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Sammanfattning 
 
Då förlagsmarknaden har förändrats under de senaste åren och förlagen nu har mer 
press på sig att vara vinstdrivande, måste även varje utgiven bok vara en ekonomisk 
investering. Samtidigt startas flera nya förlag varje år och konkurrensen ökar enligt 
Christina Ahlinder. Detta kräver allt mer av varje enskild bok. Bokens omslag är dess 
fönster utåt som ska locka till köp och samtidigt representera inlagan. Omslagets 
betydelse är stort och höga krav ligger på att det ska fylla sin funktion som bokens 
säljande ansikte utåt. 
 
Sju förlag har intervjuats i detta arbete; Albert Bonniers Förlag, Berghs Förlag, 
Brombergs Bokförlag, En Bok För Alla (EBFA), Harlequin, Kabusa Böcker, samt 
Opal bokförlag. De har förfrågats om hur deras bokomslagsprocess går till för att 
kunna se hur olika förlag liknar och skiljer sig.  
 
Förlagen idag har i mångt och mycket ingen tydligt utarbetad process över hur de ska 
gå tillväga då dessa viktiga omslag skapas och tid finns inte att göra 
marknadsanalyser och målgruppsanalyser för varje bok. Förlagen hittar dock sina 
formgivare på liknande sätt och många av förlagen använder sig av ett fåtal 
återkommande formgivare som kan förlagens arbetsprocess. Även förlagens ställning 
till författarens involvering är liknande mellan förlagen, med ett fåtal undantag, i form 
av att författaren själv får bestämma sin nivå av involvering. Förlagen anpassar sig 
efter det. I regel har svenska författare dock ingen bestämmanderätt över hur omslaget 
blir i slutändan, utan kan endast komma med förslag och vara delaktig i 
diskussionerna.  
 
Arbetet ger en inblick i hur just dessa förlag resonerar kring processen och de beslut 
som tas. Något som framgår är att förläggaren många gånger förlitar sig på sin 
erfarenhet, snarare än utarbetade analyser för just den boken, när beslut om omslaget 
tas. Detta beror dock troligen på tidsbegränsningar vilket inte gör det rimligt att utföra 
dessa analyser för varje ny titel ett förlag ger ut. Hade det dock funnits en tydligare 
arbetsstruktur över hur omslagsarbetet ska gå till kanske mer tid hade funnits att 
stämma av marknaden.  
 
Nyckelord: Bokomslagsprocessen, bokomslag, bokförlag, förlag. 
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Abstract 
 
The market for book publishing has changed over the past years. Now the publishers 
has more pressure on them the to make a profit and every book must now be an 
economic investment. Meanwhile, more and more new publishers that start up their 
businesses and every year the competition gets tougher. This leeds to a higher demand 
on every individual book. The book cover is the face of the book and is supposed to 
entice the buyer while at the same time represent what's behind the cover. The 
significance of the book cover is big and there are high demands that it should fill its 
function and at the same time help to sell the book.  
 
Seven Swedish publishers has been interviewed for this research paper: Albert 
Bonniers Förlag, Berghs Förlag, Brombergs Bokförlag, En Bok För Alla (EBFA), 
Harlequin, Kabusa Böcker, and Opal bokförlag. They have been questioned about 
how their process in making their book covers in order to investigate if the processes 
differ from each other or if they are similar.  
 
Publishers today don't, for the most part, have a clearly structured process of how they 
proceed when important book covers are created and there is no time to conduct 
market analysis and target group analysis for each book. Publishers do, however, find 
their cover designers in a similar way and many of the publishers use a few regular 
designers who know the publishers' work process from previous experience. 
Although, the publishers' attitude toward the author's involvement is similar between 
publishers, with few exceptions, in the sense that the author himself or herself may 
determine their own level of involvement. The publishers adjust to what the author 
prefers. In general, Swedish authors have little authority in the final decision making 
stage, however they can give suggestions and participate in discussions. 
 
This thesis provides insight into how these publishers reason in regards to the bok 
cover design process and how decisions are made. What is clear is that publishers 
often rely on their experience, rather than an elaborate analysis of a particular book 
when a decision is made regarding the cover. However, this is probably due to time 
constraints which do not make it reasonable to perform a market analysis for each 
new title a publisher issues. Had there been a clearer working structure of the cover 
process, maybe more time could be spent on market response. 

Key words: Book cover process, book cover design, book cover, publisher.
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Förord 
	  
Ett stort tack till de förlag som har deltagit i denna undersökning. Hade inte de varit 
villiga att ta sin tid och besvara våra frågor hade vi aldrig kunnat få den inblick i 
förlagsvärlden och dess syn på bokomslagsprocessen som vi nu har fått. Tack till 
Albert Bonniers Förlag, Berghs Förlag, Brombergs Bokförlag, En Bok För Alla 
(EBFA), Harlequin, Kabusa Böcker, samt Opal bokförlag.  
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1.0    Bakgrund 
 
Böckers omslag är en mycket viktig del av boken. Då omslaget, enligt Kristina 
Lundblad (2010), förr i tiden främst var till för att skydda inlagans papper och tryck, 
är nu omslagets utformning och visuella uttryck av mycket stor betydelse för bokens 
attraktivitet i hyllan.  
 
På 1800-talet blev det figurativa bokomslaget, alltså det som ska föreställa något som 
speciellt rör boken, allt mer populärt och det annars så vanliga stiliserade 
växtornamenten fick vackert stiga åt sidan, skriver Kristina Lundblad (2010). 
Bokvärlden tog då ett stort steg mot en visuell kultur där psykologiskt laddade 
kvalitéer fick mer betydelse än ren dekorativ utsmyckning. Nu kunde förläggare inte 
längre låta ett vackert mönster pryda boken utan nu skulle omslaget utformas så att 
innehållet speglades. (Lundblad, 2010)  
 
Framsidorna är idag böckernas “ansikte” utåt och ska inte bara innehålla bokens namn 
och författare utan även visa på bokens genre, målgrupp och stämning. Dessutom ska 
omslaget fungera som ett säljargument och hjälpa boken att stå ut i den hårda 
konkurrens som råder på marknaden. (PJ Hall-Bills, 2008) Martin Hellström (2007) 
anser att bokens omslag är som en förpackning som ska berätta för den potentiella 
läsaren om läsningen är mer som chokladmjölk eller som whiskey.  
 
Även om vikten av att designa för rätt målgrupp är vital är det inte alla förlag som har 
varken tid eller råd att alltid undersöka marknaden för att kunna betrakta sina 
författare som varumärken, enligt Matthews och Moody (2007). De som skapar 
omslagen tänker troligtvis inte i termerna positionering och målgruppsspecificering. 
Förläggare tar i akt vad det är för typ av författare och vad deras böcker fungerar 
tillsammans med för bilder, men tänker som sagt inte på författaren som ett 
varumärke eller på exempelvis den geografiska segmenteringen av målgruppen. 
(Matthews & Moody, 2007) 
 
Vi som jobbat med detta arbete är båda intresserade av att läsa och vi båda anser att 
omslaget spelar en viktig roll i om vi blir intresserade av boken eller ej. Även om 
boken har en spännande titel och baksidestext händer det att man aldrig kommer så 
långt som till att läsa dem om man inte från början attraheras av omslaget. Detta ledde 
oss till att undra hur processen faktiskt går till när man tar fram ett bokomslag. Det 
skapas uppenbarligen fortfarande omslag som inte lyckas nå ända fram. Vi undrade 
om det alls finns en tanke bakom skapandet av bokomslagen - om det är en 
automatiserad process där varje bok genomgår samma behandling. Utifrån detta växte 
detta arbetet fram.  
 
Vi har märkt att det är svårt att hitta material som beskriver bokomslagsprocessen och 
det verkar som att mycket lite forskning har gjorts på området. Därav känner vi att 
detta arbete är ett viktigt insteg till förståelsen av bokomslagsprocessen.  
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2.0    Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur processen går till när bokomslag tas fram, 
utifrån några svenska bokförlags synvinkel. Arbetet ska ge inblick sättet som 
författare, formgivare och förläggare är involverade i processen vid skapande av 
bokomslag samt visa på förläggarnas förståelse för vikten av bokomslagets 
utformande. Genom att undersöka på vilket sätt förlagen bestämmer en boks 
målgrupp och genre, och hur de arbetar utifrån detta kan det sedan tolkas in hur 
resonemanget ser ut för bokomslagets betydelse.  
 
Arbetet utgår från fem frågeställningar, se 2.1 Frågeställningar. Tillsammans ska 
dessa frågeställningar ge en övergripande bild av hur bokomslagsprocessen ser ut. 
 
2.1    Frågeställningar 
 

1. Enligt anställda på förlagen i denna undersökning, vad för inflytande och 
delaktighet har författaren på det slutgiltiga omslaget?  

2. Enligt anställda på förlagen i denna undersökning, hur är formgivaren 
involverad i bokomslagsprocessen? 

3. Vilka indikationer ger anställda på förlagen i denna undersökning, på att de tar 
i akt målgrupp och innehåll vid bokomslagets framtagande? 

4. Hur hittar förlagen i denna undersökning, formgivare och utifrån vilka 
kriterier väljer de dessa?  

5. Enligt anställda på förlagen i denna undersökning, vad är viktigt med 
omslagets utformande? 

 
2.2    Avgränsningar 
 
Arbetet kommer endast att beröra processen av framställandet av omslaget fram tills 
att ett original färdigställts. Tryckprocessen och inlagans utformning kommer alltså 
inte att tas upp.  
 
I detta arbete intervjuas endast svenska bokförlag, utvalda för att de är väletablerade 
och därmed förväntas ha en mer genomtänkt process vid framtagning av bokomslag. 
Det får heller inte ha färre anställda än tre personer. Dessutom har de bokförlag som 
ingår i undersökningen varierande inriktning på de böcker som ges ut. Representerat 
finns ett förlag som massproducerar böcker på löpande band, ett som främst ger ut 
utländska författares böcker i Sverige, ett par förlag som specialiserat sig på 
barnböcker samt ett stort och brett förlag med ett brett utbud av böcker. Bokförlagen 
beskrivs mer ingående i 3.0 Presentation av bokförlagen. Arbetat fokuserar på 
specifika anställda på bokförlagens åsikt om hur processen går till och hur processen 
vanligtvis ser ut på deras förlag. De personer som valts ut för intervjuer är anställda 
på bokförlag men med varierande ansvarsområden. Inga frilansande eller på annat sätt 
utomstående personer är intervjuade då det är bokförlagets synvinkel som eftersöks. 
Därav ingår heller inga författare i undersökningen.  
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3.0    Presentation av förlag 
 
Nedan följer en kort beskrivning av respektive bokförlag samt de personer som, för 
vardera förlags räkning, besvarat frågor i undersökningen är enligt följande. Förlagen 
är presenterade i bokstavsordning och tilldelade en bokstav i den ordningen för att 
tydliggöra vilken som refereras till genomgående i hela arbetet. Bokstäverna har 
ingen hierarkisk funktion utan är rent organisatoriska. 
 
A. Albert Bonniers Förlag är ett av de äldsta och största bokförlagen i Sverige. De ger 
främst ut skönlitterära verk men är väldigt mångsidiga - de har gett ut allt från 
romaner och biografier till fackböcker och reseskildringar. Bokförlaget ger ut ca 170 
nya böcker och 100 titlar i omtryck varje år. (Albert Bonniers Förlag, 2011) 
Respondenten för Albert Bonniers förlag är formgivaren Kerstin Nord. 
 
B. Berghs Förlag ger främst ut barn- och ungdomsböcker men då i alla möjliga olika 
teman och kategorier. De ger även ut hobbyböcker för barn och vuxna. (Berghs 
Förlag, 2011) Respondenten för Berghs Förlag är VD och förläggare Lena Andersson. 
 
C. Brombergs Bokförlag ger ut ett trettiotal böcker om året. De ger främst ut 
utländska författare från varierande språkområden och kulturer, på senare år även en 
del svenska författare. De håller hög standard av skönlitteratur och har givit ut ett 
antal nobelpristagares böcker, de ger även ut en del fack-, barn- och ungdomsböcker. 
(Brombergs Bokförlag, 2011) Respondenten för Brombergs Bokförlag är 
produktionsansvarige Ylva Åberg. 
 
D. En bok för alla (EBFA) ger ut ca 25 böcker om året och förlaget startades från 
början med statligt stöd för att ge ut bra böcker till lågt pris. Det är nu ett aktiebolag 
och ägs av Föreningen Ordfront och Föreningen En bok för allas vänner. Bokförlaget 
ger främst ut böcker för barn och unga, men även en del vuxenböcker - alltid till låga 
priser. (En bok för alla, 2011) Respondenten för En bok för alla är VD och 
förlagschef Hans-Erik Arleskär. 
 
E. Förlaget Harlequin är ett an världens största bokförlag och ledande utgivare av 
romantiska böcker, med kvinnor som den främsta målgruppen. Harlequin är baserat i 
Canada men har huvudkontor över hela världen, däribland Stockholm. De ger ut ca 
1000 böcker varje år på den nordiska marknaden och då främst romantik men även 
många andra böcker i varierande kategorier, fortfarande främst med vuxna kvinnor 
som målgrupp. (Harlequin, 2011) Respondenten för Harlequin är VD Anette Ekström. 
 
F. Kabusa Böcker är ett relativt ungt bokförlag som startades i början av 2000-talet. 
De ger ut skönlitteratur för barn och vuxna, deckare och fack- och presentböcker. 
(Kabusa böcker, 2011) Respondenten för Kabusa Böcker är ekonomi- och 
personalchef Helene Rindebäck. 
 
G. Opal bokförlag är ett litet förlag men stort inom branschen för barn och ungdoms-
böcker. De ger ut allt från pekböcker för de minsta barnen till böcker för äldre 
ungdomar. De ger främst ut svenska författare men även en del översatt litteratur. 
(Opal, 2011) Respondenten för Opal bokförlag är förlagsredaktören Ulrika Larsson. 
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4.0    Metod  
Här beskrivs hur arbetet ska gå tillväga och vilka metoder som kommer att användas. 

4.1    Teoretiskt om metoden 
 
Detta arbete utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapssyn. Den hermeneutiska 
vetenskapssynen är, enligt Alan Bryman (2008), den metod och teori som används när 
tolkning utförs av människors intentioner och handlingar. Han anser att “tonvikten 
ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel” 
(Bryman, 2008, s. 649). Vilket även är detta arbetets utgångspunkt då arbetet ämnar 
undersöka bokförlag utifrån individer anställda på dessa.  
 
Arbetet ämnar besvara frågeställningarna genom en kvalitativ undersökning av sju 
svenska bokförlag, där en person från varje förlag ingår. Kvalitativa undersökningar 
bygger på användandet av ett tolkande synsätt där tonvikten är lagd på ord snarare än 
siffror. Det vill säga att det viktiga är vad som sägs och inte hur många som säger det 
(kvantifiering), vid insamlingen och analysen av data (Bryman, 2008). I den 
kvalitativa forskningen uppfattas och tolkas händelser med intervjupersonens 
perspektiv som utgångspunkt (Bryman, 1997) och därmed kopplas den herman-
eutiska forskningssättet ihop med den kvalitativa undersökningsmetoden. 
 
Vid arbete av kvalitativ art är det viktigt att ha en öppen arbetsplan. Bryman (2008) 
anser att det kan vara fördelaktigt att ha generella frågeställningar samt vara försiktig 
med att tillämpa förutbestämda referensramar. Användandet av en forskningsstrategi 
som är ganska ostrukturerad och öppen lämpar sig bättre, istället för att i detalj 
planera allt i förväg. Detta för att det är svårt att förutspå hur intervju-personerna 
kommer att reagera eller hur de kommer att besvara frågorna som ställs. Precis detta 
problem uppstod i detta arbete, nämligen att det är komplicerat att veta vilket resultat 
intervjupersonerna kommer att ge på de öppna frågor som ställs. Arbetet utfördes 
följaktligen med den öppenhet som Bryman förespråkar eftersom kvalitativ forskning 
i viss mån är situationsbundet, då den eftersträvar att uppfatta speciella händelser, 
situationer och personers handlingar (Bryman, 1997). 
 
Enligt Bryman (1997) uppmuntrar ofta kvalitativa forskare ett arbetssätt där 
teoriformulering och prövning av teori sker i samband med insamlingen av data. Detta 
arbetssätt applicerades i form av att när nödvändig data samlades in skapades 
samtidigt teorier kring den insamlade datan och dess tolkning. Fokus i detta arbete 
ligger i att förstå processen vid skapande av bokomslag utifrån de olika förlag som 
ingår i studien, vilket kan ses som en form av holism. Holism är enligt Bryman då 
man studerar helheten, exempelvis ett helt företag för att sedan kunna förstå detta 
företag i sin helhet (Bryman, 1997). Detta istället för att undersökningen bryts ned på 
mindre nivåer och studerar redan genomförda processer (Ullmark, 2007). 

 

4.2    Tillvägagångssätt  
4.2.1    Val av frågor och hur de ställs  
För att ämna besvara frågeställningarna genomfördes en undersökning vilken liknar 
en hybrid mellan enkät och intervju. Inledningsvis skickades ett första email ut till 
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alla förlag som valts ut som lämpliga; avgränsningen för detta beskrivs tydligare i 
avsnitt 4.2.2 Val av förlag. I det inledande emailet (se Bilaga 1) presenterades arbetets 
syfte och intension samt dess upphovsmän. Förlagen fick sedan besvara detta email 
och meddela om de vill medverka eller inte. Alla respondenter som besvarat att de 
ville medverka fick därefter tjugo stycken frågor skickade till sig via email. Samma 
frågor skickades till alla respondenter oavsett position på förlaget vilket gör att det till 
viss del liknar en enkät. Däremot är frågorna formulerade mer som frågor i en skriftlig 
intervju, vilket resulterar i ett slags mellanting mellan de två angreppssätten för att på 
bästa sätt nå och få svar från respondenterna. Svaren på frågorna skulle till viss del 
jämföras med varandra, därför fick alla förlag samma frågor. 
 
Risken att respondenterna inte kunde, ville eller tog sig tid att svara på alla frågor i 
undersökningen var ganska stor. Dessutom genomfördes det skriftligt vilket innebär 
att man inte kunde hjälpa respondenten och förklara hur man menade med en viss 
fråga, på samma sätt som man kan vid en muntlig intervju (Bryman, 2008). Därför 
föregick frågorna av ett inledande stycke, vilket förväntades respondenterna läste. Här 
gavs instruktioner samt att det förklarades att man endast förväntades besvara de 
frågor man upplevde relevanta för en själv (se Bilaga 2). Då kunde slutsatsen dras att 
de frågor som inte besvarades stod utanför vad respondenten hade vetskap om. Detta 
för att ytterligare underlätta för respondenterna att medverka samt att det skapade en 
avslappnad och informell känsla, återigen för att respondenten skulle känna sig 
bekväma och inte pressade att svara “rätt”.  

Undersökningen genomfördes i form av strukturerade frågor, där samma frågor 
ställdes till alla respondenter för att underlätta för analysen av svaren i det senare 
skedet. Dessa frågor presenterades i form av en skriftlig intervju vilket, i likhet med 
en enkät, kan besvaras när respondenten själv har tid och möjlighet (Bryman, 2008). 
Tanken med detta var att svaren på frågorna skulle vara genomtänkta och någonting 
som varje person kunde stå för. På så sätt kunde respondenten själv välja när denne 
var nöjd med sitt svar och inte skicka iväg svaren förrän de gått igenom alla frågorna.  
 
Antalet frågor komprimerades maximalt utifrån relevans för frågeställningarna och 
det önskade resultatet av frågorna, hela tiden med arbetets syfte i åtanke vid formul-
ering av frågor (Bryman, 2008). Dessutom förtydligades i instruktionerna att det är 
acceptabelt att inte besvara de frågor respondenten själv upplevde förbigår sin 
arbetsroll och kunskap. Att svara på så många frågor som möjligt var dock önskvärt, 
för att undvika bortfall på grund av att respondenterna tyckte frågorna var onödiga 
eller tråkiga (Bryman, 2008). 

För att motverka att respondenterna inte förstod frågorna på det sätt det var tänkt, 
genomgick frågorna en process för att se till att de var så lättförstådda och tydliga som 
möjligt. Alla frågorna lästes igenom flertalet gånger och potentiella svar tänktes ut för 
varje enskild fråga. Frågan och svaret bedömdes sedan utifrån relevans för arbetets 
frågeställningar och syfte. Om de ansågs otydliga eller svårförstådda formulerades de 
om tills det att frågan ställdes på ett sådant sätt att den, på ett icke-styrande sätt, gav 
den typ av svar som eftertraktades. För att ytterligare säkerställa att frågorna var lätta 
att besvara skickades frågorna till en, för projektet utomstående, person som gav 
”låtsassvar” på frågorna i syfte att ytterligare indikera hur frågorna tolkades. Därefter 
skickades undersökningsfrågorna till ett av förlagen som ingick i studien. Svaren det 
förlaget gav på frågorna gav en indikation på hur frågorna tolkades av de verkliga 
respondenterna.  
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Frågorna som valdes att ställas är öppna frågor där respondenten fick svara fritt, till 
skillnad från slutna frågor där respondenten ska välja mellan ett antal svarsalternativ 
(Bryman, 2008). Ett av problemen med att ställa öppna frågor är hur svaren skulle 
bearbetas. Det är mycket enklare att dra slutsatser när alla presenterats med samma 
svarsalternativ och valt utifrån dem. Öppna frågor gav större möjlighet för 
respondenten att uttrycka sig på sitt egna sätt, vilket i detta fall var önskvärt då våra 
frågeställningar eftersöker resonemang och inte definitiva svar. Dessutom var det 
mycket svårt att formulera svarsalternativ som skulle kunna fungera för de olika 
respondenterna vilket skulle innebära att svar som ligger utanför de tänkta 
alternativen riskerar att falla bort. Dessa svar är för detta arbete högt värderade. 
Dessutom var öppna frågor det lämpligast alternativet i detta sammanhang då de löpte 
mindre risk att styra respondenten i någon viss riktning. Genom att inte ha styrt 
respondentens svar blir det möjligt att utläsa annat ur de friare och mer individuella 
svaren (Bryman, 2008). Dock ställde öppna frågor ett större krav på respondenternas 
engagemang. I detta fall genomfördes undersökningen med frågor skickade per email 
vilket innebar att respondenten förväntades ta sig tid att skriva ner utförliga svar på 
frågorna och sedan returnera dem. Detta ökade chansen för bortfall då risken att 
avskräcka respondenten från att ta sig an frågorna. (Bryman, 2008)  
 
Vid intervjuer online, vilket är den metod som användes i detta arbete, är det större 
risk att respondenten avslutar intervjun innan denne nåt slutet av frågorna än om 
intervjuerna skett direkt med respondenten (Bryman, 2008).  

Mann och Stewart (se Bryman, 2008, s. 596) markerar vikten av att upprepade gånger 
meddela respondenten att deras svar är viktiga och mycket uppskattade vilket skett 
flertalet gånger vid all emailkontakt med respondenter genomgående i processen.  
 
Vid intervjuer online bestäms om en fråga i taget ska skickas till respondenten eller 
om man kan skicka alla samtidigt (Bryman, 2008). Att fråga en fråga i taget är mer 
likt en direkt intervjusituation samt innebär att efterföljande frågor kan förändras en 
aning beroende på svaret som fås tillbaka. Dock innebär det att respondenten måste 
engagera sig i undersökningen vid flera återkommande fall, vilket denne kan uppleva 
tidsödande och långdraget. Undersökningen för detta arbete genomfördes därav 
genom att skicka alla frågor samtidigt då det hade blivit för många återkopplingar till 
varje respondent om frågorna skickats en och en. Dessutom flöt frågorna in i varandra 
vilket gjorde det enklare att förstå sambandet om alla skickades på samma gång. Vid 
ett mindre antal frågor hade det eventuellt lönat sig att dela upp dem då det eventuellt 
hade resulterat i att varje fråga verkligen fått utförliga svar, dock för detta arbete var 
det lämpligare att skicka alla vid samma tillfälle.  
 
Genom att vara medvetna om dessa risker kunde åtgärder tas. Som ovan nämnt, att 
förtydliga i instruktioner och kontakt med intervjupersonen vad som förväntades. 
Dessutom har det säkerställts att intervjupersonerna har gett sitt medgivande att 
medverka i undersökningen. 

4.2.2    Val av förlag 
Urvalet av förlag som arbetet kretsade kring gjorde genom en Internet-sökning av 
existerande och relativt väletablerade förlag i Sverige. De förlag som valdes ut skulle 
alla ha en tillgänglig och uppdaterad hemsida samt ha gett ut böcker där omslagen 
visade på variation från titel till titel. Förlagen skulle även ha fler än tre anställda, 



	   	   11 

detta för att tre bildar en grupp vilket medför diskussioner och fler beslutsviljor. De 
som hittades i denna sökning kontaktas via email och fick förfrågan om att svara på 
undersökningens frågor.  

Det initiala emailet skickades till förlagens info-mailadress med en notis om att det 
skulle vidarebefordras till den som förlaget ansåg lämplig för att besvara frågor 
angående bokomslagsprocessen. Detta medförde att de personer som svarade från 
förlagets sida var antingen den som förlaget ansåg mest lämpad eller den som helt 
enkelt hade tid att besvara frågorna. De förlag, den person på förlaget, som beviljade 
att medverka, fick frågorna skickade till sig, per email, med instruktioner och 
information de kunde tänkas behöva för att besvara frågorna utifrån den önskade 
synvinkeln. (Se Bilaga 3). 

4.2.3    Hur analysen görs 
Enligt Bryman (2008) ämnar kvalitativa forskare alltid att analysera det de studerar 
djupare än en beskrivning, vilket även detta arbete eftersträvade. 
 
Bryman (2008) beskriver två olika tillvägagångssätt att tolka kvalitativ data. Det ena 
tillvägagångssättet vilket användes för att analysera den insamlade datan, är nämligen 
grundad teori (grounded theory) (Bryman, 2008). Genom grundad teori skapades en 
teori som härleddes från den information som samlats in under arbetets gång. Denna 
information analyserades på ett systematiskt sätt för att sedan mynna ut i den 
grundade teorin. Här låg den datainsamling i mycket nära samband med analysen och 
teorin som arbetet resulterade i (Strauss & Corbin 1998, se Bryman, 2008, s. 513). 
Grundad teori är enligt Bryman (2008) ett mycket vanligt tillvägagångssätt när analys 
av kvalitativ data ska göras.  
 
För att kunna analysera den data som samlades in under arbetets gång genomfördes en 
öppen kodning. Enligt Bryman (2008) är öppen kodning en process som baseras på att 
dela ner, studera och sedan jämföra data.  

All den information som samlades in under arbetet bröts ned i flera steg. Först 
processerades vart och ett av förlagens svar, därefter sammanställdes de olika 
förlagens svar till ett svar som besvarade frågeställningen i ett övergripande manér. 
Dessa svar jämfördes även med teori och tidigare forskning. När alla 
frågeställningarna var besvarade med övergripande svar tolkades dessa olika svar och 
skillnader och likheter mellan förlagen undersöktes.  

4.2.4    Etik vid behandling av data 
Vid första kontakten med alla förlag specificerades att all information behandlas med 
största respekt och ärlighet. Alla medverkande erbjöds även att få ta del av det 
slutgiltiga arbetet som produceras om så önskas. Skulle respondenten ha önskat förbli 
anonym respekteras detta givetvis. 
 

4.3    Metodavgränsningar 
 
Observation och fallstudie är två metoder som skulle kunnat användas för att besvara 
frågeställningarna. Dessa har dock valts bort till fördel för intervjuer. En observation 
av processen att ta fram ett bokomslag skulle ta för lång tid, inom ramen för detta 
arbete, att genomföra samt att det inte finns några bokförlag av önskad storlek i 
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Norrköping, endast små enskilda bokförläggare. Både fallstudie och observation 
kräver mer tid och engagemang från den/de förlag som då skulle studeras. Fallstudie 
valdes även bort då en den enbart skulle ge inblick i hur det går till på ett förlag i ett 
specifikt fall och inte ge någon bredare indikation på hur processen ser ut överlag, på 
andra förlag och i andra fall än det som undersöktes.  
 

4.4    Kritik av metod  
 
Det finns vissa brister i kvalitativ forskning. Alan Bryman anser att “det skulle 
verkligen vara konstigt om man bara formulerade undersökningspersonernas 
perspektiv utan att analysera dem eller sätta in dem i ett större sammanhang” 
(Bryman, 1997, s. 90). Problemet är att olika personer tolkar olika situationer olika. 
 
En vanlig kritik mot kvalitativ forskning, enligt Bryman (2008), är att den är väldigt 
subjektiv och impressionistisk; präglad av situationens tolkningar och intryck. 
Eftersom kvalitativa forskare många gånger startar arbetet på ett ganska öppet vis och 
preciserar frågeställningarna efterhand, kan läsaren av forskningsrapporten uppleva 
att informationen om valet av ämnet är bristfällig. Kvantitativa forskare har, till 
skillnad från kvalitativa, en tydligt strukturerad problemformuleringsfas där väldigt 
tydliga frågeställningar skapas. (Bryman, 2008) 

Då det var två personer som arbetade med sammansättningen och analysen av 
undersökningen såg båda till att enskilt tolka in samma sak, innan den skrevs ner, för 
att minska graden av subjektivitet.  
 
En annan vanlig kritik mot kvalitativa undersökningar är att det är svårt att göra om 
en undersökning enligt Bryman (2008). Det är allstå svårt att replikera undersök-
ningarna då de är så beroende av de individer som deltagit samt de som utfört 
undersökningarna. Om undersökningen utförs igen men med olika intervjupersoner 
kan svaret bli ett helt annat. Därmed är det svårt att bygga på och förstärka de teorier 
som skapats i dessa undersökningar. Bryman (2008) skriver även att det är svårt att 
generalisera undersökningen. Med detta menas att eftersom kvalitativa undersök-
ningar är så situationsbundna är det svårt att applicera svaren på ett annat område. 
Även närliggande ämnen kan vara svåra att applicera svaren på då vissa små faktorer 
kan göra stor skillnad i dessa undersökningar och utkomsten av svaren vilket gör att 
det endast kan tala för just denna situation och de som ingått i undersökningen. 
Genom att i metoden tydligt beskriva hur hela undersökningsprocessen genomförs 
förenklas eventuell replikering.  

5.0    Teori 
Här följer teori som är relevant för den slutliga analysen och tolkningen av den 
insamlade empirin. 
 

5.1    Strategier för vanliga designprocesser 
 
För att kunna analysera de processer som används är det nyttigt att ha vetskap om 
vanliga arbetsprocesser, speciellt när det kommer till design. Det finns en mängd 
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redan utformade metoder och processer som brukar användas. Författaren John Chris 
Jones (1992), berättar om några av de vanligaste nämligen linjär-, cyklisk-, 
förgrenande-, adaptiv- och inkrementell designstrategi. 
 
En linjär designstrategi betyder att de olika stegen i designprocessen görs i en tydlig 
och välplanerad följd och varje nytt steg är beroende av det föregående. Denna metod 
lämpar sig bra när designproblem som man är van att hantera ska lösas. Om något av 
de föregående stegen i designprocessen måste göras om är detta enligt Jones (1992) 
en cyklisk strategi. Då rör sig arbetsprocessen som en spiral där stegen i processen en 
eller flera gånger går tillbaka och omarbetas, vilket ofta påverkar de efterföljande 
stegen i processen. (Jones, 1992) 
 
En förgrenande strategi är när det olika stegen i processen är helt oberoende av 
varandra, enligt Jones (1992). Då arbetas det med flera steg parallellt vilket även ökar 
antalet personer som kan vara involverade i projektet samtidigt och förhoppningsvis 
även projektets effektivitet. I en adaptiv strategi bestämmer man bara vad det första 
steget kommer att bli och sedan utför man det. Det är först därefter som man 
bestämmer vad nästa steg ska bli. Detta är enligt Jones (1992) ett rekommenderat sätt 
att gå tillväga på grund av att varje steg bestäms utifrån den för stunden bästa 
tillgängliga informationen. (Jones, 1992) 
 
Inkrementell strategi är en form av adaptiv strategi där den lösning man kommit fram 
till i föregående steg bedöms. Efter det utforskas ett fåtal mindre förändringar och 
sedan uppdateras ursprungslösningen så att den passar de förändringar som valts att 
göras. (Jones, 1992) 

 
5.2    Beslutsprocesser 
 
Larsson och Bostedt (2000) anser att beslutsfattande idag präglas av osäkerhet. Olika 
val görs utan möjlighet till full insikt i vad för olika alternativ som finns och olika 
ekonomiska, kulturella och tekniska aspekter påverkar besluten. När beslut görs gäller 
det att beräkna olika konsekvenser och sedan välja det alternativ som tros ge bäst 
resultat. Larsson och Bostedt (2000) menar att det är svårt att definiera en 
beslutsprocess så att den blir allmängiltig och att många olika aspekter påverkar.  
 
Olika klassiska modeller för beslutsfattande är framtagna och däribland finns 
modellen för rationellt beslutsfattande. Detta handlar om att försöka optimera 
beslutstagandet på ett teoretiskt sätt. Olika alternativ tas fram och begrundas sedan 
utifrån vad som ska uppnås. Sedan väljs det alternativ som ger bäst resultat. Larsson 
och Bostedt (2000) menar att en alternativ modell till rationellt beslutsfattande är 
modellen begränsad rationalitet. Här begränsas de olika alternativen man tar i akt till 
några få beslutsalternativ. Denna modell är mer tidseffektiv men detta medför att inte 
all relevant information blir begrundad.  
 
När ett beslut ska tas är det oftast en person som har det slutgiltiga ordet, dock är det 
ofta flera olika personers intresse som ska tas i akt enligt Larsson och Bostedt (2000). 
Månghövdat beslutsfattande är därför en term som ofta används då den på ett bättre 
sätt förklarar uppkomsten av ett beslut. Detta kan vara exempelvis när en förläggare 
föredrar ett bokomslag men efter att denne har tagit kunden och författarens 
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önskningar i akt väljer förläggaren ett annat alternativ. Det slutgiltiga valet är 
fortfarande förläggarens, dock är det ett månghövdat beslut.  
 
Beslutsprocessen innefattar enligt Larsson och Bostedt (2000) i mångt och mycket att 
hitta olika beslutsunderlag och det bästa alternativet.  
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6.0    Tidigare forskning 
 
Här följer forskning av ämnet som tidigare gjorts och som har relevans för det här arbetets 
syfte och som delvis ligger till grund för arbetets analys av empiri.  
 

6.1    Förlag 
 

“Av två meningar ska man välja den kortaste, av två ord det enklaste, av två bilder den 
klaraste och av två förläggare den som telegraferar istället för att skicka brev”  

(John Steinbeck, 1902-1968) 
 

Den ovanstående meningen må vara citerad från en man som för länge sedan är död 
men detta innebär inte att den inte visar på en tendens som gäller än idag. Staffansson 
och Ternestedt (2002) menar att bokförlagsbranschen är en bransch som har gjort 
stora förändringar under de senaste tio åren. Förlagen har genomgått ändrade krav på 
lönsamhet vilket har format branschen tydligt. Samtidigt har antalet bokförlag kraftigt 
ökat enligt Christina Ahlinder (2002, se Staffansson & Ternestedt, 2002). Därför 
krävs det av förlagen idag att de håller sig i framkant. Både när det gäller att använda 
ny effektiviserande teknik och hitta nya spännande författare och formgivare.  
 
Jonas Ellerström (2001), som är förläggare, menar att det är några få författare som 
drar in stora intäkter till förlagen (Jonas Ellerström, 2001 se Staffansson & 
Ternestedt, 2002). Många av de övriga utgivningarna går med förlust. Trots detta 
väljer förlagen att genomföra dessa utgivningar. De bedömningar som görs, innan 
beslutet om en bok ska ges ut eller inte, handlar mycket om vad förläggaren anser är 
bra. Förläggarna tar även i akt om de tror att andra människor kommer att tycka 
boken är bra. Mycket av detta handlar om förläggarens tilltro till sin intuition mer än 
en utarbetad analys av marknaden och målgruppen. Redan innan vissa böcker ges ut 
kan förläggaren skönja att boken kommer att gå med förlust. Dock måste de tro på en 
långsiktig utveckling med den författaren som i längden kan ge ekonomiska resultat. 
(Staffansson & Ternestedt, 2002) 
 
Även om förlagen nu är mer ekonomiskt drivna har de även kvar ett starkt kulturellt 
tänk enligt Eklånge och Johansson (2009). Det kulturella är många gånger, enligt 
Eklånge och Johansson (2009), lika viktigt som den ekonomiska vinningen, något 
man kan se tydliga tecken på då flera förlag nämner det kulturella bidraget i sin 
affärsplan. Dessutom har förlagsbranschen givit boken en speciell ställning som 
produkt, vilket beskrivs i Anna Winbergs (2010) artikel i Cap&Design. Hon beskriver 
“En bok är ett konstverk i sig själv, en upplevelse, en känsla – och den behöver ett 
ansikte som kan tala om för världen och dess läsare att den finns och vad den handlar 
om.” (Winberg, 2010). Detta ska, enligt Winberg (2010), medföra att förlagen ser på 
bokomslagen på ett sätt som skiljer sig en del från övrig förpackningsdesign. 
 
Något som påveras av de nya ekonomiskt drivna förlagen är bredden på böcker som 
ges ut då förläggare, trotts sin kulturella välvilja, ändå måste ta den ekonomiska 
aspekten i akt enligt Staffansson & Ternestedt (2002). Då det inte är realistiskt att 
göra en noggrann marknadsundersökning för alla titlar som ges ut är det därmed än 
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mer osäkert att ge ut böcker. Nu har förlagen även blivit med kommersialiserade och 
blir därmed mer och mer tvungna att arbeta med förlaget som varumärke.  

 
6.1.1    Processens och förlagets olika roller och uppgifter 
En typisk arbetsgrupp för ett kreativt projekt innehåller, enligt Hansson, Kristiansson 
och Palmquist (2004), en uppdragsgivare, en projektledare, en illustratör och/eller 
fotograf, en grafisk formgivare, en redaktör eller förläggare samt tryckare och/eller 
prepress-ansvarig. I en initierande process ska dessa mer eller mindre gemensamt 
fundera kring svar på frågor om varför de ska göra trycksaken, vad som ska ingå i 
trycksaken, vem ska få trycksaken och hur ska den fungera och var ska den 
distribueras. Även när deadline ska sättas bör diskuteras och beslutas (Hansson et al., 
2004).  
 
En uppdragsgivare tilldelar en formgivare ett specifikt uppdrag. Formgivaren ska 
sedan utföra detta uppdrag och leverera ett resultat till uppdragsgivaren. Men 
formgivaren arbetar egentligen inte för att kommunicera eller informera 
uppdragsgivaren om någonting; formgivarens egentligen uppgift ligger i att 
kommunicera och/eller informera till en större och specifik mottagargrupp. Detta 
innebär alltså att formgivaren måste fundera kring hur detta ska mottas av 
mottagargruppen och anpassa uttryckssättet därefter. (Hansson et al, 2004)  
 
Enligt Tom Dycklhoff (2001) är det inte ofta som författaren själv får vara med och 
bestämma hur omslaget ska se ut. Tom menar att så fort den färdiga texten lämnat 
författares hand är det sällan de är involverade i resten av processen. Det finns dock 
undantag. Tom berättar att vissa författare gör det till en del av sitt jobb att försvåra 
processen för de andra som är involverade genom att vara kritisk mot alla 
omslagsförslag och kräva kontroll över allt. Det finns även författare som är 
involverade i processen på ett lite mer produktivt sätt. Exempelvis JRR Tolkien som 
skapade en illustration av ett vackert landskap till boken The Hobbit vilket blev ett 
omslag som orört associeras med texten. (Dycklhoff, 2001) 
 
Vanligtvis, berättar Dycklhoff (2001), är det upp till de designer som förläggaren 
tillsätter att få fram ett fungerande omslag.  Dock är arbetet inte lika fritt som det var 
förr. Nu vill förläggare tjäna mycket pengar på få utgåvor som stannar på hyllorna ett 
kort tag. Designern får inte längre samma utrymme för risktagande och egna 
tolkningar. Dycklhoff skriver att datoriseringen även har tillfört sitt i denna 
utveckling. Nu ska det gå fort att ta fram omslag vilket medför att det ofta blir en 
process som man inte lägger ner så mycket tanke bakom. Oftast handlar det mer om 
bildredigering än design. Dycklhoff skriver “datorer har revolutionerat arkitektur, 
produkter och grafisk design. Ändå har den vanligaste klubbflyern med sofistikering 
än de flesta bokomslag” (Dycklhoff, 2001). 

 
6.2    Bokomslagets visuella element 
 
En boks omslag har en mängd olika element som alla påverkar kundens avläsande av 
omslaget. Dessa element är mycket viktiga för formgivare och även förläggare att ha 
kunskap om då dessa påverkar kunden i stor utsträckning.  
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Enligt Martin Hellström (2007), författaren till En bok i paketet, är det alla inramade 
element och konventioner, både inom och utanför boken som hjälper till att förmedla 
boken till läsaren, även kallat paratexter. Begreppet paratexter innefattar därmed både 
bokens innehåll och det som finns på omslaget. För att få förståelse för hur viktig 
processen vid omslagsframtagande är behöver man även ha grundläggande kunskap 
om hur dessa paratexter påverkar oss och vad det finns för olika sätt att framställa 
dessa.  

6.2.1 Färg 
En paratext som är mycket viktig för omslaget är färgen. Tom Dycklhoff (2001) 
skriver att bokaffärerna idag nästan kan kallas färgkodade, detta för att hjälpa kunden 
att lättare göra sina val. Han skriver att skräckhistorier, krigsromaner och science 
fiction ofta är svarta med ett melodramatiskt teckensnitt i guld och böcker om 
kärleksrelationer riktade till tjejer är rosa (Dycklehoff, 2001). Jan Sisefsky (1995) 
berättar att färg har en psykologisk påverkan på oss vilket medför att formgivaren 
måste noggrant se över färgvalet när denne skapar sitt omslag.  

6.2.2 Typer av omslag 
En annan paratext som kan vara avgörande är vad det är för typ av omslag. Ett omslag 
kan antingen vara illustrerad, fotograferad eller enbart typografisk, eller eventuellt 
kombinationer däremellan vilket resulterar i olika tolkningar av omslaget. Säll och 
Tott (2009) anser att illustration och fotografi har olika funktioner när det kommer till 
kommunikation. De berättar att ett foto blir mer exakt avläst och man ser tydligare 
vad olika detaljer föreställer. Illustrationer ger, i kontrast till foton, mer utrymme för 
egna tolkningar, vilket Säll och Tott (2009) kommit fram till i sin undersökning av 
filmomslag.  
 
Det finns även rent typografiska omslag. Kentaro Terajima (2010) menar att man ser 
på typografi som endast en följd av olika tecken så har detta ingen mening. De olika 
bokstäverna är bara ett antal bilder med formen som bokstäverna har. Mening 
uppkommer när man avläser de olika symbolerna och meningen och är beroende av 
läsarens förkunskap om dess betydelse. Rent typografiska omslag måste därför 
avläsas för att förstår. Det handlar inte bara om vad som står utan hur det står. J 
Abbott Miller och Ellen Lupton (se Terajima, 2010, s.7) menar att ett teckensnitt kan 
visa och representera ett helt koncept utan att vara direkt kopplat till.  

6.2.3 Känsla och symboler 
Säll och Tot (2009) skriver om skapandet av filmomslag. Det de skriver om 
filmomslag är till stor del applicerbart även på bokomslag där en väg att gå är att, på 
bokomslaget, försöka skildra en serie av händelser och en förändring i takt och 
stämning. Bokomslaget ska på ett eller annat sätt representera bokens innehåll på 
samma sätt som filmomslaget ska representera filmen. Säll och Tot (2009) menar att 
det kan vara svårt att skildra den förändring av känsla som sker i en film och därför 
ska man på omslaget försöka skildra den övergripande känslan. Så även om omslaget 
endast föreställer en speciell scen i boken borde känslan i bilden avspegla den 
övergripande och/eller dominerade känslan och stilen i hela boken. 
 
Olika symboler förekommer både på filmomslag och bokomslag. När man talar om 
att någonting ska representera något annat faller man ofta in på att analysera symboler 
och deras användande; nämligen semiotik. Enligt Abdullah och Hübner (2006) anses 
Charles Sanders Pierce vara den som utvecklade grunderna inom semiotik och 
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definierade därmed var symboler är. (Wærn, Pettersson och Svensson (2004) 
beskriver symbol som ett tecken som representerar något annat, i ett specifikt 
sammanhang. Symbol förklaras ytterligare som endast är representativt av det som det 
refererar till, det har ingen egentlig koppling till det som det står för eller 
representerar vilket innebär att för att en symbol ska kunna förstås emellan parter 
måste de först vara överens om vad symbolen betyder (Abdullah & Hübner, 2006).  
 
Det finns många likheter mellan att utforma omslaget till en bok och att ta fram 
omslaget till en film. Säll och Tot (2009), skriver om vad man ska tänka på när man 
skapar ett filmomslag. De anser att det är svårt att välja ut och placera olika symboler 
från en film på dess omslag. Symbolerna som används ska dels relevant representera 
filmen, dessutom ska de placeras in i ett sammanhang som betraktaren kan förstå och 
tolka på önskat sätt. En annan sak som ska tas i åtanke när det gäller symboler är att 
det inte får existera för många av dem i en bild. Detta, menar Säll och Tot, blir rörigt 
för den som sedan ska tolka bilden. Försiktig förespråkas när det gäller att använda 
egenpåhittade symboler för dessa kan vara svåra för avläsaren att förstå då de ofta har 
en hög grad av subjektivitet. Symboler ska i högsta grad vara universella för att 
försäkra sig på att de kommer att bli förstådda. (Säll och Tot, 2009)  
 
När arbete pågår med symboler är det alltid viktigt att tänka på vem det är som ska 
kunna avläsa symbolerna och vara väl medveten om hur de kan tänkas avläsas. Olika 
kulturer och personer kan tolka samma symbol på väldigt olika sätt och man vill 
gärna inte riskera att symbolerna tolkas fel eller på ett negativt sätt. (Matthews and 
Moody, 2007) Beroende på vad som ska framgå till vem bör det undersökas hur 
symboler mottas till den målgruppen, samt att eventuella andra betraktare inte tar illa 
vid av de symboler man använder.  
 

 
6.3    Funktioner och berättarsätt 
 
Bokomslagen har flera olika funktioner och det är viktigt att tänka på dessa funktioner 
när man designar omslaget. Martin Hellström (2007) beskriver det som att omslaget 
har en inomfiktiv och en metafiktiv funktion. Den inomfiktiva funktionen är den där 
omslaget berättar om det som finns inom fiktionens ram. Den metafiktiva funktionen 
är i sin tur den funktion som vänder sig mot målgruppen, alltså den tilltänkta läsaren. 
Att bokens omslag går i samklang med bokens innehåll är ytterst viktigt precis som 
vilken annan förpackning som helst måste hålla det som lovas. Hellström (2007) 
skriver att omslag ska klargöra vad boken handlar om men ska samtidigt inte förklara 
för mycket och därmed förstöra spänningen. När omslaget går i samklang med 
innehållet är det den inomfiktiva funktionen som står i fokus. Det är viktigt att båda 
den inomfiktiva och utomfiktiva funktionen kommer med på omslaget. (Hellström, 
2007) 
 
Martin Hellström (2007) berättar att omslagsskaparens utgångspunkt är det befintliga 
materialet, den text som skapar förutsättningarna. Detta gör omslaget till en 
avgränsning vilken kommunicerar om boken är som “att forska i arkiv eller som att 
äta choklad” (Hellström, 2007, s.48). Denna avgränsning gäller omslag i allmänhet 
och är något som omslagsskaparen ska ta hänsyn till.  
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Omslagsskaparen ska allstå finna ett sätt att förmedla den övergripande känslan och 
samtidigt göra en avgränsning, dessa tillsammans ska hjälpa den potentiella kunden 
att förstå sidornas innehåll. Förmedling av denna känsla kan göras på flera sätt. 
 
Bo Bergström (2007), har skrivit om dramatiskt och icke-dramatiskt berättande. Detta 
menar han är två olika sätt att förmedla de olika paratexter som finns på omslaget. I 
det dramatiska berättandet ska konflikter, relationer och orsakssammanhang göra sig 
tydliga. Man ska här förmedla den dramatiska punkten med dynamiska och laddade 
kommunikationsätt. Icke-dramatiskt berättande är dess motsats. Bergström (2007, s. 
26) skriver att icke-dramatiskt berättande är ett berättarsystem “som inte 
nödvändigtvis måste >>anfalla i gryningen<<”. Icke-dramatiskt berättande är istället 
en flertydig beskrivning som berör relationer och speglar dessa från olika håll, ofta på 
ett mildare sätt. Sedan är det upp till publiken att värdera detta för att göra bilden 
fullständig. Det är viktigt att rätt berättarsätt används för att locka målgruppen.  
 
Det är inte bara vilket berättarsätt man använder som är viktigt för omslagsskaparen 
att tänka på. Man ska även tänka på den estetiska aspekten och vad som är modernt nu 
och hur länge det kommer att vara modernt. Anna Landerholm (2006) berättar att man 
ska akta sig för att sätta en tydlig tidsprägel på bokens omslag eftersom vissa element 
snabbt går ur tiden vilket i sin tur medför att boken ser onödigt föråldrad ut. Av 
samma anledning ska man akta sig för att använda slangord och uttryck i text och 
titel; de blir snabbt omoderna.  
 
Det är inte bara själva framsidan som är viktigt. Omslaget är ett tredimensionellt ting 
och ryggen och baksidan är även de viktiga för att uppnå ett så bra omslag som 
möjligt. I ett bibliotek står boken många gånger med ryggen utåt vilket medför att det 
är titeln tillsammans med ryggens utformning som ska locka läsaren att ta ut boken 
från hyllan. Först därefter får läsaren ta del av framsidan. Därför är denna sida inget 
som ska glömmas bort vid formgivningen av boken. Även baksidan är en viktig faktor 
och då är det texten som beskriver innehållet som kan tänkas vara av stor vikt. Anna 
Landerholm (2006) menar att baksidestexten ska besvara frågorna vad boken handlar 
om, varför samt hur den är av intresse för den potentiella läsaren. 
 
Tom Dycklhoff (2001) menar att omslaget inte bara har som uppgift och funktion att 
locka till sig ögat. Ibland kan en viss form av omslag, som har en hög igenkänning, 
skapa en lojalitet hos kunderna gentemot varumärket. Gillar man böcker från en viss 
författare som har ett särpräglats utseende på sina bokomslag kommer kunderna att 
leta efter, och därmed lättare hitta, dessa böcker. 

 
6.4    Omslagets betydelse 

 
“Det går bra att ge ut böcker som inte läses, men det går inte bra att ge ut  

böcker som inte säljes.” (Hellström, 2007, s.41) 

Författarna Matthews och Moody (2007), berättar om vikten av omslaget för en bok. 
De anser att utsidan av en bok förmedlar innehållet på ett bildligt vis, vilket påverkar 
både potentiella slutkunder och återförsäljare. De skriver även att omslaget har en 
viktig roll när det gäller att positionera både bokens genre och författaren. (Matthews 
& Moody, 2007) 
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I fler artiklar kan det läsas om omslagets betydelse. Malin Lundquist (2007) berättar 
att elever hon har kommit i kontakt med ofta har sagt att det valet av läsning de gjorde 
avgjordes av bokens omslag. 
 
Martin Hellström (2007) skriver om bokens omslag som en förpackning, likt en 
chokladask eller ett mjölkpaket. Omslaget ska förpacka texten, menar han, och när det 
sägs att boken ska bindas in menas det i dubbel betydelse skriver Hellström (2007). 
Bindningen är både för att bokstavligt talat binda in sidorna så de hålls på plats och 
för att binda texten till bestämmelsen av dess handling.  
 
Gregg Camfield (2001) berättar att omslaget inte endast berättar om vad läsaren 
kommer att få uppleva i boken, men även om hur man ska läsa det. Detta ger oss även 
ledtrådar till bokens sociala roll och hur viktig den är. Ett glatt och lekfullt omslag 
berättar för läsaren att denna text inte ska tas med samma allvar som en vetenskaplig 
text om läkekonst som i sin tur kan ha ett lite stelare och allvarligare uttryck.  

 
6.4.1    Hur ett omslag syns 

 
“För all romantik som är sammanfogat med författarskap, handlar böcker om att sälja, och 

det som säljer är det som fångar din blick.” (Tom Ducklhoff, 2001) 

Det kan påstås att omslaget är dörren till boken och det är vid dörren som valet göras 
att träda in eller vända tillbaka. Eftersom vikten av omslaget är så stort får förlagen 
inte fega när skapandet av omslaget pågår enligt Hellström (2007). Ett intetsägande 
omslag är ett omslag som försvinner i mängden, omslagets betydelse blir allt mer 
framträdande ju hårdare konkurrensen blir i bokhandeln. Ju fler böcker som står i 
hyllorna, desto fler sätt måste förlagen, illustratörerna och fotograferna hitta för att 
sticka ut. Samtidigt måste framsidan fortfarande reflektera innehållet och locka den 
rätta målgruppen. “Tekniska framsteg och ekonomiska drivkrafter leder framåt” 
skriver Martin Hellström (2007, s.49). 
 
Omslaget ska tydligt sticka ut på hyllan för att väcka uppmärksamhet. Det finns dock 
ingen tydlig mall för hur man får någonting att sticka ut. Säll och Tot (2009) anser att 
platsen och tidpunkten då det sker påverkar kommunikationen och därmed påverkas 
valet av medium som används. Detsamma stämmer för skapandet av omslag. Färgen 
gul är en signalfärg och konnoterar snabbhet, vakenhet och kommunikation enligt Jan 
Sisefsky (1995) och därför rent tekniskt sett ska sticka ut. Om då alla bokomslags-
formgivare skulle göra gula omslag skulle inget omslag sticka ut eftersom 
bokomslagens omgivning inte tillåter den enskilda gula boken att sticka ut från 
mängden av gula böcker. Dessutom skulle troligtvis inte många av omslagen heller 
förmedla innehållet. Det gäller alltså att förstå hur en bok kan sticka ut i sin 
omgivning och ändå hålla sig till sin genre.  
 
Omslaget kan sticka ut på fler sätt än genom färg. Att använda sig av olika former kan 
vara ett bra sätt att särskilja sig. Martin Hellström (2007) nämner om Ernst Brunners 
roman som handlar om Karl XII. Denna bok kan köpas liggande i en arkivmapp. 
Martin berättar att den säljs på det sättet för att locka fram känslan av att man forskar i 
ett arkiv. Detta ska få romanen att kännas autentisk och läsaren ska uppleva att det 
ligger en sanning i arkiven och källorna, inte i romanen. Detta är alltså vad Hellström 
kallar ett inomfiktivt omslag. (Hellström, 2007) 
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Ernst Brunners (se Hellström, 2007) har alltså lyckats få sin bok att sticka ut utan att 
använda en skrikig färg eller en häpnadsväckande bild. Genom att använda form och 
en originell idé kan hans bok sticka ut på ett unikt sätt. Oavsett hur man väljer att 
sticka ut är det viktigt att man gör det. Omslag påverkar oss och talar till våra sinnen. 
Malin Lundquist (2007) menar att det finns paralleller mellan bokomslag och reklam 
och propaganda när det gäller hur mycket det påverkar oss och omslaget är en form av 
reklam för boken. Vi kanske inte är lika medvetna om det skriver Lundquist (2007) 
men oavsett påverkar det våra köp lika mycket som reklam gör. 

 
6.4.2    Rätt omslag för rätt målgrupp 
Matthews och Moody (2007) berättar att böcker är något som är mycket känsligt när 
det gäller kultur. En bild som har en viss mening i ett land kan framstå som 
meningslös i ett annat. Det vanliga tillvägagångssättet när det gäller global design; 
”en-storlek-passar-alla”, verkar inte passa när det gäller bokomslag. Omslaget är även 
mycket viktigt för att positionera en bok eller en författare i rätt marknad så att rätt 
målgrupp berörs. Den höga konkurrens som råder hos återförsäljarna kräver att 
omslagen ska vara korrekt utformade för den valda marknad de ska konkurrera i. 
(Matthews & Moody, 2007) 
 
Man kan på fler ställen läsa om vikten av att utforma omslaget för den tilltänkta 
målgruppen och det specifika tillfället. En av författarna till boken Under Ytan (2007) 
menar att design, till skillnad från forskning, sällan kan inriktas på resultat som är 
allmängiltiga. Design är oftast särpräglade situationer som man får ta hänsyn till. 
(Ullman, 2007)  
 
Det är alltså inte att rekommendera att publicera en bok med samma omslag i flera 
länder då målgruppen kommer ha en kulturell bakgrund. Även om deras ålder är den 
samma är deras preferenser det inte. När man gör olika omslag för olika länder kan 
man kalla detta för en geografisk segmentering. Matthews och Moody (2007) skriver 
att geografisk segmentering går ut på att man bryter ner marknaden beroende på 
exempelvis land, stad eller region. Sedan kan man undersöka de skillnader som kan 
finnas mellan kunderna.  
 
Boken Harry Potter av J.K. Rowling är ett bra exempel på där en geografisk 
segmentering har skett. Eftersom boken Harry Potter har, i många fall, landsspecifika 
omslag så kan man påstå att dessa är geografiskt segmenterade. De olika versionerna, 
riktade till målgrupper med olika kulturella bakgrunder har i det här fallet fått olika 
omslag. (Matthews & Moody, 2007) 
 
Något annat som måste tas i akt när utformningen av ett bokomslag sker är åldern på 
målgruppen. Matthew och Moody (2007) skriver att böckerna om Harry Potter hade 
ett stort antal vuxna läsare, som då inte tillhörde den tilltänkta målgruppen. Då var 
inte heller bokens omslag anpassade för denna målgrupp. Så fort förläggaren noterade 
detta fick böckerna ett speciellt utformat omslag för vuxna. Titlarna blev på så sätt 
riktade till flera målgrupper. 
 
Enligt Hansson, Kristiansson och Palmquist (2004) är det dock inte bara målgruppen 
som ska tilltalas av omslaget, förläggaren är även den en person som ska 
tillfredsställas. Detta tas även upp av Martin Hellström (2007) som menar att det 
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många gånger är svårt att formge ett omslag som ska tilltala både den tilltänkta 
läsaren och den som håller i pengarna. Det är en viktig faktor att tänka på när man 
formger boken att det inte alltid är samma person som köper boken som läser den. 
Speciellt inte när det kommer till barnböcker. 
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7.0    Empiri 
 
Här följer den insamlade informationen från de sju förlag som intervjuats. Förlagens svar 
redovisas var för sig och sammanfattas sedan till ett övergripande svar i kapitel 8.0. 
Svaren nedan är en sammanställning från frågorna ställt. För fullständiga frågor och svar se 
bilaga 3.  

 
7.1    Författarens delaktighet och inflytande på det 
slutgiltiga omslaget 
 
A. Kerstin Nord, formgivare på Albert Bonniers, berättar att författaren har generellt 
ganska lite inflytande men att det skiljer sig starkt om författaren ställer krav på 
omslaget eller inte från författare till författare. Det är förlaget med dess 
marknadsavdelning som har det bestämmande ordet.  
 
B. Lena Andersson, VD och förläggare på Berghs Förlag, svara även hon att 
författaren ibland ställer krav och kan komma med idéer men har inte det sista ordet.  
 
C. Ylva Åberg, produktionsansvarig på Brombergs förlag, svarar att de svenska 
författarna är delaktiga i processen och ställer mer och mer krav på omslaget. Förlaget 
strävar efter en gott samarbete med författaren och vill att författaren ska känna sig 
hörd i sina önskemål, dock är det förlaget som har sista ordet i beslutsfattandet. När 
det gäller Brombergs utländska författare är läget oftast annorlunda. Då är författarna 
inte involverade i processen men har, enligt kontrakt, veto på det slutgiltiga resultatet 
vilket innebär att om de ogillar omslaget kan de kräva omarbetning. Brombergs 
utländska författare som inte har detta kontrakt har å andra sidan inget alls att säga till 
om, varken i process eller slutfas. De får inte ens se omslaget innan utgivning.  
 
D. Hans Erik Arleskär som är VD på En Bok För Alla svarade att “Författaren kan 
själv ibland komma med en idé till hur omslaget ska se ut, en målning eller annan bild 
som han eller hon tycker skulle passa eller kan vara underlag för ett omslag”.  
 
E. I kontrast till detta har författarna till Harlequins böcker ingen delaktighet alls i den 
svenska bokomslagsprocessen, enligt Anette Ekström som är VD på Harlequin. Detta 
beror på att omslagen specialgörs enskilt till varje bok för den Nordamerikanska 
marknaden. Sedan omarbetas omslagen av Harlequins ateljé för att passa den 
Nordiska marknaden. Detta medför att de amerikanska författarna inte är involverade 
i processen.  
 
F. Helene Rinderbäck, Ekonom på Kabusa böcker svarar att det bara är när författaren 
själv som är illustratör till sin bilderbok som denne även utformar omslagsbilden. 
Annars har författaren ingen stor roll i framställningen, de får dock se omslaget innan 
beslut tas.  
 
G. Ulrika Larsson som är förlagsredaktör på Opal berättar att författaren ställer krav 
på omslaget men att det är i huvudsak förlagets uppgift att se till att omslaget blir bra. 
Författaren och förlaget tar beslut om omslaget tillsammans.  
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7.2    Formgivarens involvering i bokomslagsprocessen 
 
A. Kerstin Nord berättar att på Albert Bonniers Förlag är det den designansvarige och 
förläggaren som väljer formgivare till omslagen. Formgivaren måste läsa hela boken 
när det gäller skönlitteratur. Fackböcker behöver inte läsas lika noggrant. Form-
givaren får sedan analysera bokens innehåll, vilket ska ingå i presentationen av 
skissen. Ibland är en bild redan från början bestämd till omslaget men annars är det 
formgivaren som tar fram den. Ett eller flera förslag lämnas sedan fram för att sedan 
låta förläggaren bestämma vilken som ska användas. Därefter sätts copyn, vilken ska 
samspela med bilden, av formgivaren eller förläggaren.  
 
B. På Berghs Förlag läses oftast hela boken av formgivaren och denne får även ta del 
av förläggarens tankar kring boken och projektet. Formgivaren har här stor frihet i 
utformningen. Oftast lämnas sedan två förslag till förläggaren. Även om formgivaren 
har inflytande i vilket omslag som väljs är det förlagets slutgiltiga beslut. 
 
C. På Brombergs Förlag läser formgivaren ibland hela boken och ibland bara en 
synopsis eller säljtext. Brombergs ställer inget krav på att formgivaren ska göra någon 
vidare analys av boken utan räknar med att denne kan lösa uppgiften utifrån den 
information förlaget gett honom/henne. Fyra eller fem skisser ska presenteras där 
sedan en väljs ut och möjligtvis omarbetas. Formgivaren kan säga vilket förslag som 
denne anser passa bäst men har inget egentligt inflytande över valet, det är helt upp 
till förlaget. Formgivaren och författaren har endast kontakt med varandra om dessa 
önskar det men detta är inget som förlaget rekommenderar. Om kontakt formgivaren 
och författaren sker är det alltid via förlaget. När det gäller översättningar köper de 
ofta in det redan existerande omslaget och sätter ny copy. 
 
D. Hans-Erik svarar att på En Bok För Alla får formgivaren läsa manus samt får 
information om boken från förlaget. Formgivaren får även ha kontakt med författaren. 
Formgivaren har i uppgift att analysera bokens karaktär och huvudtendens och får 
sedan lämna ett eller flera förslag, vilket varierar efter formgivarens tycke. Form-
givaren har stor frihet att ta fram form och bildspråk. Även om formgivaren kommer 
med ett första förslag är det förlagets synpunkter som är viktigast inför eventuella 
omarbetningar. 
 
E. På Harlequin får deras två heltidsanställda formgivare välja bilder som sedan förs 
ihop med text. Många gånger används samma bild som det Nordamerikanska 
omslaget, då detta specialgörs för de enskilda böckerna. 
 
F. På Kabusa böcker ska formgivaren gärna ha läst boken, men detta är inget krav. En 
kontinuerlig kontakt hålls sedan mellan redaktören och formgivaren för att komma 
fram till ett resultat som ska tilltala och förstås av slutkunden.  
 
G. Ibland formger Opal sina egna böcker och ibland hyr de in externa formgivare. Är 
det en översättning så köper de ibland in rättigheterna till bilderna samtidigt som 
texten. De vänder sig både till väletablerade och nya formgivare. De formgivare de 
jobbat länge med brukar ofta förenkla processen och för det mesta kan deras 
produktion skickas direkt till tryck utan vidare bearbetning. Hela boken ska ha lästs 
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av formgivaren. Ett samtal mellan formgivare och redaktör hålls om bokens innehåll 
där olika detaljer diskuteras. Skisser lämnas sedan av formgivaren där förläggaren 
väljer vilken som ska användas eller utvecklas vidare. Det är i huvudsak redaktören 
som formgivaren har kontakt med under arbetets gång.  

 
7.3    Förlagens indikationer på att de tar i akt målgrupp och 
innehåll vid bokomslagets framtagande 
 
A. Kerstin berättar att det är viktigt att ha i åtanke vilka som ska köpa boken, Albert 
Bonniers förlag har en marknadsavdelning. Vissa böcker kräver mer analys än andra, 
i en del fall söker sig förlaget till och med till marknadsföringsföretag för säkerställa 
att de riktar sig till rätt målgrupp. Det är viktigt för förlaget att boken når rätt 
målgrupp.  
 
B. Lena Andersson på Berghs förlag berättar att det är viktigt att bokens omslag 
tilltalar just den åldersgrupp som boken vänder sig till. Berghs är ett barnboksförlag 
och de delar in böckerna i olika ålderskategorier av barn. Berghs strävar efter att 
omslaget ska spegla bokens innehåll och vara säljande.  
 
C. Ylva Åberg berättar att Brombergs förlag gör en ganska ytlig analys av bokens 
innehåll. Analysen går mer ut på att bestämma om boken riktar sig till barn eller 
vuxna men inte mer specifikt än så. I stort anser förlaget att de har bra insikt i sin 
målgrupp. På Brombergs anser de att de förstår vikten av omslaget och menar att det 
är omslaget som ska fånga läsaren om denne inte innan hört om boken.  
 
D. Hans-Erik svarar att på En Bok För Alla gör de en analys av boken. Analysen görs 
av förlaget i samråd med författaren. Den målgrupp som de beaktar är åldersgrupp 
vilken boken är riktad till. Förlaget har även förståelse för att barnböcker inte endast 
ska tilltala barn utan även förmedlarna, däribland förskolelärare, lärare och föräldrar.  
 
E. Harlequin specialtillverkar ett omslag till varje bok i Nordamerika. Många av dessa 
köps in även för den Nordiska marknaden och omarbetas för att passa denna 
målgrupp bättre. Text i rätt språk sätts sedan. 
 
F. På Kabusa definieras målgruppen redan vid utgivningsbeslutet, enligt Helene 
Rindebäck. Analysen de gör består av interna diskussioner mellan redaktion, 
förläggare, ekonomiavdelningen och formgivare, vilka använder sig av sin 
gemensamma erfarenhet och kunskap. Vid dessa samtal är slutkunden alltid i 
centrum.  
 
G. Enligt Ulrika Larsson delar Opal in sina böcker i kategorier boktyp vilket samtidigt 
är åldersindelat. Kategorierna de nämner är småbarnsböcker, bilderböcker, ”börja-
läsa-böcker”, ”läsa-lätt-böcker”, barnböcker, ungdomsböcker och faktaböcker. 
Läsaren är för Opal enormt viktig, både språk och bildspråk måste anpassas till 
läsaren. Opal försöker hela tiden hålla målgruppen i åtanke.  
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7.4    Förlagens finnande av formgivare och utifrån vilka 
kriterier dessa väljs  
 
A. På Albert Bonniers Förlag jobbar en designansvarig som tillsammans med 
förläggaren väljer formgivare. De kriterier de utgår ifrån är att de tittar på 
formgivarens formspråk och försöker matcha det med bokens stämning, berättar 
Kerstin Nord. 
 
B. Berghs Förlag väljer formgivare de tror kan göra ett bra jobb, enligt Lena 
Andersson. Författaren kan ibland komma med förslag på en formgivare som han/hon 
tycker är bra. Nya formgivare hittas genom tips från kollegor i branschen, genom 
författarens önskemål eller genom att de upptäcker en bok med ett bra omslag och 
kontaktar dess skapare. Formgivaren ska ha ett formspråk som både ska tilltala barnen 
(målgruppen) och spegla bokens innehåll.  
 
C. Brombergs Förlag har fem till sex formgivare som de oftast arbetar med. Dessa vet 
vad förlaget vill ha och hur de jobbar vilket är viktigt för Brombergs förlag, enligt 
Ylva Åberg. Detta innebär även att de känner sina formgivare och då kan bedöma 
vilken de tycker skulle passa till olika böcker. Ibland hittar förlaget omslag i handeln 
som de tycker om och kan då kontakta den formgivaren om de har någon bok de 
tycker skulle kunna passa. Ibland tar förlaget in en ny formgivare på författarens 
önskemål.   
 
D. En Bok För Alla arbetar med frilansande formgivare men har ett fåtal formgivare 
som de regelbundet arbetar med. De kontaktas hela tiden av nya formgivare som letar 
efter uppdrag, dessutom menar Hans-Erik att förlagsvärlden är ganska liten och 
formgivarna som används är i allmänhet välkända för alla. För En Bok För Alla är det 
viktigt att formgivaren har en hög artistisk då omslaget ska tilltala målgruppen och 
samtidigt ha en teknisk kompetens då de flesta omslag görs med digitala medier och 
ska vara i ett format som går att skickas till tryck.  
 
E. På Harlequin arbetar två personer i deras ateljé och där skapas samtliga omslag för 
den Nordiska marknaden. Harlequin använder sig av tre bildbanker; Getty, 
Dreamstime samt sin egen bildbank. Då Nordamerika producerar 120 omslag varje 
månad är Harlequins egna bildbank mycket stor och därför tas de flesta bilder till 
omslag därifrån. Alltså väljer svenska Harlequin illustratörer och fotografer utifrån 
vad som finns att tillgå på bildbankerna, oftast skapade i Nordamerika. Ateljén jobbar 
sedan med bildbearbetning, beskärning och typografi.   
 
F. Om Kabusa Böcker köper in en bok med ett redan existerande omslag köper de 
ofta in omslagsbilden samtidigt, om de inte tror att de kan göra ett bättre omslag 
själva. Övriga omslagsuppdrag lägger de ut externt för att få variation på sina omslag. 
Kabusa Böcker har en egen formgivare som väljer ut de externa formgivarna. Söker 
förlaget efter något speciellt kontaktar de en etablerad formgivare vars formspråk de 
känner till. De får även förfrågningar om uppdrag av frilansande formgivare som de 
ibland använder sig av om de söker något nytt. För tillfället arbetar de dock med en 
reklambyrå. De kriterier de utgår ifrån är genre, ekonomi och vad för typ av 
illustration de söker när de väljer en formgivare till ett bokomslag. 
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G. Opals formgivare kan antingen vara de själva, en utländsk formgivare om de köper 
in en utländsk bok med färdiga bilder, eller så kontaktar de en extern formgivare. De 
använder sig oftast av etablerade formgivare som är vana att hantera omslag, 
samtidigt som de då och då försöker få in nya formgivare. Formgivare som de arbetat 
länge med kan ofta göra bilder som skickas direkt till tryck, vilket ses som en fördel 
av förlaget. Det är vanligt att formgivare hör av sig till förlaget och skickar in sin 
portfolio. Det finns även ett illustratör-centrum där förlaget kan gå in och leta 
formgivare. Dessutom hittar de formgivare genom att se andra lyckade omslag och 
kontaktar formgivaren av det omslaget. Formgivaren ska ha god fantasi och kunna 
skapa något tilldragande och uppseendeväckande, enligt Ulrika Larsson. 

 
7.5    Förlagens åsikt om vad som är viktigt med omslagets 
utformande 
 
A. På Albert Bonniers Förlag är det viktigt att omslaget ska passa bokens inlaga och 
samtidigt fånga köparen. All typografi ska samspela med bild och format. Kerstin 
Nord berättar att resonemanget kring val av bildspråk varierar beroende på vad det är 
för bok. Till skönlitterära verk försöker man hitta en passande bild till innehållet 
medans för facklitteratur är det oftast ganska givet vad som ska vara på omslaget (till 
exempel till en bok om rosor är det givet att hitta en vacker bild på en ros). 
 
B. Lena Andersson på Berghs Förlag svarar att omslaget ska spegla bokens innehåll 
och vara säljande. Copyn ska vara tydlig och snygg och tillsammans med 
omslagsbilden utgöra en helhet. Formgivaren försöker oftast identifiera någon 
tacksam och passande scen från boken att reproducera på omslaget.  
 
C. På Brombergs Förlag är det viktigt att omslaget ska passa bokens innehåll och 
förmedla stämning och känsla. Boken får inte se ut som någonting det inte är; till 
exempel se ut som flora på utsidan och vara en deckare på insidan. Typografi ska vara 
tydlig och lärbar. Om författaren är känd lyfts dennes namn fram lite extra, om inte 
författaren är känd är det titeln som får högre hierarki. Även förlagets namn och logga 
ska finnas med. Brombergs förlag vill helst att bilden på omslaget ska spegla hela 
inlagan men ibland väljs en liten detalj ut istället, det varierar efter vad förlaget anser 
fungerar bäst för just den boken. 
 
D. Omslaget ska förmedla samma intryck som boken utan att för den skull vara 
innehållredovisande, svarar Hans-Erik Arleskär på En Bok För Alla. Omslaget ska 
samspela med bokens innehåll och dessutom vara artistiskt tilltalande och fånga ögat. 
En Bok För Alla har en ganska standardiserad modell för hur texterna, författarfoto 
och recensionsutdrag ska placeras. Det är även viktigt att text och bild ska ha samma 
innehåll, då redundans skapas, men dessa får heller inte motsäga sig varandra. En mer 
litterär bok har många gånger ett mer återhållsamt omslag än en deckare.  
 
E. På Harlequin arbetar man med omslaget med den valda bilden som utgångspunkt. 
Omslaget ska ha en hög tydlighet och försäljningspotential. Eftersom boken, enligt 
Anette Ekström, bara har fyra sekunder på sig att fånga läsaren jobbar de på 
Harlequin hårt med alla omslagets delar.  
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F. Helene Rinderbäck svarar att på Kabusa Böcker är det viktigaste att omslaget 
speglar bokens innehåll och ska vara snyggt.  
 
G. På Opal ska omslagets utseende på ett ungefär stämma överens med innehållet i 
boken. Omslaget ska vara tilldragande och locka läsaren/köparen till sig. Teckensnitt 
väljs noggrant ut för att passa läsaren, är det en ”lätt-att-läsa-bok” används ett 
teckensnitt som är tydligt medan en bok för äldre barn kan ha ett mer konstnärligt 
teckensnitt. Teckensnittet ska även det passa bokens innehåll och känsla. Hos Opal 
styr läsbarheten mycket. Valet av bildspråk styrs av vilken formgivare förlaget har 
valt. Många gånger har barnböcker barn gestaltade på omslagen.  
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8.0    Resultat 
 
Här presenteras en sammanställning av förlagens svar.  

 
8.1    Enligt anställda på förlagen i denna undersökning, vad 
för inflytande och delaktighet har författaren på det 
slutgiltiga omslaget?   
 
Undersökningen visade på att alla förutom ett förlag har en stor variation i författarens 
delaktighet. Den varierande delaktigheten innebär att olika författare har olika intresse 
av att vara involverade i bokomslagsprocessen, detta skiljer starkt från författare till 
författare. Delaktigheten sträcker sig från att ha förslag till omslag till att endast vilja 
se omslaget innan tryck. Svenska författare är, enligt förlagen i denna undersökning, 
mer involverade i processen än utländska, vilket skulle kunna förklara skillnaden i 
Tom Dycklhoffs (2001) uttalande om att författaren har liten delaktighet i 
bokomslagets framtagande då han refererar till engelska författare (och förlag) (se 
6.1.1 Processens och förlagets olika roller och uppgifter). Det förlag som i denna 
undersökning skiljde sig var Harlequin vars författare inte har någon delaktighet alls. 
De jobbar endast med utländska författare vilket än en gång kan kopplas till Tom 
Dyckelhoffs (2001) uttalande om författarnas involvering.  
 
Inget av förlagen ger de svenska författarna bestämmanderätt när det gäller omslaget. 
Förlagen för en dialog med författaren och lyssnar på dess önskemål, men om förlaget 
inte samtycker med författaren är det förlagets ord som gäller. När det gäller 
utländska författare är det annorlunda. Utländska författare kan ha med i sitt kontrakt 
att de måste få godkänna omslaget innan det trycks och kan neka ett omslag. Har de 
utländska författarna inte detta avtal får de istället inte alls vara delaktiga i processen.  
 
Inget av förlagen i undersökningen arbetar aktivt med de utländska författarna 
involverade i bokomslagsprocessen. Dycklhoff (2001) skriver även att det finns 
undantag, att vissa författare är i hög grad delaktiga i framtagandet av omslag (se 
6.1.1 Processens och förlagets olika roller och uppgifter). De svenska förlagen i 
denna undersökning har svarat att det är endast när författaren även är konstnär till en 
bilderbok som denne själv skapar omslaget. Författaren har annars chans att vara 
delaktig i processen men bara till en viss utsträckning och endast om denne vill. Tom 
Dycklhoff (2001) menar att det är upp till förläggaren att delge en bra formgivare 
uppgiften att ta fram ett omslag som fungerar.  
 
Larsson och Bostedt (2000) skriver om månghövdade beslutsprocesser (se 5.2 
Beslutsprocesser). Det slutgiltiga beslutet tas av förläggaren men denne måste ändå ta 
ett beslut som författaren gillar och som även tilltalar målgruppen. Därmed blir 
besluten som förläggaren tar så kallat månghövdade. 
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8.2    Enligt anställda på förlagen i denna undersökning, hur 
är formgivaren involverad i bokomslagsprocessen? 
 
Formgivarens involvering och beslutsrätt i bokomslagsprocessen skiljer sig mellan 
olika förlag. Ingen forskning eller tidigare skriven teori har hittats som beskriver hur 
formgivaren är involverad i processen. Tom Dycklhoff (2001) menar att det är upp till 
förläggaren att se till att omslaget fungerar (se 6.1.1 Processens och förlagets olika 
roller och uppgifter). Däremot finns det gott om forskning om vad formgivaren bör 
kunna för att på bästa sätt skapa ett fungerande omslag (se 6.2 Bokomslaget och dess 
visuella element). Om denne har god kunskap om vad som utgör ett bra omslag 
kommer detta leda till att formgivarens förslag blir mer slutgiltigt. I förlängning leder 
detta till att formgivaren får större influens i hur slutprodukten ser ut.  
 
Många förlag önskar eller kräver att formgivaren ska ha läst hela boken, utöver det 
ges en sammanfattning eller beskrivning till formgivaren. Många förlag vill ha fler än 
ett förslag, ett par av förlagen ber om ett specifikt antal förslag som ska presenteras 
medan andra förlag låter formgivaren bestämma hur de vill presentera sina förslag. 
Förlagen ger formgivaren i mångt och mycket stor frihet att sedan välja hur omslaget 
ska utformas, ibland har förläggaren redan en ganska bestämd bild av hur omslaget 
ska se ut vilken formgivaren får arbeta utifrån. Formgivaren kan komma med 
synpunkter och argument men i slutändan är det förläggaren som gör beslutet om 
vilket omslag som ska väljas, med slutkund i åtanke. På de förlag där de endast frågar 
efter ett omslagsförslag har formgivaren större inflytande då det är denne som måste 
välja vad som ska visas upp på detta enda förslag.  

 
8.3    Vilka indikationer ger anställda på förlagen i denna 
undersökning, på att de tar i akt målgrupp och innehåll vid 
bokomslagets framtagande? 
 
Inget av företagen indikerar att de har en tydlig struktur för hur målgruppsanalysen 
ska göras, dock berättar merparten att en form av analys utförs även om denna består 
av att anställda på förlaget tänker till om boken. Dock menar Matthews och Moody 
(2007) att vikten av omslaget och dess utformning till en specifik målgrupp är mycket 
stor (se 6.4 Omslagets betydelse). De menar att den hårda konkurrens som råder i 
bokhandeln idag kräver att man utformar omslaget så den tilltalar omslaget. De menar 
även att en ålderssegmentering och en geografisk segmentering borde göras.  

Den målgruppsindelning som görs av förlagen i denna undersökning består av en 
åldersspecificering svarar alla förlag som svarar att en analys görs (se 6.4.2 Rätt 
omslag för rätt målgrupp). Bergs och Opal, som ger ut barnböcker, svarar att de gör 
en tydlig åldersavgränsning till böckerna medan de övriga gör en lösare avgränsning 
och bara bestämmer om boken ska rikta sig till vuxna, ungdomar eller barn. Alla 
förlag svarar att läsaren är mycket viktig och omslaget skapas med denne i åtanke, 
dock är det inget av förlagen som berättar om att de genomför någon undersökning av 
vad målgruppen faktiskt vill ha och tilltalas av.  
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Matthews och Moody (2007) skriver även att böcker är något som är kulturkänsligt 
och att en bild i ett land kan ha stor innebörd men i ett annat inte betyda någonting (se 
6.4.2 Rätt omslag för rätt målgrupp). Därför är det viktigt att modifiera omslaget för 
att passa den nya kulturen då en bok översätts. Det är dock inte alltid som förlagen i 
denna undersökning gör detta. Ibland köps boken inte med dess omslag och endast en 
översättning av texterna görs.  

 
8.4    Hur hittar förlagen i denna undersökning, formgivare 
och utifrån vilka kriterier väljer de dessa?  
 
Flera förlag har en eller flera återkommande formgivare, vissa förlag har till och med 
fast anställda formgivare. Utöver detta används frilansande formgivare som ofta hittas 
genom att formgivarna kontaktar förlagen och frågar efter uppdrag. Många förlag 
håller utkik på de omslagen som finns i handeln och ser de ett omslag som tilltalar 
dem kontaktar de dess formgivare. De kriterier som förlagen har är oftast att 
formgivaren ska ha ett fint och spännande bildspråk samt ha vana att hantera de 
tekniska aspekter som tillkommer vid skapandet av ett omslag.  
 
Överstående text gäller samtliga förlag förutom Harlequin, vars process skiljer sig 
från de övriga förlag då de använder sig av bilddatabaser. Den svenska Harlequin 
söker sig därför inte alls till externa formgivare förutom till de som finns att tillgå i 
dessa banker. Ingen tidigare forskning har hittats angående hur förlagen hittar 
formgivarna till omslagen. Detta beror troligtvis på att inget förlag är det andra likt 
och att hitta olika formgivare på olika ställen kan ha olika för och nackdelar.  

 
8.5    Enligt anställda på förlagen i denna undersökning, vad 
är viktigt med omslagets utformande? 
 
Alla förläggare är överens om att omslaget mer eller mindre ska spegla bokens inlaga 
samt att omslaget i sin helhet ska vara säljande och/eller tilldragande. Förlagen vill 
därmed att det inomfiktiva ska speglas på omslaget, alltså det som, enligt Martin 
Hellström (2007), finns inom bokens ramar (se 6.3 Funktioner och berättarsätt). De 
olika förlagen har dock lite olika utgångspunkt för hur detta uppnås, till exempel om 
det är rubrik eller författare som lyfts fram eller om bilden i sig få tala ett tydligare 
språk. Förlagen är dock eniga om att bokens karaktär och känsla ska förmedlas på i 
omslagets helhet så att köparen/läsaren vet vad de får och har rätt förväntningar på 
boken.  
 
Hellström (2007) menar, likt förlagen i denna undersökning, att omslaget till en bok 
ska gå i samklang med dess innehåll och att det är viktigt att hålla vad man lovar (se 
6.3 Funktioner och berättarsätt). Omslaget kan därmed inte ha ett dramatiskt 
berättarsätt om inlagan är av ickedramatisk natur (Bergström, 2007) (se 6.3 
Funktioner och berättarsätt). Hellström menar att formgivarens utgångspunkt är 
texten och omslaget ska förklara innehållet utan att förstöra spänningen. Förläggarna i 
denna undersökning låter formgivarna ta del av antingen hela, eller delar av bokens 
innehåll, och därför blir det, som Hellström (2007) menar, att inlagan ska vara 
utgångspunkten (se 6.3 Funktioner och berättarsätt).  
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9.0    Slutsatser  
 
Här följer egna tolkningar av information som insamlats under arbetets gång, och 
ställs emot teori och tidigare forskning.  

 
9.1    Författarnas inflytande och dess innebörd 
 
 
Att utländska författare inte är delaktiga i processen skulle kunna tyda på att förlagen 
i andra länder tar över en större del av ansvaret från författaren och inte låter denne 
vara delaktig även om författaren själv skulle vilja det. Dock skulle det även kunna 
tyda på att utländska författare behandlas annorlunda när de kommer utanför sitt lands 
gränser. Troligast är dock, efter undersökningen med svenska förlag, att nivån av 
engagemang och inflytande från författaren varierar även utomlands vilket även Tom 
Dycklhoff nämner (2001) (se 6.1.1 Processens och förlagets olika roller och 
uppgifter). Eventuellt har författaren redan en etablerad kontakt med sitt förlag på 
hemmaplan och därför inte söker kontakt med förlag utomlands, dessutom skulle det 
innebära väldigt mycket extra arbete för författaren att involvera sig i varje lands 
utgivning av dennes böcker. 

 
9.2    Formgivarens involvering i arbetet 
 
Flera förlag nämner att de har formgivare som de anlitar regelbundet. Detta har 
troligtvis en påverkan på hur lång tid processen för omslagsframtagandet tar. En 
formgivare som är van vid förlagets arbetsprocess och som känner till förläggarna och 
deras preferenser kommer troligtvis fortare komma fram till ett omslag som godkänns 
för tryck samt att en stor del av processen att sätta in en ny formgivare i förlagets 
arbetssätt elimineras. Följaktligen förkortas processens tid och effektiviteten höjs när 
förlaget använder sig av formgivare de arbetat med tidigare. Bokomslagsprocessen är 
många gånger ingen linjär process utan en cyklisk sådan (se 5.1 Strategier för vanliga 
designprocesser). Då den är cyklisk medför detta att ett omslag ändras i omgångar 
vilket kan vara mer tidskrävande än en linjär designmetod utförs.  
 
De flesta förlag i undersökningen beskriver att de tilldelar en formgivare ett uppdrag 
utifrån vad den formgivaren har för utarbetat stil och att de tror den stilen passar 
boken. Detta kriterium grundas väldigt mycket i förläggarens eget tycke och smak, 
både vad gäller boken men även bildligt uttryck. Följaktligen är det viktigt för en 
formgivare att ha en speciell och egna stil och uttryckssätt just för att en förläggare 
ska komma att tänka på den formgivaren när han eller hon kommer över en bok med 
stil och stämning passande formgivaren. 

 
9.3    Förlagets analysutförande 
 
Att förstå sin målgrupp är något som är mycket viktigt, vilket har nämnts ett antal 
gånger tidigare i denna uppsats. Trots dess tydliga betydelse verkar det dock som om 
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förlagen inte lägger ner mycket tid på denna analys. 
 

Det är nog så, som tidigare nämnts, att förlagens bedömning av vad som ska ges ut är 
till stor del baserat på förlagens tidigare kunskap om branschen. Brombergs svarade 
exempelvis att de utgår mycket från sina erfarenheter, att de genom dessa förstår sin 
målgrupp och därmed inte behöver göra en utförlig analys. Troligen är det så att 
förläggare, på fler förlag än Brombergs, behöver kunna lägga tilltro till sin intuition. 
De vet själva vad de tycker är bra samtidigt som de har förståelse för vad tilltalar 
vissa målgrupper. Precis som Tom Dycklhoff (2001) menar, så är bokhandeln 
troligtvis väldigt visuellt uppdelad idag (se 6.2 Bokomslaget och dess visuella 
element).  
 
I undersökningen frågades det efter om förlagen gjorde en genreanalys. Inget av 
förlagen besvarade denna fråga, dock tolkas inte detta som att ingen genreanalys görs 
på grund av ett antagande om att en sådan borde göras av något slag. Denna analys 
görs troligtvis, precis som målgruppsanalysen, utifrån förlagens samlade kunskaper då 
manus läses snarare än utifrån ett förutbestämt mönster. Genre är dock en mycket 
aspekt att ta i akt när omslaget utformas. Som Martin Hellström (2007) säger, 
omslaget får inte se ut som choklad och sedan innehålla arkivforskning (se 6.3 
Funktioner och berättarsätt).  

 
9.4    Kriterier för formgivare 
 
De flesta förläggarna i denna undersökning visade inte på att ha några specifika 
kriterier som de utgår ifrån när de väljer formgivare. Vissa skrev att formgivaren 
skulle ha en viss teknisk kunskap och att de skulle ha inblick i förlagets 
arbetsprocesser. Troligen väljer förlagen formgivare som har ett visuellt tilltalande 
uttryck och återigen använder nog förläggaren sig av sin erfarenhet inom branschen 
när dessa avvägningar görs.  
 
Förlagens svar på frågorna om val av formgivare pekar på att de inte tittar på 
försäljningssiffror av en formgivares omslag/tidigare arbeten med bokomslag. Man 
väljer snarare formgivare utifrån förläggarens tycke och smak för formgivarens stil 
och kopplar det till förläggarens egen bedömning av bokens stil och känsla. 

 
9.5    Viktigt med omslagets utformning 
 
När man skapar rent typografiska omslag måste mottagare avläsa detta tydligare för 
att förstå budskapet, menar Kentaro Terajima (2010) (se 6.2 Bokomslaget och dess 
visuella element). Därför måste formgivaren ta i akt att ett teckensnitt som är läsligt 
används, vilket ett par av förlagen i undersökningen nämner i form av att de funderar 
kring läslighet av text. Hans-Erik Arleskär nämner bland annat att En bok för alla har 
en standardiserad mall för hur texter och författarbild ska placeras på bokens omslag. 
Detta pekar på att de har tagit fram ett system för att skapa ordning och tydlighet samt 
enhetlighet på alla sina böcker. Vilka kriterier denna standardiserade mall är 
utvecklad utifrån framgår dock inte.  
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Det är även viktigt att omslaget utformas för att tilltala sin målgrupp. De förlag som 
skapar barnböcker tar målgruppen och förmedlarna till målgruppen i akt när omslaget 
skapas på ett väldigt tydligt sätt. Mer lättförstådda bilder används för yngre barn och 
mer detaljerade bilder och dekorerade teckensnitt används för äldre barn. Dock verkar 
det som att målgruppen inte lika tydligt tas i akt när det gäller vuxenböcker. Förlagen 
berättar dock att de inte delar upp vuxenböcker i olika målgrupper. Något som kanske 
hade varit bra då det kan vara stor skillnad mellan en 65-åring och en 35-åring.  

 
9.6    Egna tolkningar 
 
Efter detta arbete genomförts kan slutsatsen dras att många av förlagen i 
undersökningen inte har någon tydligt utarbetad struktur för hur omslagen ska skapas, 
dock finns ett händelseförlopp som hos de flest förlag är ganska snarlikt. Förlaget 
tilldelar en formgivare uppdraget att skapa ett bokomslag till en specifik bok, detta 
utifrån den information förlaget ger formgivaren. Vem som bestämmer vad i de olika 
leden samt vilka arbetsroller som är involverade varierar mycket från förlag till förlag 
samt även från bok till bok inom samma förlag.  

 
Det förlag (Harlequin) som verkade ha tydligast struktur var även det som 
producerade flest omslag. Det kan då antas att om förlagen utarbetade ett tydligare 
arbetssätt kanske effektiviteten i omslagsprocessen skulle öka. Då ett förlag svarade 
att det kunde ta upp till sex månader att skapa ett omslag upplevs det som att det finns 
mycket tid att spara in genom att tydligare strukturera sitt arbete. Det verkar som att 
det finns för lite tid för att göra målgruppsanalyser och undersöka marknaden med 
jämna mellanrum i dagsläget. Kanske är det så att dessa målgruppsanalyser och 
marknadsundersökningar skulle kunna göras mer frekvent om omslagsprocessen inte 
var så tidsödande.  
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10.0  Diskussion 
 
Då undersökningen gjorts via email har ibland svaren på vissa frågor blivit bristfälliga 
medan andra är mer ingående, det finns alltså en markant skillnad i utförligheten på 
de svar som förlagen gett på frågorna som ingått i undersökningen. Hade en muntlig 
intervju gjorts kanske fler av svaren hade varit mer djupgående och svar om exempel-
vis genre framträtt oftare. Något som nu saknas i samtliga svarsformulär. Å andra 
sidan har email-intervjuerna varit mycket smidiga och sparat oss tid som vi har kunnat 
lägga på att analysera svaren.  
 
Hade fler förlag ingått i undersökningen hade eventuellt fler allmängiltiga svar kunnat 
definieras. Dock visar indikationerna från de förlag som ingått i undersökningen visar 
på att processen skiljer sig. Denna tendens skulle eventuellt förstärkas ytterligare vid 
fler förlags involvering.  
 
Arbetet hade kunnat ta andra vinklar och specifika intervjuer mot en mer specifik 
arbetsroll, till exempel att bara intervjua ett antal formgivare eller några författare. Då 
hade resultatet troligtvis kunnat bli mer specifikt utifrån just den arbetsrollen och gett 
en mer djupgående inblick i den arbetsrollens involvering och uppgifter. Nackdelen 
med detta hade varit att det inte gett någon överblick över processen eller bokförlagen 
i sig. Liknande resultat hade kunnat fås genom att studera ett specifikt bokförlag 
ingående alternativt en fallstudie över skapande av ett omslag till en specifik bok. 
Detta nämns även i kapitel 2.2 Avgränsningar. 

Hade fler personer på samma förlag intervjuat och om undersökningen innefattat fler 
representerade av varje yrkesroll hade svaren eventuellt kunnat bli mer djupgående 
och en annan nivå av insikt hade uppnåtts.  

I övrigt har arbetet flutit på bra med endast smärre motgångar. Förlagen i 
undersökning har varit samarbetsvilliga och har gett bra svar som varit givande för 
undersökningen. Arbetet har varit mycket spännande och gett en bra inblick i 
förlagsvärlden och vi är i stor utsträckning nöjda med resultatet. Vi är mycket belåtna 
med val av ämne och känner att vi har öppnat en dörr som leder till fler frågor om 
förlagsvärldens processer och arbetssätt.  

 

10.1        Förslag till fortsatt arbete 
 
Då endast sju förlag var delaktiga i undersökningen skulle det i vidare forskning inom 
ämnet kunna vara gynnade att göra undersökningen på fler förlag för att få en mer 
heltäckande bild av den svenska förlagsmarknaden. Dessutom hade en utländsk 
undersökning som sedan ställs i jämförelse med den svenska kunnat vara intressant då 
en bild av olika länders tillvägagångssätt och syn på bokomslag skulle träda fram 
tydligare än det gjort i denna undersökning. Arbetet snuddar endast vid hur förlag 
hanterar utländska författare. 
 
För vidare studier skulle man kunna även använda svaren vi får av de öppna frågorna 
för att skapa svarsalternativ och sedan genomföra en liknande undersökning med 
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slutna frågor för att få mer definitiva svar. Muntliga, och därmed mer djupgående, 
intervjuer skulle kunna ge mer detaljerade svar och därmed ge en ännu bättre bild på 
hur förläggare förhåller sig till bokomslagsprocessen.  
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Bilaga 1 – Kontaktmail 
	  

Mall för det kontaktmail som initialt skickats till alla bokförlagens info-adresser.  

 

Hej! 
 
Vi är två tjejer vid namn Kristi Day och Elin Gunnarsson från Linköpings Universitet. Vi läser sista 
året på kandidatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation och skriver just nu vårt 
examensarbete om processen att ta fram ett bokomslag utifrån ett bokförlags perspektiv och vänder oss 
därför till dig! Fokus i vårt arbete ligger alltså på att att undersöka processen bakom framtagandet av 
ett bokomslag. Vi undrar nu om vi kan få kontakta någon person på ert förlag som är/brukar vara 
involverade i den processen och fråga dem lite frågor, gärna via email.  
 
Vi kommer att behandla all information, som vi hoppas kunna få tag på, med största respekt och 
ärlighet. Ni får givetvis även chans att ta del av det slutgiltiga arbete vi producerar, om det är av 
intresse.  
 
Vi ser fram emot att höra från dig snart! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kristi Day & Elin Gunnarsson 
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Bilaga 2 – Instruktioner och intervjufrågor 
	  

Nedan följer den intervju/enkät som skickats till den person på varje förlag som gått med på att 
medverka i undersökningen.  

 

Inledning och instruktioner 

Vi är främst intresserade av resonemanget för alla beslut i hela processen att ta fram ett bokomslag och 
det är utifrån detta vi formulerat nedanstående frågor.  
 
Svara på de frågor som reflekterar din position i processen eller som du anser dig kunna besvara, resten 
kan du lämna blanka. Svara gärna på som många som möjligt! 
 
Tusen tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor!  

 
 
Namn:  
Titel/arbetar som:  
Förlag: 
Önskar ta del av examensarbetets resultat:  

Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken.  
b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte?  
c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen? 

2.     a) Hur väljer förlaget formgivare?  
b) Utifrån vilka kritierier? 
c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 

3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget?  
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag?  
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande?  
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget?  
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta) 
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Bildframställare 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas?  
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur?  
 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras?  
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
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Bilaga 3 – Respondenternas intervjusvar 
 

Svaren från alla medverkande förlag.  

Respondentens svar på frågorna har svart textfärg och följer direkt på frågan som ställts. De besvarade 
frågorna är markerade med blå textfärg medan de frågor som inte fått ett direkt svar är satta i grå 
textfärg. 

 

Namn: Kerstin Nord 
Titel/arbetar som: Formgivare 
Förlag: Albert Bonnier Förlag 
 
Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken. 
Ja absolut, det är viktigt att ha en koll på vilka som kommer att köpa den.   

b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte? 
En del böcker behöver mer analys än andra. T.ex, vår Uppslagsbok som vi gav ut för några år sedan, 
där anlitades ett marknadsföringsföretag.  

c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
den här frågan kan en redaktör/förläggare svara bättre på. 

d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen? 
som sagt, se svar C + marknadsavdelningen. 
 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare? 
Vi har en designansvarig på vårt förlag. Hon tillsammans med förläggare väljer formgivare.  

b) Utifrån vilka kritierier? 
T.ex formgivarens formspråk. 

c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 
Det är formgivare som kommer hit till förlaget och visar sin portifolio.  

3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
Formgivaren är med på de första mötena tillsammans med författare, förläggare och redaktör. 
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
Förläggare, marknadsavdelningen 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
Omslaget ska passa bokens inlaga och givetvis fånga köparen.  
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget? 
Det är väldigt olika! 
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag? 
En del har en bild som de absolut vill ha som omslag. 
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande? 



	   	   E 

Generellt lite inflytande, det är förlaget och marknadsavdelningen som bestämmer. 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget? 
Här kan jag bara prata om mitt eget jobb. Allt, typografi, bild, format ska ha ett samspel. 
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
Här kan jag bara prata om mitt eget jobb. Allt, typografi, bild, format ska ha ett samspel. 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
Här kan jag bara prata om mitt eget jobb. Allt, typografi, bild, format ska ha ett samspel. 
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta) 
 
Bildframställare 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas? 
Skönlitteratur, ja. Fackböcker inte alltid.  
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur? 
Ja,det ingår när man lägger fram en skiss.  
 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
Titel, ibland är formatet bestämt. 
 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
Det beror på om det är en skönlitterär eller fackbok. Skönlitterär försöker man hitta en passande bild 
till innehållet. Fackbok är det oftast givet, t.ex. En bok om rosor, är det givet att hitta en vacker bild av 
en ros. 
 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras? 
Det är olika från person till person. En del kan lämna många förslag, andra endast ett. 
     
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
Oftast är det formgivaren som presenterar en bild (ibland kan det finnas en bestämd bild).  
 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
Oftast resoneras det om omslaget vid de första möterna (fack). Skönlitterärt är det formgivaren som 
jobbar och presenterar omslaget i skiss. 
 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Från förlagets sida är det mycket viktigt att boken når rätt målgrupp. 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
Ibland har formgivaren och marknadsavdelningen olika åsikter om omslaget. Då är det svårt för den 
lilla formgivaren att stå emot den stora marknadsavdelningen... 
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Namn: Lena Andersson 
Titel/arbetar som: VD och förläggare 
Förlag: Berghs Förlag 
 
Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken.  

Självklart, vi är ett barnboksförlag och vi vill att omslaget ska tilltala barn i den åldersgrupp som boken 
vänder dig till. 

 

b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte?  

Vi diskuterar omslagsidéer på förlaget, med författaren och med formgivaren. 

 

c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen?  

Mycket viktig. 

 

d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen?  

Vi deltar alla i diskussionen – vi är 4 personer totalt på förlaget. 

 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare?  

Vi väljer den formgivare vi tror kan göra ett bra jobb, ibland kommer författaren med ett förslag och 
när det gäller bilderböcker gör ibland illustratören även omslagsformen. 

 

b) Utifrån vilka kritierier?  

Att det ska tilltala barnen och spegla bokens innehåll 

 

c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna?  

Tips från kollegor i branschen, tips från författare eller att man sett ett omslag från något annat förlag 
och kontaktar formgivaren. 

 
3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet?  
Manus, målgrupp förslag på viktig ”scen” att visa på omslaget. 
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget?  
Förlaget. 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten?  
Omslaget ska som sagt spegla bokens innehåll och vara säljande. 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget?  
Ja ibland. 
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag?  
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Får ha synpunkter med inte sista ordet. Komma med idéer och tankar initialt. 
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande?  
Se ovan. Ok, men det är viktigt att föra klart för författaren vad som gäller. 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget?  
Att det ska vara tydligt och snyggt. 
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn?  
Menar ni baksidestexten? I så fall samma som ovan. 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration?  
Helst utgöra en helhet. 
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta)  
Att det ska utgöra en helhet, att texten ska vara tydlig. 
 
Bildframställare 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas?  
Ja, oftast 
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur?  
Formgivaren försöker givetvis identifiera någon tacksam scen som skulle passa för omslaget 
 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen?  
Manus och våra tankar 
 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk?  
Ska tilltala målgruppen 
 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras?  
Kan vara olika. Oftast får vi två förslag. 
     
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs?  
Har naturligtvis stort inflytande men förlaget väljer. 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration?  
Stor 
 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen?  
Tryckeri och ibland sätteri 
 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen?  
Mycket viktigt. 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
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Namn: Ylva Åberg 
Titel/arbetar som: Produktionsansvarig 
Förlag: Brombergs Förlag 

Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken. 
Självklart! Men ganska ytligt, inte på djupet. Specifierar inte mer än “barn”, “vuxna men inte gamla”. 
Ibland om det är en yngre författare kanske de väljer en yngre formgivare för att bättre matcha 
författaren. I stort har förlaget ganska bra insikt över målgruppen men delar inte in efter ålder så 
specifik.  

b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte? 

c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Omslag jätteviktigt, ansiktet utåt. Det som ska fånga läsaren, om man inte läst recension eller hört om 
på annan väg.  

d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen? 
Gjorde inte direkt en grundlig analys...  
 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare? 
Anlitar formgivare. Har ca 5-6 formgivare som det arbetar med oftast. Återkommer till dessa.. de kan 
förlaget och vet hur de arbetar.  

b) Utifrån vilka kritierier?  
Känner till sina formgivare och bedömer vem de skulle tycka passar boken. Viktigt för dem att 
formgivaren känner till förlaget och hur de arbetar...  

c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 
Oftast används de 5-6 stycken som de vanligtvis arbetar med. Ser vilka omslag i handeln de tycker om 
av andra förlags böcker. Kontaktar den formgivaren som gjort ett förslag de ser ute i handeln. Ibland 
tar de in en ny formgivare på författares önskemål.  
 
3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
Manus, originalboken om finns på läsbart språk. Annars synopsis om de inte vill läsa boken. Eventuellt 
endast en säljtext. Beroende på vad formgivaren själv vill och har tid för. Har inte krav på att 
formgivaren ska läsa boken men ser gärna att de gör det.  
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
Förlaget. Förlagschefen (även VD och ägare i detta fall) oftast men ganska stor demokrati bland alla 
som arbetar med boken. 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
Ska passa bokens innehåll, förmedla stämning och känsa, inte se ut som flora utanpå och vara en 
däckare innuti. Tydlig typografi, ska kunna se namn och titel tydligt. Känd författare syns extra tydligt. 
Okänd författare så kanske titeln lyfts fram lite tydligare. 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget? 
Författare ställer mer och mer krav på bokomslagen och får gärna vara delaktiga i processen. Men 
förlaget lyssnar inte helt till 100% då förlaget kan marknaden och ibland vet bättre... om det är 
internationalla författare har de ofta avtal om att de ska godkänna utländska omslag och kontakten sker 
då via agent med det svenska förlaget. 
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag? 
Svenska författare får se olika skisser och kan vara med i hela processen, om de vill. Men ibland ville 
de bara se de sista och godkänna det. Varierar i stor grad av involverande. Förlaget vill ha en god 
relation med de svenska författarna och därför får de vara med i den grad de vill men de har ingen 
slutgiltig beslutsrätt. 
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7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande? 
Utländska: avtal om att de måste få se. Om inte i avtal får de inte se omslag eller förslag. 
Svenska: får alltid se omslaget men varierar hur mycket de vill vara med i processen och hur mycket de 
kan bestämma. försöker i samtal komma fram till ngt alla gillar - trampar aldrig folk på tårna. 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget? 
Formgivaren väljer. Namn och titel ska synas tydligt och lyftas fram. Men det mesta sker i samtal med 
varandra och man litar ofta på varandra kompetens. Förlagsnamn och logga ska alltid vara med. EAN-
kod också. Kan eventuellt bli diskussion om förlaget blir väldigt missnöjd. Redaktören på förlaget 
väljer om det ska vara citat med på omslaget men då är det en andra upplaga eller utgift i 
pocketversion. Förlaget väljer texterna som ska vara med - den som är redaktör för boken. Redaktören 
skriver även baksidestexten.  
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
Vill att bilden ska spegla inlagan men ibland kan det vara en liten detalj istället.. varierar. Ibland 
huvudpersonen.. omslaget ska på något sätt spegla innehållet.  
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta) 
 
Bildframställare 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas? 
Ibland. Ibland delar av, ibland bara en synopsis... säljtext. Beroende på intresse.  
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur? 
Får information från förlaget och får läsa manus och/eller bok.. eller samtal. Får ganska fria händer att 
göra en egen analys om de vill men troligtvis görs det inte övriga analyser.  
Inget krav på att formgivaren ska analysera eller sätta sig in i. Räknar med att formgivaren kan lösa 
uppgiften med den information som ges från förlaget oavsett. 
 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
Samma svar som tidigar.e  
 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras? 
Förlaget ber om 4-5 skisser som presenteras initialt. alltid fler än 1. går vidare därifrån och säger “mer 
av det”, “inte sådär, men sådär”... etc. 
     
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
Inte ett dugg att bestämma över vilket det blir. Formgivare får ett uppdrag och tycker inte förlaget om 
det så får de betalt för skisserna men förlaget har inte skyldighet att använda materialet. Ber oftast att 
formgivaren ska vidareutveckla i några steg innan man helt väljer bort formgivarens förslag. 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
Förlaget kan ibland ge en hint om vad som ska vara på omslaget, men ibland bara be dem ge förslag 
utifrån texten. Vanligast att förlaget ger en hint och har en idé om hur de tänkt. Ibland har förlaget en 
bild som förlaget ber formgivaren arbeta utifrån och förändra.  
 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
Det mesta är ganska öppet i kommunikationen, speciellt med svenska författare, vilket förlaget inte har 
så många av. Svenska författare kan ibland få kontakt med formgivaren direkt med då alltid via 
förlaget. 
Med utländska författare har man endast kontakt med en agent och inte så mycket kontakt alls 
egentligen, det mesta står i kontraktet i så fall. 
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19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Någon tanke finns alltid på vem som ska läsa boken. Ger alltid formgivaren all information de kan 
tänkas behöva för att skapa ett lyckat omslag. Men formgivaren i sig har inte skyldighet att ta reda på 
mer information än de ges. Ibland vill de ha mer för att de anser sig behöva det men sällan...  
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
Förlaget har en ganska öppen process vilket gör att det kan ta lång tid att ta fram ett omslag. Alla ska 
tycka och tänka om saker och många kan och vill ha synpunkter. Även om förlaget väljer att inte lyssna 
på en del åsikter kan det ändå ta lång tid att få input. Ett halvår kan det ta... men då arbetar man inte 
med det varje dag. Inte en linjär process - går tillbaka och omarbetar i flera steg. Bild - skiss- tre skisser 
tll - några tycker - ändrar saker - baksidestext...  Mycket vikt läggs ner på att ta fram ett bra omslag. 

Namn: Hans-Erik Arleskär 
Titel/arbetar som: VD och förlagschef 
Förlag: En bok för alla (EBFA) 
 
Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken. 
Ja 

 

b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte? 

Målgrupp i vårt fall är åldersgrupp. Omslaget ska utformas så att det tilltalar den tänkta 
målgruppen/åldersgruppen 

c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
När det gäller böcker för barn är det inte endast barnens som är målgruppen utan också förmedlarna. 
Boken ska också tilltala förskollärare, lärare och föräldrar. 

d) Vem gör analysen? 
Den görs av förlaget  i samråd med författaren 
 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare? 
Vi liksom de flesta förlag arbetar med frilansmedarbetare för omslag och övrig formgivning. Vi har ett 
fåtal personer som vi regelbundet samarbetar med. Vi kontaktas också regelbundet av formgivare som 
vill ha uppdrag och dessa provas ibland för att  testa nya lösningar. 

b) Utifrån vilka kritierier? 
De ska ha artistisk och teknisk kompetens. Omslag görs nästan uteslutande med digitala hjälpmedel. 
Formgivaren måste kunna leverera material i en form som fungerar när det lämnas vidare till 
tryckerierna.  

c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 
Förlagsvärlden är ganska liten och formgivarna är i allmänhet välkända. De söker också upp oss och 
erbjuder sina tjänster. 
 
3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
De får en orientering av förlaget om bokens karaktär och typ. De läser oftast manus och de har kontakt 
med författaren.  
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
Det tas i samråd mellan förlaget, författaren och formgivaren. 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
Omslaget ska förmedla samma intryck som boken utan att för den skull vara innehållsredovisande. Det 
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ska alltås vara kongenialt med boken, men naturligtvis också artistiskt fullödigt och väcka 
uppmärksamhet – fånga ögat. 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren för krav på omslaget? 
Författaren är i allmänhet indragen i processen. Olika författare kan ha olika starkt intresse av att delta i 
processen med de allra flesta har naturligtvis synpunkter på hur omslaget till deras bok ska se ut. 
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag? 
Författaren kan själv ibland komma med en ide till hur omslaget ska se ut, en målning eller annan bild 
som han eller hon tycker skulle passa eller kan vara underlag för ett omslag 
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande? 
Det är ganska olika hur mycket de kan och vill delta. En del vill ha ganska stort inflytande över 
omslaget. De kanske till och med vill att någon anhörig eller vän ska utforma det eller rent av göra det 
själva 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget? 
Bokens titel bestäms i allmänhet av författaren men det är också vanligt att den diskuteras mellan 
författare och förlag. Författaren för naturligtvis ha synpunkter på omslagstexter och skriver dem 
ibland själv eller lämnar åtminstone utkast till texterna.  
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
Vi har en ganska standardiserad modell för hur texterna, författarfoto och recensionsutdrag ska placeras 
på böckerna. 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
Text och bild behöver inte och ska kanske inte heller ha samma innehåll. Men de bör inte heller 
motsäga varandra, speciellt noga för barnböcker. Barn kan bli mycket störda av en bok om ett 
mörkhårigt barn i berättelsen inte ser ut så på omslaget. 
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta) 
Detta är en pågående diskussion som beror mycket på vilken typ av bok det är fråga om. En mer litterär 
bok har i allmänhet en mer återhållen typografi än en deckare eller underhållningsroman 
Se även ovan under 9 
 
Bildframställare 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas? 
I allmänhet , men inte alltid. 
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur? 
Formgivaren försöker hitta bokens karaktär och huvudtendesen 
 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
Muntlig info från förlaget, manuskript och kontakt med författaren. 
 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras? 
    Där är formgivare ganska olika. En del lämnar en hel uppsjö förslag, ofta variationer på ett tema, 
färgalternativ och typografiska varianter med samma grundillustration  t ex. Andra lämnar bara ett 
förslag 
 
    b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
Formgivaren har ju oftast ett förstaförslag men förlagets och författarens synpunkter är nog viktigast. 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
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Ganska stor om inte förlaget eller författaren redan från början bestämt sig för en viss illustration. En 
bra formgivare kan ju ofta argumentera för att välja en annan bild 
 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
De pågår under processen en kontakt mellan författare och formgivare och förlag. Förlaget kan vara 
representerat av en redaktör eller någon marknadsperson 
 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
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Namn: Anette Ekström 
Titel/arbetar som: VD  
Förlag: Harlequin 
 
Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken. 

b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte? 

 
c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 

Vi vet ju att boken bara har 4 sekunder på sig för att få den eventuella kunden att plocka upp boken och 
läsa baksidestexten. Köpbeslutet kommer efter det att kunden läst baksidestexten.Av dessa anledningar 
jobbar vi oerhört hårt med alla delarna på omslaget. 

 

d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen? 

Ateljén i samband med redaktör 

 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare? 
Vi använder oss av 3 image-banker (Getty, Dreamstime samt Harlequins egen). I och med att 
Nordamerika producerar ca 120 omslag varje månad är vår egen bildbank oerhört stor. 

 

b) Utifrån vilka kritierier? 

Detta sköts i Nordamerika. 

 

c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 

Genom de tre imagebankerna. 

 
3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
Redaktören som redigerar boken plockar fram omslagsförslag eller ger en brief till ateljén som sedan 
letar fram bilder som skulle kunna fungera. 
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
Redaktör, ateljén och för vissa produkter jag själv möts för att gå igenom baksidestext, bestämma titel 
och utifrån detta också välja bild till omslag. 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget? 
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag? 
I den svenska processen har de ingen del av arbetet 
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande? 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget? 
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Dessa sätts för att säkerställa försäljningspotential, tydlighet m.m. Vi vet ju att boken bara har 4 
sekunder på sig för att få den eventuella kunden att plocka upp boken och läsa baksidestexten. 
Köpbeslutet kommer efter det att kunden läst baksidestexten. 
Av dessa anledningar jobbar vi oerhört hårt med alla delarna på omslaget. 
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
Samma här, tydlighet 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta) 
Bilderna tas från imagebanken, Ateljé och redaktör håller ett samtal om detta 
 
Bildframställare 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas? 
Ateljén får en brief om boken 
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur? 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
Bilderna väljs från imagebanken 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras? 
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
Liten då dessa tas från en bank. 
 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Den slutgiltiga läsaren ska snabbt se boken och lockas av den. 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
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Namn: Helene Rindebäck 
Titel/arbetar som: Ekonomi- och personalchef 
Förlag: Kabusa Böcker 
 
Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken. 
I samband med utgivningsbeslut, diskuteras också målgrupper. 
 
b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte? 
Analyser på Kabusa består av interna diskussioner där redaktion, formgivare, ekonomi och förläggare 
lägger ihop sin erfarenhet och fattar beslut. 
 
c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Slutkunden är i centrum av diskussionerna. 
 
d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen? 
Vi är fem anställda och främst ligger omslag på redaktören och formgivare, men varje vecka pratar vi 
igenom utgivning omslag. 
 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare? 
Vi har en egen formgivare som väljer ut en del. Om det är översatta titlar köper vi omslag, när vi inte 
tror oss kunna göra det bättre själva. Resten lägger vi ut externt för att få en variation eller ett speciellt 
uttryck. 
 
b) Utifrån vilka kritierier? 
genre, illustration och ekonomi 
 
c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 
Söker vi något speciellt frågar vi redan etablerade formgivare. 
Ibland söker vi något nytt och tittar på förfrågningar vi får. 
För tillfället arbetar vi med en reklambyrå. 
 
3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
Boken och möjligen någon idé som finns hos redaktören. 
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
Redaktören. 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
Speglar omslaget innehållet och den snygg! 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget? 
Mycket sällan. Dock, ser författaren omslaget innan beslut. 
 
6.     Vad har författaren för roll vi framställningen av bokomslag? 
Bara om det är bilderböcker eller om författaren själv är formgivare har författaren någon roll där. 
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande? 
Självklart är detta individuellt. Alla författare är olika mycket intresserade av detta. Förlaget är den 
som bestämmer omslaget, men visst är det vanligt men en dialog. 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget? 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta) 
 
Bildframställare 
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12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas? 
           Önskvärt. 
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur? 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras? 
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
               Formgivaren "bollar" med redaktören för att nå fram till ett resultat alla är nöjda med. 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
               Slutkund är alltid i centrum. 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 
Vi har ingen uttalad policy hur man går tillväga, utan processen varierar med titel, författare och 
formgivare. Därför är det mycket svårt att svara generellt på frågorna. 
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Namn: Ulrika Larsson    
Titel/arbetar som: Förlagsredaktör 
Förlag: Bokförlaget Opal AB         
 
Förlaget som helhet 
1.     a) Gör förlaget någon form av analys, till exempel utifrån målgrupp eller genre, av boken. 
Ja, Opal ger bara ut böcker för barn och ungdomar. Vi ger ut småbarnsböcker, bilderböcker, Börja läsa 
böcker, Läsa Lätt-böcker, barnböcker, ungdomsböcker och faktaböcker med kvalitet i fokus.  
 
b) Vilken analys, hur görs den? Till vilket syfte? 
Opal är ett litet mindre förlag och strävar efter att ge ut kvalitetsböcker för barn och unga, både text- 
och bildmässigt. Vi vill helt enkelt göra riktigt bra böcker och få barn att läsa, ev lära sig att läsa, 
fortsätta med läsningen och naturligtvis gilla det de läser. 
 
c) Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Läsaren är enormt viktig. Både språk och bildspråk i de illustrerade böckerna måste passa läsaren som 
boken är tänkt för. Även förlaget, inte bara författare och formgivare, vill nå till läsaren. Att skapa bra 
böcker och att sälja dem till henne eller honom är vårt mål. 
 
d) Vem eller vilka på förlaget gör analysen? 
Processen/analysen av Opals tänkbara eller färdiga böcker finns hela tiden i allas huvuden. Särskilt vid 
manusläsningen är det viktigt att redaktören ser att författaren använder rätt språk och att hon eller han 
har rätt tilltal till läsaren. 
 
2.     a) Hur väljer förlaget formgivare? 
Formgivaren kan vara både vi själva, en utländsk formgivare ifall vi har köpt en utländsk bok med 
färdiga bilder, eller så tar vi kontakt med en formgivare/illustratör. Det är lite olika. Ofta väljer vi en 
formgivare som är lite etablerad och van vid att hantera bokomslag. Vi redaktörer gör i stort sett alltid 
inlagorna (undantag finns men de är inte så många). 
 
b) Utifrån vilka kritierier? 
Skickliga formgivare som har fantasi och som skapar något tilldragande, uppseendeväckande, 
stämningsfullt och nyfikenhet finns, men det är inte alltid självklart att man hittar rätt formgivare för 
just den boken som ska formgivas. Vi har några lite mer etablerade samtidigt som vi försöker få in nya 
formgivare till förlaget. De formgivare som jobbat länge inom området kan ofta lämna direkt till 
tryckeriet (behöver inte gå genom oss) och det är bra. 
 
c) Var/hur hittas formgivaren/formgivarna? 
En del skickar in sina bilder och pdf:er till vår illustrationsmail och presenterar sig. På 
Illustratörscentrum www.illustratorcentrum.se finns många illustratörer och formgivare att titta på. 
Man kan också se bra illustratörer och formgivare för böcker på andra förlag. Ett snyggt omslag gör att 
man intresserar sig för formgivaren. 
 
3.     Vilken information får formgivaren för att påbörja skapandet? 
Hon eller han får en beskrivning av innehållet i samband med att den första kontakten tas och får sedan 
ett ex eller en manuskopia skickad till sig. 
 
4.     a) Vem fattar slutgiltiga beslut om bokomslaget? 
Förlaget och författaren tillsammans. Ofta är säljarna med och tycker också, vilket är viktigt då de vet 
vad bokhandlarna har för kommentarer till de kommande böckerna. 
 
b) Utifrån vilka kriterier fattas de slutgiltiga besluten? 
Det ska stämma överens med innehållet på ett ungefär. Det ska se tilldragande ut och det ska locka 
läsaren/köparen till sig. 
 
Författaren 
5.     Ställer författaren krav på omslaget? 
Ja. 
 
6.     Vad har författaren för roll vid framställningen av bokomslag? 
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Kan lämna idéer men det är i huvudsak förlagets uppgift att se till att det blir ett bra omslag. Oftast är 
det självklart så att vi redaktörer lyssnar till författaren och diskuterar. Vissa detaljer etc kan ändras. 
Ingenting är skrivet i sten. 
 
7.     Hur mycket inflytande har författaren på omslaget? Hur förhåller de sig till den nivån av 
inflytande? 
Se ovan. Givetvis har en del författare kommentarer och kommer med både positiv och negativ kritik 
efter det att omslaget gjorts eller under arbetets gång. 
 
Layout/Copy 
8.     Utifrån vilka kriterier sätts rubrik och andra texter på omslaget? 
Efter vad som är passande för bokens innehåll. Ofta behöver en Läsa Lätt-bok ett mer tydligt typsnitt, 
medan en bok för äldre barn/ungdomar kan vara lite mer "konstnärlig". Det ska vara tydligt (t ex vid 
LL-böcker, Börja Läsa-böcker, bilderböcker, barnböcker, faktaböcker) och lite mer snitsigt vid en 
ungdomsbok. Där är läsaren mer säker och kan läsa ordbilden enklare utan att störas av en mer 
konstnärlig form. Samtidigt ska den helst vara tilldragande också och passa ihop till omslagsbilden och 
karaktärerna i inlagan. 
 
9.     Vilka kriterier används vid layout av copyn? 
Det är viktigt att "nå fram" till läsaren. Det är förväntningarna på läsaren som styr: En van läsare kan 
ha mindre marginaler och mindre storlek på typsnittet, medan en mer ovan läsare behöver mer luft vid 
läsningen av boken. Där är snittet på fonterna större, det kan vara fler små stycken i brödtexten och 
marginalerna är bredare. Läsbarheten styr. 
 
10.     Hur ska copyn relatera till omslagsbild/illustration? 
De ska passa ihop. Även två helt olika fonter kan passa bra ihop så det gäller att ha kontakt med 
formgivaren under arbetet. 
 
11.     Hur resoneras det kring val av layout? (samspelet mellan text, bild och yta)   
Det ska se snyggt ut och passa läsaren som sitter med boken framför ögonen. Läsbarheten styr det 
mesta. En läsvan tjej i femton-sextonårsåldern klarar av att läsa en tätare satt text. Ett barn som precis 
lärt sig att läsa behöver en tydlig och enkel text, kanske med ett snitt utan serifer, breda marginaler och 
blankrader som mellanrum. 
 
Bildframställare 
Här svarar jag bara på de punkter som jag själv känner till. 
12.     Läses hela boken innan produktionen påbörjas? 
Ja. 
 
13.     Gör en formgivare någon form av analys av boken för att bedöma vad som ska vara med på 
omslaget? Vilken och hur? 
Ofta pratar vi redaktörer med formgivaren om innehållet och har kommentarer om hur de har snappat 
upp detaljer ur texten. Så de flesta är noggranna med att ha läst boken och tolkat den. (En formgivare 
hade gråtit då hon läste en ungdomsroman inför sitt jobb – en engagerad tjej!) 
 
14.     Vad får en formgivare för information eller material för att påbörja processen? 
Först och främst själva bokmanuset och info från redaktören för boken. 
 
15.     Hur resoneras det kring val av bildspråk? 
Olika illustratörer är bra på olika typer av bilder så det styr valet av illustratör redan från början. Ofta 
kan man be om en viss stil, beroende på bokens innehåll. En del formgivare är mer inne på collage av 
foton och andra bilder, man kan be om ett porträtt eller om en viss situation som är väldigt närvarande 
boken igenom. Ett barnboksomslag har ofta barn tecknade framifrån på omslaget. 
 
16.     a) Hur väljer en formgivare vilka och hur många förslag som ska presenteras? 
b) Hur mycket inflytande har en formgivare på vilket av förslagen som väljs? 
 
17.     Vilken frihet har en formgivare vid framtagning av bild eller illustration? 
Formgivaren kommer med skisser, eftersom förlaget är den som beställer av formgivaren är det vi som 
styr hur omslaget ska se ut. 
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18.     Vilken kontakt har en formgivare med andra involverade i omslagsprocessen? 
Mest kontakt har formgivaren med redaktören för boken. Formgivaren kan också ha kontakt med 
tryckeriet. 
 
19.     Hur viktig är - och hur resoneras det kring - den slutliga läsaren och/eller målgruppen? 
Som jag skrev tidigare kommer läsaren och målgruppen upp då och då hela tiden. En svårtolkad bild 
passar inte riktigt unga läsare (barn) utan kan eventuellt, om den görs mer förståelig, passa för en äldre 
tonåring. 
 
Övrigt 
20.     Är det något övrigt i omslagsprocessen som vi har missat att fråga om, som vi kan ha nytta av att 
veta? 

 


