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Sammanfattning
Typografers och bokformgivares viktigaste uppgifter är att bevara texter, författares tankar 
och idéer till eftervärlden, och att genom sitt arbete lyckas bjuda in och kommunicera dessa 
texters innehåll till läsaren. Till detta arbete har formgivaren mängder av regler och teorier 
till sin hjälp, och oavsett om han eller hon väljer att följa dem bör de veta att de finns och 
veta varför de väljer att följa eller bryta dem.

Detta arbete syftar till att med hjälp av an kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod ta 
reda på hur dagens bokformgivare ser på sitt arbete och de olika områden som ingår i detta, 
såsom typografi, material och formgivning av omslag, samt hur de förhåller sig till de olika 
teorier som presenteras i arbetet. Intervjuerna involverade tre bokformgivare vars kunskaper 
och erfarenheter ligger till grund för empiriinsamlingen och den jämförelse som gjort gen-
temot teorin.

I slutsatserna kom det fram att bokformgivares förhållningssätt till sitt arbete har stora 
likheter med teorin, även fast de själv påstår sig inte använda sig av några speciella teorier. 
Som erfaren bokformgivare blir riktlinjerna en lika naturlig process som att inhalera syre. 
Men det krävs praktik och många års erfarenhet innan man hamnar här.



Abstract
Typographers and book designers most important tasks are to preserve the texts, authors’ 
thoughts and ideas for posterity, and through their work successfully invite and commu-
nicate the content of these writings to the readers. In their work, the designers have sets 
of rules and theories to their assistance, and regardless if they choose to follow them, they 
should know that they exist and know why they choose to follow or break them.

This essays intention is to, by using qualitative semi-structured interviews, find out how 
today’s book designers view their work and the different fields that are included in it, for 
example typography, materials and cover design. Also how the designers relate to the theory 
presented in this essay. Three book designers were interviewed and their knowledge and 
experience formed the basis for the empirical data collection and the comparison against 
the theory.

The findings revealed that the book designers approach to their work is very similar to the 
theory, even though they themselves claim that they don’t use any specific theories. As an 
experienced book designer the guidelines become as natural to their work as the process to 
inhale oxygen. But it takes practice and years of experience before one reaches this point.



”
Förord

Vi vill börja med att tacka för det stora engagemang som visats av de bokformgivare 
vi kontaktat. Utöver det vill vi ge ett extra stort tack till de bokformgivare som 
deltog i intervjuerna. Tack för att ni gett oss möjlighet att få ta del av er kunskap 
och erfarenhet. Det är kunskap som är ovärderlig för oss, inte bara i det här examen-
sarbetet utan även för våra framtida yrkesverksamma år inom grafisk formgivning.



Dålig typografi är irriterande på samma sätt 
som slarvigt lagad mat, illasittande kläder 
och dåligt planerade lägenheter.

– C. Hellmark



Innehållsförteckning

1 Introduktion
1.1 Bakgrund ............ 7
1.2 Syfte och frågeställningar ............ 7
1.3 Avgränsningar ............ 8

2 Teori
2.1 Typografi ............ 9

2.1.1 Viktiga begrepp inom typografin .......... 10
2.1.2 Antikva VS Linjär .......... 10
2.1.3 Ett teckensnitts personlighet .......... 13
2.1.4 Läsbarhet .......... 14
2.1.5 Synlig och Osynlig typografi .......... 14
2.1.6 Hierarki och funktionell typografi .......... 15

2.2 Text, bild och andra grafiska element .......... 15
2.2.1 Hierarki för grafiska element .......... 16

2.3 Involverade personer .......... 18
2.4 Material .......... 18
2.5 Bokens omslag .......... 19

3 Metod
3.1 Bakomliggande teori .......... 21
3.2 Val av metod .......... 21
3.3 Insamling av data .......... 22

3.3.1 Etiska riktlinjer .......... 23
3.4 Urval .......... 23
3.5 Nackdelar med kvalitativa metoder och hur de ska bemötas .......... 25
3.6 Metodavgränsningar .......... 25
3.7 Analys av materialet .......... 26

4 Empiri
4.1 Processen .......... 27
4.2 Omslag .......... 30
4.3 Typografi .......... 32

4.3.1 Antikva VS Linjär .......... 34
4.4 Illustrationer och text, samspelet .......... 35
4.5 Format och papper (material) .......... 36
4.6 Teori VS Kunskap .......... 38



4.6.1 Ordet snyggt .......... 39
4.7 Andra personer som påverkar .......... 40

4.7.1 Samspelet med andra yrken inom branschen .......... 41
4.7.2 Målgrupp .......... 42

5 Analys
5.1 Processen .......... 43
5.2 Omslag .......... 44
5.3 Typografi .......... 44

5.3.1 Antikva VS Linjär .......... 45
5.4 Illustrationer och text, samspelet .......... 45
5.5 Format och papper (material) .......... 45
5.6 Teori VS Kunskap .......... 45
5.7 Andra personer som påverkar .......... 46

5.7.1 Samspelet med andra yrken inom branschen .......... 46
5.7.2 Målgrupp .......... 47

6 Slutsatser
6.1 Hur förhåller sig bokformgivarna till bokformgivningens
byggstenar, exempelvis typografi, material och illustrationer?

.......... 48

6.2 Finns det några likheter mellan hur bokformgivarna 
arbetar och den teori som presenteras i detta arbetet?

.......... 49

6.3 Förslag på fortsatt arbete .......... 49

7 Diskussion .......... 51

Referenser .......... 53

Bilaga 1 – Intervjumall .......... 55
Bilaga 2 – SIS, indelning av teckensnitt .......... 57



7

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund

Typografers och bokformgivares viktigaste uppgifter är att bevara texter, författares tankar 
och idéer till eftervärlden, och att genom sitt arbete lyckas bjuda in och kommunicera dessa 
texters innehåll till läsaren. Till detta arbete har formgivaren mängder av regler och teorier 
till sin hjälp, och oavsett om han eller hon väljer att följa dem bör de veta att de finns och 
veta varför de väljer att följa eller bryta dem. (Bringhurst, 2005) 

Men hur förhåller sig de som arbetar inom bokformgivning idag till dessa regler? I och med 
teknologins framsteg har de flesta tillgång till kunskap och verktyg, som förr var förbehållna 
några få professionella boktryckare, sättare och teckensnittsformgivare. Även om antalet 
som hade tillgång till kunskapen och verktygen förr var färre än idag, fanns det också en 
uppdelning i flera olika roller med spetskompetens, roller som idag alltmer samlas i den en-
skilde formgivaren. Kan det vara så att detta påverkar bokformgivningens arbete och synen 
på de regler och teorier som finns? Helt enkelt: Vilka skillnader finns det mellan teori och 
praktik i dagens bokformgivning och hur ser bokformgivarna själva på detta och sitt arbete?

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några av dagens bokformgivare arbetar och 
hur de förhåller sig till den teori som det här arbetet berör. Samt hur de resonerar kring de 
olika delar som existerar inom bokformgivning, såsom exempelvis typografi, illustrationer, 
bokomslagsdesign och material.

De frågeställningar som tagits fram för att kunna uppnå syftet är de följanade:

– Hur förhåller sig bokformgivarna till bokformgivningens byggstenar, exempelvis typo-
grafi, material och illustrationer? 

– Finns det några likheter mellan hur bokformgivarna arbetar och den teori som presen-
teras i detta arbetet?

Kunskapen som kommer fram ur detta arbete, både ur teorin och undersökningarna ska 
sedan implementeras i formgivningen av en populärvetenskaplig bok om de alternativa 
musik- och subkulturernas historia. Utformningen av boken kommer dock inte att ligga 
inom detta arbetets ramar. 
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1.3 Avgränsningar

På grund av denna undersöknings kvalitativa form, baserad på intervjuer av enskilda bok-
formgivare, kommer det vara svårt att dra generella slutsatser från den data som samlas in. 
Förhoppningen är dock att få några fingervisningar och hypoteser som senare kan testas i 
vidare studier. Att undersökningen genomförs av två personer minskar också risken att un-
dersökarnas egna subjektiva tolkningar spelar för stor roll för att påverka undersökningens 
trovärdighet och kan förhindra förhastade slutsatser och generaliseringar (Bryman, 1997).

Arbetet kommer inte att beröra de tekniska aspekterna inom bokformgivning, då detta 
skulle öka arbetet omfång väsentligt. Dessutom är det inte av relevans för arbetets syfte.

Arbetet behandlar ingen specifik teori som rör målgruppen och hur en bokformgivare ska 
förhålla sig till denna. Däremot kom det upp intressanta skillnader under intervjuerna vilket 
gör att målgruppen finns med som en underrubrik i empirin och slutsatserna. Här sker då 
jämförelsen främst mellan de olika intervjudeltagarna och inte gentemot teorin. 

Detta arbete använder sig av benämningen teckensnitt och inte dess synonym typsnitt. Dock 
har undantag gjorts i empiridelen där valet gjorts att inte ändra de benämningar som in-
tervjudeltagarna själva valt att använda sig av. 
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2 Teori

2.1 Typografi

Några olika definitioner på typografi:
Arne Heine definierar i sin Bok om typografi typografi som följande:

“Typografi är den samlade benämningen för en skriven texts visuella form sam-
manställd av typer, bokstäver, siffror och tecken samt ytans uppdelning i tryckta 
och otryckta ytor. Typografins uppgift är att ge det skrivna budskapet en form som 
stimulerar till läsning och gör det lätt att läsa.” (2005, s. 14)

Jan Tschichold, i boken Ändamålsenliga och vackra trycksaker genom god typografi:
“En god typografi består således i ett bra arrangemang av vackra typer. Gott val av 
typsnitt och vårdad uppställning är de två grundvalarna för all typografi.” 
(1965, s.22)

Robert Bringhurst i The elements of typographic style:
“Typografens enda väsentliga uppgift är att tolka och kommunicera texten. Textens 
tonfall, tempo, logiska struktur och fysiska storlek är alla med och bestämmer den 
typografiska formens möjligheter. Typografen är för text vad teaterregissören är för 
ett manus, eller en musiker för notbladet.” (2005, s. 20)

Eller som Bo Bergström enkelt uttrycker det i Effektiv visuell kommunikation:
“Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang 
de uppträder i.” (2007, s. 124)

Sammanfattningsvis kan det sägas att typografi är den utformning en formgivare ger en 
viss text, med hjälp av verktyg såsom teckensnitt, textstorlek, spaltbredder, marginaler, ra-
davstånd etc, för att läsaren på bästa möjliga sätt ska kunna ta till sig textens budskap, och 
detta arbete är att typografera.

Ett något bredare perspektiv på vad typografi kan anses vara presenterar Marcus Gärde 
i sin bok Typografins väg, baserat på Jost Hochulis indelning från 80-talet. Där delas ty-
pografi in i två delar, micro- och macro-typografi. Gärde menar att det som oftast idag 
kallas för typografi bara är micro-typografi (texthantering, läsbarhet, typografiska regler, 
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typsnitts utformning och regler etc.), medan macro-typografins olika delar (som historia, 
form-, material- och färglära, layout, gridsystem och tryckkunskap) antingen har försvunnit 
eller inkorporerats i den övriga grafiska formgivningen. Även om en typograf kanske inte 
måste kunna alla dessa delar perfekt måste han eller hon ändå ha en förståelse för samtliga 
områden. (Gärde, 2007)

2.1.1 Viktiga begrepp inom typografin

Kerning:  “Individuell anpassning av bokstavsavstånden i teckenpar (minskning) för att 
skapa optisk balans” (Heine, 2005, s. 107)

Spaceing/ 
spärrning:

 “Ökning av bokstavsavstånden i enskilda ord eller begrepp” (Heine, 2005, s. 
107)

Satsyta: Den yta på en sida som upptas av den löpande texten. (Heine, 2005)
Marginaler: Den otryckta ytan på en sida, som omger satsytan. (Heine, 2005)
Kägel:  (Idag) avståndet från en textrads baslinje till nästa textrads baslinje. (Ber-

ndal, 1990)
Teckensnitt: En komplett uppsättning av typer (bokstäver, siffror, tecken) med samma 

namn. (Heine, 2005). Till exempel Garamond, Helvetica, Comic Sans. 
Grid: “»Rutnät«, system av horisontella och vertikala hjälplinjer (synliga eller osyn-

liga) som stöd för grafisk formkonstruktion” (Hellmark, 2006, s. 165)

2.1.2 Antikva VS Linjär

Det finns tusentals, för att inte säga miljontals, teckensnitt i världen. Det finns flera olika 
sätt att kategorisera dessa teckensnitt, vissa enklare och andra mer ingående. Bo Bergström 
delar in dem i de två storfamiljerna antikvor och sanserifer (eller linjärer som är den beteck-
ning som används i det här arbetet, se figur 1). Dessa delas sedan in i olika kärnfamiljer, 
diagonal-, trans- och vertikalantikvor för antikvorna och prim-, neo-, geometrisk och hu-
manform för linjärerna. De teckensnitt som varken kan klassificeras som linjärer eller anti-
kvor tillhör antagligen någon av de övriga familjerna: mekaner, skripter eller så kallade fria 
stilar1. (Bergström, 2007)

1 En utförligare och grundligare klassificering, baserad på Svensk Industristandards (SIS) indelning, 
presenterar Bo Berndal, denna återfinns i bilaga 2
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Figur 1. Antikvorna kännetecknas genom sina fötter och flaggor, så kallade serifer. Ett annat karaktäristist 
drag är  deras användande av tjocka grundsträck och tunna hårstreck. Linjärerna däremot känns igenom 
genom sin avsaknad av dessa serifer och deras jämntjocka linjer. Linjärerna använder sig i stort sätt inte av 
några växlingar mellan tjocka och tunna linjer.

Antikvor: De första antikvorna uppstod i mitten på 1400-talet i renässansens Venedig, ska-
pade av bland annat Nicolas Jenson och Aldus Manutius. Antikvorna hade sitt ursprung i 
den romerska kapitalskriften2 och den karolingiska minuskeln3. Det är från den förstnämn-
da som seriferna stammar, när romarna högg in bokstäverna brukade de börja och avsluta 
staplarna med att skärpa dem med huggmejseln. Skillnaden mellan grund- och hårstreck 
kommer dels från de penslar romarna använde för att märka ut var texten skulle huggas, 
dels från de vass- och gåspennor man använde för att skriva text i böcker. De gemena bok-
stäver vi använder oss av idag har sitt ursprung i den karolingiska minuskeln. (Heine, 2005) 

Linjärer: De första linjärerna började dyka upp under 1800-talet. Intresset för antika Grek-
land och Egypten var då mycket stort, och formgivare inspirerades av de inskriptioner som 
kom därifrån. I och med industrialismen ökade användningen av linjärer, de fungerade bra 
att måla på skyltar, lämpade sig bra för rubriker och stämde väl överrens med den atmosfär 
och frammåttänkande som rådde i resten av samhället. Under 1900-talet ökade använd-
ningen av linjärer ännu mer i och med att de fungerade så bra för exempelvis telegraf och 
fax och att deras jämntjocka linjer är mindre sårbara för dålig återgivning. De jämntjocka 
linjerna och avsaknaden av serifer är linjärernas mest karaktäristiska drag. (Gärde, 2010)

2 Kapitalskrift – Det latinska versalalfabetet, hämtat från det grekiska alfabetet, som romarna använde 
för bland annat vägginskrifter, s.k. romersk monumentalskrift. (Heine, 2005)
3 Karolingisk minuskel – I och med att fler och fler handskrivna böcker började produceras förenklades 
kapitalskriften till småbokstavsskrift. Alcuin från York tog, på uppdrag av Karl den Store, fram en 
skrivstil som kombinerade versalerna från kapitalskriften med småbokstavsskriften, vilken fick namnet 
karolingisk minuskel. (Heine, 2005)
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Det har debatterats mycket genom åren huruvida antikva eller linjär lämpar sig bäst i bröd-
text. Oftast baseras valet av teckensnittsgenre på mängden text och textens innehåll. Det 
sägs att antikvorna med sina serifer hjälper ögats läsriktning, men som Betty Binns skriver i 
sin bok Better Type verkar det inte finnas något experimentellt framtaget bevis att linjärer-
nas brist på fötter och flaggor försämrar läsbarheten av en text. (Yazıcıgil, 2009) Hellmark 
säger att det ligger viss logik i påståendet att antikvorna skulle vara mer lämpade då det är 
dessa teckensnitt folk är vana vid att hantera i brödtext. Han menar att vana kan vara en 
viktig bidragande faktor gällande hur personer ställer sig till saker och ting. Däremot säger 
även Hellmark att antikvornas serifer hjälper ögats läsriktning då de bildar en naturlig 
baslinje. (2006) Den diagonala bokstavsanatomin, speciellt i renässansantikvor, gör att de 
enskilda tecknen blir mer lättidentifierade och seriferna ger, förutom en baslinje som är 
enkel att följa, också tydligare ordbilder (Berndal, 1990). Detta är till stor hjälp då en text 
läses, eftersom ögat då rör sig med saccadiska rörelser, d.v.s. att ögat sveper över textraderna 
i oregelbundna och hoppande rörelser och enbart fixerar på några få tecken, som sedan tol-
kas om till ordbilder (Heine, 2005). Ju tydligare och lättidentifierade ordbilderna i en text 
är, desto snabbare och enklare går texten alltså att läsa.

I takt med teknologins och datorernas frammarsch började operativsystemen erbjuda lin-
järer som standardteckensnitt i sina programvaror något som ändrat folks vanor och prefer-
enser gällande teckensnitt. (Yazıcıgil, 2009) Även Arne Heine tar upp detta, eller som han 
skriver “man läser bäst det man läser mest” (2005, s. 22). I de lästester han har utfört har det i 
flera fall visat sig att yngre människor tycker att linjärer är lika lätta, och ibland lättare, att 
läsa än antikvor, medan äldre personer oftast föredrar just de senare (Heine, 2005).

Linjärer kan, på grund av sin utformning, med fördel användas tillsammans med, eller i 
anslutning till, diagram, illustrationer, kartor och tabeller eftersom deras avsaknad av serifer 
gör att de inte leder ögat lika vågrätt som antikvor. Deras anatomi gör också att illustratio-
nens text skiljs från brödtextens antikva. När strama linjärer används som rubrikteckensnitt, 
exempelvis Futura eller Frutiger, kan det förmedla en modernare och renare känsla än det 
klassiska uttrycket som antikvor ofta utstrålar. (Berndal, 1990)  En annan styrka med lin-
järerna är att de fungerar så pass bra i små textgrader och för tryck med sämre kvalitet samt 
att variationer i vikt och bredd inte försämrar läsbarheten avsevärt (Heine, 2005).

I vissa fall kan en linjär behöva kombineras med en antikva, till exempel om rubriken ska 
vara slagkraftigare, eller behöver ett teckensnitt som fungerar i små grader för bildtexter och 
noter. Då gäller det att hitta två teckensnitt som kompletterar varandra och fungerar bra 
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tillsammans. Bringhurst föreslår att ett sätt att göra det kan vara att titta på en och samma 
teckensnittsformgivares olika teckensnitt, som exempel tar han upp att Adrian Frutigers 
antikva Méridien skulle kunna kombineras med hans linjär Frutiger. En annan metod kan 
vara att ta en linjär vars utformning har påverkats av en klassiskt antikva, till exempel Ga-
ramond tillsammans med Hans Eduard Meier’s Syntax. Ett tredje sätt är att kombinera en 
linjär och en antikva som båda är gjorda i samma anda eller syfte. Bringhurst tar en kom-
bination av Futura och Bodoni som exempel, som båda strävar efter en geometrisk renhet. 
(Bringhurst, 2005)

2.1.3 Ett teckensnitts personlighet

Teckensnitt kan se ut på oändligt många olika sätt. Deras utseende varierar bland annat 
beroende på vikt och höjd men de har också olika uttryck och kvalitéer som gör att de 
lämpar sig bättre för vissa specifika situationer. Ett bra val av teckensnitt kan komma att 
förstärka ett budskap medan ett illa valt teckensnitt kan förstöra hela intrycket. På grund av 
de känslor ett teckensnitt kan framkalla är valet av teckensnitt essentiellt. (Li, 2009)

Många formgivare väljer att fokusera på endast ett fåtal teckensnitt och lära sig hur dessa 
fungerar fullt ut; lära sig när och var vilken teckengrad som ska användas och hur raka och 
kursiva tecken kan kombineras, så att de till slut kan använda dem helt intuitivt (Bergström, 
2007). Enligt Bergström anser många formgivare att tre teckensnitt är tillräckliga, exem-
pelvis Sabon, Didot och News Gothic (2007). Även Bringhurst tar upp detta, några av de 
största typograferna som någonsin levat hade kanske bara tillgång till ett enda latinskt teck-
ensnitt, ett fraktursnitt och ett grekiskt. Han rekommenderar att formgivare ska satsa på 
att köpa ett, eller några kompletterande, kompletta teckensnitt eller -familjer, och utforska 
dem fullständigt innan det satsas på nya teckenfamiljer. (Bringhurst, 2005)

I valet av vilken typografi som ska användas för en bok tar Bringhurst (2005) upp hur vik-
tigt det är för typografen att sätta sig in i den text som ska formges. Som det står i citatet i 
början av detta kapitel så är typografens enda väsentliga uppgift att tolka och kommunicera 
texten och dess innehåll och Bringhurst skriver att det första steget i en typografisk process 
alltid bör vara att läsa och förstå texten; därefter analysera och kartlägga den. Först när detta 
är gjort kan den typografiska tolkningen påbörjas. Bringhurst liknar det med en musikers 
arbete: precis som en musiker analyserar och avslöjar ett styckes inre ordning måste typo-
grafen göra detsamma med texten. (Bringhurst, 2005)
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2.1.4 Läsbarhet

Det är inte bara teckensnittet som påverkar en texts läsbarhet utan även andra faktorer spe-
lar in. För att underlätta för läsaren är det viktigt att satsbredden4 varken är för lång eller för 
kort. En ideal satsbredd bör inte vara kortare än 35-45 tecken och bestå av maximalt 55-65 
tecken per rad. En text som använder sig av en mindre teckengrad får plats med fler tecken 
och satsbredden bör därför vara kortare, till skillnad från en text med större teckengrad som 
bör ha en längre satsbredd. (Hellmark, 2006)

2.1.5 Synlig och Osynlig typografi

Beatrice Warde jämförde en gång den goda typografin med en kristallbägare. Hon menade 
att typografin precis som en kristallbägare är tänkt att avslöja dess vackra innehåll och 
inte dölja det. Hon menar här att typografin inte är till för att ta ifrån innehållet dess 
uppmärksamhet genom att bli en distraktion. Den ska istället vara transparent och tillåta 
läsaren att absorbera innehållet. På liknande sätt kan man säga att ett vinglas egentliga 
anledning till existens är att ge konnässören tillfälle att uppskatta sitt vin och inte behöva 
kompromissa upplevelsen med fingeravtryck, kroppsvärme eller färgat glas. (Bath, 2009)

Bergström pratar om den synliga och den osynliga typografin och vilket syfte dessa två 
fyller. Med osynlig typografi menar han just den typ av typografi som Warde pratar om, att 
typografin ska finnas där som ett medium som för fram budskapet från sändaren till mot-
tagaren utan att ta egentligen synas. (Bergström, 2007) Typografin får inte bli ett brus som 
hindrar mottagaren att uppfatta budskapet. Fiske beskriver brus på följande sätt “Brus är allt 
som läggs till signalen mellan sändare och mottagare och som inte avsetts av källan” (2003, s. 19). 
Den synliga typografin å andra sidan är den osynliga typografins motsats och dess funk-
tion är att förstärka budskapet som ska nå fram till mottagaren. Det skulle kunna uttryckas 
som att bokstäverna är en del av budskapet. Genom att använda sig av en genomtänkt 
sammansättning av teckenkombinationer ska typografin kunna avslöja avsändaren bakom 
budskapet. (Bergström, 2007)

Karen L. Schiff påpekar att det finns tillfällen då en bokformgivare inte längre kan hålla sig 
i bakgrunden, som exempelvis när texten kräver läsarens uppmärksamhet. ”Erkännandet av 
de personer som är involverade i ett verks komposition ökar i takt med att det blir allt tydligare att 
nöjet att läsa kommer från ett noggrant framtaget objekt.” (Schiff 1998, s. 26)

4 satsbredd – även kallad radlängd eller spaltbredd, är radens längd (Heine, 2005)
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Vilket av ovanstående alternativ som används beror givetvis på kontexten och vad som ska 
kommuniceras. Då exempelvis något som faller inom ramarna för ett litterärt, informativt 
eller pedagogiskt verk ska formges bör den osynliga typografin användas då budskapet här 
står för sig själv. Vid formgivning av ett friare verk där det finns utrymme för mer expressiva 
tankar och meningar kan däremot den synliga typografin vara fördelaktig att använda. Den 
går även att kombinera vid vissa tillfällen, exempelvis då omslaget ska väcka uppmärksam-
het medan innehållets utformningen håller en mer låg profil. (Bergström, 2007)

2.1.6 Hierarki och funktionell typografi

Det måste finnas en viss hierarkiskillnad mellan en rubrik, underrubrik och brödtexten. 
Detta kan åstakommas genom att exempelvis använda sig av olika teckensnitt i rubrik och 
brödtext, eller genom att använda en större teckengrad i rubriken. En rubrik kan även stiga 
i hierarkin genom sin placering. Placeras exempelvis rubriken uppe i vänstra hörnet får den 
en högre hierarki än om den skulle placeras till höger. Ett annat sätt att särskilja rubriken 
från brödtexten är att använda färghierarki, alltså att ge den en annan färg eller ton. Detta är 
dock något som endast fungerar om färgen i rubriken är starkare än i brödtexten. Då grått 
har en mindre kontrast mot en vit bakgrund än vad svart har kommer rubriken att förlora 
sin rang i hierarkin om brödtexten får en högre svärta. Om färghierarkin däremot används 
tvärt om, alltså ger brödtexten ev grå ton, kommer rubriken och brödtexten att bilda en 
funktionell typografi. (Gärde, 2007)  

I den hierarkiska ordningen är det rubriken som ska ligga överst i rangordningen, därefter 
kommer underrubriken och sist brödtexten. Ett bra sätt att skilja en underrubrik från ru-
briken och brödtexten utan att den förlorar sin status kan vara att använda kursivering. 
Om däremot en fetstilt underrubrik används kan denna komma att få en allt för hög svärta 
gentemot rubriken och gå om rubriken hierarkin. (Gärde, 2007)

2.2 Text, bild och andra grafiska element

I sin doktorsavhandling The Look of The Book tar Karen L. Schiff upp hur bokform-
givningsteknologin blivit bredare genom åren. På 1900-talet när en ny våg av trycktekniker 
dök upp började till exempel konstnärer att bli en viktigare del av bokformgivningen. ”Il-
lustrationerna ändrar lästakten genom att integrera ord, bild och bokstruktur. ” (Schiff, 1998, s. 
vi) Då en bild består av mer än en linje finner ögat ingen naturlig läsriktining. Antingen 
sveper blicken över bilden, som med en text, eller också läser ögat bilden genom att ta del 
av det flöde av sammansatta element den består av. (Schiff, 1998)
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Bokformgivaren påverkar läsupplevelsen genom att arrangera texten på ett visst sätt. All 
text påverkas av sin materiella skepnad vilket gör att en text inte kan betraktas utan sin 
visuella display. Hur en text utformas och struktureras påverkar läsbarheten och tillåter 
läsaren att fokusera på innehållet istället för den visuella utformningen. Precis som varje 
text bidrar till en boks helhetsintryck är det även viktigt att tänka på hur texten interagerar 
med andra element i boken. Här är det viktigt att inte bara se till hur de fungerar tillsam-
mans utan även vilken betydelse de tillsammans kommunicerar. (Schiff, 1998)

2.2.1 Hierarki för grafiska element

En hierarkisk rang kan påverkas genom bland annat storlek, form och färg. Gällande färghi-
erarki kan det vara att föredra att först arbeta i svart och vitt, detta för att få en känsla av hur 
ett elements hierarki påverkar ett annats. Ju fler färger som adderas till kompositionen desto 
fler objekt måste tas med i beräkningen Det kan vara svårt att arbeta med färg då ett tillägg 
av en färg kan komma att förändra den ursprungliga hierarkin. (Gärde, 2007) Se figur 2.

Ögats läsriktining kan även påverkas genom storlekshierarki. Ögat uppfattar oftast ett 
större element som det viktigaste, och stannar därför upp här först. Gärde menar på att den 
gamla teorin om att ögat rör sig som ett Z över en sida idag kan förkastas då det är bevisat 
att ögat dras mot det element som står ut mest. “Om det är ett fotografi på en naken människa 
kommer ögat att dras till vissa delar snabbare än andra” (Gärde, 2007, s. 221) Se figur 3.

Även formhierarki kan påverka den hierarkiska uppbyggnaden. Om elementen på en sida 
alla har samma form förutom ett är det till denna unika enda som ögat dras. Vilken form 
det rör sig om spelar ingen roll, utan det är just det faktum att det skiljer sig från resten som 
gör att den får en högre hierkarki. (Gärde, 2007) Se figur 4.
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Figur 2. Ovan demostreras två exempel på färghierarki, och hur man kan få element att stå ut.

Figur 3. Ovan demostreras två exempel på storlekshierarki, och hur man kan påverka ögats läsriktining.

Figur 4. Ovan demostreras två exempel på formhierarki, och hur man kan få element att stå ut.
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2.3 Involverade personer

En formgivare jobbar oftast inte ensam. I processen att ta fram en bok finns ett flertal in-
volverade individer. Förutom formgivaren och författaren spelar bland andra även tryckaren 
och sättaren en viktig roll. Vid de tillfällen då boken innehåller exempelvis bilder eller illus-
trationer ska även illustratören och/eller konstnären tas i beaktning. (Schiff, 1998) Winberg  
tar upp vikten av samspelet  mellan förlag och formgivaren. I citatet nedan refererar hon 
till bokomslag som vinner priser och som införskaffas på grund av sin paketering snarare än 
innehållet. “Det ligger i förlagens intresse att bli bättre beställare och hjälpa sina formgivare på 
vägen mot just den här typen av omslag.” (Winberg, 2010)5

Robert Bringhurst (2005) beskriver två världar, den ena är den av det perfekta originalet 
(där författare, förlag och formgivaren ingår) och den andra av den industriella kopian 
(skapad av tryckeri och bokbinderi). Bara formgivaren kan minska avståndet mellan dessa 
två världar och ingen annan har lika stor nytta av att förstå vad som händer i båda lägren 
(Bringhurst, 2005).  Även Marcus Gärde tar upp denna förståelse för alla delar i processen 
i sin definition av macro-typografi (se kap. 2.1).

2.4 Material

För att ta fram en bok behövs fysiska material så som papper och bläck. Val av material är 
en viktig process då denna kommer att uppfattas av alla sinnen, inte bara synen, och därav 
kommer påverka läsupplevelsen. En bok som inte känns behaglig i läsarens händer eller har 
sidor som tillknycklas då läsaren vänder blad gör att läsupplevelsen försämras. Typografi är 
något läsaren uppfattar visuellt till skillnad från papper som läsaren kommer i kontakt med 
genom beröring. Beroende på vilken typ av bläck som används kan bläcket vara visuellt så 
väl som taktilt. Det visuella i en bok syftar inte bara på bilderna i sig utan även hur bilder 
och text arrangeras på en sida. Materialet däremot inkluderar de fysiska kvalitéer en bok 
har, så som exempelvis papperskvalité och bindningstyp. (Schiff, 1998) Lundblad påpekar 
i sin bok Om betydelsen av böckers utseende att en boksomslag är en del av en boks kontext. 
Hon menar på att materialet utgör den fysiska miljö där material representerar saker som 
modernitet och individualism. (Lundblad, 2010)
             
Även valet av papper avgör hur läsaren tar till sig innehållet. Det finns en mängd olika 
papperstyper, alla med olika egenskaper och uppbyggnad. Några kvalitéer som kan vara 
bra att hålla i åtanke är följande: trähaltigt respektive träfritt papper, bestruket respektive 

5 Citatet återfinns i femte stycket efter ingressen.
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obestruket, miljöpapper, matt papper och glättat papper. Pappret är en del av det fysiska 
material som läsaren uppfattar med sina sinnen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dess 
egenskaper. För fotografier eller illustrationer lämpar sig exempelvis ett bestruket papper 
bäst. Detta för att kunna återge detaljerna med så gott resultat som möjligt. Däremot är ett 
obestuket papper att föredra vid tryckning text. Ett obestruket papper så väl som ett svagt 
tonat papper, exempelvis benvitt eller grått, främjar ögat och ger läsaren en behagligare 
läsupplevelse. En annan sak som kan vara bra att ha i åtanke är det ekonomiska. En stor 
upplaga utgör av naturliga skäl en större kostnad än en mindre. Valet av papper kan därför 
vara en avgörande faktor vid produktionen av en större upplaga. (Bergström, 2007)

2.5 Bokens omslag

Tom Dycklhoff beskriver bokhandlarnas funktion i dagens samhälle på följande sätt: “De 
är krigszoner för förlagen, staplade höga, bataljoner av deras egna produkter som kommer efter 
dig. Deras vapen är bokomslaget.” (2001)6 En boks omslag är det första en läsare kommer i 
kontakt med, något som ska beröra denna innan hon ens börjat ta del av innehållet (Lund-
blad, 2010). Då läsaren scannar av böckerna i en bokhandel stannar deras ögon endast upp 
någon sekund, och det är all den tid ett bokomslag har på sig för att locka en läsare. Det 
handlar om attraktion, och det som säljer är det som attraherar läsaren. (Dycklhoff, 2001). 
I en artikel i Cap & Design beskriver Anna Winberg bokomslaget på följande sätt: “Det 
säljande bokomslaget är framför allt en förpackning som ska hjälpa kunden att hitta rätt i den 
litterära djungeln, och vägen dit är minst sagt snårig.” (Winberg, 2010)7

Även då det kan vara av vikt att tänka på den tänkta målgruppen till boken kan det vara så 
att en bok köps för att ges bort som en present, och det är inte ens säkert att mottagaren 
läser boken. Det kan även vara så att boken fungerar mer som en symbolisk gåva, där in-
nehållet är av liten betydelse. (Hellström, 2007) “Det är inte alltid lätt att skapa omslag som 
tilltalar både den som håller i plånboken och den som ska hålla i boken.” (Hellström, 2007, s.41) 
Något Anna Winberg liknar vid ungdomsböcker som tilltalar de tänkta läsarna såväl som 
deras föräldrar. Som formgivare av ett bokomslag gäller det att kunna läsa och tolka en 
text, och inte bara att dominera hanteringen av form och färglära. Vid framtagandet av 
ett skivomslag är det en självklarhet att formgivaren känner till artisten och vilka känslor 
dennes musik framkallar hos lyssnaren. Något som inte är lika självklart när det kommer till 
att paketera ett författarskap. (Winberg, 2010)

6 Citatet återfinns i första stycket under ingressen.
7 Citatet återfinns i ingressen.
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Hellström tar upp två begrepp gällande ett omslags funktion. Han menar på att ett omslag 
har både en inomfiktiv funktion, vilket betyder att omslaget ger en antydan till innehål-
let, och en metafiktiv funktion, vilket betyder att omslaget vänder sig till den potentielle 
läsaren. Han menar även på att ett omslag ska förmedla vilken genre en bok tillhör. Boken 
måste med andra ord nå rätt läsare genom att kommunicera ett enhetligt budskap. (Hell-
ström, 2007)

Ett bokomslag blir ofta mer långlivat, och liknar mer konst, när förlag och formgivare job-
bar tillsammans. Författare involveras sällan i utformningen av ett omslag, men det finns 
självklart undantag. På 1920- och 1930-talet använda sig förlagen ofta av konstnärer vid 
framtagningen av bokomslag, men efter 1945 var det de grafiska formgivarna som tog över 
och blev konstnärerna. De fick ett ansvar att översätta allmänt vedertagna symboler till 
något utöver den vanliga standarden. (Dycklhoff, 2001)

Winberg nämner fem råd till hur ett säljande bokomslag tas fram.
1.  Det går inte att åstadkomma mirakel utan att lägga ner tid och möda. Att läsa 

boken är därför det bästa sättet att nå ett framstående omslag.
2.  Nästa steg är att känna efter vad boken framkallat för känslor och hur den kan 

komma att påverka andra personer som ska läsa den. Notera att det är viktigt att ha 
samma målgrupp i åtanke som förlaget.

3.  “Bokbranschen behöver inte fler trötta bildbyråbildsomslag” (Winberg, 2010)8, därför 
är det viktigt att ta ut svängarna och våga arbeta utanför ramarna. Att ta uppdraget 
på allvar och gärna lägga ner lite extra tid på det lönar sig.

4. Det är viktigt att ta med alla faktorer i sin beräkning. Småsaker som isbn-nummer, 
prisgruppsruta och citat, med flera, är egentligen inte småsaker utan kräver efter-
tanke i sin placering och exempelvis teckengrad.

5. Det finns inget utrymme för förhastade beslut, därför är det viktigt att kritisk gran-
ska omslaget och fråga sig om det fungerar. Att börja om kan ibland vara den bästa 
lösningen.

(Winberg, 2010)8

8 Citatet återfinns under underrubriken: 5 tips till ett säljande omslag.
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3 Metod 

3.1 Bakomliggande teori

Den teori jämförs mot hur bokformgivare arbetar rent praktiskt och som även ligger som 
kunskapsgrund inom området för undersökarna är dels insamlad från den kurslitteratur 
som studenterna på utbildningen Grafisk Design och Kommunikation tilldelats och dels 
från böcker av olika betydelsefulla personer inom området, såsom Jan Tschichold, Rob-
ert Bringhurst, Arne Heine, Marcus Gärde och Bo Berndal. Förutom det har teori även 
inhämtats från tidigare master- och doktorsavhandlingar som behandlar ämnen som är 
relevanta för arbetet. 

Som grund för hur själva metoden utformats ligger till största del Alan Brymans Sam-
hällsvetenskapliga metoder, en bok som ger en grundlig bild av hur och varför olika typer 
av undersökningar ska väljas, användas och tolkas. Den har kompletterats av Kvantitet och 
kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, även den skriven av Bryman, samt Designing quali-
tative research av Catherine Marshall och Gretchen Rossman.

3.2 Val av metod

Detta arbete är av induktiv art, det finns ingen egentlig hypotes utan målet har varit att 
undersöka hur dagens bokformgivare förhåller sig till de regler och teorier som arbetet brör, 
samt hur de rent praktiskt förhåller sig till bokformgivning. Eftersom detta arbete fokuserar 
på just formgivarnas tankar, snarare än att testa några speficika teorier eller hypoteser, läm-
par sig en kvalitativ forskningsstrategi bäst (Bryman, 1997). I kvalitativa strategier är det 
just undersökningspersonerna som ligger i fokus. Det brukar sägas att målet är ”att se eller 
uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspe-
ktiv” (Bryman, 1997, s. 77), vilket är speciellt användbart i detta arbete där formgivarnas 
egna tankar och funderingar är viktigast.

Kvalitativa metoder har oftast en tonvikt på processer, där en process är ”en sekvens av in-
dividuella och kollektiva händelser, handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid 
i en viss kontext” (Bryman 2002, s. 266). Något som lämpar sig bra vid en granskning av 
huruvida olika tankar kring typografi och bokformgivning förändrats eller utvecklats.
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3.3 Insamling av data

För att samla in data från undersökningspersonerna har metoden kvalitativa intervjuer valts. 
Dessa ger en stor möjlighet att verkligen gå in på djupet i olika frågor, jämfört med t.ex. en-
käter. Den ostrukturerade formen tillåter den intervjuade att ta upp saker som är viktiga för 
henne, istället för att bara fokusera på de frågor som forskaren tycker är intressanta. I den 
formen kan det även dyka upp nya frågeställningar och ämnen som kan vara av intresse för 
undersökningen som forskaren kanske inte har tänkt på alls. Vissa av dessa frågor kan även 
utgöra grunden för fortsatta undersökningar, där de till exempel kan fungera som hypoteser 
för kvantitativa undersökningar (Bryman, 1997).

För att enklare kunna jämföra de olika intervjupersonernas tankar med varandra och med 
teorin ska semi-strukturerade intervjuer användas (Bryman, 2002). Genom att ha ett antal 
förutbestämda och förhållandevis öppna ämnen som diskuteras med alla intervjupersoner 
kombineras jämförelseaspekten som finns i enkäter med den öppna, dynamiska och framför 
allt undersökningspersonscentrerade dialogen som finns i ostrukturerade intervjuer.

I semi-strukturerade intervjuer används en intervjuguide, där de olika specifika teman som 
ska diskuteras finns uppskrivna, behövs inte nödvändigtvis ordningen som frågorna står i 
följas och det finns stort utrymme för följdfrågor, utsvävningar och sidospår som intervju-
personen kan finna intressanta att ta upp. Frågorna bör vara formulerade så att de inte är för 
specifika, då det kan hindra de alternativa synsätt som kan dyka upp från intervjupersonens 
håll och även innehålla förutfattade meningar från intervjuarens håll. (Bryman, 2002)

För det här arbetet har en intervjuguide tagits fram som innehåller de olika teman som är 
intressanta för arbetet, såsom typografi, bokomslag, illustrationer, bokformgivningsproces-
sen etc. Till varje tema finns vissa underteman (exempelvis kring brödtextens utformning 
under typografi) som kan vara av vikt att ta upp, men huruvida alla tas upp eller inte har till 
stor del varit upp till intervjupersonen och hur den styrt intervjun och vilka delar den tycks 
vara mest intresserad av.

Alla intervjuer har spelats in (något intervjudeltagarna själva fått godkänna) för att dels 
underlätta vid tolkningen och tillåta att intervjuarna är fullt fokuserade på själva intervjun. 
Men även för att säkerställa att inga speciella fraser, uttryck eller tonfall som den intervjuade 
använder går förlorade. Inspelningarna och transkriberingarna ökar även undersökningens 
trovärdighet då en tredje part kan granska dessa om tillåtelse ges. (Bryman, 2002)
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Även andra delar av intervjun, som miljön den genomfördes i, intervjupersonens ålder och 
bakgrundsinformation, hur själva intervjun gick, om den intervjuade verkade nervös eller 
irriterad och så vidare antecknades, då en hel del “gömd” information kan finnas där (Bry-
man, 2002).

3.3.1 Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjer som förknippas med utförandet av en intervju och hanteringen av em-
pirin syftar till att sätta upp regler och normer mellan forskaren och intervjudeltagaren. 
Dessa används för att underlätta vid de tillfällen då konflikter uppstår mellan de tidigare 
nämna personerna, alternativt se till att inga konflikter uppstår. (Vetenskapsrådet, antaget 
1990) I detta arbete har följande riktlinjer presenteras för samtliga intervjudeltagare innan 
den faktiska intervjun påbörjats:

– Medverkan i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas.
– Skulle du vilja vara anonym eller har andra önskemål för hur dina svar ska behandlas, 

meddela oss om det så löser vi det.
– Resultatet av dessa intervjuer kommer att användas enbart för vårt examensarbete och 

kommer alltså inte på något sätt skickas till tredje person eller användas i kommersiellt 
eller icke-vetenskapliga syften.

I enlighet med riktlinjerna presenterades även syftet med arbetet och vilken betydelse in-
tervjupersonernas deltagande hade för arbetet. Då intervjudeltagarna lovats att hållas anon-
yma i arbetets presentation kommer dessa att tilldelas pseudonymer9. 

3.4 Urval

De personer som medverkar i intervjuerna är utvalda på grund av deras yrke och kompe-
tens inom området, det vill säga baserat på ett ickesannorlikhetsurval (alla medlemmar i 
en population har inte samma möjlighet att bli utvalda för medverkande i studien) (Bry-
man, 2002). Marshall och Rossman kallar detta för ”elitintervjuer”, där de definierar elit 
som  “individer som anses vara inflytelserika, framträdande, och/eller välinformerade personer i 
en organisation eller samfund; de blir utvalda till intervjuer på grund av sin expertis i områden 
som är relevanta för forskningen” (1999, s. 113). Deras stora kunnande inom området och det 
faktum att de faktiskt arbetar med dessa frågor dagligen gör att de bör ha möjligheten att 
tillföra mycket och intressant information för undersökningen.

9 pseudonym – fingerat namn, på exempelvis författare (Svenska Akademiens ordlista)
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För att hitta lämpliga intervjudeltagare användes Svensk Bokkonsts lista över utvalda for-
mgivare som blivit premierade under 2009 och 2010. Samtliga formgivare kontaktades, där 
kontaktuppgifter gick att hitta. De utvalda intervjudeltagarna valdes därefter ut i mån av 
engagemang och möjlighet att medverka under den period intervjuerna genomfördes.

Pseudonymerna som kommer att användas för att kunna bibehålla intervjudeltagarnas ano-
nymitet kommer att se ut på följande vis:
(A)rne Har ingen formell utbildning.

Jobbade på annonsbyrå och siktade på att bli Art Director, 
vilken han sedan blev.
Jobbade på en annonsbyrå i Helsingborg i tre år.
Sökte sig vidare till en annan annonsbyrå som gjorde reklamrevolution på 
80-talet, jobbade där i tio-tolv år.
Jobbade sedan på en annonsbyrå i Stockholm som arbetade med form-
givning av böcker och reklam.
Jobbade som Art Director och blev sedan Creative Director.
Nu sysslar han med det han vill. Har gjort en del konstkataloger, böcker och 
årsredovisningar.

(B)ea Grafisk formgivare
Gick på Bergs två år.
Specialiserad inom två huvudområden – bokformgivning, mycket konst-
böcker och designböcker och grafiska profiler till företag. (De två går ganska 
bra ihop då de innehållsmässigt är helt olika. Bokformgivning ger oftast 
väldigt lite pengar och kräver väldigt mycket tid. Tillsammans ger de två en 
ganska bra helhet.)
Jobbade som assistent åt en bokformgivare i fyra år.
Gick Konstfack, magisteråren.
Haft eget sen 2001.

(C)issi Jobbar för det mesta med skönlitterära böcker och omdesign av tidningar.
Har examen i litteraturvetenskap och franska, från Stockholms Universitet.
Gick Beckmans, reklamlinjen.
Frilansade ganska många år innan hon började jobba som Art Director på 
Dagens Nyheter.
Gled in från bokformgivning mot tidningsdesign, och arbetade på en byrå 
för tidningsdesign.
Startade eget med en kollega.
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3.5 Nackdelar med kvalitativa metoder och hur de ska bemötas

Bland den vanligaste kritiken som riktas mot kvalitativa studier är att det är svårt att dra 
generella slutsatser från dem, att det är lätt att den data som samlas in tolkas subjektivt av 
forskarna, att undersökningarna är svåra att replikera och att det finns en bristande trans-
parens i undersökningarna. Det finns heller inte några fasta sätt (och kanske inte samma 
nödvändighet) att säkerställa reliabiliteten och validiteten på samma sätt som det finns för 
kvantitativa undersökningar. (Bryman, 2002)

Att denna undersökning genomförs av två personer minskar risken att den data som sam-
las in från intervjuerna tolkas allt för subjektivt, eller att resultatet styrs mot ett visst håll. 
Det gör också att intervjuarna vid intervjuerna kan hjälpas åt så att den information som 
kanske inte fångas på ljuduptagningarna inte missas, som till exempel intervjupersonens 
kroppspråk (Bryman, 2002). De två andra problemen med respondentvalidering som Bry-
man tar upp, att för nära relationer till forskaren hindrar kritik eller att man skulle ha en 
annan referensram än den intervjuade vilket hindrar denna att förstå arbetet (2002), är inte 
heller av stor risk för detta arbete. Intervjuerna som genomförs kommer knappast att ge den 
nära och personliga kontakt som t.ex. etnografiska studier innebär och den referensram som 
används i undersökningen kommer antagligen inte vara främmande för intervjupersonerna 
då det är inom deras egna specialitetsområde.

En nackdel med att intervjua så kallade “elites” kan vara att de ofta är väldigt upptagna 
människor, som dessutom kan vara svåra att få tag på (Marshal, Rossman 1999). Marshal 
och Rossman tar även upp att elites, på grund av sin kunskap, kan ha högre krav på väl 
ställda frågor och bakgrundskunskap från intervjuarens sida. I det här arbete har detta dock 
inte varit något problem då de utvalda intervjudeltagarna från den första kontakt som togs 
visade stort intresse. 

3.6 Metodavgränsningar

På grund av den metod som har valts, med semi-strukturerade intervjuer, har frågorna 
som har ställts till intervjupersonerna kommit att se lite olika ut, efter hur samtalet ut-
vecklats eller på grund av tankar som uppkommit mellan intervjutillfällena. Detta, samt 
några tekniska problem under första intervjun, har lett till att det i vissa fall inte finns 
dokumenterad empiri från alla intervjupersoner under varje område. Tid- och resursbrister 
är ett hinder för undersökningens storlek och djup. De intervjuer som genomförs hade till 
exempel kunnat kompletteras med deltagande observationer på bokförlag, men i och med 
uppgiftens utformning har detta inte varit möjligt. 
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3.7 Analys av materialet

Då det empiriska materialet samlats in med hjälp av semi-strukturerade kvalitativa in-
tervjuer är dess omfång mycket stort. För att kunna analysera intervjutexterna och utföra 
jämförelser mellan de olika intervjuerna har det insamlade materialet därför analyseras uti-
från en metod där fokusen ligger på meningen. Med detta menas att materialet organiserats 
med hjälp av meningskodning och meningskoncentrering (Kvale, Brinkmann, 2009). 

Analysen består av följande steg:

1. Intervjutexten läses igenom i sin helhet för att få en överblick av dess innehåll.
2. De olika textstyckena kortas ner för att få fram det relevanta i texten.
3. Textstyckena kategoriseras genom kodning, alltså de tilldelas nyckelord för att 

senare underlätta vid identifieringen av vad ett stycke handlar om.
4. Texten delas in i olika teman.

Efter att intervjutexterna genomgått ovanstående steg blev materialet mer hanterligt och 
kunde lättare ställas emot varandra i en jämförelse. Som nämns ovan är intervjun av semi-
strukturerad art vilket betyder att teman som tagits upp i intervjuerna fastställs innan in-
tervjuerna utförts, dock har ingen begränsning av ytterligare teman gjorts då en kvalitativ 
metod syftar till att lämna utrymme för ändringar allt eftersom intervjumaterialet samlas 
in. (Bryman, 2002)

Teman som togs fram innan intervjuernas utförande:
Formgivningsprocessen
Omslagets layout, illustration och typografi
Inlagans layout – typografi
Inlagans layout – illustrationer
Format och papper

Teman som de såg ut efter intervjuernas utförande:
Formgivningsprocessen
Omslag
Typografi
   Antikva VS Linjär

Illustrationer och text, samspelet
Format och papper (Material)
Teori VS Kunskap
    Ordet snyggt

Andra personer som påverkar
   Förståelse för andra yrken inom branschen  

  Målgrupp
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4 Empiri

4.1 Processen

A: Arne försöker att inte se det som formgivning, utan snarare som att han gör en strategisk 
lösning som han sedan gestaltar. När det gäller läsböcker så gäller det att noggrant ta del av 
manuset och den information som finns om boken för att få en uppfattning om boken, och 
även prata med författaren om denne fortfarande är vid liv. Därefter se hur han kan få fram 
en “kondenserad lockelse som både är estetisk och tar för sig” i dagens utbud av böcker.

När det gäller konstböcker och kataloger, för exempelvis utställningar på museum, så tittar 
han på hur han ska kunna presentera denna så att folk ska vilja köpa den, läsa den eller ha 
den framme, samtidigt som den ger rättvisa åt presentationen. Det viktiga är att den inte 
konkurrerar med utställningen utan snarare kompletterar den. Genom att analysera och 
titta på det han ska presentera och kommunicera kommer han på en lösning, han börjar 
aldrig i formgivningsändan utan den kommer ganska självklart efter detta.

Han beskriver hur han gick tillväga med arbetet för att formge en prisbelönt bok om en 
författarinna vars pjäs skulle sättas upp på Judiska teatern. Boken skulle innehålla mate-
rial skrivet av andra om författarinnans politiska sida. Det började med att Arne och hans 
formgivarpartner fick en stor lunta material, varav Arne läste så mycket av det han orkade 
(som dyslektiker läser han sakta). Därefter reste de båda ner till Paris, där författarinnans 
lägenhet fanns bevarad sedan hennes död för tolv år sedan. Där fick de titta på lägenheten 
och känna in den och de hittade även två flyttkartonger där hon hade samlat alla fotografier 
på sig själv som tagits. De kände att de verkligen måste utnyttja detta material, så efter att 
ha kommunicerat med hennes son och fått dennes tillåtelse att använda bilderna bestämde 
de sig för att tillsammans med programboken göra en fotobok med de bilder de hittat. Så 
de scannade in 6-700 av fotografierna och satte därefter igång med att göra böckerna. Båda 
gjordes på två-tre veckor. Den ena boken, den som teatern beställt, med manus och artiklar 
om författarinnan formgavs nästan redaktionellt. Omslaget gjordes av författarinnans pass 
och en kompassformad logotyp, med författarinnans alla inriktningar och hennes initialer. 
På insidan av bokens kappa trycktes hela pjäsens originalmanus, i liten text och ganska 
gömd. “Det är väldigt få som märker det, det måste man vara nördig [för att märka], som ni 
kommer bli och som jag redan är.” De olika artiklarna fick olika formgivning, men hängde 
ändå ihop. Förhoppningen med formgivningen var att boken skulle leva vidare, även efter 
att teatern slutat spela pjäsen.
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Fotoboken gjordes på ungefär en dag. Alla bilder lades ut i okronologisk ordning, “ungefär 
som minnen är, de kommer och går”, på över 250 sidor, och omslaget var detsamma som i den 
andra boken. Därefter lade de ett gummiband runt båda böckerna och sen var de färdiga. 
Genom att skriva ut den dubbelsidigt i en Cannonmaskin och binda den kunde de enkelt se 
hur den färdiga boken skulle kännas. “Det var väldigt enkelt. Så gick det till och så borde det gå 
till när man gör böcker; att man kommer in i projektet, att man får lära sig mer om det, att man 
blir intresserad av någonting man inte trodde att man skulle bli intresserad av och sedan försöker 
man ge rättvisa åt innehållet. [...] Så man får tränga in i det, ta möjligheter och använda teknik 
och så mycket fiffigheter man kan för att kunna göra något så intressant som möjligt.”

B: Bea börjar oftast sin process med att gå igenom bakgrunden och materialet bakom bo-
ken. Hon befattar sig med det och ställer sig frågan: Vad ska den här boken handla om? Bea 
tycker att det är viktigt att föra en diskussion med konstnären om vad det finns för slags vi-
sion. Det behöver inte handla om specifika tankar kring hur de vill att boken ska se ut utan 
mer vilken känsla den ska ha. Exempelvis som med en bok hon jobbade med där känslan 
av akvarellpapprena som konstnären använde i sina verk på något vis skulle framhävas även 
i bokens uttryck.

Efter det forsätter hennes arbete i en parallell process, som är en ganska lång process, där 
hon måste tänka på den ekonomiska aspekten och samtidigt försöka materialisera på rätt 
sätt. I vissa fall kan det vara så att beställaren inte vet om det finns någon fast budget. Bea 
brukar fråga sig: Vad finns det för pengar och vad hon kan göra för dom? Ibland kan det 
då hända att hon måste kompromissa fram och tillbaka, exempelvis om det finns ett krav 
att boken ska vara liten då kan hon istället välja att göra ett coolt omslag. Hon säger att 
i jämförelse med andra grafiska arbeten är det mycket i bokproduktion som kretsar kring 
material och kostnader. Hon berättar om en gång då hon föll för ett tygprov som visade sig 
vara jättedyrt, men hon kunde inte hitta något billigare som kunde mäta sig. Hon fick då 
pusha igenom förslaget tills hon fick sin vilja igenom.

Beas arbete byggs upp från olika håll. De saker hon tycker är viktiga att bestämma i ett 
tidigt skede är format och vilken typ av pärm boken ska ha. En storlekskillnad kan utgöra 
en stor skillnad i priset, och hon måste därför ställa sig frågan: Vad är maxbredden som 
fungerar inom en rimlig kostnad? Här måste hon även väga in vilka proportioner bilderna 
som ska finnas med i boken har och någonstans landa i ett lämpligt spår.
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Bea berättar att det finns saker som är viktiga att bestämma då en ändring av detta beslut 
kan få enorma konsekvenser. Till exempel är det viktigt att bestämma om en hård eller mjuk 
pärm ska användas på boken. Marginaler påverkas av vilken typ av pärm och bindning en 
bok har. Om då kunden skulle få för sig att byta till mjukt omslag helt plötsligt så kan detta 
medföra att boken inte längre kan läsas på samma sätt. Det är även viktigt att bestämma 
formatet på inlagan. Hon berättar om ett projekt där hon anpassat formatet till konstnärens 
bilder, men så bestämde sig kunden att lägga till 5 mm på bredden. Något konstnären inte 
tyckte var så mycket men för Bea som byggt upp ett gridsystem utifrån det gamla formatet 
fick dessa millimetrar konsekvenser eftersom hon då fick då ändra alla gridsystem.

Ett senare skede i Beas process har med bildbehandling att göra. Något som påverkar val 
av papper: Ska det vara bestruket eller obestruket? Hon har själv stött på böcker där bildre-
pron gjorts för obestruket papper men tryckts på bestruket papper, vilket gjort att de blivit 
alldeles för grova.

Bea påpekar att det finns oändligt många saker som kan gå fel när en bok tas fram. Hon 
berättar att hon haft någon form av strul med de flesta böcker hon varit delaktig i. Hon 
visar ett exempel där de präglat texten på omslaget av en bok 2 mm fel vilket medförde 
att texten blev skev. Då skickade de någon från tryckeriet som fick mäta och bedöma att 
felet på omslagen var illa nog för att behöva göras om. De fick då skära loss hela inlagan ur 
boken och göra nya pärmar. Bea visar upp en annan bok där tanken var att den skulle ha 
röda kapitälband10, men att banden på de flesta böckerna var 2 mm för korta. Hon fick då 
rycka loss alla band och istället sätta dit röda bokmärkesband. Bea berättar att i de flesta fall 
brukar inte fel föra med sig något positivt men i detta fallet visade sig bokmärkesbanden 
vara väldigt effektfulla.

C: Cissi börjar alltid med att antingen läsa boken eller läsa om boken, ibland både och 
beroende på vad det finns för material. En boks omslag brukar tas fram ganska långt i 
förväg, detta för att förlagen ska kunna marknadsföra boken innan den kommer ut. Vid 

10 Kapitälband –  är ett färgat dekorband av textil som fästs på bokryggens övre och undre del (Natio-
nalencyklopedin)
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detta stadiet kan det vara så att det inte finns något material om boken är nyskriven, då får 
hon använda sig av någon sammanfattning hon får av förlaget. Cissi jobbar med många 
klassikerserier i pocket och då rör det sig ofta om böcker hon känner till sedan tidigare.

Hon beskriver nästa steg i processen som att den börjar med att det dyker upp en bild i 
huvudet, någon slags känsla. Det kan vara en speciell färg eller bild. Då hon ofta illustrerar 
händer det att hon gör egna bilder. När man jobbar med att formge konstböcker har form-
givaren oftast allt material, men när Cissi jobbar med skönlitteratur får hon skapa sitt eget 
material.

Cissis formgivningsrocess börjar alltid med att ta fram ett omslag. I de fall hon även for-
mger inlagan brukar hon hämta typografiska element från omslaget. I vissa fall händer det 
att hon endast formger omslaget, exempelvis då det handlar om pocketböcker. Då brukar 
förlagen använda sig av en tidigare utgåva och scanna in denna. I de fall Cissi jobbar med 
inlagan är det främst klassisk boktypografi som är läsvänlig som ligger i fokus.

De finns några steg Cissi brukar gå igenom i sin formgivning. Hon börjar alltid med att 
skära ut bokens format på ett papper så att hon tydligt kan se bokens format, och därefter 
kunna bestämma vilken satsyta hon ska använda och vad hon ska ha för marginaler runt. 
Hon menar på att man måste ha den i handen och se den för att kunna se hur mycket 
utrymme som behövs runt om. Efter det börjar hon jobba med typografin.

4.2 Omslag

A: “... det är viktigt hur man går in i boken och hur man går ut ur den, däremellan klarar man 
sig ganska bra.”

B: Bea tycker att en boks omslag ska väcka nyfikenhet. Det är det första mottagaren ser och 
väcker den inte nyfikenhet kanske boken missas även om den skulle ha intresserat mot-
tagaren om denna bara öppnat den. Hon vet av egen erfarenhet att vid de tillfällen hon inte 
letar efter någon speciell bok så går hon på omslaget, det är den som scannas av.

Hon anser också att den även ska representera insidan på ett bra sätt. Den får inte vara helt 
olik insidan utan det måste finnas ett samband. Med detta menar hon inte att det måste 
finnas en bild på omslaget från det som finns i, utan tycker snarare att det är roligare att 
jobba med något som får sin egen funktion och uttryck.
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Bea visar upp en bok som är en så kallad förlagsbok. Den har en bild på framsidan och är 
en något mer kommersiell bok. Hon berättar att förlagsböcker har mycket mer krav på sig 
att vara kommersiella. Personligen anser hon att det är mer intressant då hon får jobba med 
mer icke-kommersiella böcker. Hon brukar alltid hitta något kul i det hon gör men föredrar 
när hon själv får tolka innehållet. Bea visar en bok där omslagets färg fått sin inspiration av 
ett glansigt tyg som konstnären använt sig av i sin utställning. Bea menar på att man som 
grafisk formgivare inte är en konstnär. En grafisk designer gör inte egna saker utan gör 
snarare saker för någon annan. Viktigt här är att formgivaren hittar sin egna röst i det den 
gör. Hon finner det intressant att hitta balansen mellan något konstnären kan känna ‘Det 
här är min bok’ över och samtidigt vara något hon själv kan känna är hennes.

En annan aspekt som är viktig att tänka på när ett omslag tas fram är hur känsligt omslaget 
är. Hon menar på att vissa böcker är jättefina när dom är nya men att de lätt blir förstörda 
så fort de legat i en väska eller liknande. Ett exempel är omslag av kartong som är jättekän-
sligt för sol och lätt får solkanter, något som kan vara kul men som formgivaren måste vara 
medveten om. Hon nämner andra exempel, som att de böcker som har tyg på omslaget är 
ganska känsliga i kanterna och att böcker med öppen kartong lätt öppnar sig i hörnen. Det 
är något som måste beaktas när böcker ligger i en bokhandel och folk bläddrar i dem.

C: Cissi anser att det viktiga med bokens omslag är att den ska spegla bokens själ. Den ska 
återspegla en korrekt bild av vad boken faktiskt handlar om och vad den innehåller. Hon 
menar på att det måste framgå en känsla av vad det är för typ av genre. Den kan exempelvis 
inte se ut som en deckare om det är en skönlitterär roman. Det Cissi tycker kan vara svårt 
med formgivningen av omslaget är att hon hämtar omslaget inifrån sig själv. Efter att hon 
läst en bok får hon någon slags uppfattning om en bild eller en färg, för att börja i någon 
ände. Hon känner att det skiljer sig en del från annan typ av formgivning, exempelvis tid-
ningar som har en lite mer vetenskaplig uppbyggnad; kanske att det ska vara en stor bild 
och så vidare, det finns fler element att jobba med. Medan hon lägger in mer av sig själv i 
en bok. Därför kan det ibland vara svårt om det är en bok hon inte riktigt kommer överens 
med. Det kan bli många vändor innan det verkligen blir någonting bra.

Cissi pratar om att boken måste vara säljande, precis som tidningar, men att det med en bok 
inte ska synas på samma sätt. Böcker ska vara säljande på ett mer indirekt sätt. Ett bokoms-
lag är mer konstnärligt.
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En annan aspekt Cissi tar upp är att en bok ska hålla en hel livstid och gärna lite längre, i 
alla fall om man köper den inbunden. Det är förhoppningsvis något läsaren har resten av 
livet, vilket gör att hon känner visst ansvar för att den också ska bli bra. Det ska vara kvalité 
i alltifrån papper till bindning.

4.3 Typografi

A: Arne berättar att både han och hans formgivarpartner är extremt petiga när det gäller 
typografi, men att han däremot inte jobbar med särskilt många teckensnitt. “...kanske fem? 
Bodoni, Garamond, snedställd Sabon och Futura, det klarar man sig ganska långt på.” Han anser 
att det är lättare att lösa problem inom typfamiljer som han känner sig bekväm och trivs 
med. Han menar att det är bättre att försöka uppfinna dem på nytt istället för att försöka 
använda sig av nya teckensnitt “som man inte är kompis med”.

De jobbar mycket med kerning och spacening och ser till att om exempelvis graderna skiljs 
åt ska skillnaden vara så stor att det inte ser ut som att det bara är ett misstag. Läsaren ska 
inte tänka på typografin när den läser en bok, utan ska bara vilja läsa den, såvida formgi-
varen inte använder typografin som ett dekorationselement, “då finns det inget vackrare än 
en Didot eller Garamond i snygga versaler. Det är så vackert att det inte går att göra vackrare.”

Han tar också upp problemet med att typografin och formgivningen inte har samma höga 
status, speciellt inte i tidskrifts- och tidningsdesign, men även i exempelvis pocketböcker, 
som den hade förr (t.ex. på Penguin Books och Harpeers Bazaar). Mycket görs väldigt 
hastigt. När det kommer till pocketböcker körs allting bara in i ett system i ett annat land 
där böckerna trycks och mycket av tidningsformgivningen görs av journalister utan formell 
utbildning. Arne anser dock att det börjar öppnas upp för att typografi och formgivning ska 
stiga i hierarkin igen, i och med att mediaföretag måste försöka möta konkurrensen med att 
så mycket finns gratis på nätet i dagsläget.

B: Det första Bea tar upp gällande typografi är läsbarhet, något hon tycker är en självklarthet 
även fast den inte alltid är det. Hon vet själv hur det är att öppna en bok och den första 
reaktionen är “Oooh, så att man känner att man inte orkar”. Det kan ofta vara lite av en kon-
flikt mellan formgivaren och författaren; hur mycket plats typografin egentligen får ta. Hon 
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pratar om något som heter tyst typografi11, typografi som inte uppfattas eller beaktas, och 
det är då den är som bäst. Hon menar ändå på att det måste finnas någon sorts balans för 
den måste även se intressant ut och locka läsaren till att vilja läsa. Samtidigt får den inte 
vara så knasig att den blir mer en dekoration, så att läsaren inte orkar. Det tycker hon även 
är respektlöst mot den som har skrivit.

Olika delar har olika funktion, menar Bea. En text ska vara tydligt uppdelad så att det klart 
framgår vad som är ingress. Sen kan formgivaren jobba med rubrikerna, de får gärna ta lite 
plats. Kanske ge en bildkänsla, sådant tycker hon fungerar på rubriker. Hon visar en bok där 
typsnittet påminner om en lusekofta, något hon tycker fungerar i de kortare bildtexterna 
och rubrikerna. Men påpekar även att inte hela boken ska vara på det sättet.
Bea berättar att hon kommit på sig själv med att ofta använda samma typsnitt. Hon känner 
att det kanske kan anses lite fegt men samtidigt kul, att kunna experimentera sig fram och 
se vilka olika uttryck man kan få med ett typsnitt. Dessutom lär man känna dem och förstår 
i vilka storlekar de fungerar och så vidare. Egentligen tycker hon att man som formgivare 
skulle kunna använda en två-tre typsnitt och göra en massa med bara dem. Bea tar upp typ-
snittet Helvetica, som är både älskat och hatat. Hon berätter att i filmen om Helvetica säger 
Stefan Sagmeister att: att använda sig av samma typsnitt är som att alltid ha samma kläder. 
Vilket hon uttrycker också känns sant och att formgivare kanske borde testa lite olika. Hon 
påpekar att det för henne går i perioder. Hon har haft en period med Gotham Rounded och 
känner att hon utforskat det så långt det går och att det nog får räcka nu.

Bea tar upp en aspekt hon tycker är väsentlig i bokformgivning och det är att en bok ska 
hålla länge. Hon menar att den ska uppfattas som fin även om tio år och det kan därför vara 
en poäng med att inte jobba i för trendiga typsnitt. Det kan då bli så att boken känns gam-
mal redan när den kommer ut. Trendiga typsnitt kan användas mer i magasin, något som är 
lite snabbare. Hon berättar att med böcker måste formgivaren tänkta mer långsiktigt och då 
blir det att hon håller sig till de mer klassiska typsnitten. Själv jobbar hon gärna med Sabon, 
som hon tycker är ett fint boktypsnitt. Den använder hon ganska ofta, men det får olika 
uttryck beroende på hur hon jobbar, t.ex. centrerat eller också vilka olika rubriktypsnitt man 
kombinerar den med. Bea visar en bok där hon använt Sabon även i rubrikerna, något hon 
inte brukar göra men i det här fallet var det viktigt för konstnären då hon inte kände sig 
bekväm i att se sitt namn i linjärer.

11 Tyst typografi – synonym till det arbetet refererar till som osynlig typografi
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C: Efter omslaget börjar Cissi arbeta med typografin. Hon säger att de flesta formgivarna 
har några favoriter de brukar jobba med, som de vet fungerar och som känns lätta att an-
vända. Det måste vara typsnitt som fungerar beroende på vad man jobbar med för litteratur, 
och dessutom ha många olika tecken. Cissi håller på med en turkisk bok och då måste hon 
ha tillgång till alla turkiska bokstäver till bland annat namn, och det är något hon måste 
väga in i sitt val av typsnitt.

Cissi känner att hon jobbar väldigt klassiskt med inlagan. Vikten lägger hon i att det ska 
vara lätt att läsa, och en formgivare ska därför inte utmärka sig just här. Omslaget däremot 
lämnar utrymme för att ta ut svängarna, och där kan man därför utmärka sig mer. Inlagans 
typografi är till för att tjäna ett syfte, det är mer av ett hantverk anser Cissi.

Cissi känner att hon i grund och botten ska tycka att ett typsnitt är snyggt. För när hon 
sitter och jobbar med det ska hon känna att hon trivs med det. Cissi kan inte inte precisera 
exakt vad det är som gör att hon trivs med ett typsnitt, och det är dessutom sådant som kan 
komma att ändras. Hon menar på att efter tio år jobbar hon inte med samma typsnitt som i 
början. Hon jobbar med ganska klassiska typsnitt när det kommer till bokformgivning. Det 
skiljer sig något från de typsnitt hon jobbar med i tidningsdesign. Då läsaren håller en bok 
ganska nära behövs bland annat mindre ljusrum i bokstäverna, så som exempelvis i a och o. 
Det beror även en del på att trycket i böcker normalt sett är bättra i böcker än åtminstone 
dagstidningar.

4.3.1 Antikva VS Linjär

A:

B: Bea skulle aldrig sätta en linjär i en brödtext. Hon menar på att antikvan är utarbetad och 
genomtänkt och att det finns en poäng med att bokstäverna ser ut som de gör. Hon tycker 
helt enkelt att det känns skönare att läsa. Däremot har hon inga problem med att använda 
det i kortare texter, där tycker hon det fungerar och att det dessutom ger ett annat uttryck. 
Hon visar upp en bok där hon använt sig av en linjär i texten. Anledningen till varför hon 
valt att jobba så är att hon tyckte att det passade bättre till rubriktypsnitten. Hon ville ha 
något enklare och renare som inte hade seriffer. Dessutom handlade det om väldigt korta 
kapiteltexter.
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Bea förklarar att hon tycker det är viktigt att tänka efter varför hon gör saker. Hon känner 
att det är viktigt att känna till reglerna, men att man som formgivare sen också kan bryta 
dessa men måste då veta om det. Hon menar att det är viktigt att vara medveten om sina 
val, vad de betyder och vad de inte betyder. Det är när en formgivare börjar direkt och inte 
vet om reglerna som det blir dåligt.

C: “Det är alltid en antikva i brödtext. Det är inte förhandlingsbart.”, menar Cissi. Självklart 
beror det på vad det är för slags bok eller om det rör sig om någon slags faktatext, då kan 
man gärna använda sig av en linjär. Men Cissi menar att en linjär inte är anpassat för 
långläsning, men att de däremot passar i rubriker, bildtexter, faktatexter eller kortare texter.

4.4 Illustrationer och text, samspelet

A: Texten är alltid viktigast i en textbok, illustrationer ska finnas där för att stötta texten 
och locka läsaren. 

B: Bea tycker det är viktigt att tänka att det är något slags element som ska hänga ihop, 
oavset om det är text, bilder, bildtext eller rubrik. Ibland är det nästan lättare att bara kisa 
lite så att konturerna försvinner, då infinner sig en känsla av vad som ser bra ut ihop. Hon 
nämner att hon oftast tycker att det är finare att ha texten för sig, speciellt när det rör sig om 
en liten mängd text. Hon ogillar när bilder ligger inlagda i texten, och tycker att det oftast 
blir finare när de får ligga i egna block. Bea berättar att det ofta kan bli fel när det väl kom-
mer till korren om det exempelvis ligger bilder i en lång brödtext. Rader kanske försvinner 
eller tillkommer och då blir det väldigt svårhanterligt.

Det finns gånger då det skulle kunna fungera att ha bilderna inlagda i texten, t.ex. om det 
bara är text och ingenting händer. Men hon tycker att det oftast känns skönare att läsa när 
det är mer sammanhängade, något som även hjälper en att hitta till nästa sida. Men det 
gäller att hitta en balans, hon menar att läsaren ändå ska orka läsa. Hon visar upp ett exem-
pel på en bok som har bilder och text kombinerat på varje sida. Hon menar på att om det 
plötsligt skulle dyka upp en sida med endast text skulle det direkt kännas jobbigt.
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C: Gällande de grafiska elementen anser Cissi att hela poängen är att de ska sticka ut, att de 
ska synas. Ögat ska dras dit, de finns där för att tillföra något. De ska inte vara så oansenliga 
att ingen ens lägger märke till dem. Hon menar att formgivaren gärna får ta i lite, med färg 
om denna använder det eller annars med form. Kontraster är viktiga här. Antingen kan  
mycket svärta användas eller att det blir ganska fett och stort.

4.5 Format och papper (material)

A: När det gäller formatet tycker Arne att det gäller att inte välja ett alltför högsmalt eller 
brett format, när det gäller fotoböcker gillar han oftast inte liggande format. För läsböcker 
kan han titta på de böcker som är behagliga att hålla i handen. Marginalen bör göras så att 
det inte är för tight mot mitten, som på många pocketböcker, och att det faller ut vackert. 
Det är oftast bättre att söka inspiration på exempelvis antikvariat, äldre böcker är bättre 
formgivna och har ofta bättre förhållningssätt till t.ex. gyllene snittet. Arne brukar försöka 
hålla sig till det amerikanska A4-formatet, det är lite lägre än det europeiska och inte lika 
“stolpigt”.

Både vad gäller papper och bokbinderi tar Arne upp vikten av att engagera sig. Att åka ut 
till tryckerier, pappersförsäljare och bokbinderier och prata med dem, fråga varför de inte 
kan göra vissa saker eller om det finns någon annanstans det går att lösa. Om man som 
formgivare engagerar sig på det sättet blir de andra ofta intresserade och engagerade, då blir 
även arbetet roligare. Det är viktigt att lära sig att leka med kunden, leka med tryckeriet, 
leka med författaren, manövrera sig fram utan att tappa sin idé och sin passion istället för 
att bli frustrerad av begränsningarna.

B: Bea känner att när det kommer till bokformgivning är det väldigt mycket kring just ma-
terial och kostnader. Mer än i andra typer av grafiska arbeten. Saker blir mindre och mindre 
taktila. Därför känner hon att det är kul med bokdesign för det är ett område som kommer 
att finnas kvar. Saker som är mer slit och släng blir digitaliserade, något hon anser är bra för 
då kan fokus läggas på sådana saker som ska bestå. Då blir material jätteviktigt och med det 
självklart pappret.

När Bea ska ta fram ett format börjar hon oftast med att fråga om beställaren har någon 
ungefärlig idé. Om den exempelvis ska vara stor eller liten. Hon berättar att det oftast börjar 
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lite allmänt, och att de första förslagen kanske inte följs i slutändan på grund av att en an-
ledning till att det inte borde vara så hittats. Hon visar ett exempel på en utställningskatalog 
hon gjort, där konsthallens kataloger normalt sätt brukade vara mindre. Men här fanns en 
poäng med att göra ett större format då det var videoproduktioner utställningen berörde. 
Formatet gav då utrymme för att bilderna skulle få kännas stora. Hon tyckte det kändes 
viktigt, och pappret likaså.

Bea berättar att om hon har ett A4 som maxformat att jobba med kanske hon gör så att hon 
gör den antingen lite smalare eller lite kortare. Hon tycker att A4-formatet i sig inte är så 
roligt. Vad som mer påverkar formatet är bilderna. Formatet måste även anpassas efter bild-
materialets förhållande. Bea påpekar att formen alltid kommunicerar något oavsett om man 
som formgivare vill det eller inte. Hon menar att till och med när formen inte är speciell så 
kommunicerar den just det; att den inte är speciell. Vad som än görs så kommunicerar det, 
frågan är vad det ska kommunicera. Hon visar skillanden på en mer kommersiell bok och 
på en konstbok och menar på att det syns att de inte tillhör samma kategori. Det går inte 
att ta bort det faktum att formatet kommunicerar, enligt Bea, men tyngden kan läggas på 
olika saker. Ibland kanske det är materialet, ibland en speciell form man reagerar på. Hon 
visar ett exempel där formatet var ett standard format och då fick hon istället hitta på något 
med typsnittet. Vid ett annat tillfälle var hon låst av en budget och hon fick då hitta något 
som föll inom ramarna.

Gällande papper så tycker Bea det är roligt när det känns att det är en speciell tanke bakom. 
Hon visar ett exempel på en bok där många reagerat på just pappret. Hon berättar att det är 
ett jättebilligt returoffset, 80 gr papper som absolut inte är gjort för den typen av bok. Men 
när det väl hamnat i bokform så känns det jättehäftigt. Hon menar på att det inte behöver 
vara det dyra eller exklusiva i sig utan bara känslan för vad det passar till. Det är även vik-
tigt att bestämma om det ska vara ett bestruket eller obestruket papper i boken, något som 
underlättar bildbearbetningsprocessen.

Bea menar på att det är självklart att det är roligt att jobba med ett projekt där det finns 
mycket pengar och det finns utrymme att göra en massa. Men att ha en liten budget är 
också roligt då det blir mer av en utmaning. Hon känner att begränsningar eller inte så 
måste man som formgivare hitta något som är speciellt. Det brukar ju gå, det är bara viktigt 
att man vet mycket om materialet och så vidare. Bea tycker därför att det är viktigt att titta 
på saker, spara och samla för att ha en förståelse för vad som finns. Kanske kan ett billigt 
papper gå att göra något coolt av det, och kartong behöver inte vara dåligt bara det används 
till rätt sak.
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C: Det  händer inte så ofta att Cissi får vara med och bestämma när det kommer till mate-
rial. På de stora förlagen är allt sådant oftast styrt. Där får hon ett format och sen sköter 
förlagen hela tryckprocessen. Cissi påpekar att formgivare däremot brukar kunna få vara 
med och påverka på de mindre förlagen.

När det gäller val av papper till en vanlig textbok är det viktigt att pappret inte är för vitt. 
Det för med sig att kontrasten mellan det svarta trycket och pappretsfärg blir för stort. Cissi 
tycker det är något som är jätteviktigt att tänka på, och det är något hon själv alltid försöker 
få till om det går. Oftast är det ju dock det billigaste som gäller då förlagen vill hålla nere på 
kostnaderna. Cissi tar även upp att vid arbete med bilder är valet av papper viktigt på grund 
av att trycket måste bli bra.

Mycket är en kostnadsfråga när man jobbar med förlag. Det är inte alltid Cissi får igenom 
sina idéer. Hon kan ha bra idéer men som det tyvärr inte finns utrymme att använda. Oftast 
används en vanlig inbunden variant med skyddsomslag, eller så kan ett danskt band som är 
en pärm som är invikt där man trycker direkt på pärmen användas. De olika varianterna ger 
olika signaler. Cissi jobbade en gång med en bok där hon använde sig av ett sammetsoms-
lag, något som är extremt kostsamt så det händer inte ofta att hon får göra det.  

4.6 Teori VS kunskap

A: Alla besitter olika grader av begåvning och talang, men det blir alltid bättre ju mer en 
formgivare jobbar med något. Då kan denna kompensera för sina begränsningar. “... dygnet 
har 24 timmar och veckan sju dagar, det är bara att använda allihop. För då blir det bättre.” 
Oavsett om man är idrottsman eller bokformgivare eller Mozart.

Teorier som Jan Tschicholds eller Paul Rands kan visserligen vara inspirerande, men Arne 
påpekar att det bästa är när han ser något han gillar, som han bara glider in i och blir ett 
med. Att titta på det och känna på det och fundera över vad det egentligen är som tilltalar 
en med den här tidningen eller boken och inspireras av det. Det är en bra regel, att ständigt 
låta sig bli inspirerad av saker och försöka förstå varför man blir det.

Arne tar också upp att han tror att han kanske har ett annat förhållningssätt till teorier eft-
ersom han inte kommer från bokformgivarvärlden utan från den mer kommersiella världen. 
Han och de personer som han har jobbat med och som har lärt upp honom har inte varit 
hänförda till just teorierna utan snarare användningen av dem.
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B: Bea känner inte att hon medvetet använder sig av någon speciell teori utan att det kanske 
snarare är något som finns undermedvetet. Saker hon brukar tänka på är bland annat att 
om hon jobbar med olika storlekar på typsnitt så ska det skilja sig så pass mycket att det 
finns en poäng med det. Hon jobbar även med kontraster på olika sätt, exempelvis då hon 
kombinerar olika typsnitt. Bea känner att hon själv inte brukar sitta och resonera varför hon 
tycker något är bra eller inte. Hon bara vet och så fortsätter hon sitt arbete. Hon påpekar att 
hon haft tur som fått jobba hos en väldigt duktig formgivare som även involverade henne 
starkt i alla delar av jobbet, “som det ska vara”. På stora reklambyråer kan det vara så att de 
sätter assistenten att scanna en mängd bilder som denna inte ens vet vad de ska vara till.

Bea anser att den mesta kunskapen kom när hon väl började arbeta. Hon kan känna att 
skolorna mest är för att ge en något slags mandat att söka jobb. Kunskaperna byggs på hela 
tiden när man jobbar, det tar aldrig slut. Hon känner att det kanske också är en av de vik-
tigaste sakerna och därför hon behåller intresset för det hela. Hon menar på att den dagen 
man känner att “nu kan jag det här” då har man gjort allt och då kan man lika gärna gå i 
pension.

C: För Cissi är det en form av yrkeskunnande då hon jobbat med bokformgivning gan-
ska länge. Hon menar på att man lär sig efter ett tag vad som fungerar och vad som inte 
fungerar. Hon har ingen direkt teori att luta sig mot utan det är snarare arbetslivserfarenhet. 
Hon beskriver det som trial and error. Nu i efterhand kan hon inte direkt påstå att hennes 
första jobb var stålande, det var inte alltid det blev helt lyckat. Från början kanske hon hade 
någon slags teori och ville väldigt mycket, men med åren har hon lärt sig vad som fungerar.

4.6.1 Ordet snyggt

A:

B: Bea berättar att hon måste känna att det hon jobbar med på något sätt är snyggt: “Man 
vill ju inte göra något som är fult”. Att sträva efter att uppnå något som bara är snyggt är dock 
inte bra. För om den är snygg men fel då är den inte bra. Det finns saker som är fula men på 
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något sätt ändå snygga. “...jag måste tycka det är kul för annars kan jag lika bra göra någonting 
annat … om jag måste göra något för att tjäna pengar då är det bättre att jobba extra på Konsum 
eller gå och städa hotellrum men inte börja jobba med sånt som är skit...”

C: Cissi kan inte arbeta med något som inte känns bra, något som hon inte tycker är snyggt 
eller ser bra ut, då känner hon att det är helt olidligt att jobba med det. Hon påpekar att 
det är en sådan sak som tränas upp med åren. Hon ser ganska snabbt om hon exempelvis 
behöver använda sig av en större kägel eller gå upp 0,2 punkter. “Man kastar en snabb blick 
och så ser man bara det, att det måste justeras. Jag vet inte vad det är, det bara syns.”

4.7 Andra personer som påverkar

A: När Arne arbetar med till exempel en konstnär brukar han akta sig för att blanda in 
denna för mycket “... för konstnären är en bra konstnär, men jag är en bättre formgivare. Jag 
kan ge konstnären bättre rättvisa än konstnären kan göra med sig själv.” När det gäller förfat-
tare är det samma sak, väldigt få författare är också bra kommunikatörer och grafiker, så han 
brukar passa sig för att blanda in dem för mycket. Däremot ser han till att han får en allians 
med sin kund, för att få ömsesidigt förtroende och för att slippa kämpa emot varandra.

En annan aspekt Arne tar upp är att “ju mer kunderna betalar, ju mindre lyssnar de på det jag 
kan”, något som brukar leda till disharmoni i kundrelationen. Jobbar han däremot ideellt får 
brukar han få en bättre relation till kunden. De brukar ofta lita mer på Arne och lyssna på 
vad han har att säga. Han förklarar att han kan lära sig av det och försöka använda sig av 
det på de mer kommersiella arbetena han gör.

B: I Beas formgivningsprocess har kunden en självklar plats att påverka resultatet, hon 
beskriver det som en dialog mellan henne och kunden. Ibland har hon jobbat med prak-
tikanter eller assistenter något hon funnit lärorikt. Det är inte alltid lätt att delegera och 
släppa saker.

Bea förklarar att det finns tusen anledningar till varför ett förslag inte går igenom. Det kan 
exempelvis bero på att personen hon arbetar med inte gillar det eller att det blir för dyrt. 
“Men vad som är bra med det är att idéer aldrig blir dåliga … då spar man dom till något annat.” 
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Det är därför viktigt att spara alla gamla saker, så som skisser, då det kan vara något som kan 
användas bättre någon annanstans.

C: Cissi berättar att när hon jobbar med de stora förlagen spelar marknadsavdelningen en 
viktig roll då mycket styrs av pengar. Det är ofta de ska vara med och tycka. Ibland kan hon 
få retur på saker på grund av att marknadsavdelningen tyckt något. Det kan exempelvis vara 
att det inte är säljbart av en eller annan anledning, eller att det ska vara mer kommersiellt, 
eller att de inte gillar vitt. De stora förlagen gör ofta stora centrala upphandlingar, och 
mycket påverkas av vad de tror de kommer sälja och mur mycket de känner att de kan kosta 
på. Är det exempelvis en bok de tror inte kommer sälja så mycket så är de ganska ovilliga 
att kosta på mer. Det kan bero på hur viktig boken är för dem. Själv har hon kontakt med 
redaktörerna och de kan tycka att något är jättebra men måste stämma av med produktion, 
och många gången slutar det tyvärr med att hon inte får igenom sina förslag. Det är mer på 
de mindre förlagen som formgivaren får vara med och tycka till, något som inte betyder att 
det är en självklarhet att den får genomslag för sina idéer.

Cissi tar upp balansen mellan de små förlagen och en formgivare. Då de små förlagen 
nästan inte betalar någonting får formgivaren göra i stort sätt vad den vill. Här finns tillfälle 
att ta ut svängarna, självklart i den mån det är ekonomiskt görligt att trycka boken. “Om 
man inte betalar kan man inte heller ställa krav.”

Cissi jobbar mest med döda författare, med klassiker, men som hon förstått det har levande 
författare ofta synpunkter på formgivningen.

4.7.1 Samspelet med andra yrken inom branschen

A: Som det tas upp i avsnittet om format och papper anser Arne att det är viktigt att form-
givaren engagerar de övriga personerna som ingår i processen, som bokbindare och tryckare. 
Får man som formgivare dem engagerade kan parterna tillsammans lösa de olika problem 
som uppstår och arbetet blir roligare.

B: Bea tar upp att hon anser det vara viktigt att ha koll på de olika yrkena inom branschen. 
Har man som formgivare koll är det lättare att veta vad man kan kräva och hur saker ska 
beställa på rätt sätt. Hon menar på att förståelsen för de andra yrkena kan göra att hon fak-
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tiskt kan kräva att en omslagstext ska vara rak. Ju mer hon vet om material ju mer kan hon 
kräva av de andra. Därav betyder det inte att hon måste vara specialist inom alla områden, 
det finns det andra som är. Hon måste exempelvis förstå hur ett redaktörsjobb fungerar om 
hon ska kunna samarbeta med en redaktör. Bea jobbar exempelvis väldigt sällan tekniskt 
med bilderna. Hon känner att det är bättre att jobba med någon som har den specialkun-
skapen så att hon kan koncentrera sig på det hon kan.

C:I de fall då Cissi jobbar med de stora förlagen är det främst med redaktörerna hon har 
kontakt. Hon berättar att de kan tycka att det hon gör är bra men att hon ofta i slutändan 
brukar få ge vika för marknadsavdelningarnas åsikter. Hos de mindre förlagen finns det 
större utrymme för Cissi att ta ut svängarna, då dessa oftast betalar mindre och därav inte 
har lika mycket att säga till om. 

4.7.2 Målgrupp

A:

B: Bea tar inte målgruppen i beaktning då hon formger. Då hon jobbar mycket med konst-
närer känner hon att om någon inte gillar konstnärens bilder kan inte heller hon få denna 
någon att göra det. Därför är det viktiga för Bea att hon gillar det hon gör och att kunden 
gillar det, då kommer det även att passa för dem som gillar exempelvis konstnären.

C: För Cissi är målgruppen en del av själva grundtänket, men det är även viktigt att inte 
glömma att kommunicera bokens själ på omslaget. Cissi menar att det är en själklarthet 
att  rikta sig till de potentiella mottagarna av boken. Gör formgivaren fel så är det och fel 
personer som köper boken, som inte heller kommer att uppskatta den. Det är därför viktigt 
att hitta rätt ton för den publik boken kommer ha. Hon berättar att det ofta är här åsikter 
skiljer sig från den uppfattning marknadsavdelningen har.
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5 Analys

5.1 Processen

Gemensamt för alla formgivare12 är att de gärna sätter sig in i det de ska formge. Det kan 
handla om att de som i Arnes exempel besöker huset där personen som boken ska handlar 
om bott och tar in element därifrån. Det kan även handla om att läsa eller läsa om de texter 
som ska formges. Därefter kan processen skilja sig åt, beroende på vad det är för typ av bok.

För Cissi, som mestadels arbetar med utgivning av klassiker, börjar processen med bokens 
omslag eftersom det är det som är det viktiga för just pocketböcker. Då hon läser dyker 
det ofta upp bilder eller färger som hon sedan använder i omslaget. När hon jobbar med 
inlagan, vilket hon inte gör så ofta, brukar hon hämta element från bokens omslag och utgå 
från dessa. För de konstböcker Arne formger brukar han satsa hårdast på att försöka hitta 
en lösning som kommunicerar utställningarna på bästa sätt, själva formgivningen kommer 
ganska naturligt i slutet av processen. För Bea fortsätter arbetet i en parallell process som 
berör både ekonomiska och materiella aspekter. För att kunna börja formgivningen är det 
viktigt för henne att fastställa saker som inlagans och bokens format så väl som vilken typ 
av pärm som ska användas.

Bringhurst pratar om vikten av att formgivaren sätter sig in i och förstår innebörden av 
texten som ska formges och det märks att studiens formgivare även de arbetar på detta sätt. 
Det går inte att ge en text en rättvis utformning utan att veta vad den handlar om, utan att 
förstå författarens (eller konstnärens) avsikt och vad de vill kommunicera.

Winberg tar även upp att vid framtagandet av ett bokomslag är det viktigt att sätta sig in i 
bokens innehåll och ta del av författaren. Hon liknar det vi formgivningen av ett skivomslag 
där det är viktigt att förstå vilka känslor musiken framkallar hos lyssnaren. I denna teori kan 
man se liknelser med hur exempelvis Cissi jobbar då hon tar fram ett omslag: efter att hon 
tagit till sig texten söker hon en känsla att utgå ifrån. I Winbergs fem råd till ett säljande 
omslag går det också att hitta likheter mellan hur formgivarna arbetar och Winbergs teori. 
Mycket handlar om att ta till sig texten och/eller ta sig tid att lära känna författaren eller 
konstnären.

12 Med alla formgivare menas de som intervjuats i detta arbetet
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5.2 Omslag

Att omslaget är det första en potentiell läsare ser och att det är det som ska locka till att 
plocka upp boken verkar vara det bokformgivarna anser vara viktigast. Något som även de 
flesta är eniga om i teoridelen. För att ta upp Dycklhoffs liknelse igen: om bokhandeln är en 
krigszon där förlagen strider med sina bataljoner av produkter är deras vapen bokomslagen.

Enligt intervjudeltagarna är det viktigt att omslaget och inlagan ska ha ett tydligt samband, 
de ska med andra ord kommunicera samma sak. Detta är något som även Hellström tar 
upp då han pratar om vikten av att en bok kommunicerar samma budskap för att kunna nå 
ut till rätt mottagare. 

5.3 Typografi

Samtliga intervjupersoner nämner att de mestadels jobbar med ett fåtal teckensnitt, som de 
har satt sig in i och verkligen lärt sig att använda, vilket stämmer väl med de rekommenda-
tioner Bringhurst ger och det som Bergström påstår, att de flesta formgivare har några få 
teckensnitt som de lär sig att använda.

Vad gäller synlig kontra osynlig typografi är de alla överens om att osynlig (eller tyst) ty-
pografi är det som gäller när det kommer till läsböcker eller längre texter. Då är det läsbar-
heten som är det viktiga, när en läsare plockar upp en bok ska denna inbjuda till läsning och 
själva läsandet ska vara angenämt och störningsfritt. De jobbar även oftast med klassiska 
teckensnitt, det motiveras (förutom läsbarhetsaspekten) med att böcker ska hålla mycket 
längre än exempelvis tidningar och att trycket är bättre för just böcker.

Det är intressant att se, även om formgivarna själva inte tar upp det, att det är några av 
de äldsta teckensnitten, som Garamond och Sabon, som också tycks vara de populäraste 
för texter som ska vara lätta och sköna att läsa. Bortsett från antikvornas rent formmäs-
siga aspekter, med seriferna som formar linjer och så vidare, har de använts så pass länge i 
bokformgivning att det antagligen skulle kännas konstigt att se en brödtext satt i en linjär, 
därför att det sedan 1400-1500-talet i princip alltid har varit just antikvor i brödtexter. 
Heines uttryck “man läser bäst det man läser mest” tycks gälla extra mycket när det kommer 
till brödtext i läsböcker.

Bea tar även upp respekten till författaren av texten. Som Bringhurst skriver så är en av 
typografens viktigaste uppgifter att tolka och kommunicera textens innehåll och i samma 
anda anser Bea att det är respektlöst mot författaren att formge dennes text på ett sätt som 
inte inbjuder till läsning.
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5.3.1 Antikva VS Linjär

Det verkar vara allmänt vedertaget att antikvorna är det som gäller i ren brödtext. Linjärer 
anses lämpa sig bäst för rubriker, bildtexter och kortare kapiteltexter. Åtminstone näm-
ner Bea och Cissi att de aldrig skulle använda sig av en linjär i en brödtext, och har även 
liknande åsikter gällande användningen av de olika teckensnittsgrupperna. Deras åsikter 
återspeglar den teoretiska aspekten angående hur och när de olika teckensnittsgrupperna 
lämpar sig bäst.

5.4 Illustrationer (och samspelet med texten)

Enligt Arne ska texten alltid komma i första hand, illustrationer ska finnas där för att stötta 
texten men även locka läsaren att dyka in i historien. Även Cissi tar upp det, illustrationer 
(grafiska element) ska sticka ut och synas, ögat ska lockas till dem och formgivaren får gärna 
ta i lite, med kontraster och svärta. Schiff poängterar i teorin att det är viktigt att tänka på 
hur text och andra element interagerar med varandra, hur de påverkar läsupplevelsen och 
vad de tillsammans kommunicerar. Gärde tar även upp hur formgivaren med hierarkiska 
riktlinjer kan påverka hur läsaren uppfattar och tar till sig ett objekt.Han menar på att det 
genom form, färg och storlek går att påverka hur element kommuniceras till mottagaren.

5.5 Format och papper (material)

Material verkar utgöra en stor del av bokformgivningen. Bea förklarar det bland annat som 
att fler och fler saker blir digitaliserade vilket gör att material blir allt viktigare när det kom-
mer till objekt som förblir taktila, som ska bestå. Formgivarna pratar en hel del om vikten 
av valet av papper, och hur det påverkar upplevelsen och känslan av en bok. Något som även 
tas upp i teorin där bland annat Schiff menar på att materialet ska kännas skönt att hålla i 
handen, och till exempel ett papper som lätt blir tillknycklat vid sidbyte kan försämra läsup-
plevelsen. Under intervjuerna kommer det även upp att val av material påverkas av saker 
som bildretuschering och text. Något som även tas upp i arbetets teori. Bergström tar bland 
annat upp att valet av papper till exempel påverkas av om boken ska bestå av främst bilder 
eller text. 

5.6 Teori VS kunskap

Även om bokformgivarna inte själva anser sig följa någon specifik teori inom bokform-
givning går det ändå att se tydliga likheter mellan den teori arbetet tar upp och hur de 
arbetar. De använder sig av samma eller liknande begrepp som arbetets teori då de förklarar 
sin process, och utan att de verkar vara medvetna om det beskriver de sin process med hjälp 
av kända teoretiska riktlinjer. Bland annat pratar de om hierarkiska skillnader i text, även 
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om de inte säger det med exakt de orden. De tar upp papprets funktioner och hur det går 
att utnyttja dess egenskaper, och de förklarar vilken funktion de anser typografin ska fylla: 
synlig VS osynlig.

Med andra ord är de teorier som i grund och botten bygger upp typografi och andra ele-
ment inom bokformgivningen något som blivit allmänt vedertaget. Något som genomsyrar 
bokformgivningsvärlden utan att formgivarna själva verkar vara medvetna om det. Det kan 
jämföras med något så naturligt som de primära behov människan har. Det är något som 
behövs för att människan ska överleva, men det är inget hon egentligen tänker på. Något 
som helt enkelt faller henne så naturligt att hon inte behöver ägna det någon närmare 
eftertanke. Som erfaren bokformgivare blir riktlinjerna en lika naturlig process som att 
inhalera syre. Men det krävs praktik och många års erfarenhet innan en formgivare når dit.. 
Som Cissi nämner så var det mest i början hon kanske använde sig av teorierna, i alla fall 
medvetet.

5.7 Andra personer som påverkar

Här skiljer sig tillvägagångssättet och bokformgivarna verkar jobba som de själva anser 
lämpligast och som de känner sig bekväma. Arne brukar undvika att blanda in konstnären 
för mycket, om han arbetar med en sådan, helt enkelt därför att han anser att han kan ge en 
rättvisare bild av konstnären rent formgivningsmässigt än vad konstnären själv kan, medan 
Bea känner att det är viktigt att hålla en dialog med konstnären och se till vad denna har för 
vision med boken. Cissi däremot brukar få kompromissa sitt arbete en del med marknads-
föringsavdelningarna på de stora förlagen, som ofta har något att tycka till om.

5.7.1 Samspelet med andra yrken inom branschen

Både Arne och Bea nämner arbetet med de andra inblandade i bokformgivningen. Arne 
påpekar vikten av att få tryckare och bokbindare entusiastiska och intresserade av projektet, 
att man som formgivare ska leka med kunderna och tryckeriet och tillsammans försöka lösa 
de olika problem som ska uppstå, det gör att arbetet både blir roligare och att man slipper 
förlora sin passion.

Bea tar upp att det krävs en grundläggande förståelse för de andra yrkena inom branschen, 
det då är lättare att veta vad som kan krävas av dem och vad som går att beställa. Det öve-
rensstämmer med det Marcus Gärde skriver om macro-typografi, att även om en typograf 
inte behöver vara specialist inom alla områden måste han eller hon ändå ha koll på dem för 
att kunna bli en god typograf/formgivare.
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5.7.2 Målgrupp

Arbetets teori tar inte upp hur en bokformgivare ska förhålla sig till målgruppen, däremot 
uppkom det några intressanta skillnader bokformgivarna emellan under intervjuerna. I ar-
betet med skönlitterära böcker är målgrupp en viktig faktor att ha i åtanke. Det är mycket 
som styrs beroende vem det är boken riktar sig till. Däremot verkar målgruppen inte ha 
någon större betydelse vid utformningen av konstböcker/kataloger. Där är det mer viktigt 
att konstnären så väl som formgivaren känner sig nöjda med resultatet. Både Winberg och 
Hellström tar upp i teoridelen om bokomslag att det är viktigt att inte endast tänka på 
målgruppen, alltså mottagaren, vid formgivningen av ett bokomslag utan även personen 
som kan tänkas köpa boken, exempelvis en förälder som köper en ungdomsbok till sitt barn.
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6 Slutsatser

6.1 Hur förhåller sig bokformgivarna till bokformgivningens byggste-
nar, exempelvis typografi, material och illustrationer?

Typografi är en stor del av bokformgivning, något som märktes då intervjudeltagarna 
pratade om sitt arbete som bokformgivare. De är en återkommande del av processen och 
något som påverkas av bland annat vilken typ av bok det är, författarens budskap och läs-
barheten. Typsnitt ur familjen antikvor tycks vara det självklara valet när det gäller brödtext 
i längre texter. Även om det inte finns några riktiga vetenskapliga belägg för att de verkligen 
är enklare att läsa så tycks det, av konvention och vana, vara de som är bäst lämpade och 
mest använda för ändamålet. Samtliga intervjupersoner använder sig dessutom av endast ett 
fåtal teckensnitt, som de verkligen sätter sig in i och lär sig att använda på bästa sätt efter 
situationen.

Formgivarna visade sig ha en överraskande stor involvering i val av material, i alla fall då 
det kommer till formgivningen av konstböcker och då formgivarna arbetar med de min-
dre förlagen. Även här är det viktigt att tänka på vad materialet ska förmedla, detta gäller 
även formatet. Dessa delar ingår i vad en bok kommunicerar och det är viktigt att hålla ett 
enhetligt uttryck. Som Bea nämner i intervjun “Formen kommunicerar ju alltid på något sätt 
oavsett om man vill eller inte, det gör den ju här också. Här kommunicerar den ju att den inte är 
speciell, alltså just formen.”

Formgivare verkar alla ha olika strategier för att tackla bokformgivningsprocessen, det finns 
inga specifika regler utan processen varierar utifrån vad formgivaren själv anser viktigt. Ge-
mensamt för alla är dock att de innan själva formgivningen verkligen sätter sig in i texten 
och försöker förstå vad det är författaren eller konstnären försöker förmedla. Användningen 
och hanteringen av Illustrationer är något som varierar mellan formgivarna. En av fak-
torerna som verkar påverka här är om boken som ska formges är en skönlitterär bok eller en 
konstbok. Som Cissi nämner brukar man få allt material som ska användas då man jobbar 
med en konstbok medan man exempelvis får göra sina egna illustrationer då man jobbar 
med skönlitteratur. En viktig aspekt är att inte se elementen som ska formges som separata 
objekt utan snarare se samspelet mellan dem. Hur de kompletterar varandra och hur de står 
och syns i kontrast till varandra. 
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6.2 Finns det några likheter mellan hur bokformgivarna arbetar och 
den teori som presenteras i detta arbetet?

Det finns mycket tydliga likheter mellan hur bokformgivarna arbetar och den teori som 
presenteras i arbetet. Även om bokformgivarna själva inte medvetet verkar veta hur mycket 
teorierna och vetenskapen bakom bokformgivning genomsyrar deras arbetssätt är det en 
stor del av deras vardag. Det kanske är mer i början då en formgivare är ny inom form-
givningsvärlden som han eller hon tar teorierna till hjälp på ett medvetet sätt. Något som 
senare kommer av sig själv mer naturligt med åren. Som Cissi säger så lär man sig att se när 
något är rätt eller fel: “Man kastar en snabb blick och så ser man bara det, att det måste justeras. 
Jag vet inte vad det är, det bara syns.”

Under intervjuerna använde intervjudeltagarna vedertagna termer så som kägel, satsyta, 
antikva och linjär. Något som i sig visar på att de faktiskt använder sig av bokformgivnin-
gens terminologi. Istället för att exempelvis säga avståndet mellan textradernas baslinjer 
benämnde en av intervjudeltagarna termen med dess bokformgivningsterminologi: kägel. 
En av intervjudeltagarna tog även upp begreppet tyst typografi, en term arbetet benämner 
som osynlig typografi, vilket visar på att teorierna finns där av en anledning då de fortfar-
ande används av de som jobbar aktivt inom området. 

6.3 Förslag på fortsatt arbete

Utifrån de slutsatser som kunnat tas fram i arbetet har det framkommit ett antal tankvärda 
ämnen som skulle kunna vara intressanta att forska vidare i och få en djupare inblick i. De 
ämnen som kan vara av intresse för fortsatta studier är de följande:

– Begreppet snyggt
– Skillnaden mellan att arbeta idéellt och kommersiellt
– Om att försöka uttrycka författarens idéer samtidigt som man som bokformgivare på ett 

sätt uttrycker sig själv

Då bergreppet snyggt kom upp vid samtliga intervjuer kan detta vara ett intressant ämne 
att forska vidare i. Samtliga formgivare påpekade att de inte kan arbeta med något de själva 
inte tycker är snyggt. För att citera Bea: “...jag måste tycka det är kul för annars kan jag lika 
bra göra någonting annat … om jag måste göra något för att tjäna pengar då är det bättre att 
jobba extra på Konsum eller gå och städa hotellrum men inte börja jobba med sånt som är skit...”
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Flera av formgivarna medgav att det är stor skillnad på när de arbetar idéellt med ett up-
pdrag till skillnad mot när de arbetar mot en kund eller beställare. Att gå in djupare på det 
är dock utanför det här arbetets ramar, men djupare forskning på den skillnaden skulle 
onekligen vara intressant.

All formgivning är på ett eller annat sätt alltid ett uttryck för formgivarens egna värder-
ingar, vilket poängterades av de intervjuade när de diskuterade eller nämnde begreppet 
snyggt. Hur fungerar det rent praktiskt när en författares idéer ska tolkas och presenteras, 
samtidigt som de passerar formgivarens egna estetiska värderingar? Hur mycket “av sig 
själv” vågar formgivare lägga in i sina verk?
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7 Diskussion

Från början var tanken att arbetet skulle byggas upp runt den bok vi själva ska formge, men 
då det var svårt att dra tydliga avgränsningar och bibehålla fokus på bokformgivningen 
valde vi att ändra arbetets syfte. Vi kände att allt för stort fokus hamnade på att finna ett 
gemensamt uttryck för den alternativa musikstilen och därmed kom bokformgivningen 
skymundan. Grundtanken var ju ändå att arbetets mittpunkt skulle vara just bokform-
givning – en jämförelse av teori och praktik. Att skriva om bokformgivning kändes som ett 
naturligt val då vi båda känner stark för detta området inom den grafiska inriktningen, och 
vi kände nyfikenhet av att se hur den verkliga eliten egentligen jobbar. Vi ville veta om all 
den teori som präntats in i våra huvuden stämde överens med hur det ser ut i verkligheten.

Vi kände en liten osäkerhet då vi bestämde oss att intervjua eliten inom bokformgivning. 
Det var lite av en chansning om vi skulle lyckas få tag på dem eller inte, men det var ju trots 
allt dessa vi ville träffa. Så här i efterhand känns det som ett bra val att lägga ribban så högt. 
Hade vi inte gjort det hade troligtvis inte arbetet legat på den nivå det nu gör. Dessutom 
hade vi turen att få prata med bokformgivare vars arbete varierar sig en del då de arbetar 
med olika typer av böcker, och även mindre och större bokförlag.

Den kvalitativa semi-strukturerade metoden vi valt till arbetet visade sig vara det ultima-
ta valet för att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Metoden gav oss även 
utrymme att formulera den teoretiska delen i arbetet efter ämnen som intervjudeltagarna 
berörde under intervjuerna.

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat det resultat vi har fått i vårt arbete. Vår ovana 
som intervjuare och utformare av kvalitiva studier kan absolut ha påverkat den information 
vi samlade in under intervjuerna. Vi kan ha till exempel ha missat information genom att 
inte ställa rätt frågor eller formulerat de frågor vi ställde på sätt som de intervjuade inte 
förstod. Vi var stundvis lite nervösa över att träffa bokformgivarna vilket även det kan ha 
påverkat intervjuns gång. Tekniskt strul, som att bandaren lade av under den första in-
tervjun gjorde också att delar av intervjun gick förlorad. Vi kände även ibland att området vi 
undersökte var lite för stort, det hade kanske varit mer givande att välja ut några av delarna 
vi undersökte och utforska just dem mer på djupet.    

Att arbetets teoridel fått ett övervägande stort fokus på det typografiska beror på att det är 
en stor del av bokformgivning. Det finns mycket som ryms inom den typografiska aspekten. 
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Så här i efterhand kan vi erkänna att en snävare avgränsning, till kanske just typografi inom 
bokformgivning, hade varit det ultimata. Problemet var att vi ville veta allt. Vi ville inte 
bara lära oss om typografi i inlagan, eller omslagets funktion, eller hur materialet påverkar 
bokformgivningen. Vi ville precis allt, speciellt när vi fick tillfälle att få en inblick i hur den 
svenska bokformgivareliten faktiskt jobbar. Det var inte empirin i sig som blev för överhän-
gande utan det faktum att vi var tvungna att ha en så omfattande teoridel.   

Att få jobba med bokformgivning och få ta del av den verkliga elitens tankar har känts lite 
som ett privilegium. Visst var det ett val vi själva gjorde men det var nog ändå inte vad vi 
väntade oss, det var så mycket mer. Den lilla gnista av intresse som vi tidigare kände för 
bokformgivning har nu blossat upp till en flammande eld. Förhoppningarna nu är väl att vi 
ska få bli en del av denna magiska värld. 
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Bilaga 1 – Intervjumall

I enlighet med de etiska riktlinjerna för vetenskapliga undersökningar vill vi poängtera 
följande:
– Medverkan i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas.
– Skulle du vilja vara anonym eller har andra önskemål för hur dina svar ska behandlas, meddela 
oss om det så löser vi det.
– Resultatet av dessa intervjuer kommer att användas enbart för vårt examensarbete och kom-
mer alltså inte på något sätt skickas till tredje person eller användas i kommersiellt eller icke-
vetenskapliga syften.

Då denna intervju är en kvalitativ semi-strukturerad direkt (ansikte-mot-ansikte) intervju är 
frågorna relativt öppna, vilket lämnar utrymme för intervjudeltagaren att lämna utsvävande 
svar och styra konversationen. Följdfrågor kommer därav födas i takt med konversationens 
utveckling. 

Bakgrund:
Namn
Ålder
Yrkesroll
Berätta lite om vad du gjort innan. (ex. studier, tidigare jobb etc)

Tema:
Formgivningsprocessen
Omslagets layout, illustration och typografi
Inlagans layout – typografi
Inlagans layout – illustrationer
Format och papper
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Formgivningsprocessen
Hur går formgivningsprocessen till för dig?
… kan du berätta lite mer om..?
… vad menar du med..?

Omslagets layout, illustration och typografi
Vilken funktion tycker (VILL?)du en boks omslag fyller?
Hur tänker du när du ska formge ett omslag? / Vilka aspekter är viktiga?

Inlagans layout – typografi
Kan du beskriva hur du arbetar med typografi?
… ska den vara synlig eller osynlig?
… hur arbetar du rent praktiskt när du typograferar?

Inlagans layout – illustrationer
Väljer du de illustrationer som ska var med i boken?
Hur väljer du i så fall illustrationerna?
… samspelet mellan text och andra grafiska element?

Format och papper
Väljer du format? 
Hur väljer du i så fall format? / Vilka kriterier spelar in i valet av format?
… vad anser du att formen kommunicerar?

Hur mycket jobbar du med pappersval och bindningen?
… bestruket VS obestruket?

Annat
Vilka andra personer påverkar eller låter du påverka formgivningen?
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Bilaga 2 – Svensk Industristandards (SIS) indelning av teckensnitt
(Berndal, 1990, s. 36)


