed haft svaren kring fantasyböcker kvar i åtanke när de svarade på 

frågorna om bokserien Harry Potter. Innan frågorna om Harry Potter låg även en öppen fråga vars 

svar kan ha influerat de senare frågorna i formuläret.  

Formuläret innehöll två öppna frågor där respondenterna fick skriva med sina egna ord. 

Responsen på dessa sammanfattades och kategoriserades av mig som ensam författare, sedan 

gjordes ett urval där endast åsikter med majoritet valdes att tas i beaktning till studien. Under 

denna process arbetade jag väldigt systematiskt och försökte vara subjektiv, men det finns en 

möjlighet att resultatet hade tolkats annorlunda av en annan individ. 

Överlag kan resultatet från förstudien trots allt ses som trovärdigt, då de flesta frågor som ställdes 

var kvantitativa och resulterade i siffror vilka är svåra att tolka subjektivt. 

Objekten i värderingsmatrisen är framtagna ur mitt eget minne av innehållet i boken och min egen 

bedömning av vilka objekt jag anser vara mest passande. Det finns ett stort antal fler alternativ 

som skulle kunna tas med i beräkning. Alla alternativ har även bedömts i förhållande till 

värdeorden enligt min egen tolkning.  

Avgränsningarna kring tid för studien resulterade i att fem stycken omslag togs fram för att 

värderas. För att få ett resultat med större grund skulle betydligt fler omslag ha behövts genereras 

och värderats. Vid större tidsram hade man även kunnat designa samma motiv i olika kulörer för 

att kunna fokusera mer på faktorn minimalism än vilken kulör motiven har. Man hade även kunnat 

flika in fler steg mellan skiss och färdigställande av design och lagt in värderingar efter varje steg, 

för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

Alla bokomslag är framtagna och designade av mig som ensam designer, vilket betyder att de 

hade kunnat upplevas annorlunda om en annan designer med en annan stil hade framställt samma 

motiv i samma kulörer. 
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9.5 Värdering 

Återigen på grund av brist på tid genomfördes expertrådgivningen via mail och endast ett av 

resultaten valdes att ta med i studien då det inte fanns tid att sammanfatta resultat från flera olika 

respondenter. 

Vid den semistrukturerade intervjun kan den ordning respondenterna fick se bokomslagen ha 

spelat roll. Jag valde att visa dem i samma ordning för alla respondenter för att ge dem samma 

utgångspunkt. Ett alternativ hade dock varit att visa dem i olika ordning för att inte låta resultatet 

påverkas av denna faktor. 

En till faktor som kan ha påverkat respondenterna är om respondenterna genomfört den 

webbaserade enkäten och därmed blivit influerade av orden från den. Alla respondenter kände 

även till Harry Potter sen tidigare vilket skapar samma problem som i webbformuläret. Då 

intervjuerna var semistrukturerade ställdes också olika motfrågor till varje respondent vilket kan 

ha påverkat utfallet. 

9.6 Analys 

Vid analysen kan mina egna åsikter och förkunskaper kring ämnet ha påverkat hur resultatet har 

tolkats, även om detta försökte undvikas. Analysen som rör den första delen av de 

semistrukturerade intervjuerna har en större risk för subjektivitet då ett urval av respondenternas 

egna upplevelser gjorts till resultatet i värderingen. Den andra delen, då respondenterna fick 

gradera bokomslagen på en skala, kan anses mer tillförlitlig då dessa grundar sig på ett resultat 

uttryckt i siffror vilka är väldigt entydiga. 

I analysen framkom att flera av respondenterna förknippade minimalism med en vuxnare 

målgrupp, samt att de existerande Harry Potter-böckerna blir mer vuxna i både design och 

innehåll för varje bok. Därför hade det varit intressant att skapa en minimalistisk design till den 

sista boken i serien för att se om respondenterna reagerar annorlunda på den. 

Analysen grundar sig även på teorin kring bokomslag och minimalistisk design vilka har påverkat 

riktningen för denna studie. Bristen på teori om minimalism gör det till viss del problematiskt att 

analysera designen efter detta kriterium, vilket är vad hela studien bygger på. Därför valde jag att 

ta in en experts åsikt samt att låta respondenterna i värderingsfasen bedöma bokomslagen efter 

detta kriterium. 
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9.7 Slutsats 

Även om analysen visar på olika resultat från värderingen kan differensen i resultaten från tabell 

2–4 anses vara för små för att slutsatsen ska kunna bedömas som allmängiltig. Studien hade även 

kunnat dra nytta av ett större antal respondenter och gärna flera som inte läst bokserien Harry 

Potter innan.  

9.8 Rekommendation för vidare studier 

Denna studie har visat på att minimalism är ett designområde värt att utforskas ytterligare då det 

till att börja med är ett ord som används högt och lågt utan någon etablerad definition. 

Minimalistisk design är tidlöst och kan vara väldigt mäktigt rent kommunikativt om det används 

rätt. Därför behövs riktlinjer på hur man använder det rätt.  

Gällande design av minimalistiska bokomslag vore det intressant att utöka denna studie med fler 

steg främst i designprocessen och värderingen, samt med flera iterationer av processen. Det skulle 

även vara intressant att se studien utföras på andra bokserier inom fantasygenren, men även på 

böcker inom andra genrer.  

Om denna studie specifikt skulle tas vidare vore det rimligt att utföra processen på omslag till alla 

sju böcker till serien om Harry Potter, för att ta reda på om minimalistisk design känns mer 

tilltalande när flera kompletterande bokomslag tas fram. Det skulle även vara relevant att rikta 

studien till målgruppen barn/yngre ungdomar i den ålder boken riktar sig till. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Webbaserat formulär, frågor 
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Bilaga 2 - Webbaserat formulär, svar 

Denna redovisning av svar är ett urval där endast de alternativ med högst respons redovisas. Från 

de öppna frågorna, fråga 7 och 11, redovisas endast de svar som ansågs ha hög relevans för 

studien. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intro: 

Det är helt frivilligt att delta i denna intervju. Syftet med intervjun är att bidra till utvärderingen 
av mitt examensarbete som berör bokomslag till den första boken av serien Harry Potter skriven 
av J.K Rowling. Intervjun består av ett flertal frågor samt tre korta formulär. 

Som respondent är du helt anonym och det du säger under intervjun behandlas konfidentiellt. 
Du kan när som helst avbryta eller fråga om det är något du undrar över! Godkänner du att jag 
spelar in ljudet under intervjun? 

Frågor:  

Ålder: 
Hur ofta läser du fantasyböcker? 

Hur bekant är du serien Harry Potter? 

 

Bokomslag 1  

Hur upplever du motivet? 

Hur upplever du kulörerna? 

Hur upplever du typografin? 

Du kommer nu få ett formulär där du på en skala 0–10 ska gradera hur väl du anser att omslaget 
kommunicerar sex olika ord. Du får gärna beskriva hur du tänker.  

Bokomslag 2  

Hur upplever du motivet? 
Hur upplever du kulörerna? 

Hur upplever du typografin? 

Du kommer nu få ett formulär där du på en skala 0–10 ska gradera hur väl du anser att omslaget 
kommunicerar sex olika ord, där 0 är minst och 10 är mest.  
Du får gärna beskriva hur du tänker. 

Bokomslag 3  

Hur upplever du motivet? 

Hur upplever du kulörerna? 

Hur upplever du typografin? 

Du kommer nu få ett formulär där du på en skala 0–10 ska gradera hur väl du anser att omslaget 
kommunicerar sex olika ord. Du får gärna beskriva hur du tänker. 
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Bilaga 4 – Enkät till intervju 

 

 

 

Magiskt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OMSLAG NUMMER

________

Spännande

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fantasifullt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mystisk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Äventyrligt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljrikt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


