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Sammanfattning 

Statistik visar på att unga, framför allt killar, läser allt mindre. Detta kan antas bero på en rad olika 

faktorer, bland annat de senaste årens teknologiska framsteg. Denna studie ämnar undersöka hur ett 

omslag inom genren ungdomslitteratur kan utformas för att tilltala högstadiekillar samt hur stor betydelse 

omslaget har för målgruppens läslust. En inledande enkät identifierade den genre som målgruppen är 

mest intresserad av då en boks visuella utformning inte skulle spela någon roll för läslusten om genren i 

sig inte tilltalar. Genren som visade sig tilltala målgruppen i störst utsträckning var fantasy. Utifrån 

insamlad data från målgruppen och yrkesverksamma inom bokbranschen samt relevanta teorier, har sex 

olika designförslag tagits fram. Designförslagen baserades på befintliga titlar från 2017. För att kunna 

uppfylla studiens syfte lät vi målgruppen och personer i närliggande grupper rent demografiskt värdera 

dessa, såväl som en formgivare på Bonnier Carlsen. De befintliga omslagen värderades också. 

Värderingen påvisade att målgruppen anser att det viktigaste med ett bokomslag är att det förmedlar en 

känsla. Avbildande illustrationer eller fotografier och tilltalande färger verkar spela en central roll för ett 

bokomslags attraktionskraft hos målgruppen. Typografi har visat sig vara mindre viktigt än motivet, 

medan helheten är det som verkar vara viktigast. Studien visar även att bokomslag har en stor betydelse 

för högstadiekillars läslust.  
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Abstract  

Statistics show that reading amongst youths, especially boys, is declining. This could have several different 

causes, for instance the recent years’ technical development. This study aims to examine how a book 

cover within the young adult genre can be designed to attract teenage boys. It also aims to examine how 

significant a book cover is for the reading tendency within the target group. An initial survey identified 

the most popular genre within the target group, which turned out to be fantasy. This was done due to the 

realization that cover design won't matter if the genre doesn't appeal in the first place. Based on retrieved 

data from the target group and professionals from the book business, six different cover designs were 

produced. The different cover designs were all based on existing titles from 2017. In order to fulfill the 

purpose of the study, the different cover designs were evaluated by the target group and nearby groups, as 

well as a graphic designer from the publishing company Bonnier Carlsen. The original covers were also 

evaluated. The evaluation showed that the most important aspect of a book cover, according to the target 

group, is that it conveys a feeling. Pictorial illustrations or photographs as well as appealing colours seem 

to attract the target group. However, typography seems to be less significant than the motive, while the 

book cover as a whole seems to be what is most important. The study also shows that a book cover is 

very significant for the reading tendency within the target group.  
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1. Inledning 

 

Statistik visar att unga idag, främst killar, läser allt mindre (SCB, 2017). Enligt en studie från Common 

Sense Media, vilken Alter (2014) skriver om i TIME, läser endast 18% av de manliga respondenterna 

dagligen. Av de 13-åriga tjejer och killar som som deltagit i studien anger 22% att de i princip aldrig eller 

aldrig läser böcker. Detta skulle kunna uppfattas som en beklaglig situation eftersom läsning har visat sig 

bidra till goda studieresultat (Eriksson, 2010). Det finns även forskning som visar på att de som läser i en 

tidig ålder har bättre ordförråd samt kritiskt tänkande längre fram i livet (Svensson, 2014) och att läsning 

har en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet (Folkuniversitet Göteborg, 2017). Att unga läser 

allt mindre kan bottna i en rad olika faktorer; bland annat de senaste årens teknologiska framsteg (Alter, 

2014).  

 

Människan utsätts för otaliga visuella intryck dagligen och med denna aspekt i åtanke, kan man anta att ett 

omslags visuella utformning påverkar hur, och om, konsumenter väljer en viss bok. Konsumenter lägger i 

genomsnitt endast åtta sekunder på att studera ett bokomslags framsida i bokhandeln innan hen tar ett 

beslut om att antingen köpa boken eller ställa tillbaka den i hyllan (Sansevieri, 2011). Gör man sina inköp 

på nätet är beslutstiden dessutom ännu kortare. Med hänvisning till detta, skulle man alltså kunna hävda 

att vi som konsumenter av böcker tenderar att döma hunden efter håren.  

 

1.1 Problembeskrivning  

Att unga killar enligt statistik läser allt mindre utgör kärnan i det identifierade problemet. I en artikel i 

TIME beskriver Alter (2014) det, som tidigare nämnt, hur den teknologiska utvecklingen sannolikt kan 

ligga till grund för den minskande läsningen bland unga. Detta skulle kunna innebära att ett bokomslags 

visuella utformning inte har någon större betydelse för målgruppens läsvanor, varför forskningsfrågan 

även består av problemformuleringen “Hur stor betydelse har ett bokomslag för målgruppens benägenhet 

att vilja läsa?”.   

 

1.2 Syfte 

Detta forskningsarbete syftar till att undersöka hur ett bokomslag inom genren ungdomslitteratur kan 

utformas för att attrahera killar i åldern 13-16, det vill säga killar som går på högstadiet vid tidpunkten för 

genomförandet av studien. Det kommer även att undersökas hur stor betydelse ett bokomslag har för 

målgruppens benägenhet att vilja läsa. Frågan som ska besvaras är därför: hur kan ett bokomslag inom genren 

ungdomslitteratur utformas för att attrahera högstadiekillar och hur stor betydelse har ett bokomslag för målgruppens 

benägenhet att vilja läsa?   

 



 

 

10 

1.3 Avgränsningar  

I denna studie kommer enbart skönlitteratur inom genren ungdomslitteratur att studeras. En rad utvalda 

designprinciper och element kommer att användas som referenspunkt. Det kan sannolikt finnas 

designelement som är viktiga för ett bokomslags kommunikativa effekt, men som inte används i den 

teoretiska ramen just i detta forskningsarbete. Dessutom kommer vi, på grund av begränsade resurser, 

endast att granska ett begränsat antal utvalda boktitlar. Studien kommer att bedrivas under ungefär tio 

veckor och begränsas således av en relativt snäv tidsram.  

 

Studien avser enbart bokomslags framsidor; bokrygg och baksida kommer alltså inte att beaktas. Även 

detta med tillgängliga resurser i åtanke. Produktionsfaktorer kommer inte heller att tas hänsyn till, såsom 

materialval och tryckaspekter.   
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2. Teoretiskt ramverk  

 

2.1 Bokomslagets betydelse 

Ett omslag är avgörande för försäljningen av en bok (Bergström, 2015). Ett bristfälligt omslag kan till och 

med störa en boks framgång (Canva, u.å.). Omslaget ska inte bara väcka uppmärksamhet i en bokhandel, 

utan också i andra sammanhang efter det faktiska köpet. Bokomslagets huvudsakliga uppgift är att 

förmedla bokens handling och genre, men också att kommunicera en särskild stämning - något som 

genom noga bearbetning av detaljer och helhet är formgivarens främsta åliggande (Bergström, 2015). Att 

ett bokomslag frambringar känslor har också visat sig vara betydelsefullt för att fånga mottagarens intresse 

(Berntsson & Persson, 2015), vilket även Murphy (u.å.) vidhåller är A och O.  

 

2.2 Designelement 

Val av bilder, text, färger och typografi är verktyg som används för att kommunicera genre, vilket är 

viktigt för att den potentiella läsaren ska kunna identifiera de böcker som tillhör den föredragna genren 

(Murphy, u.å.). Centralt är att omslaget är designat för att tilltala målgruppen med deras preferenser i 

åtanke, därför bör försök att sticka ut ur mängden närmas med försiktighet. Nedan presenteras en rad, för 

detta område, relevanta designelement.  

 

2.2.1 Färg 

Färg är betydelsefullt för hur människan upplever föremål. Olika färger har olika funktioner - till exempel 

att informera, strukturera eller skapa en känsla av lugn hos mottagaren. Färger behöver inte ha en 

funktion, utan kan användas av enbart estetiska skäl (Bergström, 2015). 

 

För att statuera exempel upplevs gult upplevs ofta som en färg som strålar utåt och mot mottagaren, 

medan blått sägs upplevas som en tillbakadragen färg. Olika färger representerar olika värderingar i olika 

kulturer och sammanhang (Bergström, 2015).  

 

Vad gäller bokomslag kan det vara fördelaktigt att hålla sig till ett färgschema med två huvudfärger och 

använda ett färgfilter på eventuella fotografier (Murphy, u.å.). Detta kan verka för att binda samman alla 

föremål på omslaget till en helhet. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att hålla sig till en färgpalett som 

är typisk för genren (Booqla, 2015). 

 

2.2.2 Typografi 

Typografi kan delas upp i två kategorier; synlig och osynlig. Den synliga typografin innefattar bokstäver som 

tydliggör och förstärker budskapet i ett innehåll. Osynlig typografi innefattar bokstäver som enbart 

framför ett innehåll, till exempel brödtext i en bok. Synlig typografi gör sig i regel bäst i expressiva, 



 

 

12 

konstnärliga sammanhang medan osynlig typografi lämpar sig bättre för informativt och pedagogiskt 

innehåll (Bergström, 2015).  

 

För boktitlar gäller specifikt att titeln ska sättas i en stor grad för att vara synlig både på håll och i litet 

format, vilket gäller för exempelvis e-böcker och i nätbokhandel (Booqla, 2015). Det är dock inte 

nödvändigt att texten på omslaget är fullt läsligt, då titel och författare oftast står utskrivet i anslutning till 

tumnagelbilden (Murphy, u.å.). Det viktiga är att helheten uppfattas som väldesignad så att den genererar 

klick. Titeln ska kommunicera genre medan författarnamn och övrig text bör sättas i ett mer neutralt 

teckensnitt. Bokstäverna i titel- och författartexten bör spärras för att dels öka läsbarheten på håll, men 

också för att det bidrar till en mer “episk” känsla. Utöver detta bör inte för många designeffekter 

appliceras på typografin då den blir svårläst och upplevs som amatörmässig (Booqla, 2015).  

 

2.3 Designprinciper  

Nedan presenteras ett antal designprinciper som anses vara relevanta för denna studie. 

 

2.3.1 Hierarki 

Hierarki handlar om hur en mottagare orienterar sig igenom ett material, för vilken formgivningen spelar 

en viktig roll. Det ska tydligt framgå i vilken ordning olika designelement, till exempel rubriker, brödtext 

och bilder, ska avhandlas av mottagaren (Bergström, 2015). När det gäller typografins hierarki på ett 

bokomslag är det brukligt att titeln tar upp näst intill hela bredden av satsytan (Murphy, u.å.). Författarens 

namn är då hälften så stor som titelns teckengrad, därefter följer andra textelement. Text i liten 

teckengrad kan spärras för att ta mer plats på satsytan, såväl som för att ge ett mer professionellt intryck. 

 

2.3.2 Symmetri och asymmetri 

Symmetri åsyftar formgivning och komposition som utgår ifrån en centrerad mittpunkt, vars högra sida är 

en reflektion av den vänstra sidan. Symmetrisk design upplevs som lugn och lättöverskådlig. Asymmetrisk 

design saknar däremot en centrerad mittpunkt och upplevs ofta som spännande, energisk och 

överraskande (Bergström, 2015).  

 

2.3.3 Kontrast 

Det finns fyra olika sorters kontraster att jobba med vad gäller design: storlekskontrast, styrkekontrast, 

formkontrast och färgkontrast. Storlekskontrast innebär att en stor form placeras i kontrast till en liten, 

styrkekontrast att en kraftfull formgivning placeras i kontrast till en lättare, formkontrast att en mjuk form 

placeras i kontrast till en kantig och färgkontrast att, till exempel, en mörk färg placeras i kontrast till en 

ljus (Bergström, 2015). På bokomslag är färgkontrast vanligt förekommande för att dra uppmärksamhet 

mot det som är det centrala. Kontrasterande teckensnitt i titel och författarnamn är även det vanligt 

förekommande på bokomslag (Murphy, u.å.).    
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2.4 Bokomslagets framsida 

Ett bokomslag innehåller olika komponenter som kommunicerar avsändare, innehåll och väcker intresse. 

Eftersom denna studie enbart kommer att avse bokomslagets framsida är det teorier kring denna del som 

kommer att uppmärksammas. En boks framsida innehåller författare, titel, grafiska element samt 

förlagsnamn (Lant, 2017). Formgivaren Ilse-Mari Berglin nämner i en intervju att det är viktigt att förhålla 

sig till synlighet, kontrast och slagkraftighet (Persson, 2016).  

 

2.5 Typer av bokomslag 

Ett bokomslag kan kategoriseras i tre stilar vilka medför olika möjligheter och begränsningar. Nedan 

följer en genomgång av dessa. 

 

2.5.1 Fotografiska 

Ett fotografiskt bokomslag är svårt att misstolka då det är tydligt vad bilden föreställer (Söderkvist, 2013). 

Det kan dock manipuleras och bearbetas för att framkalla andra känslor och tolkningar. Eftersom ett 

fotografiskt omslag just är en avbildning av verkligheten är det mest lämpat för att förmedla en del av 

innehållet, snarare än att försöka förmedla känslor med hjälp av manipulation. 

 

2.5.2 Illustrerade 

Illustrerade bokomslag förmedlar känslor lättast eftersom de inte behöver ta avstamp i verkliga objekt och 

därför ger läsaren möjlighet att göra egna tolkningar (Söderkvist, 2013). Nackdelen med detta är dock att 

läsaren kan göra tolkningar som inte alls stämmer överens med innehållet, vilket då leder till besvikelse 

eller att boken inte blir köpt. Därför är det viktigt att illustrationerna inte är för svåra att tolka. 

 

2.5.3 Typografiska 

Bokomslag som är enbart typografiska kan vara bra för böcker med seriös framtoning. Det kan vara svårt 

att kommunicera en känsla med enbart typografi, särskilt om teckensnittet är förhållandevis enkelt då det 

blir intetsägande. Mer experimentell typografi kan till viss del väcka en känsla hos betraktaren, då detta 

närmar sig ett illustrerat uttryck (Söderkvist, 2013).  

 

2.6 Design för tonåringar 

Tonåringar, det vill säga personer i åldern 13-19, utgör en stor del av den så kallade Generation Z. Denna 

generation definieras på en rad olika sätt, men kan för det mesta hävdas bestå av personer som är födda 

mellan åren 1995 och 2012 (Adobe, 2017).  

 

Rent visuellt uppskattar Generation Z i regel färger - starka och mättade nyanser kan snabbt påkalla och 

bibehålla uppmärksamheten. Denna målgrupp är kompatibel med det mesta vad gäller design. Som 

kreatör med Generation Z som mottagare är det fördelaktigt att experimentera, till exempel med oväntade 
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färg- och texturkombinationer. Om ett designutförande fångar kreatörens uppmärksamhet, är det 

sannolikt att den har samma effekt på Generation Z (Adobe, 2017).  

 

Att inte infantilisera design är också av stor betydelse för denna målgrupp. Detta då Generation Z genom 

tidig och omfattande teknikanvändning har gått om äldre generationer vad gäller exponering för visuell 

kommunikation - och på många sätt beter sig på ett mognare sätt än föregående generationer. Kreatören 

bör således undvika normativt barnsliga designelement som får mottagaren att känna sig som just ett barn 

(Adobe, 2017).  

 

2.7 Omslagsdesign  

För att kunna utforma ett bokomslag, är det av stor vikt att ta del av och förstå innehållet i boken ifråga. 

Detta genom att antingen läsa hela bokmanuset eller en kortare synopsis samt samla in material om 

huvudmotiv, karaktärer, miljöer och symboler som skulle kunna visualiseras på omslaget (Canva, u.å.).  

För att ett bokomslag ska lyckas sälja och hålla över tid är det viktigt att det inte daterar boken genom att 

porträttera exempelvis trendiga frisyrer och klädstilar (Lohmiller, 2008). Omslaget bör heller inte innehålla 

för många element som speglar handlingen då det gör att läsaren inte blir nyfiken på att läsa boken i fråga. 

I många aspekter går det att likställa bokomslag med filmtrailers. De ska ge ledtrådar och antydningar om 

innehållet, men inte exponera alltför avslöjande delar av handlingen (Canva, u.å.). En ytterligare aspekt 

som Lohmiller (2008) nämner är att omslaget inte får missleda läsaren genom att föreställa något som inte 

går att läsa in i handlingen, eller formges i en stil som kan tolkas som en annan genre än den som boken 

tillhör. Att ett bokomslag signalerar tillhörande genre är av stor betydelse. Det underlättar för 

konsumenten vid köptillfället genom att snabbt indikera handling, stil, språk och målgrupp. Genre 

gestaltas genom till exempel färger, typografi, stil, effekter och ytbehandling (Canva, u.å.).  
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 3. Metod 

 

Denna studie kommer att bedrivas med hjälp av forskning genom design. Detta då studien som vi ämnar göra 

syftar till att undersöka om, och hur, design påverkar en målgrupp i en särskild kontext (Löwgren, 2016). 

Studien kommer att genomföras genom så kallade blandade metoder; kvantitativa såväl som kvalitativa 

för att uppnå en kombination av djupgående och lätthanterlig data.  

 

3.1 Förstudie 

Förstudien kommer att bestå av två delar; en inledande intervju med yrkesverksamma inom området, 

vilken sedan kommer att följas av en enkätundersökning av målgruppens preferenser gällande bokomslag. 

 

3.1.1 Intervju 

I förstudien kommer strukturerade intervjuer med formgivare på Bonnier Carlsen, Sveriges ledande 

barnboksförlag (Bonnier Carlsen, 2018), samt en projektledare på det Bonnierägda mediaföretaget 

Bonnier Books Nova att genomföras. Detta för att få insyn i hur olika delar av branschen generellt 

resonerar kring ämnet och målgruppen. Frilansande formgivare, bland annat Lotta Kühlhorn, och andra 

branschmänniskor kommer att kontaktas med intervjufrågor för att etablera en så nyanserad bild av 

problemområdet som möjligt. Med detta i åtanke är en kvalitativ metod mer passande än en kvantitativ 

ansats, då syftet är att få just djupgående och informationstäta svar.  

 

3.1.2 Digital enkätundersökning 

Denna del av förstudien syftar till att undersöka och skapa en generell bild av vilka designelement som 

målgruppen upplever som tilltalande respektive mindre tilltalande i ett bokomslag. Därför kommer en 

kvantitativ metod i form av en digital enkät att tillämpas. Denna metod anses vara lämplig för denna 

studie eftersom den är förhållandevis tidseffektiv och genererar fler respondenter än vad en kvalitativ 

metodansats skulle göra (Creswell, 2018).  

 

Enkäten syftar till att undersöka målgruppens preferenser vid val av bok, läsvanor, favoritböcker, samt 

vilket av flera olika omslag för samma boktitel som de föredrar och varför. Både svenska och engelska 

titlar kommer att finnas med i enkäten för att ge mottagarna så många olika omslag som möjligt att välja 

mellan. Innan enkäten skickas ut till målgruppen kommer den att testas på två utomstående, och således 

relativt objektiva, personer för att säkerställa dugligheten. Detta enligt Creswell (2018).  

 

Enkäten kommer att skickas till Norrköpings, Linköpings och Söderköpings högstadieskolor samt 

fritidsgårdar för att på så sätt komma i kontakt med målgruppen. Dessa kommuner har valts då det kan 

antas att de, tack vare geografiska skäl, upplever sig ha en koppling till Linköpings universitet och därför 
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vill delta i studien. Enkäten kommer även att delas till bekanta som jobbar inom läraryrket och publiceras 

i diverse Facebook-grupper där målgruppen förhoppningsvis kan nås. 

 

3.2 Designprocess 

Designarbetet kommer att baseras på en processmetod framtagen av Aspelund (2015), vilken bygger på 

sju olika steg. Dessa är inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas, undersökningsfas, definitionsfas, 

kommunikationsfas och produktionsfas. Aspelunds (2015) metod ämnar ge struktur åt designarbetet och 

resultera i en konkret design, vilket är skälet till att metoden har valts. Den är förhållandevis flexibel och 

kan anpassas efter designändamålet. Således kommer de första faserna, inspirationsfasen och 

identifikationsfasen, att byta plats med varandra. Detta då det uppfattas som fördelaktigt för 

designförutsättningarna ifråga att låta identifikationsfasen förse inspirationsfasen med riktlinjer gällande 

identitet och målgrupp. Vad gäller tidsresurser upplevs denna variation av designprocessen som passande, 

då den säkerställer att inspirationsfasen är baserad på projektets förutsättningar och därför minimerar 

risken för onödigt eller otillräckligt arbete.  

 

Koncept- och utforskningsfasen kommer även att slås ihop då vi anser att dessa faser är relativt flytande 

och kan genomföras parallellt. De sista två faserna kommer inte heller att fullföljas då denna studie enbart 

ämnar resultera i designförslag, och inte en fullskalig produktion med efterföljande marknadsföring. 

Nedan följer en genomgång av de respektive stegen. 

 

3.2.1 Identifikationsfas 

Denna fas, vanligen den andra i processen, syftar till att definiera projektet och dess begränsningar 

(Aspelund, 2015). Målet med identifikationsfasen är att identifiera en idé och skapa en grund för 

beslutsfattande. Det finns en rad olika sätt på vilka man kan identifiera och definiera ett projekt - 

beroende på dess uppkomst och typ. Ett projekt kan bestå av ett enkelt eller komplext problem och det 

kan vara av praktisk eller abstrakt natur. Projektet kan till exempel baseras på en så kallad projektbrief, en 

självinitierad designidé eller förbättring av ett befintligt designkoncept. I denna fas kommer tre boktitlar 

att väljas ut för att designas om, med två designförslag till varje titel. Detta anses ge tillräckligt med rum 

för utforskning av olika designgrepp samtidigt som underlaget inte blir för tunt eller ställningstagandet för 

övermäktigt för målgruppen. Böckerna kommer även att läsas i detta skede - detta för att vi ska kunna 

definiera nyckelelement i de respektive titlarnas innehåll.  

 

3.2.2 Inspirationsfas 

Detta steg i Aspelunds (2015) designmetod syftar till att aktivera kreativiteten, samt att inhämta kunskap 

från det aktuella området. Användbara tillvägagångssätt i denna fas är brainstorming och visualisering. 

Dessa kan sedan dokumenteras i form av exempelvis stödord och listor. Aspelund (2015) menar att 

kreatörer måste söka inspiration aktivt, istället för att vänta på att den ska komma till dem. Det är även av 
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stor vikt att söka inspiration från andra områden än enbart det valda, eftersom idéer och uppslag kan 

komma från de mest oväntade håll. Således kommer vi att söka inspiration från andra ungdomsböcker, 

men också andra medieområden.  

 

3.2.3 Koncept- och utforskningsfas 

Steg tre och fyra innebär att man ämnar hitta en lösning på det identifierade problemet och genererar ett 

koncept baserat på tidigare steg i processen, samt utforskar detta ytterligare för att nå bästa tänkbara 

resultat (Aspelund, 2015). Det är även viktigt att undersöka och ställa olika koncept mot varandra innan 

de sätts i verket. Detta kommer göras med hjälp av värderingsmatriser, vilket Arvola (2014) beskriver som 

en bra metod för just värdering av koncept. Vi kommer att bedöma de framtagna koncepten utifrån valda 

kriterier med de befintliga omslagen som utgångspunkt för jämförelsen. De koncept med högst poäng 

kommer sedan att utvecklas vidare. 

 

3.2.4 Definitionsfas 

Nästa steg handlar om att utveckla designen ytterligare utifrån en behovshierarki (Aspelund, 2015). I vårt 

fall kommer behovshierarkin att ersättas av värderingsmatrisen i koncept- och utforskningsfasen, då vi 

upplever att det är fördelaktigt att tidigt skatta omslagen utifrån relevanta kriterier. Även eventuella 

förbättringar undersöks och implementeras i denna fas. På det stora hela syftar denna fas till att 

undersöka de steg designern behöver ta för att förflytta idéen från den abstrakta världen till den konkreta.  

 

3.3 Värdering och analys 

I denna studie kommer värderingen och analysen att sammanfalla då det faller sig naturligt för 

arbetsprocessens struktur. Värderingen kommer att vara av kvantitativ karaktär. Detta då resultatet av 

designarbetet kommer att bedömas utifrån enkäter som distribueras till målgruppen samt personer av 

andra kön och närliggande ålder. Den kvantitativa värderingsmetoden lämpar sig bra för denna studie då 

den kommer att generera en bred och generell bild av målgruppens uppfattning av designresultatet 

(Creswell, 2018). En kvalitativ värderingsmetod kräver tids- och materialresurser vilka vi anser att vi inte 

besitter med ämnesval och tidsram som bakgrund. Dessutom är vi främst intresserade av målgruppens 

allmänna, ytliga och spontana perception av ämnet än ett mindre antal respondenters mer ingående 

tankar. 

 

Då det kan antas att målgruppen kan vara svår att nå, med tanke på att vårt kontaktnät inte sträcker sig till 

killar i åldern 13-16, kommer enkäten vara öppen för personer av andra kön och i närliggande ålder. Vi 

anser att det är mer värdefullt med fler svar från blandade målgrupper, än några få från rätt målgrupp. 

 

Vi kommer även att kontakta de yrkespersoner som använts i förstudien för att återigen kunna tillämpa 

ett expertperspektiv på resultatet. Anledningen till att samma personer kommer att kontaktas igen utgörs 
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av praktiska skäl. Dessutom kan det antas att de, genom sitt deltagande i förstudien, har en förförståelse 

för problemet. Bonnier Carlsen är, som tidigare nämnt, ett av de ledande förlagen för just 

ungdomslitteratur, varför vi anser det vara värdefullt att använda företaget i så stor utsträckning som 

möjligt.  

 

Analysen av enkäterna och intervjuerna kommer att baseras på en metod av Creswell (2018). Initialt 

kommer all insamlad data att läsas igenom för att ge ett basalt helhetsperspektiv på värderingen. Svaren 

kommer sedan att sorteras i ett digitalt kalkylark och kategoriseras. De frågor som tillåter öppna svar 

kommer att tematiseras utifrån kategorier som vi definierar, medan de frågor som tillåter flervalsalternativ 

kommer att sorteras enligt ett poängssystem. I denna analyserande del kommer även svar att kopplas 

samman med teorier för att utröna samband och mönster.   
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4. Förstudie 

4.1 Intervjuer med formgivare och medarbetare på bokförlag  

Intervjuer genomfördes som en initial del av förstudien med syfte att insamla expertis från 

förstahandskällor inom det aktuella området. Av de yrkesverksamma som kontaktades var det en 

formgivare på Bonnier Carlsen och en medarbetare på Bonnier Books Nova som svarade och tilldelades 

intervjufrågor via mejl (se Bilaga 1). Intervjuerna var av kvalitativ och strukturerad karaktär.  

 

Vad gäller designelement som i regel kännetecknar ett framgångsrikt bokomslag menar båda respondenter 

på att det snarare handlar om att anpassa omslaget efter rådande trender än att applicera särskilda visuella 

element. Detta påstående motsäger till viss del det som sägs om etablerade normer för utformning av 

bokomslag (se 2.1). Denna oenighet vittnar om att det finns skilda uppfattningar om vad som utgör ett 

optimalt omslag. Båda respondenter menar på att det rent generellt är av stor betydelse att omslaget 

kommunicerar bokens genre, men samtidigt står ut ur mängden och tilldrar uppmärksamhet. Även detta 

kontrasterar mot det som tidigare angetts om design av bokomslag (se 2.2) - att försök att sticka ut ur 

mängden bör närmas med försiktighet. Återigen kan detta indikera att det inte finns någon vedertagen 

framgångsteori vad gäller bokomslag.  

 

Angående utformning av bokomslag för just högstadiekillar, svarar båda respondenter på ett sätt som kan 

antas indikera att målgruppen är särskilt kompatibel med överraskande och annorlunda designelement. 

Bonnier Carlsen-respondenten beskriver att deras vision som formgivare är att designa unisexomslag som 

känns snygga, coola och som målgruppen inte ska skämmas för att bära runt på. Bonnier Books Nova-

respondenten framhåller att dennes egna erfarenheter är att den valda målgruppen är förhållandevis 

öppen för starka färger och okonventionell form. Vidare menar Bonnier Books Nova-respondenten att 

det är viktigt att ha i åtanke att omslaget kan komma att publiceras som en tumnagelbild på digitala 

tjänster och i andra mindre format. Båda respondenter anser att bokomslaget är av stor betydelse för 

ungdomars läslust.  

  

4.2 Enkätundersökning  

Enkäten genererade totalt 35 svar under de dryga tre veckor som den var öppen. Generellt sett kan det 

konstateras att inget bokomslag fick en klar majoritet när respondenterna ombads att välja vilket av flera 

omslag som de föredrog. Därför har vi tolkat svaren på de frågor som saknade en klar majoritet utifrån 

designelement och designprinciper (se 2.2 och 2.3), för att kunna identifiera en eventuell röd tråd. I Bilaga 

2 presenteras enkäten i sin helhet. 
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4.3 Enkätresultat 

4.3.1 Bok- och läspreferenser  

Majoriteten av de tillfrågade angav att de läser skönlitteratur “några gånger i månaden” eller “nästan 

aldrig”. Dessa svar stämmer överens med tidigare konstateranden om målgruppen (se 1. Inledning). När 

de väl läser föredras böcker i genren fantasy eller deckare/thriller. Spänning och att boken känns levande 

utgör kärnan i respondenternas beskrivningar av deras respektive favoritböcker. De flesta anger att de 

kommer i kontakt med skönlitteratur främst i biblioteket eller i klassrummet. Bokomslagets utseende 

anses vara mycket viktigt vid val av bok, såväl som att det förmedlar en känsla, säger något om 

handlingen/genren samt sticker ut ur mängden. Dessa svar överensstämmer med svaren som utvanns ur 

intervjuerna i förstudien (se 4.1). 

 

4.3.2 Sammanställning av enkätresultat 

Nedan presenteras de omslag som fick störst andel röster och de innefattande designelementen. I de fall 

där endast en liten procentsats skiljde de högst skattade omslagen åt, presenteras de omslag som fått flest 

antal röster.   

 

 

Tabell 1. Högst rankade omslagen till Harry Potter 
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 Tabell 2. Omslag till Cirkeln 

 

 

Tabell 3. Högst rankade omslaget till Pojkarna 
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Tabell 4. Högst rankade omslagen till The Lord of the Rings 

 

 

Tabell 5. Högst rankade omslagen till I taket lyser stjärnorna 
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Tabell 6. Sammanfattning av tabell 1-5 

 

4.4 Genomgång av enkätresultat 

 

4.4.1 Färg  

En majoritet av respondenterna valde bokomslag med mättade och mörka färger, såsom svart, blått, rött 

och guld, med undantag för vissa omslag där ljusa färger var dominanta. Valen av omslag berodde till stor 

del på färgerna, då detta kriterium var det enskilt mest angivna när det kom till varför respondenterna 

valde som de gjorde. Detta gäller dock inte för omslaget till Pojkarna i Tabell 3, då det valdes för motivets 

skull. Därmed kan det konstateras att omslag med ljusa färger kan uppskattas av målgruppen, men att 

mörka färger på det stora hela är det som målgruppen föredrar.  

 

4.4.2 Form  

Vad gäller formspråk, visar enkäten på att det som föredras hos målgruppen i störst utsträckning är 

layouter som kommunicerar rörelse och djup. Rörelsen återfinns i forsande vatten, rök och dimma som 

stiger uppåt och karaktärer som rör sig framåt (se Tabell 1 och 4). Som nämnt ovan karaktäriseras de 

högst skattade omslagen av ett formmässigt djup, vilket bland annat skapas genom storleks- och 

färgkontrast samt perspektiv. Detta är omslagen till Harry Potter och de flesta av The Lord of the Rings-

omslagen i Tabell 1 och 4 exempel på.  

 

4.4.3 Typografi 

Typografin på de omslag som uppskattades mest består i störst utsträckning av serifer med vissa inslag av 

dekorativ text. Typografins utseende var dock inte avgörande vid valet av det bokomslag som föredrogs, 

vilket skulle kunna indikera att det är helheten som är det centrala.  
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4.4.4 Bildspråk 

Av illustrativa och typografiska omslag föredrogs illustrativa. Illustrationerna som uppskattades i störst 

utsträckning var i regel avbildande och detaljerade med fotografiska tendenser. Exempel på detta är 

bladens ådringar och insekternas kroppar i omslaget till Pojkarna, omgivningens detaljer i omslagen till 

Harry Potter, kransen i det ena omslaget till Cirkeln och bergens kantiga former och skuggningar i omslagen 

till The Lord of the Rings (se Tabell 1-4). Respondenterna angav att illustrationsstil och motiv var av stor 

betydelse vid valet av bokomslag. Detta skulle kunna antas vara applicerbart även fotografiska omslag.  

 

4.5 Sammanfattning av förstudie 

Förstudien resulterade i en perception av vad målgruppen rent generellt uppskattar samt ogillar vad gäller 

designelement i bokomslag. Att fantasy är den genre som föredras i störst utsträckning av målgruppen 

framkom också. 
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5. Designprocess 

 

5.1 Identifikationsfas 

Centralt i denna inledande fas var att identifiera och definiera projektets förutsättningar. Detta gjordes 

genom att fastställa en rad olika riktlinjer. Främst valdes befintliga titlar att basera kommande 

designarbete på.  

 

5.1.1 Ledord 

I detta skede av designprocessen låg fokus på att samla visuella uttryck som matchar målgruppens 

preferenser, vilka undersöktes i enkäten i förstudien. Baserat på enkätsvaren definierades följande ledord 

för kommande visualiserings- och skissarbete; rörelse/djup, avbildande, mörka färger, kontrast, moget.  

 

5.1.2 Välja titlar att omdesigna 

Genom att basera designarbetet på befintliga titlar, dessutom sådana som lånats ut i en liten omfattning 

och således kan antas vara förhållandevis okända för målgruppen, kan omslagets betydelse identifieras. 

Detta tillvägagångssätt kontrasterar mot ett val av exempelvis Twilight av Stephanie Meyer, som många i 

målgruppen kan tänkas ha en distinkt uppfattning av - en framgångsrik titel för vilken omslaget sannolikt 

spelar mindre roll.  

 

I förstudien framgick det att fantasy är den mest populära genren hos målgruppen. Titlar i den nämnda 

genren valdes då dessa antas skapa mest engagemang och motivation. Om inte intresset för genren finns 

kommer målgruppen med största sannolikhet inte att känna sig lockad av boken i fråga, oavsett omslag.  

 

Titlarna som har valts har, enligt utlåningsstatistik presenterad i Bilaga 3, lånats ut minst antal gånger från 

bibliotek i Region Östergötland. Statistiken avser enbart ungdomsböcker som är utgivna under 2017 och 

inom genren fantasy. Det kan således antas att dessa tre titlar är förhållandevis okända för målgruppen och 

på så sätt utgör neutrala designobjekt. 

 

De titlar som valts som utgångspunkt för designarbetet är följande: 

 

Kristalltrappan - Catherine Fisher  

Väktarna - Cecilia E. Ajanovic 

Röda Ögon  - Emelie Kempe 

 

 5.1.3 Identifiera nyckelelement  

För att kunna utforma ett bokomslag, är det av betydande vikt att ta del av och förstå innehållet (se 2.7). 

Således har ett antal innehållsmässiga nyckelelement identifierats för titlarna som valts ovan. Dessa 
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element har tolkats som innehållsbärande och viktiga för de respektive handlingarna. För att kunna göra 

detta har de tre titlarna skummats igenom.  

Tabell 7. Sammanfattning av valda titlar 
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5.1.4 Sammanfattning av identifikationsfasen 

Denna fas fastställde vilka titlar som designarbetet skulle baseras på och identifierade viktiga element för 

dessa. Centralt i identifikationsfasen var även själva läsandet av de tre böckerna.  

 

5.2 Inspirationsfas 

I denna fas ägde aktiviteter med syfte att aktivera fantasin och kreativiteten rum.  

 

5.2.1 Brainstorming  

I denna fas gjordes en tankekarta som en konkretisering av en 

brainstorming. Detta för att få en visuell överblick av de olika 

titlarna och tillhörande värdeord. Orden i Tabell 7 ovan och 

tillkommande spontana associationer infogades i en ritad figur. 

Dessa värdeord är ord som vi spontant associerade med de 

olika titlarnas innehåll.  

 

 

5.2.2 Trendspaning  

Som en del i inspirationsfasen genomfördes en enkel 

trendspaning för att identifiera hur befintliga omslag inom genren fantasy i regel ser ut. Detta gjordes 

genom en Google-sökning på just fantasy cover. Inga vidare sökfilter applicerades då syftet med denna 

spaning var att se vad som generellt trendar inom fantasy-genre. 

 

Att döma av denna trendspaning, karaktäriseras fantasy-omslag i allmänhet av mörka färger, dekorativ 

typografi och olika effekter i form av skimmer, matthet och skuggor. De är förhållandevis avbildande och 

kan antas kommunicera viktiga delar av handlingen. Stora delar av typografin, antingen titel eller 

författarnamn, är för det mesta satt i versaler. Många av illustrationerna är avbildande och deskriptiva till 

karaktären och skulle sannolikt kunna misstas för att vara fotografier.   

 

Figur 1. Tankekarta 
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Figur 2. Trendspaning 

 

5.2.3 Gaming 

I detta skede utforskades även områden som normalt kanske inte uppfattas som direkt relevanta för 

ungdomslitteratur (se 3.2.2), till exempel gamingvärlden och spelgrafik. Tanken med detta var att vi ville 

skapa igenkänning och associationer hos målgruppen genom att applicera formspråk och designprinciper 

som antas vara etablerade hos dem från andra digitala områden (se 1. Inledning). På så sätt kan sannolikt 

nyfikenhet och intresse väckas hos målgruppen. Nedan presenteras ett montage av grafik som uppfattades 

som inspirerande för designarbetet, både vad gäller form, färg, kontrast och hierarki. Det som specifikt 

kommer beaktas är första personsperspektiv, dramatiskt ljus, expressiv typografi, natur samt en blandning 

av mättade och omättade färger. Även här påminner vissa delar av grafiken om fotografier. 

 

 

Figur 3. Moodboard baserad på gamingvärlden 
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5.2.4 Moodboards 

I denna del av inspirationsfasen framställdes fyra olika moodboards (se Figur 4, 5, 6 och 7 nedan) 

baserade på ledorden från enkätsvaren i förstudien (se 5.1.1). Dessa moodboards fungerar som en visuell 

sammanställning av tidigare inspirationsmaterial, samt representerar potentiella förslag på användning av 

färg, form, kontrast, bildspråk och typografi.  

 

Figur 4. Moodboard 1 

 

Denna moodboard visar förslag på färgtema, illustrationsstil, teckensnitt och känsla baserat på resultatet 

av förstudien. Här är mörka, jordiga färger med inslag av guld centralt då det uppskattades av 

målgruppen. Känslan som kommuniceras är mystik och spänning och motiven avslöjar något om 

böckernas handling. Bildspråket är avbildande i form av foton och illustrationer. Teckensnitten är en 

blandning av klassiska serifer, moderna sanserifer och mer dekorativa teckensnitt. Det är även fokus på 

rörelse och ett visst djup i perspektivet och kontrasterna. Gula toner sägs sträva mot mottagaren (se 

2.2.1), vilket skulle kunna antas bidra till en känsla av rörelse. Här finns även ett tydligt fokus färgerna 

blått och gult, det vill säga två huvudfärger, vilket är att föredra vid design av bokomslag (se 2.2.1). Denna 

moodboard har även inspirerats av omslagen till Harry Potter, där många av teckensnitten också är 

dekorativa och färgerna blå.  
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Figur 5. Moodboard 2 

 

I denna moodboard visas ett annat färgtema och visuell stil än vad som syntes i tidigare figur. Här är 

känslan ännu mörkare och mer mystisk och färgerna är kallare, med ett visst fokus på skog och natur. 

Även teckensnitten är mer klassiska med undantag för några få dekorativa. Här finns avbildande 

illustrationer men fokus är på det abstrakta, där mottagaren själv får tolka bilden. I denna figur finns 

också rörelse och djup i form av storleks-, färg- och formkontrast. Även här kan man utröna två 

huvudfärger, rött och grönt. Denna moodboard har till viss del inspirerats av omslaget till Pojkarna som 

uppvisar en naturtrogen och romantisk stil med inslag av växter. 
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Figur 6. Moodboard 3 

 

Figur 6 visar ett färggladare uttryck. Färgerna är mättade, starka och kontrastrika, vilket tenderar att tilldra 

uppmärksamhet (se 2.3.3). Här syns också effekter såsom “glow” i både typografi och bild. Enkla, platta 

illustrationer blandas med animerade och avbildande uttryck. Denna moodboard kan kommunicerar en 

känsla av glans och lyster i större utsträckning än de två föregående - och uppfattas således som mindre 

mörk.  
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Figur 7. Moodboard 4  

 

I Figur 7 syns ett explosivt uttryck med mörka, mättade och kontrastrika färger. Avbildande illustrationer 

blandas återigen med abstrakta uttryck. Även här finns ett så kallat glow i form av sken och typografin är 

av synlig karaktär, vilket hjälper förstärker innehållet (se 2.2.2). Moodboarden består även denna av två 

huvudfärger; svart och orange (se 2.2.1). För att dra uppmärksamhet mot det som är centralt i ett omslag, 

kan man använda sig av kontraster (se 2.3.3), vilket denna moodboard visar exempel på - både i form av 

färgkontrast och formkontrast.  

 

5.2.5 Sammanfattning av inspirationsfasen 

Denna fas lade grunden till det uttryck och element som kommer användas i senare delar av 

designprocessen. Gaming, färgteman, motiv, effekter samt attribut typiska för fantasy ses som värdefulla 

insikter. 

 

5.3 Koncept- och utforskningsfas 

I denna fas konceptualiserades insamlad data och inspiration. Fokus låg på att generera en rad olika 

koncept för att sedan kunna ställa dem mot varandra och således nå en optimal lösning. Det var därför av 

stor vikt att ta fram koncept vilka skiljer sig åt. Sedan utvecklades varianter av de olika koncepten för att 

optimera de olika idéerna.  
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5.3.1 Tankekartor 

För att utforska vilka potentiella motiv, färger, stil och känsla omslaget kunde tänkas innefatta skapades 

återigen tankekartor. De baserades på bokens handling och tema samt indikationer från förstudien (se 

4.4). Dessa idéer har beaktats under designprocessen, men inte varit bindande.  

 

 

Figur 8-10. Tankekartor till Kristalltrappan 

 

 

Figur 11-13. Tankekartor till Väktarna 

 

 

Figur 14-16. Tankekartor till Röda ögon 
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5.3.2 Digitala skisser 

Utifrån tankekartorna ovan togs olika förslag fram med varierande detaljrikedom och visuellt uttryck samt 

stil. Ambitionen var att testa olika typer av färger, teckensnitt, effekter, illustrationer och fotografi - med 

inspiration från den tidigare insamlade informationen om målgruppens preferenser samt teorin om att 

tonåringar uppskattar starka färger, men samtidigt mogen design (se 2.6). Då statistiken visar på att vår 

målgrupp läser förhållandevis sällan (se 1. Inledning) kan man anta att de omslag som finns idag inte 

lyckas attrahera i önskvärd utsträckning - således har vi haft för avsikt att skapa omslag som i vissa 

aspekter avviker från de etablerade designnormer som finns inom som genren fantasy. Med detta som 

bakgrund har många av de skisser som tagits fram ett, vad som skulle kunna beskrivas som, ett mer 

minimalistiskt och modernt uttryck. Sett ur detta perspektiv kan därför ett minimalistiskt uttryckssätt ses 

som mer slagkraftigt, vilket är en betydelsefull faktor (se 2.4). Samtidigt har vi haft teorierna gällande 

omslagsdesign (se 2.7) och design för tonåringar i åtanke (se 2.6).  

 

Vad gäller skisserna till Kristalltrappan hämtades en del färginspiration från preferenserna gällande 

omslagen till Harry Potter (se Tabell 1), det vill säga blåaktiga och kalla toner. Vad gäller motiv användes de 

identifierade nyckelelementen för handlingen som grund (se 5.1.3). Då målgruppen inte uppvisat någon 

tydlig preferens vad gäller typografi (se 4.4.3), utforskades en del olika teckensnitt för att se hur den 

visuella helheten påverkades (se 4.4.3). Genomgående för teckensnitten i titlarna i samtliga skisser för 

Kristalltrappan är tilltagen spärrning och stor teckengrad, vilket är fördelaktigt för just bokomslag (se 2.2.2).  

 

 

Figur 17-20. Skisser till Kristalltrappan 
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Figur 21-24. Skisser till Kristalltrappan 

 

Omslagen till Väktarna är också i stor utsträckning baserade på de identifierade nyckelelementen vilka 

utgör handlingen (se 5.1.3) - således präglas nästan samtliga omslag av motiv av skog eller träd då vi 

identifierade detta som ett centralt element. Färgvalen är inspirerade av enkätsvaren (se 4.1.1), men också 

handlingens nyckelelement. I detta fall får alltså färgerna en uppgift att informera mottagaren om innehåll 

(se 2.2.1). Teorin gällande användning av storleks- och färgkontrast, bland annat i typografin, tillämpades 

(se 2.3.3).  

 

Här valde vi att skapa både illustrativa, typografiska och fotografiska omslagsskisser. Illustrativa och 

fotografiska omslag då målgruppen föredrar omslag med rörelse och djup (se 4.4.2) och ett avbildande 

bildspråk (se 4.4.4). Att det är lättare att avbilda något med hjälp av illustration eller foto var ett 

konstaterande vi gjorde. Vi producerade även en typografisk omslagsskiss (se Figur 27) där målgruppens 

preferens gällande dekorativa typsnitt i stil med Harry Potter (se Tabell 1) i åtanke. Detta för att undersöka 

om andra uttryck än illustrativa eller fotografiska skulle kunna förmedla känslor, genre och handling på ett 

lika effektivt sätt.  
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Figur 25-28. Skisser till Väktarna 

 

Figur 29-32. Skisser till Väktarna 

 

Figur 33-34. Skisser till Väktarna 
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Även vid framtagningen av omslagsskisserna till Röda ögon var ledorden från enkätsvaren (se 5.1.1) och de 

identifierade nyckelelementen från innehållet (se 5.1.3) centrala. Vi valde att använda färgen röd inte bara 

på grund av målgruppens preferens, utan också eftersom det kopplar an till titeln. Även här jobbade vi 

med olika designprinciper så som hierarki, symmetri/asymmetri och kontrast (se 2.3) för att uppnå rätt 

känsla och samtidigt indikation av genre (se 2.1 och 2.7).  

 

 
Figur 35-38. Skisser till Röda ögon 

 

Figur 39-40. Skisser till Röda ögon 
 

 

5.3.3 Värderingsmatriser 

När alla skisser var färdigproducerade ställde vi dem mot originalomslagen för att identifiera vilka vi skulle 

gå vidare med. Detta gjordes med hjälp av en värderingsmatris baserad på Arvolas (2014) metod (se 

3.2.3). Poängskalan bestod av 0, som indikerade att värdet för det skattade omslaget är detsamma som 

originaletomslaget, medan - betyder att de får en lägre skattning och + en högre. Vi skattade de olika 

omslagen med vår expertis och det teoretiska ramverket som mall. Här hade vi tidigare insikter gällande 

målgruppen i åtanke samt vår egen expertis inom grafisk design att utgå ifrån när vi bedömde de olika 

visuella koncepten.  

 

Kriterierna som utvärderades ansåg vi var de allra viktigaste för ett bokomslags framgång med 

målgruppen som mottagare, till exempel att det kommunicerar en känsla (se 2.1) och står ut ur mängden 

(se 2.6). Det var även dessa kriterier som i mångt och mycket undersöktes i enkäten i förstudien. De 
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omslag vi valde att gå vidare med var de omslag som vi skattade högst. Samtliga kriterier vägde lika tungt, 

varför vissa omslag gick vidare i designprocessen trots att de inte upplevdes vara mer målgruppsanpassade 

än originalomslaget. Den totala poängen indikerade potentialen hos de olika omslagen.  

 

Nedan presenteras resultatet, i vilket de grönmarkerade titlarna är de som värderats högst. 
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Tabell 8. Värderingsmatris till Kristalltrappan 
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Tabell 9. Värderingsmatris till Väktarna 

 



 

 

41 

 

Tabell 10. Värderingsmatris till Röda ögon 
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5.3.4 Sammanfattning av koncept- och utforskningsfasen 

Genom att placera de olika omslagsskisserna i värderingsmatrisen ovan kunde vi ställa de olika idéerna 

mot originalomslagen och sedan skatta dem på ett smidigt sätt. De omslag som fick flest + och således 

var de omslag som vi fann mest inspirerande, var de som togs vidare till definitionsfasen. Dessa var för 

Kristalltrappan omslag 1, 3 och 4, för Väktarna omslag 3, 6 och 9, och för Röda ögon omslag 3 och 5. 

 

5.4 Definitionsfas 

Här bearbetades designkoncepten vidare. Det centrala i detta skede var att undersöka eventuella 

förbättringsområden; visuella detaljer lades till samt togs bort, och designelement optimerades, med 

tidigare insamlad data och det teoretiska ramverket som referens. En del designkoncept sammanslogs för 

att nå optimalt resultat.    

 

5.4.1 Kristalltrappan 

Efter utvärdering av omslag 4 (se 5.3.3) ändrades teckensnittet till ett som kändes mer kompatibelt med 

genren fantasy. Detta med trendspaningen (se 5.2.2) i åtanke, där många teckensnitt är tunna versaler i 

dekorativ stil. Detta är betydelsefullt då omslagets huvuduppgift är att kommunicera genre (se 2.1). Vi 

ville undvika att tillämpa alltför många typografiska designeffekter då det sannolikt hade gjort omslaget 

rörigt och amatörmässigt (se 2.2.2). Bokens titel ansågs vara det viktigaste elementet, varför denna fick 

uppta störst utrymme på satsytan och författarnamnet fick således sättas i en mindre grad (se 2.3.1).  

 

Färgen ändrades också från svart till mörkblå för ett mer enhetligt 

intryck och stövlarna färgsattes i brunt istället för lila för att minimera 

risken för könstolkning. Detta beslut linjerar med Bonnier Carlsen-

formgivarens beskrivning av hur deras vision är att designa unisexa 

omslag (se 4.1), vilket skulle kunna antas vara ett generellt mål för 

många omslagsformgivare. Helheten gjordes ljusare med hjälp av en 

blå och lila övertoning. Enligt enkäten från förstudien föredrar 

målgruppen mörka bakgrunder (se 4.4.1), men här gjordes en 

avvägning där det med teorin i åtanke (se 2.4) uppfattades som 

viktigare att prioritera den typografiska färgkontrasten. Färgens syfte 

här är främst att kommunicera miljön för bokens handling (se 2.2.1).  

 

Bildkompositionen gjorde att valet föll på att gå vidare med detta 

koncept. Perspektivet liknar det som syns i gaming där man oftast ser 

omgivningen från ett förstapersonsperspektiv (se 5.2.3). Denna referens fungerade som en 

inspirationskälla för oss och ansågs ha stor kommunikativ potential med målgruppen i åtanke.  

 

Figur 41. Slutgiltigt omslag till 

Kristalltrappan 
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Det andra omslaget som togs vidare från de tidigare faserna är ett 

resultat av en sammanslagning av två omslag som fick lika många 

poäng i värderingsmatrisen (se Tabell 8). Som tidigare nämnt 

hämtades inspiration från gaming och i detta fall inkorporerades det 

dramatiska ljuset som identifierades i tidigare inspirationsfas (se 

Figur 3). Teckensnittet ändrades till ett som genom sirliga former 

(till exempel de som återfinns i bokstaven K) och karaktäristisk 

skärning tydligare kan klassas som fantasy med hänvisning till 

trendspaningen (se Figur 2). Återigen är kommunicerandet av 

genren centralt för bokomslaget (se 2.1). Texten spärrades rejält för 

att bidra till den episka känslan (se 2.2.2). Att genom tillämpningen 

av mörka färger, lyster kring texten och blått sken kommunicera en 

känsla av mystik och dramatik var centralt vid skapandet av detta 

omslag, då detta är något som är viktigt för ett bokomslags 

framgång (se 2.1). Eftersom genre kan kommuniceras med hjälp av 

den valda färgpaletten (se 2.2.1) valdes just mörka färger med inslag av ljus och lyster med inspiration från 

trendspaningen (se Figur 2). Färgerna kan också ses som starka och mättade, vilket sägs påkalla 

tonåringars uppmärksamhet (se 2.6). Placeringen av kristallen och flaskan kommunicerar att något göms i 

bakgrunden, vilket samspelar med önskan att kommunicera spänning och i sin tur fantasy. 

 

5.4.2 Väktarna 

Efter att ha värderat omslag 3 mot originalomslaget kunde vi konstatera 

att granarna och ögonen som motiv kommunicerar rätt variabler, det vill 

säga mystik och miljön vilken handlingen utspelar sig i. De dova färgerna 

har vi bedömt saknar potential att påkalla tillräckligt mycket 

uppmärksamhet. Motiven på omslag 9 påminner om motiven på omslag 

3, medan färgerna är mer kontrastrika och påkallar uppmärksamhet i 

större utsträckning, vilket är gynnsamt med målgruppen i åtanke (se 2.6).  

 

För att optimera detta omslag till Väktarna, valde vi att slå ihop de två 

olika versionerna med varandra. Typografin, färgerna och de blå ögonen 

är hämtade från omslag 9, medan vi valde att behålla huvudmotivet och 

bakgrundsfärgen från omslag 3. De stilistiskt avbildade granarna och den 

sparsmakade färganvändningen kommunicerar en mognad, vilket 

matchar de tidigare undersökningarna om målgruppens preferenser (se 

2.6). Den mörka bakgrunden och den kontrasterande titeln återses på många av omslagen i 

trendspaningen (se 5.2.2), vilket indikerar att kombinationen kan kommunicera fantasy. Att jobba med 

Figur 42. Slutgiltigt omslag till 

Kristalltrappan 

 

Figur 43. Slutgiltigt omslag till 

Väktarna 
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färgkontrast på omslag är vanligt förekommande för att tilldra uppmärksamhet (se 2.3.3), vilket är 

fördelaktigt för målgruppen (se 2.6).  

 

 

Detta omslag, bestående av en fotografi-liknande illustration, kontrasterar mot det ovan på så sätt att det 

är mer naturtroget avbildande. Färgerna är dova och omättade, vilket 

tillsammans med de förhållandevis avskalade motivet kommunicerar ett 

lugn som kan tänkas matcha målgruppens önskan om att inte bli sedda 

som barn (se 2.6). Teckensnittet är av dekorativ karaktär och hjälper till 

att kommunicera genren fantasy med teckensnitten från trendspaningen 

(se 5.2.2) som grund. Detta omslag är en optimering av omslag 5, omslag 

6 och omslag 10 (se 5.3.3). Enkäten i förstudien visar på att det som i 

regel föredras är hög kontrast, men samtidigt önskade vi behålla en 

känsla av mognad - varför vi valde att färgsätta rubriken i mörkblått. 

Skuggor och glöd lades till för att addera en känsla av djup och mystik. 

Om man återigen ser till trendspaningen (5.2.2) är skuggor, glans och 

glöd vanligt förekommande på fantasy-omslag och kan således hävdas 

vara lämpliga indikatorer för genren.  

 

5.4.3 Röda ögon 

Detta omslag har uppdaterats med en rubrik vars teckensnitts skärning 

och färgsättning, silvergrå, kommunicerar genren fantasy på ett tydligare 

sätt än innan. Detta med trendspaningen i inspirationsfasen (se 5.2.2) 

som referens. Samtidigt är det enkelt i sin utformning vilket samspelar 

med teorin om att för många typografiska designeffekter kan leda till att 

det hela känns amatörmässigt (se 2.2.2). Omslaget är samtidigt raffinerat 

i sin minimalistiska utformning och ger ett moget intryck, vilket passar 

målgruppen (se 2.6). Skuggor och ljus har lagts till för att addera ett djup, 

såväl som en till droppe blod för att förstärka känslan av dramatik och 

rörelse. Detta beslut matchar målgruppens preferenser gällande rörelse 

(se 4.4.2) Dessa detaljer lades även till med syftet att göra det 

symmetriska omslaget en aning mer asymmetriskt och således dynamiskt 

(se 2.3.2). Den blåaktiga tonen som syns både i typografin och i själva 

illustrationen binder samman elementen till en helhet (se 2.2.1).  

 

 

Figur 44. Slutgiltigt omslag till 

Väktarna 

Figur 45. Slutgiltigt omslag till 

Röda ögon 
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Det andra omslaget till Röda ögon uppdaterades med ett nytt teckensnitt som 

även det kommunicerar fantasy i större utsträckning än det föregående, då det 

har drag av serifer och ett mer gammaldags uttryck (se 5.2.2). Dessutom 

adderades patina-effekt där delar av bokstäverna ser bortrivna och nötta ut. 

Detta ansågs kommunicera en känsla av skräck och katastrof. För att undvika 

en alltför minimalistisk design, vilket skulle kontrastera mot enkätens resultat 

(se 4.4.4), lades blodsplatter till. För att kommunicera en balanserad helhet 

och mer logisk hierarki (se 2.3.1) flyttades författarnamnet från botten till 

toppen. Dynamik och rörelse (se 4.4.2) kommuniceras genom att en viss 

lutning har tillämpats på  texten och rivmärkena. Detta riktar fokus mot 

bokens innehåll. Den mörka bakgrunden kommunicerar mystik, medan de 

röda detaljerna syftar till att kommunicera skräck (se 2.2.1).  

 

 

  

Figur 46. Slutgiltigt omslag till 
Röda ögon 
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6. Värdering och analys av resultat  

Värderingen av designresultatet har baserats på två olika tillvägagångssätt; enkäter som har skickats till 

målgruppen och en bedömning gjord av en grafisk formgivare på Bonnier Carlsen. Designprocessen har 

dock genomgående ställts mot det teoretiska ramverket - således har studien värderats upprepade gånger 

under arbetets gång. 

 

6.1 Enkäter 

En enkät skickades ut till målgruppen och närliggande grupper rent demografiskt. Även om målgruppens 

deltagande var av störst intresse för oss, var det även av stor betydelse att låta enkäten vara öppen för 

yngre och äldre grupper samt andra kön. Detta för att undvika ett vagt enkätresultat då vi sedan 

förstudien förstått att målgruppen skulle vara svårnådd. Enkäten genererade 58 svar totalt. 5 av dessa 

tillhör målgruppen och 16 av tillhör de manliga deltagarna. Respondenterna fick ange en eller flera 

anledningar till varför de föredrog det ena omslaget framför de andra; färgerna, typografin, att handlingen 

framgår, att det förmedlar en känsla, att det sticker ut, motivet och övrigt. De fick även skatta på en 

femgradig skala om det föredragna omslaget upplevs som barnsligt - moget, gammalmodigt - modernt 

och tråkigt - spännande. De som skattade 3, det vill säga mitten av skalan, delades för enkelhetens skull 

upp så att hälften placerades på vardera ände av skalan. Respondenterna fick också ange om omslaget gör 

dem intresserade av att läsa boken samt varför/varför inte (se Bilaga 4). Dessa svar tematiserades utifrån 

helhetsintryck, handling, färger, typografi, motiv, känsla, titel, sticker ut, genre samt övrigt.  
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6.2 Omslag till Kristalltrappan 

Figur 47. Diagram över omslagen till Kristalltrappan 

 

Alternativ 1 

33 av 58 respondenter föredrog alternativ 1. 18 av dessa framhöll omslagets förmedling av en känsla som 

en stark anledning, och 11 angav att det hade att göra med färgerna. 27 personer angav att de uppfattade 

alternativ 1 som moget, 23 stycken tyckte att det var modernt, och 22 personer tyckte att det var 

spännande. 21 personer angav också att omslaget gör dem intresserade av att läsa boken, vilket till största 

del hade att göra med att de ansåg att helhetsintrycket var tilltalande. De tyckte även om motivet. 

Majoriteten av de respondenter som inte blev intresserade av att läsa boken angav att det hade att göra 

med att de tyckte att helhetsintrycket inte var tillräckligt tilltalande, samt att handlingen inte framgick 

tydligt. 

 

Alternativ 2   

Alternativ 2 föredrogs av 13 av 58 respondenter. 7 av de 13 som angivit att de föredrar detta omslag, har 

valt att det är tack vare att det förmedlar en känsla. Motivet och att omslaget sticker ut fick 4 röster 

vardera. 11 respondenter ansåg att detta alternativ var moget, 11 stycken tyckte att det var spännande och 

9 personer ansåg att omslaget var modernt. 11 personer blev intresserade av att läsa boken till följd av 

omslaget, vilket hade att göra med helhetsintrycket samt motivet. De som inte blev intresserade ansåg att 

omslaget kommunicerade fel genre och att motivet inte var tilltalande. 
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Alternativ 3 

12 av 58 respondenter föredrog alternativ 3. 5 av de 12 som valt alternativ 3 uppger att det är tack vare 

färgerna, medan 4 uppger att det har att göra med övriga faktorer och sedan själva fyllt i anledningen till 

valet av omslag. I övrigt skattades detta omslag lägre vad gäller mognad, modernitet, spänning och 

intresse av att läsa boken. 7 personer tyckte att det var moget, 10 stycken tyckte att det var modernt, 8 

personer ansåg att det var spännande och 6 blev intresserade av att läsa boken. De respondenter som blev 

intresserade av detta omslag tyckte att helheten var tilltalande samt att motivet var utstickande jämfört 

med andra fantasyböcker. De som inte blev intresserade angav anledningar i stil med att handlingen inte 

framgick och att läsa böcker inte är av intresse. 

 

6.3 Analys av omslagen till Kristalltrappan 

Som presenterat ovan, är alternativ 1 till Kristalltrappan det som flest av respondenterna föredrar. För två 

av alternativen var den viktigaste orsaken till att omslaget föredrogs att det förmedlade en känsla. Även 

färgerna spelade stor roll i de omslag som föredrogs. Baserat på detta kan man anta att utsträckningen i 

vilken ett omslag kommunicerar en känsla är av stor betydelse i valet av bokomslag, vilket i detta fall 

skulle kunna antas bero på färgval. De som föredrar alternativ 1 anger också att de i hög grad blir 

intresserade av att läsa Kristalltrappan. Ett färre antal har skattat alternativ 2 högre (5) på mognadsskalan, 

medan fler har skattat alternativ 1 som en 4 på skalan. I detta fall kan det därför konstateras att ett 

bokomslag inte behöver uppfattas som moget i den allra högsta graden, utan kan tilltala målgruppen ändå.  

 

Då flest antal respondenter angivit att de föredrar alternativ 1 på grund av att det kommunicerar en 

känsla, skulle man kunna anta att något i den visuella utformningen bidrar till att förmedla detta på ett 

mer effektivt sätt än de andra omslagen. I omslag 1 är perspektivet, det vill säga skor mot is, utformat på 

ett sätt som skulle kunna antas få mottagaren att se sig själv i det och således uppleva en känsla av 

relaterbarhet och närhet. Det vit-gula skenet i mitten av omslaget skulle, med hänvisning till teorin om 

färgers kommunikativa effekt (se 2.2.1), kunna antas stråla mot läsaren och få denne att känna sig tilltalad. 

Detta skulle kunna antas utgöra en motsats till omslag 2 där en ryggtavla utgör huvudmotivet, vilket skulle 

kunna antas ha en avskärmande effekt på mottagaren.  

 

Vad gäller alternativ 3 skulle man kunna anta att det som uppskattas vad gäller färg är de starka tonerna 

samt färgkontrast som utmärker sig i just omslag 3 jämfört med de två andra omslagen. Alternativ 3 

innefattar precis som alternativ 1 ett vitt-gult sken, men är med sina mer sparsmakade illustrationer 

mindre avbildande vilket skulle kunna antas bidra till att det inte uppfattas kommunicera en känsla i lika 

hög utsträckning som de andra omslagen. Med detta som bakgrund, skulle man kunna hävda att ett 

omslags kapacitet att förmedla en känsla väger tyngre än att ett fantasy-omslag följer de designmässiga 

ledord som identifierats tidigare (se 5.1.1). Man skulle även kunna anta att fotografiska omslag, det vill 

säga omslag som är djupt avbildande, föredras hos målgruppen.  
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6.4 Omslag till Väktarna  

 

Figur 48. Diagram över omslagen till Väktarna 

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 är det minst föredragna omslaget till Väktarna, då 6 av 58 respondenter angav detta som 

favorit. 3 av respondenterna angav att det förmedlade en känsla och 2 att de uppskattade färgerna. Det 

upplevdes också som moget och gammalmodigt av 6 personer vardera och spännande av 4 stycken. 4 

stycken av respondenterna angav att de blev intresserade av att läsa boken med anledningen av att den 

sticker ut jämfört med andra böcker. De som inte blev intresserade uppskattade inte helhetsintrycket med 

kommentarer som att omslaget ser tråkigt ut. 

 

Alternativ 2 

Alternativ 2 föredrogs av 40 av 58 personer. 23 av 40 respondenter angav att det hade att göra med att 

omslaget förmedlar en känsla, och 14 angav färgerna som en viktig anledning. 37 personer ansåg att 

omslaget var moget, 28 personer tyckte att det var modernt och 34 stycke att det var spännande. 35 

personer uppgav att de blev intresserade av att läsa boken, mestadels på grund av helhetsintrycket och att 

det kommunicerade en känsla. De som inte blev intresserade angav att de inte är intresserade av genren 

eller handlingen utifrån vad som kunde läsas in i omslaget. 

 

Alternativ 3 

Alternativ 3 uppskattades av 12 av 58 personer, främst för att det förmedlar en känsla och att det sticker 

ut. Det upplevdes som moget av 7 personer, modernt av 10 personer och spännande av 10 stycken. 10 
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personer blev intresserade av att läsa boken vilket till största del hade att göra med helhetsintrycket och 

att det kommunicerade en känsla. De som inte blev intresserade uppskattade däremot inte 

helhetsintrycket. 

 

6.5 Analys av omslagen till Väktarna 

Det i störst utsträckning föredragna omslaget till Väktarna, det vill säga alternativ 2, är jämförelsevis 

avbildande och skulle därför kunna antas vara lättare att relatera till än de andra alternativen. Detta skulle 

kunna antas ha förankring i att det utgörs av en illustration i fotografisk stil och således är lättare att 

koppla befintliga associationer till. Detta skulle kunna indikera att alternativ 1 och 3 är mindre avbildande 

och svårare att relatera till. Alternativ 2 har också en större teckengrad än alternativ 1 och 3, vilket skulle 

kunna peka på att läsbarhet är av betydelse för målgruppen och att det är vad som uppskattas i alternativ 

2. Alternativ 2 är också det enda av de tre omslagen med ett dekorativt teckensnitt, vilket skulle kunna 

betyda att synlig typografi (se 2.2.2) är att föredra när man designar ett fantasy-omslag för den tilltänkta 

målgruppen. Både alternativ 1 och 3 uppvisar, till skillnad från alternativ 2, exempel på förhållandevis 

tydliga färgkontraster. Detta skulle kunna påvisa att kontrast inte är av större vikt än att ett omslag 

kommunicerar känslor. 

 

6.6 Omslag till Röda ögon  

 

Figur 49. Diagram över omslagen till Röda ögon 
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Alternativ 1 

29 av 58 respondenter föredrog alternativ 1. Av dessa angav 15 personer att det hade att göra med att det 

sticker ut ur mängden och 12 personer ansåg både att det förmedlar en känsla samt att de uppskattade 

motivet. 24 respondenter skattade omslaget som moget, 23 respondenter upplevde det som modernt och 

26 stycken ansåg att det var spännande. 22 personer blev intresserade av att läsa boken och 15 av dessa 

angav att detta var på grund av att omslaget förmedlade en känsla, och 11 att helhetsintrycket 

uppskattades. De som inte blev intresserade uppskattade inte känslan som förmedlades och motivet.  

 

Alternativ 2 

Alternativ 2 föredrogs av 20 av 58 personer, varav 9 respondenter angav motivet som en stark anledning 

och 5 respondenter att det förmedlar en känsla. 13 personer uppfattade omslaget som moget, 13 personer 

tyckte att det var modernt och 12 stycken att det var spännande. 12 personer uppgav också att de blev 

intresserade av att läsa boken, vilket till största del hade att göra med helhetsintrycket och att det 

förmedlade en känsla. De som inte blev intresserade angav att de inte uppskattade helhetsintrycket och att 

de inte var intresserade av en bok med en sådan titel och motiv. 

 

Alternativ 3 

Alternativ 3 var det minst uppskattade omslaget. 9 av 58 respondenter valde denna som favorit, varav 3 

angav att det stack ut och 2 stycken att det kommunicerade en känsla samt typografin som anledningar till 

detta. 5 personer ansåg att omslaget var barnsligt, 5 stycken tyckte att det var gammalmodigt och 5 

personer ansåg att det var spännande. En svag majoritet, det vill säga 5 personer, blev inte intresserade av 

att läsa boken, framför allt på grund av att helhetsintrycket inte var tilltalande. De som däremot blev 

intresserade uppskattade helhetsintrycket. 

 

6.7 Analys av omslagen till Röda ögon 

Alternativ 1, som är det i störst utsträckning föredragna omslaget, är det enda av de tre alternativen som 

utgörs av ett foto. De flesta som har valt detta omslag som det föredragna anger att det beror på att det 

förmedlar en känsla och på motivet. Då de andra omslagen är av illustrativ karaktär, skulle man kunna 

hävda att ett foto tenderar att kommunicera en känsla på ett mer effektivt sätt än en illustration. Att 

alternativ 1 uppfattas som ett omslag som sticker ut ur mängden skulle också kunna bero på att omslagets 

motiv är ett blodigt ansikte vars ögon tittar på mottagaren och således tilldrar uppmärksamhet. Alternativ 

2 och 3 är, i förhållande till alternativ 1, minimalistiska i sin illustrativa utformning. Detta skulle skulle 

kunna antas kommunicera känslor i mindre utsträckning än vad alternativ 1 gör. Alternativ 3, som är det 

minst föredragna omslaget, är det enda av de tre omslagen som inte visualiserar ett öga och således 

kopplar an till titeln, vilket skulle kunna ligga till grund för att de andra omslagen föredras i högre grad.  
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Alternativ 1 är det enda av de tre omslagen som är asymmetriskt rent vertikalt på så sätt att ansiktet är 

placerat till vänster och titeln till höger. Alternativ 2 och 3 präglas båda av en vertikalt symmetrisk och 

balanserad design vilket skulle kunna uppfattas som förhållandevis händelselöst och stillastående (se 

2.3.2). Asymmetri däremot kan kommunicera dynamik, vilket skulle kunna bidra till att omslaget uppfattas 

kommunicera en känsla i större utsträckning än den andra två.  

 

Att alternativ 1 föredras i högst grad skulle, liksom i fallet med omslagen till Väktarna, kunna peka på att 

det inte är av så stor vikt att förhålla sig till kontrast som förväntat (se 2.4). Ett antal av respondenterna 

anger att de uppfattar omslaget som läskigt eller för blodigt, vilket skulle kunna antas kommunicera en 

stämning. Att ett omslag förmedlar en känsla verkar således väga tyngre än att det innefattar etablerade 

designprinciper för bokomslag.    

 

6.8 Gemensamma designdrag 

 

 

Figur 50. De mest populära omslagen 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att gemensamt för de mest föredragna bokomslagen är att de är av 

fotografisk karaktär eller påminner om ett fotografi (Väktarna) - och således är avbildande. Att 

fotografiska omslag i regel är svåra att misstolka (se 2.5.1) skulle kunna samspela med målgruppens val av 

av dessa omslag som de föredragna. Färgkontrasterna är i regel låga och gråaktiga toner vanligt 

förekommande vilket motsäger teorierna om omslagsdesign, både i allmänhet och för tonåringar (se 2.4 

och 2.6). Både omslaget till Kristalltrappan och Väktarna innefattar typografi med hög teckengrad samt 

versaler, vilket skulle kunna tyda på att målgruppen värdesätter läsbarhet. Även om teckengraden på titeln 

i Röda ögon är hög, är kontrasten och således läsbarheten något sämre.  
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Figur 51. De minst populära omslagen 

 

Gemensamt för de minst föredragna omslagen är att de har en mörk, enfärgad tonplatta som bakgrund 

och ljus typografi som kontrasterar mot denna. Med de mest föredragna omslagen som bakgrund, skulle 

man kunna konstatera att dessa karaktäriseras av en förhållandevis minimalistisk och sparsmakad stil som 

i viss mån saknar djup och rörelse. De är alla symmetriska vertikalt sett och skulle då, tillsammans med 

den enkla designen, kunna uppfattas som förhållandevis odynamiska. Detta stämmer överens med 

målgruppens uppvisade preferens gällande formmässigt djup och rörelse (se 4.4.2).  

 

 

6.9 Expertbedömning 

Utöver enkätvärderingen, lät vi de framtagna omslagen värderas av en formgivare på Bonnier Carlsen - 

den samme som intervjuades i förstudien (se 4.1). De framtagna omslagen och originalomslagen mejlades 

till formgivaren, tillsammans med en uppmaning att motivera vilka omslag föredras. 

 

 

Figur 52. Svarsalternativ till Kristalltrappan 

 

Av omslagen till Kristalltrappan kan man anta att formgivaren inte föredrog något alternativ framför något 

annat, då denne inte uttalar ett favoritomslag trots ombedd. Vidare menade formgivaren att det första 

omslaget kommunicerar en känsla av att vara en nutida roman, det andra omslaget en känsla av att vara 
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nordisk fantasy och det tredje en koppling till new age. Dessa kommentar skulle kunna tolkas på så sätt att 

genre och handling inte visualiseras tillräckligt väl i något av omslagen.  

 

 

Figur 53. Svarsalternativ till Väktarna 

 

Av omslagen till Väktarna föredrog formgivaren alternativ 2 med motiveringen att det ser ut som en 

spänningsroman. Formgivaren beskriver det första omslaget som “väldigt neutralt” och att det “skulle kunna 

vara alltifrån lyrik till barndomsskildring”. Det tredje omslaget kommunicerar enligt formgivaren mer 

skräck och skulle kunna rikta sig till en yngre läsare. Med “yngre läsare” menas, enligt ett rimligt 

antagande, en läsare som är yngre än den tilltänkta målgruppen på 13-16 år. Formgivaren konstaterade 

även att de olika omslagen “har helt olika uttryck som signalerar olika innehåll”. Även här har genre och 

handling inte visualiseras tillräckligt väl i något av omslagen. 

 

 

Figur 54. Svarsalternativ till Röda ögon 

 

Av omslagen till Röda ögon föredrog formgivaren alternativ 2, vilken beskrivs som finskräck. Alternativ 1 

definieras, enligt densamme, som splatterskräck och alternativ 3 som klassikerskräck. Formgivaren menade 

även på att det känns som att omslagen till de tre olika titlarna har olika målgrupper och således funkar 

olika bra beroende på vem de riktar sig till. Även för dessa omslag kan det antas att genre och handling 

inte har visualiserats tillräckligt väl. Formgivaren uppger dock att dennes reflektioner är högst personliga 

och spontana.  
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6.10 Sammanfattning av värdering och analys 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån vad målgruppen angivit, konstatera att det viktigaste för ett 

bokomslag är att det kommunicerar en känsla. Tilltalande färger utgör också en viktig komponent för ett 

attraktivt omslag då det verkar fånga mottagarens intresse. Målgruppen uppvisar även en preferens 

gällande avbildande omslag. Typografi verkar inte vara lika viktigt som motivet. 
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7. Slutsats 

Denna studie syftade till att undersöka hur ett bokomslag inom genren ungdomslitteratur kan utformas 

för att attrahera killar i högstadieåldern, samt hur stor betydelse ett bokomslag har för målgruppens 

benägenhet att vilja läsa. 

 

Studien påvisar att det är svårt att utröna ett eller flera designelement och principer som alltid skänker 

framgång till ett bokomslag, utan i de flesta fall är det helheten som är det centrala. Bland det viktigaste 

med ett omslag är, enligt undersökningarna, att det kommunicerar en känsla vilket antas gälla för alla 

omslag oavsett genre. Således kan man anta att det är helhetsintrycket av de olika designelementen i ett 

omslag som verkar för att förmedla en känsla, inte ett enskilt teckensnitt, motiv eller färgsättning. 

Däremot är färger ett viktigt verktyg vid formgivning av bokomslag för att fånga mottagarens intresse, 

och bidrar till huruvida boken uppfattas som läsvärd. Ett omslag som gör avkall på etablerade 

designnormer kan, om det lyckas förmedla en känsla, vara mer framgångsrikt hos målgruppen än ett 

omslag som följer designnormer, men inte kommunicerar en känsla (se 6. Värdering och analys av 

resultat). Studien visar därför att de etablerade teorier och konventioner som gäller för formgivning av 

bokomslag, inte är huggna i sten. Ett bokomslag inom genren kan, baserat på den undersökning som 

genomförts, utgöras av ett fotografi eller illustration av fotografisk karaktär. Detta då målgruppen 

uppvisat en preferens gällande avbildande omslag som kommunicerar en känsla. 

 

Majoriteten av respondenterna anger att de blir intresserade av att läsa den bok vars omslag de angett som 

det föredragna. Utifrån detta kan man anta att ett bokomslag har en förhållandevis stor betydelse för 

målgruppens benägenhet att vilja läsa. Även formgivarna som intervjuats vidhåller att bokomslaget har 

stor betydelse målgruppens läslust. 
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8. Diskussion  

 

8.1 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverkets syfte var att presentera befintlig kunskap som är relevant för omslagsdesign. 

Således identifierades teorier av bredare karaktär, såsom designelement och principer, såväl som teorier 

mer specifika för bokomslag, för att förse läsaren med tillräckligt mycket grundinformation. Vad gäller 

områden rörande bokomslag och i synnerhet bokomslag för ungdomar, har vi upplevt det som 

utmanande att hitta relevanta teorier. Teorier gällande design och designprinciper specifikt för killar har 

inte hittats. Vissa av de teorier som presenteras i det teoretiska ramverket kan hävdas vara förhållandevis 

ospecifika, även om de visat sig vara högst relevanta för designprocessen. Kunskap från branschen har 

använts för att komplettera de begränsade antal vetenskapliga teorier som tillämpats.   

 

Till många av teorierna, exempelvis de gällande färg, förhöll vi oss kritiskt då de är grundade på personliga 

upplevelser och åsikter. Färg är ett designelement som sannolikt har olika konnotationer för olika 

personer och dessutom är kontextuellt bundet. De färgteorier som presenteras (se 2.2.1) är baserade på en 

enskild individs erfarenheter av design och uppvisar ingen direkt vetenskaplig anknytning. Detta gäller för 

flera delar av det teoretiska ramverket, som därför bör betraktas med visst förbehåll.   

 

8.2 Metod 

Det övergripande tillvägagångssättet som tillämpats för denna studie som forskningsprojekt är forskning 

genom design vilken resulterar i ett konkret och testbart designförslag.  

 

8.2.1 Förstudie  

Den blandade metodansatsen som tillämpades i förstudien hade fördelen att den försedde oss med 

information av både bred och djupgående karaktär. Enkäten i förstudien möjliggjorde en räckvidd som, 

med den relativt specifika målgruppen i åtanke, inte hade varit möjlig med en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden lämpade sig däremot bra för datainsamlingen från formgivare och medarbetare på 

bokförlag, där ett mer djuplodande resonemang önskades. Man skulle kunna hävda att intervjuer hade 

genererat mer uttömmande svar från målgruppen än enkäter, men återigen möjliggjorde den valda 

metoden massutskick och tidseffektiviserade förstudien.  

 

Enkätsvaren hade möjligtvis kunnat vara fler till antalet om enkäten hade skickats ut till fler digitala forum 

och varit öppen under en längre tid. Man skulle dock kunna hävda att målgruppen, det vill säga killar på 

högstadiet, i många fall är en förhållandevis homogen grupp. Således kan man anta att fler enkätsvar hade 

gjort en marginell skillnad för resultatet, som sannolikt hade mynnat ut i liknande eller identiska 

designförslag.   
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8.2.2 Designprocess 

Den metod som använts för designprocessen i denna studie, det vill säga en metod baserad på Aspelund 

(2015), har ansetts vara lämplig för arbetets uppbyggnad. Detta då den försett processen med strukturella 

riktlinjer, men också varit kompatibel med justeringar som passat ändamålet. Således har den inte 

begränsat kreativiteten. För att optimera designarbetet såväl som resultatet, gjordes vissa modifieringar av 

processen (se 3.2). Genomgående har designprocessen uppfattats som duglig för projektets karaktär. 

Möjligtvis hade mer analogt och snabbt skissande i ett tidigt stadie gett upphov till fler idéer och koncept, 

vilket hade bidragit till ett mer utforskande designarbete och förfinat resultat. 

 

8.3 Genomförande 

Då denna studie behandlade omslag inom fantasy, då det visade sig vara den genre som målgruppen är 

mest intresserad av, påverkades designprocessen av detta. Resultatet hade med största sannolikhet sett 

annorlunda ut om vi hade utgått från en annan målgrupp och i sin tur en annan genre. Detta bör dock 

inte ha påverkat resultatet av studien och de slutsatser som har dragits, då de är av generell karaktär och 

bedöms kunna appliceras på omslagsformgivning i stort.  

 

Vidare kan man hävda att skattningen av omslagen i värderingsmatrisen (se 5.3.3) kan ha färgats av våra 

personliga preferenser och erfarenheter som designstudenter. Således hade resultatet av 

värderingsmatrisen blivit mer representativt om målgruppen och verksamma formgivare hade fått 

bedöma alternativen, vilket är fallet i värderingen av de slutgiltiga designförslagen.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att vi inte har någon som helst tidigare erfarenhet av formgivning av 

bokomslag och i synnerhet inte inom genren fantasy. Dessutom har vi inget personligt intresse eller 

erfarenhet av genren. Att målgruppen värderade omslagen som de gjorde skulle likväl kunna ha att göra 

med att vi inte besitter den skicklighet eller expertis som krävs för att formge ett dugligt bokomslag för 

tonårskillar. Med hänvisning till detta, kan man anta att resultatet hade sett annorlunda ut med andra 

exekutorer. Detta kan också antas vara en allmän företeelse vad gäller forskning genom design, i vilken 

personlig smak och tycke präglar designbeslut.   

 

8.4 Värdering och analys 

Då målgruppen visat sig vara svår att nå, beslutade vi oss för att dela enkäten med personer i andra åldrar 

och med andra kön. Att majoriteten av respondenterna inte tillhör målgruppen kan tänkas utmana 

studiens trovärdighet och validitet. Vi vill dock hävda att vi, med egna upplevelser av att studera på 

grundskola och gymnasium, kan bedöma att respondenterna, trots varierande ålder och kön, har 

någorlunda likartat tycke och smak.  
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Tematiseringen av de öppna enkätsvaren (se 6.1) bör bedömas med hänsyn till att vi har identifierat 

övergripande kategorier bland enkätsvaren. Denna identifikation är baserad på vårt sunda förnuft, och 

skulle möjligtvis kunna se aningen annorlunda ut om någon annan genomfört den.  

 

Då expertbedömningen gjordes av en enda formgivare skulle man kunna bedöma det som riskfyllt att 

tolka intervjusvaren som alltför representativa. Formgivaren som kontaktades uppvisade inte heller någon 

särskild expertis inom just fantasy. För att optimera expertbedömningen, hade man med fördel kunnat låta 

de olika omslagen bedömas av formgivare på olika förlag. Ett rimligt antagande är att formgivare från 

olika arbetsplatser och med olika bakgrunder skulle bedöma omslagen på olika sätt. Detta hade kunnat 

göra värderingen mer nyanserad och detaljerad. Vidare kan det även tilläggas att det intervjusvar som 

mottogs var förhållandevis kortfattat och således svårt att utvinna kvalitativ information från. En fysisk 

intervju hade sannolikt kunna generera mer djupgående och utförliga svar. En rad olika formgivare och 

branschpersoner kontaktades, men utan svar. 

 

Studien kan anses vara lyckad då syftet har uppfyllts. Ett antal aspekter att tänka på vid formgivning för 

högstadiekillar har framkommit och bokomslaget har även visat sig ha stor betydelse för målgruppens 

intresse av att läsa. 

 

8.5 Vidare studier 

I fortsatta studier ser vi en möjlighet att utforska hur designpreferenserna gällande ungdomslitteratur i 

genren fantasy skiljer sig åt mellan tjejer och killar alternativt hur de skiljer sig åt mellan olika 

åldersgrupper. Att undersöka hur målgruppen förhåller sig till olika genrer är även det något som studien 

har potential att utökas med. 
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Bilaga 1. Intervjuguide till förstudie 

 

Bilaga 1 presenterar de frågor som ställdes till formgivare på Bonnier Carlsen samt till medarbetare på 

Bonnier Books Nova. 

 

1. Finns det några specifika designelement/företeelser som i regel kännetecknar ett framgångsrikt 

bokomslag? 

 

2. Finns det några specifika designelement/företeelser som i regel kännetecknar ett mindre 

framgångsrikt bokomslag? 

 

3. Finns det några särskilda visuella inslag (färg, form, teckensnitt) som i regel attraherar killar i 

åldern 12-16? 

 

4. Upplever du att bokomslaget har betydelse för ungdomars läslust? 

 

5. Finns det några föredömliga exempel på designmässigt ”optimala” bokomslag - i sådana fall, 

vilken/vilka?  



 

 

63 

Bilaga 2. Enkätundersökning förstudie 
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Bilaga 3. Utlåningsstatistik för böcker i genren fantasy 
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Bilaga 4. Enkätundersökning för värdering 

 

 



 

 

70 

 

 



 

 

71 

 

 



 

 

72 

 

 



 

 

73 

 


