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SAMMANFATTNING
Det finns många böcker som står i affärers bokhyllor. En läsares första möte med dessa böcker sker 

ofta med hjälp av bokens omslag. Därför blir bokomslaget viktigt för hur boken uppfattas och för  
bokens framtid.

Precis som det finns olika böcker finns det olika omslag till dem och olika sätt att ta fram dessa 
omslag på. Syftet med denna studie är att undersöka hur de olika kommunikationsmedlen fotografi, 

illustration och typografi påverkar bokomslagens budskap och hur, samt när de bör användas för att 
attrahera köpare. 

Intervjuer med formgivare av bokomslag och personer i förlagsbranschen har bidragit med data som 

analyserats. I denna studie visar det sig att valet av fotografi, illustration eller typografi som 
kommunikationsmedel på bokomslag inte är av största betydelse, utan det är själva utformningen 

och användandet av de olika typerna som är avgörande för de budskap boken kommunicerar. Det 
visar sig även, trots detta, att de olika omslagstyperna lämpar sig mer eller mindre bra till olika 

böcker. 

För att lyckas med formgivningen av ett bokomslag bör de olika omslagstyperna användas för att 
spegla en känsla av bokens innehåll och göra så att boken drar till sig uppmärksamhet på bokhyllan. 

Det är dessutom viktigt att bokomslaget inte är för avvikande, det bör därmed följa pågående trender 
för att attrahera läsare. 
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ABSTRACT
There are many books in stores´ bookshelves. A readers first meeting with these books are often 

based on the covers of the book. The book cover is therefore important for how the book is 
perceived and how the book´s future will turn up. Just as there are different books there are different 

covers, and various ways to design them. The purpose of this study is to investigate how photograph, 
illustration and typography affect the messages of the book covers, how and when they should be 

used to attract buyers. 

Interviews with designers of book covers and people in the publishing industry have contributed 
with data that has been analyzed. This study shows that the choice of photograph, illustration or 

typography as a means of communication on book covers are not of major importance, it is the 
design and the use of the different types that are crucial for the messages which the book 

communicates It also shows, however, that photography, illustration and typhography is more or less 
suitable for different books.

In order to succeed with the design of the book cover photography, illustration and typhography 

should be used to reflect a sense of the book´s content and to make the book draw attention on a 
bookshelf. In addition, it is important that the book cover is not too abnormal, it should therefore 

comply with current trends to attract readers.
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1. INLEDNING
Här ges en bakgrund till studien och dess ämne, samt en förståelse för det problem som studien 

bygger på. Syftet med studien presenteras samt dess frågeställningar och avslutningsvis tas här 

avgränsningar för studien upp. 

1.1. Bakgrund

Idag växer marknaden för pocketböcker och pocketboken har gjort samma genombrott för 

bokbranschen som LP-skivan gjorde för skivbranschen (Bohlund och Brodin, 2012).
Människor i bokhandeln vet oftast vad för typ av bok de är ute efter, vilket gör att de letar efter ett 

omslag som passar in på den typ av bok de söker. Människor planerar inte alltid vilken bok de ska 
köpa, valet görs ofta i bokhandeln. I dessa köpsituationer spelar omslaget en extra viktig roll. (d

´Astous m.fl, 2006)

Böcker blir inte bara lästa, de måste även bli sedda (Lohmiller, 2008).

Omslagen är inte längre till bara för att skydda textsidorna från yttre faktorer, bokomslag kan nu ses 
som ett eget fenomen och de spelar en viktig roll för en boks framtid (Andersen, 2012).

Ett bokomslag bör därför tilltala rätt kund, visa på innehållet samt genren boken tillhör. Förutom 
detta behöver ett bokomslag i dagens digitaliserade samhälle även fungera som en miniatyrbild i 

samband med näthandel, som idag upptar en stor del av marknaden (Bohlund och Brodin, 2012), 
omslaget ska även få boken att sälja (Powers, 2001). Hur bokens omslag är formgivet har stor 

betydelse. Hur pass bra omslaget fungerar som kommunikationsmedel är ofta avgörande för bokens 
framgång, då det ofta är omslaget som ger det första intrycket av boken (Andersen, 2012).

1.1.2 Begreppsförklaring och förtydliganden

I denna studie används begreppen fotografi, illustration och typografi .
Fotografi används i denna rapport för att syfta till en avbildning av ett verkligt objekt framtaget med 

hjälp av en kamera, fotografiet är alltid ihopkopplat med det fotograferade (Nordström, 1989). 
Illustration syftar till en teckning, målning eller en grafisk representation och behöver inte vara på 

ett verkligt objekt då den vanligtvis förmedlar någonting mer är endast det avbildade (Koblanck, 
2003).

Typografi är hantering och utformning av ord och bokstäver. Med ett typografiskt bokomslag menas 
ett omslag uppbyggt med enbart ord (Hellmark, 2004). 

För vidare beskrivning av dessa begrepp i samband med bokomslag hänvisas till kapitel 3.3.1 - Olika 

typer av omslag, i denna rapport. Samt se Bild 1, 2 och 3

Orden bokomslag och omslag förekommer ofta i denna rapport. Om inget annat nämns syftar de till 
omslag på pocketböcker. 

                      

                        Bild 1, fotografiskt omslag     Bild 2, illustrerat omslag      Bild 3, typografiskt omslag
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1.2. Problemområde

Det finns en mängd olika tillvägagångssätt för att ta fram ett bokomslag och olika 

kommunikationsmedel kan användas för att väcka läsarens uppmärksamhet, fotografi, illustration 
och typografi. Men det finns ingen verklig utvecklad teori som handlar om bokomslag (Powers, 

2001) och hur de olika kommunikationsmedlen bör användas för att på bästa sätt gagna boken. 
Kanske är det på grund av denna avsaknad av en utvecklad teori som vissa böcker lockar till sig färre 

läsare och inte når lika stor framgång som andra. 

1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan fotografi, illustration och typografi som 
kommunikationsmedel på bokomslag till pocketromaner och därmed komma fram till hur och när 

dessa olika medel bör användas för att attrahera läsare. Samt hur fotografi, illustration och typografi  
används på bokomslag nu då denna studie görs. 

För att bryta ner och lättare uppnå syftet med studien används följande frågeställningar:

-Hur påverkar omslagstypen det boken kommunicerar? 
-Vad bör man tänka på vid användning av fotografi, illustration respektive typografi i samband med 

framtagning av pocketomslag för att omslaget ska locka till sig köpare? 

1.4. Avgränsningar

Det finns en mängd olika böcker och denna studie riktar in sig på omslag till pocketromaner. Det är 
omslag till böcker utgivna på den svenska bokmarknaden som kommer undersökas i denna studie. 

Fokus kommer främst ligga på köpsituationen "sista minuten-köpare" och böcker av debuterande 
författare.  
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2. METOD
Inledningsvis beskrivs här vilken typ av studie detta är, sedan presenteras de olika 

tillvägagångssätten som använts för datainsamling var för sig. Metoddelen avslutas med metodkritik 

där de valda insamlingsmetoderna kritiseras. 

Denna studie är kvalitativ då kvalitativa studier karaktäriseras av att undersökningar görs för att få 
djupa och komplexa förståelser för ett fenomen eller upptäcka olika mönster och samband. 

Metodvalet ska göras utifrån studiens problemområde och vad för typ av data som behöver inhämtas 
för att lösa detta problem. (Leedy, Ormrod, 2009)

Då denna studie syftar till att undersöka skillnaden mellan olika bokomslagstyper gällande vad de 

kommunicerar och hur de attraherar potentiella läsare, om det eventuellt går att upptäcka ett 
samband mellan omslagstyp och typ av innehåll på de buskap som kommuniceras samt hur de olika 

typerna bör användas för att attrahera köparen, så hamnar denna studie i kategorin kvalitativ studie 
enligt Leedy och Ormrod (2009). 

Den data som inhämtas till denna studie kommer huvudsakligen från djupgående intervjuer, vilket 
enligt Leedy och Ormrod (2009) är vanligt vid kvalitativa studier. 

2.1. Tillvägagångssätt

För att uppnå studiens syfte användes ett par olika tillvägagångssätt. Studien inleddes med en 

litteraturstudie, sedan inhämtades data genom tre olika intervjuertyper samt en observation. Den 

insamlade datan analyserades sedan med hjälp av en referensram kommande från litteraturstudien. 

Analysen resulterade senare i att slutsatser kunde dras. 

2.1.1. Litteraturstudie

En litteraturstudie av visuell kommunikation, semiotik och bokomslag gjordes för att få en förståelse 

för bokomslagens funktion, hur en omslagsbild kan kommunicera samt attrahera och hur människor 
ser på-, samt uppfattar och tolkar omslagsbilder. Litteraturstudien hjälpte även till med att få en 

uppfattning om vad som borde tas upp under intervjuerna. 
Den litteratur som studerades valdes efter studiens problemområde för att få teori inom relevanta 

ämnen, detta i enlighet med Carlsson (1997). 
Litteraturstudien ledde till den valda teorin i referensramen som la grunden till studiens analysdel. 

2.1.2. Intervjuer 

Intervjuer i samband med studier har ett förbestämt syfte där en intervjuare söker information som 
en respondent ger (Carlsson, 1997) och intervjuer i kvalitativa studier har även som syfte att ge 

intervjuaren en förståelse för respondentens perspektiv, dennes erfarenheter och kunskaper (Kvale, 
Brinkmann, 2009). 

För att få en inblick i hur bokomslagsformgivare ser på fotografi, illustration och typografi som 

kommunikationsmedel på bokomslag, hur, när och med vilket syfte de använder de olika typerna 
gjordes en djupgående-, samt två e-post intervjuer med bokomslagsformgivare. 

För att få reda på hur boksäljare ser på bokomslagets funktion, vad och hur de bidrar med till 

försäljning samt hur de genom erfarenhet tror bokköpare tänker angående bokomslag, gjordes
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intervjuer men representanter från Pocket Shop. Dessa intervjuer gav även en uppfattning om hur 

dagens pocketboksmarknad ser ut och vilken typ av omslag som säljer bäst bland genren romaner. 

En intervju gjordes med en person med en magisterexamen i förlagsvetenskap, vars masteruppsats 
handlade om säljande pocketboksomslag. Denna person är även formgivare och har tidigare jobbat 

på Pocket Shop. Denna intervju gav en helhetsbild om bokomslag, bokmarknaden och formgivning 
av bokomslag, sett både från ett formgivar- och säljarperspektiv och gav användbar information om 

hur och vad olika typer av bokomslag kommunicerar och vad som gör ett bokomslag attraherande 
och säljande. 

Nedan presenteras de olika intervjuerna mer ingående var för sig. 

E-post inervjuer med formgivare av bokomslag

Två e-post intervjuer skedde under vecka 16 med två formgivare av bokomslag. Kontakt med 
formgivarna togs och sedan skickades ett par frågor (se bilaga 1) till dem via e-post. Det hade varit 

önskvärt att träffat dessa formgivare personligen men det fanns inte möjlighet till detta och i sådana 
fall kan, enligt Gillham (2008) e-post intervjun vara ett bra alternativ. Denna intervjutyp ger även 

respondenten möjlighet att svara på vilken plats och vid vilken tidpunkt som passar dem bäst vilket 
är bra för personer som har mycket att göra (Gillham, 2008), vilket dessa respondenter hade. 

En intervju kännetecknas av att det förekommer en kommunikation mellan intervjuaren och 

respondenten (Carlsson, 1997). Detta gör att kontakten med de två formgivarna var intervjuer och 
inte enkäter, då kontakt med repsondenterna i form av funderingar, omformuleringar av frågor och 

följdfrågor skedde efter det att frågorna skickats. Denna pågående kontakt gav information som 
ledde till en stor förståelse för ämnet ur respondenternas synvinklar, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är viktigt att kvalitativa intervjuer leder till. 

Frågorna som ställdes var öppna, vilket enligt Leedy och Ormrod (2009) ger större utrymme för 
respondenten att uttrycka sig. Öppna frågor leder även mer troligt till avslöjande information, som 

kan vara till stor användning för studien, än vad slutna frågor gör (Leedy och Ormrod, 2009 ). 

Dessa e-post intervjuer var av den strukturerade karaktären för att bättre kunna styra den information 
som skulle fås genom svaren, då frågorna och dess formuleingar var bestämda och lika till de båda 

respondenterna, precis i enlighet med Carlssons (1997) beskrivning av strukturerade intervjuer. 
Carlsson (1997) menar även att den strukturerade formen är att föredra då många frågor är öppna, 

vilket frågorna i detta fall var. 

Intervju med anställda från Pocket Shop

En intervju skedde den 18e april mellan klockan 09.00 och 10.20 på Pocket Shops huvudkontor, 

ansikte-mot-ansikte med två anställda med två olika arbetsroller. Intervjuer som genomförs ansikte-
mot-ansikte har sina fördelar genom att respondentens känslor och kroppsspråk avslöjas (Gillham, 

2008). 
Intervjun var av den strukturerade typen med frågor bestämda i förväg (se bilaga 2). Frågorna var, 

precis som dem med formgivarna, öppna och gav respondenterna möjlighet till firare uttryck som 
ledde till mer utvecklade svar. Under intervjuns gång ställdes även följdfrågor för att få ut så 

kvalitativ information som möjligt, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är något som 
kvalitativa intervjuer ska sträva efter.

Intervjun skedde med två personer samtidigt vilket medförde att respondenterna inspirerades av 

varandra. Genom att höra den andres svar kunde de få nya insikter som i sin tur gav mer utvecklade 
och genomtänkta svar. Detta bidrog till att samband lättare kunde ses, vilket enligt Kvale och 
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Brinkmann (2009) är förekommande då antingen intervjuaren eller respondenten upptäcker nya 

aspekter under intervjuns gång. 

Under intervjun antecknades stödord som sedan, direkt efter intervjun medan minnet fortfarande var 
färskt, utvecklades. Att skriva ned vad som kommit fram under intervjun så fort som möjligt är att 

föredra eftersom det då är lättast att tolka det som sagts medan minnet av tonlägen, visandet av 
känslor och kroppsspråk fortfarande är färskt (Gillham, 2008).

Intervju med en formgivare och tidigare Pocket Shopanställd 

Intervjun skedde ansike-mot-ansikte mellan klockan 11.45 och 13.15 den 18 april på Café Rival i 
Stockholm. Intervjun var ostrukturerad då frågorna inte var förbestämda, utan intervjun hade mer ett 

tema den utgick ifrån som under intervjuns gång skulle täckas, vilket enligt Carlsson (1997) 
karaktäriserar en ostrukturerad intervju. Intervjun syftade till att täcka de områdena intervjun med 

Pocket Shop och e-post intervjuerna med formgivarna behandlade (se bilaga 1 och 2). 

Intervjuer av den ostrukturerade karaktären har fördelar i och med att respondenten lättare kan 
uttrycka tankar, värderingar och visa känslor (Carlsson, 1997).

Då denna intervju skulle leda till information om flera olika områden med perspektiv från olika håll, 
då respondentens kunskapsområde var så pass brett, tilläts respondenten prata relativt fritt i enighet 

med Carlssons (1997) beskrivning av ostrukturerade intervjuer. 

Inför intervjun blev respondenten informerad om vad intervjun skulle handla om, vilket enligt 
Gillham (2008) är bra att göra för att respondenten ska kunna förbereda sig innan själva intervjun. 

Ungefär en månad innan intervjun togs den första kontakten med respondenten. Fram till ansikte-
mot-aniskte intervjun diskuterades och behandlades de områden intervjun skulle handla om ytligt 

med respondenten via e-post. Detta gjorde att intervjun kunde ge mycket djupgående information 
och en verklig förståelse för respondentens värld, vilket enligt Gillham (2008) är en fördel med en 

ostrukturerad intervju. Kvale och Brinkmann (2009) menar även att få en djup förståelse ur 
respondentens synvinkel bör vara syftet med alla kvalitativa intervjuer. 

Intervjun spelades in för att inte gå miste om avslöjande tonlägen, detta enligt Gillham (2008). 

Inspelningen sammanfattades och skrevs sedan ned i ord dagen efter intervjun. 

Val av deltagare

För att bevara respondenternas anonymitet skrivs fullständiga namn inte ut i denna rapport.

Formgivarna till e-post intervjuerna:

Formgivare 1 är grafisk formgivare och illustratör, arbetar nu som rektor på Forsbergs skola men har 
tidigare varit lärare på Beckmans. Formgivare 1 är en erkänd bokomslagsformgivare och formgav 

väldigt många omslag i slutet av 90-talet. Formgivare 1 har vunnit många priser samt  suttit med i 
juryn för bland annat Guldägget och Berling Bildningsstipendium. 

Formgivare 2 är grafisk formgivare, illustratör och har formgett många bokomslag, bland annat 

pocketformatet av Bibeln. Formgivare 2 har kunder som Albert Bonnier förlag, Norstedts, Alfabeta 
och Natur & Kultur och har fått utmärkelser från Svensk Bokkonst samt stipendier från Svenska 

Tecknare.

Urvalet till e-post intervjuerna gjordes efter personernas kunskapsområden och erfarenheter, vilket 
enligt Ahrne och Svensson (2011) är att föredra då den nödvändiga informationen är beroende av 

intervjudeltagarnas erfarenheter och kunskaper. 
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Till intervjun på Pocket Shop intervjuades företagets sortimentansvarige Boksäljare 1. Denne 

respondent har stor kunskap kring vad människor kan tänka sig köpa för böcker, bästsäljare och 
topplistor. Boksäljare 1 har även arbetat i Pocket Shops butik och vet hur kunder beter sig inne i 

butiken. 
Även Pocket Shops marknadsföringsansvarige, Boksäljare 2 intervjuades. Respondenten har bra 

inblick i vilka böcker som säljer och inte, samt hur olika omslag påverkar köparen. Boksäljare 2 har 
också arbetat i Pocket Shops butik. 

Valet av deltagare till denna intervju gjordes genom att Pocket Shop kontaktades och blev 

informerade om intervjuns syfte. De valda respondenterna rekommenderades då på grund av deras 
kunskaper. Detta urval av deltagare är mycket bra och ger mer trovärdig och relevant information än 

ett slumpmässigt urval av intervjudeltagare (Ahrne och Svensson, 2011), detta leder till högre 
validitet. 

Anställda från just Pocket Shop valdes på grund av att deras kunder ofta är på resande fot och inte 

alltid har tid att gå omkring länge i en bokaffär för att leta böcker så bokvalet görs ofta inne i butik, 
vilket enligt d´Astous m.fl (2006) gör att bokomslaget blir extra viktigt. Detta val av Pocket Shop 

gjordes enligt Ahrne och Svensson (2011) på grund av företagets inriktning. 

Intervjun av den ostrukturerade typen skedde med Formgivare 3 som nu arbetar som produktchef på 
Pocketförlaget. Respondenten har en magisterexamen i förlagsvetenskap och skrev sin 

masteruppsats om hur pocketboksomslag attraherar köpare. Formgivare 3 har även läst Grafisk form 
på Beckmans och är en formgivare med bland annat bokförlag som kunder. Dessutom har 

Formgivare 3 arbetat extra under ett par år i Pocket Shops butiker. Denna respondent har stor 
kunskap om bokbranschen, grafisk design och bokomslag och valdes därför till intervjun, enligt 

Ahrne och Svensson (2011), efter områdeskunskaper. 

2.1.3. Observation av pockettopplistor och pocketåterförsäljare

För att få reda på hur omslag på dagens bokhyllor ser ut och vad som är vanligast bland 
pocketromaner undersöktes pockettopplistor på Bokus.com, Adlibris.com och svb.se, samt 

pocketåterförsäljarna Akademibokhandeln i Norrköpings centrum och Pocket Shop på T-centralen i 
Stockholm.

Böckerns omslag studerades efter ett observationsschema (se bilaga 3) där fokus låg på att se 
eventuella trender gällande omslagens formgivning och uttryck.

2.2. Metodkritik

Här kritiseras och ifrågasätts de valda metoderna för datainsamlingen och för- respektive nackdelar 

med de valda metoderna tas upp. 

I samband med e-post intervjuerna hölls en pågående kontakt med respondenterna vilket bidrog med 

kontinuerlig feedback, som i sin tur ökade datans validitet (Leedy och Ormrod, 2009).
E-post intervjuer har en informell karaktär vilket gör att de ger mer personlig information där 

respondenten har möjlighet att uttrycka sig själv i skrift. Detta ger ett större djup på datan som fås då 
respondenten inte ställs mot väggen (Gillham, 2008). 

En nackdel med e-post intervjuer är att ingen ögonkontakten med respondenten kan ske och ingen 
tolkning av kroppsspråk samt känslor kan göras, vilket gör att osagd information som kunde ha fåtts 

via en ansikte-mot-ansikte intervju uteblir. En fördel med e-post intervjuer framför ansikte-mot-
ansikte intervjuer är dock att respondenten inte riskerar att glömma berätta viktig information då de 
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via e-post får större tid till funderingar kring svaren. (Gillham, 2008)

Frågorna till e-post intervjuerna var strukturerade. Detta ökar reliabiliteten då det blir lättare att 
kontrollera felkällor, men validiteten minskar då människor oftast har lättare att uttrycka sig då 

frågor är mer fria (Carlsson, 1997). 

Intervjuer har en fördel gentemot enkäter eftersom eventuella missförstånd kan avstyras med hjälp 
av följdfrågor, vilket förekom under de gjorda intervjuerna. Respondenterna får även större 

möjlighet att uttrycka sig under en intervju än i samband med en enkät. Dock har enkäter den 
fördelen att de inte är lika tidskrävande och det är lättare att få in information från fler personer, 

vilket gör att data från intervjuer vanligtvis inte har lika hög reliabilitet som den från enkäter. 
(Carlsson, 1997)

Under intervjun på Pocket Shop fördes anteckningar, vilket kan störa respondenten (Carlsson, 1997). 
Dock var nog det inte något större problem i detta fall då endast stödord antecknades så 

uppmärksamheten till respondenterna var hög. 
Denna intervju skedde med två personer samtidigt vilket gjorde att deras svar kan ha påverkats av 

varandra. Därför kanske datan som inhämtats inte kan ses som lika representerande som om de 
intervjuats var för sig (Leedy och Ormrod, 2009). Dock var de intervjuade vana vid varandras 

sällskap då de arbetar tillsammans, vilket gjorde att de inte var rädda för diskussioner under 
intervjuns gång. Detta ledde till en djupare inblick i deras tankar. 

Intervjun med Formgivare 3 var av den ostrukturerade formen. Sådana intervjuer kan enligt Carlsson 

(1997) göra det svårt att se samband och dra paralleller mellan olika respondenters svar. Eftersom 
endast en intervju av detta slag utfördes fanns ingen risk för detta. 

Undersökningen av boktopplistorna skulle möjligtvis blivit annorlunda om en annan person 

genomfört dem, då olika människor lägger märket till olika saker (Carlsson, 1997). På grund av att 
denna undersökning inte var så analyserande utan mer inriktad på vad som konkret visades borde det 

gå att bortse från eventuella skillnader mellan olika människors tolkningar. 

Mycket av den teori om visuell kommunikation hämtades från sekundärkällor vilket kan ifrågasätta 
reliabiliteten. Bo Bergströms bok Effektiv visuell kommunikation, som gav mycket av den använda 

teorin, finns det många som refererat till i bland annat masteruppsatser. Dessutom är det många 
andra som säger det Bergström tar upp i sin bok. Boken har även används som kurslitteratur i 

tidigare kurser vilket gör att denna källa kan ses som pålitlig. 
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3. TEORI
Denna del presenterar teori från litteraturstudien som senare kommer fungera som referensram till 

den kommande analysen. Teorikapitlet är uppdelat i tre delar, visuell kommunikation, semiotik och 

bokomslag. Varje del börjar med en kort inledning om varför respektive del är av nytta för studien. 

3.1. Visuell kommunikation

Teori om visuell kommunikation ger grunderna till grafiskt formgivning och mediakommunikation. 

Detta behövs för att kunna ta reda på hur budskap kan förmedlas visuellt och hur visuell 

kommunikation kan attrahera människan och därmed för att uppnå studiens syfte.  

Visuell kommunikation är någonting som finns överallt, det är allt visuellt som på något sätt försöker 
förmedla ett budskap från en sändare till en mottagare. Budskapen är någonting som påverkar 

människor dagligen, av bland annat reklamskyltar, annonser, dagstidningar och TV-nyheter. 
(Bergström 2009) Denna påverkan är någonting som sker i människans undermedvetande och olika 

människor påverkas av olika visuella budskap (Lundgren, 2012). 

Visuell kommunikations huvudsakliga roll är att förmedla ett budskap som hjälper mottagaren att 
identifiera vad det visuella handlar om samt vem avsändaren är. Det är därför viktigt att budskapet 

inte störs av för mycket onödigt. (Koblanck, 2003)

3.1.1. Kommunicera budskap

Människor uppmärksammar budskap som är estetiskt tilltalande och intressanta, samtidigt som 
människors olika erfarenheter gör att vissa budskap uppmärksammas mer än andra. 

En bild som attraherar och skapar positiva associationer förmedlar information mer effektivt än en 
bild som skapar negativa associationer. 

Vad som väcker ett intresse hos mottagaren kan vara ovanliga former och sammansättningar av 
bilder som lockar till en mer noggrann titt. Om ett visuellt budskap är för alienerande för mottagaren 

är det stor risk att denne går miste om budskapet. 
(Waern, Pettersson och Svensson, 2004)

Ett visuellt budskaps påverkan som bildas leder till en förändring hos mottagaren. Budskapet skapar 

en känsla som i sin tur leder till en tanke. Har rätt känsla och tanke väckts ska budskapets påverkan 
leda till en handling, exempelvis ett köp. Hur stor påverkan blir avgörs av budskapets relevans för 

mottagaren, med tanke på perception och erfarenheter, samt hur mycket uppmärksamhet budskapet 
väcker. (Bergström, 2009) 

Den visuella kommunikation som i största utsträckning dagligen påverkar mottagare med dess 

budskap är massmedier som förmedlar nyheter och reklam. Dessa budskap har som syfte att nå ut till 
många människor och fungerar som masskommunikation då en sändare vill förmedla ett budskap till 

flera olika människor. Denna kommunikation är en envägskommunikation då mottagaren inte kan 
sända tillbaka ett budskap till sändaren. Masskommunikation fungerar därför främst som 

information. (Bergström, 2009)

Dessa olika budskap kan vara antingen statiska och ge mottagaren det förväntade, eller dynamiska 
och överraska mottagaren. Att överraska är något att sträva efter i samband med visuell 

kommunikation då det inte lönar sig att berätta sådant som mottagaren redan vet. 
(Bergström, 2009)
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Olika människor söker efter, samt lägger märket till olika reklambilder och söker efter budskap som 

de kan identifiera sig med och urskilja sig från andra med. (Nordström, 1989)

För att nå fram med den visuella kommunikationens budskap är det viktigt att tänka på till vem 
budskapet riktar sig för att därmed kunna göra budskapet relevant för rätt mottagare. Budskapet är 

själva innehållet i den visuella kommunikationen och det som avsändaren vill förmedla till 
mottagaren, därför är det viktigt att budskapet uppfattas rätt av rätt person. Ju bredare målgrupp för 

den visuella kommuniktionen är desto bredare budskap krävs. Detta gör att det med en mindre 
målgrupp är möjligt med ett smalare och mer kreativt utvecklat budskap. (Bergström 2009) 

Ett bra budskap når ut till mottagaren via det visuella som en formgivare skapat. Detta kräver att 

formgivaren har en bra idé. En idé som är bra känns igen genom att den skapar uppmärksamhet, ger 
en “aha”-upplevelse, framkallar känslor, är tydlig och kan utvecklas samt återanvändas. (Bergström, 

2009)

3.1.2. Formgivning av visuell kommunikation

Att ta fram visuell kommunikaiton kräver kreativitet, men kreativitet inom vissa bestämda ramar, för 
att nå ut med ett budskap till rätt mottagare. (Bergström, 2009)

Vid framtagande av visuell kommunikation bör en strategi användas. Denna strategi omfattar bland 

annat att en analysering av trender och konkurrenter görs, att ett övergripande mål för den visuella 
kommunikationen sätt upp, att den visuella kommunikationen har en tydlig position på marknaden 

och att den riktar sig till en specifik målgrupp. (Bergström, 2009)

För att visuellt lyckas kommunicera rätt budskap är det viktigt hur olika visuella element placeras 
och dess relation till varandra. Detta påverkar hur pass bra mottagaren kan uppfatta budskapet. Är 

den visuella sammansättningen svår för mottagaren att ta till sig är det troligt att mottagaren inte tar 
till sig det sända budskapet. När det gäller den visuella sammansättningen är det första intrycket 

mycket viktigt då detta ögonblick inte kan göras om. (Bergström, 2009)

3.2. Semiotik

Teori om hur tecken och budskap som tecken bildar tolkas behövs för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar då denna teoridel förklarar hur människor tolkar bilder som skapats i syfte att 

kommunicera visuellt. 

Semiotik är vetenskapen om tecken, systemen de bildar, hur tecken kan tolkas och lägger grunden 
för modern bildanalys (Nordström, 1989). Den semiotiska studien omfattar allt från visuella till 

musikaliska tecken (Koblanck, 2003).

Med tecken skapar människan ordning. Allt visuellt är uppbyggt av element som i sig inte har någon 
betydelse, men genom att arrangera dessa element skapas en helhet som kan tolkas och ges en 

betydelse. För att tecken ska kunna användas i kommunikation krävs kodsystem som talar om hur 
koder, som bildas i samband med använding av tecken, ska tolkas. Dessa kodsystem är skapade av 

konventioner, erfarenheter och kunskaper. (Nordström, 1989)

Den kontext bilden befinner sig i, tid och rum, är viktig i samband med bildtolkning. Hur en bild är 
utformad, med material och teknik, påverkar även det mottagarens associationer. (Nordström, 1989)

Att skapa positiva konnotationer är någonting att sträva efter i samband med visuell kommunikation. 
För att göra detta är det vanligt att använda metaforer och metonymer. 
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Metaforer bygger på olika fenomens likheter, ett fenomens associationer till ett annat bygger på 

likhet. Metonymer bygger på närhet, en sak från ett sammanhang får stå för hela sammanhanget. 
(Nordström, 1989, Koblanck, 2003)

Då ett meddelande tar sig från en sändare till en mottagare kallas kommunikationsprocessen 

(Nordström, 1989). Det kan förekomma störningar i denna process i form av exempelvis fel val av 
meddelandetyp, fel kanal för meddelandet eller ett dåligt utformat budskap (Koblanck, 2003). 

3.3. Bokomslag

Vilken uppgift bokens omslag har, vad som krävs av det, vad formgivaren bör tänka på vid 

utformning av dem samt att olika omslagstyper finns behövs det teori om för att uppnå studiens syfte 

och kunna besvara dess frågeställningar. 

Precis som den mesta reklam är ett bokomslag format för en specifik produkt och syftet är till stor 

del att sälja. Bokomslag är mångtydiga i större utsträckning än vad kommersiell reklam är, mycket 
på grund av att bokomslag inte kan komma att bli omoderna på samma sätt som reklam för en viss 

produkt. Ett bokomslag fungerar därför som en säljande faktor under en längre tid än vad reklam för 
en vara gör. Dessutom lever bokens omslag lika länge som själva boken, till skillnad från många 

förpackade varor där förpackningen som skyddar innehållet slängs efter första användningen. 
Bokomslag är mer än bara någonting som omger ett innehåll, människor fäster sig vid bokomslag 

och bokomslag säljer boken. (Powers, 2001) 
Ett bokomslag ska fungera skyddande och samtidigt informera om bokens kvalitet och innehåll. 

Hur pass direkt omslaget speglar bokens kvalitet och innehåll kan variera, i vissa fall finns ingen 
relation mellan omslaget och innehållet. Att bokomslag är representativa för bokens innehåll  är 

viktigt för läsaren. (d´ Astous m.fl, 2006)

Formgivningen av bokomslag hjälper boken att bli mer än bara någonting informerande, någonting 
som kan skapa en relation mellan boken och läsaren. Omslaget ska fungerar som en ledtråd till 

bokens innehåll, som undermedvetet väcks hos läsaren i samband med uppmärksammandet av 
bokens omslag, till bokens faktiska innehåll. Vid en första blick på omslaget ska läsaren få ett fysiskt 

engagemang i boken. (Powers, 2001)

Hur den potentiella läsarens första möte med en bok blir, beror till största del på omslaget och 
omslaget är ofta det som får boken upplockad från bokhyllan. (Andersen, 2012)

Omslaget förpackar ett innehåll i form av att arrangera grafiska element på ett sätt som sänder ut 

information om vad som finns innanför omslaget, på så sätt är ett bokomslag både information och 
design. Informationen och designen ska tillsammans bilda en iögonfallande enhet, uppmuntra till 

köp och säga något om bokens textinnehåll. 
Samtidigt som omslaget i sig kan ses som ett konstobjekt ska det även informera om ett annat 

konstobjekt som består av det litterära. Bokomslaget visar en egen tolkning av bokens innehåll och 
påverkar omedvetet läsarens tolkning av boken. (Andersen, 2012)

Att formge ett bokomslag som ger en bok stor framgång är en osagd vetenskap och hur ett 

framgångsrikt omslag ser ut förändras ständigt. Formgivaren kan använda sin fantasi obegränsat och 
förvandla de senaste trenderna inom visuell kommunikation till abstrakt konst på ett omslag. Olika 

omslagsstilar kommer och går men det handlar alltid om hur pass stor förmåga omslaget har att stå 
ut gentemot andra omslag. Ett framgångsrikt omslag ”pratar tyst med tydligt, inte högt och brusigt” 

(Powers, 2001 s8). 

13



Det är svårt att säga vad som kännetecknar ett bra bokomslag men det finns ett par kriterier omslag 

bör uppfylla: 
- Det ska sticka ut och synas bland andra bokomslag

- Det ska vara lätt för köparen att ta till sig omslagets visuella form med en första blick
- Det ska fungera som miniatyrbild för användning i kataloger och på internet

- Det ska klara av hantering i butik och lager utan att börja se ofräscht ut
- Det ska sälja boken 

- Det ska spegla innehållet i boken
- Det ska vara uttrycksfullt

Någonting som ska undvikas är att lura läsaren genom att låta bokomslaget spegla ett annat innehåll 

än det som faktiskt finns i boken. Detta ansvar ligger främst hos formgivaren. 
Ett bra bokomslag ska uppmärksammas av många människor under en längre tidsperiod. Det ska 

inte alienera potentiella läsare genom kulturella referenser och det ska inte försöka trycka in bokens 
tema i läsarens huvud. Omslagets konstnärlighet bör vara på samma nivå som konstnärligheten på 

författarens litterära verk. (Lohmiller, 2008)
Viktigaste uppgiften är att fånga läsarens uppmärksamhet, samt att förmedla typen av innehåll i 

boken (Lundgen, 2012)

Bokomslagsformgivning är ett uppdrag med en mängd möjligheter och stor variation, det går att 
göra allt från ett rent typografiskt omslag till ett med en bild i fokus. Omslag kan vara olika tydlig 

och föreställande med hjälp av olika idébilder och symboler. Vilken form bokomslaget tar beror 
mycket på vad syftet med bokens utgivning är och åt vilket håll läsarnas tolkning av bokens innehåll 

ska styras. Omslagstypen blir viktig för läsarens tolkning och lika viktigt som att välja rätt 
omslagstyp är det att omslaget som helhet har en attraktiv visuell form. 

(Lindström, 1994) 

3.3.1. Olika typer av omslag

Vilken stiltyp som används påverkar betraktarens tolkning av omslagets budskap. Olika typer av 
visuella budskap kan inte formges med vilken stiltyp som helst eftersom människor har 

uppfattningar om hur olika stiltyper och former hör ihop med olika typer av budskap. (Waern m.fl, 
2004)

Används en opassande stiltyp kommer omslaget kommunicera ett budskap som lockar till sig ”fel” 

typ av läsare som i sin tur kommer bli besvikna av boken då innehållet inte stämmer överrens med 
den ton som omslaget satt. Samtidigt går boken miste om de läsare som skulle uppskatta dess 

innehåll. (Lohmiller, 2008)

Omslag kan delas in i kategorierna utifrån vilket sätt omslaget är framtaget på; fotografiska, 
illustrativa och typografiska (Zappaterra, 2007).

Nedan presenteras de olika typerna var för sig. 

Fotografiska

Fotografier är den mest vanliga bildtypen och kan ses överallt i många olika sammanghang. Ett 
fotografi till bokomslag ska alltid ha en specifik avsikt och vara tagen samt redigerad efter de 

budskap och värderingar det ska kommunicera. Fotografiet ska kommunicera så att bokens 
potentiella köpare kan känna en relation till fotografiet och därmed även till boken. (Koblanck, 

2003)
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Finns boken filmatiserad är en stillbild från filmen ofta ett självklart val till bokomslaget. Det gäller 

då att välja en bild som kan stå för boken som helhet. (Lindström, 1994)
Ett fotografi avläses ofta bokstavligen vilket minskar olika tolkningar av bilden och läsaren skapar 

ofta en berättelse tillhörande det avbildade (Zappaterra, 2007).Bilder på vardagliga föremål kan 
betraktaren se på utan att lägga märket till detaljer då betraktaren inte behöver se på bilden under en 

längre tid för att uppfatta vad bilden föreställer (Waern m.fl, 2004).

Genom fotomanipulation av olika slag går det att ge ett och samma fotografi olika uttryck och 
därmed styra läsarens tolkning av bilden (Zappaterra, 2007).

Med bildmanipulation får formgivaren större frihet och kan skapa fler möjliga associationer till en 
bild hos mottagaren (Waern m.fl, 2004).

Ett fotografi är alltid ihopkopplat med det fotograferade, fotot går inte att skilja från det avbildade. 
Till skillnad från till exempel bokstäver ställer ett fotografi inte lika stora krav vid tolkning, detta är 

anledningen till att bilder ofta används i samband med reklam. (Nordström, 1989)

Illustrerade

En illustrerad bild på ett bokomslag bör representera utmärkande drag i boken, det kan vara viktiga 

händelser, personer eller föremål av stor betydelse i bokens handling. 
Det går med ett illustrerat omslag att göra något som läsaren inte direkt förstår kopplingen till men 

som sedan ger en aha-upplevelse. Detta leder till att läsaren kan dras med och känna en delaktighet i 
boken. Det är dock lätt hänt att ett sådant bokomslag uppfattas fel och att läsaren inte förstår 

formgivarens designidé. (Lindström, 1994)

Det är lätt att skapa en känsla med hjälp av en illustration och ett illustrerat omslag ger läsaren 

möjligheten till en stor bredd av möjliga associationer. (Zappaterra, 2007)
Illustrerade omslag som säger för mycket och för många olika saker om bokens innehåll alienerar 

läsare genom att inte låta dem upptäcka boken själv (Lohmiller, 2008). 

Med en illustration är det enkelt att förmedla någonting mer än bara det avbildade, detta med hjälp 

av olika stilar som framkallar olika känslor hos läsaren (Koblanck, 2003). Själva utförandet av 
illustrationer uttrycker alltid i sig själv något (Nordström, 1989).

Illustration är det mest effektiva medium att använda för att förmedla olika uttryck och det 
tillvägagångssätt som lättast kan användas för att förenkla saker som är svåra att överblicka med ett 

fotografi (Waern m.fl, 2004).

Typografiska

Rent typografiska omslag används för att hålla omslaget neutralt och minska läsarens 

tolkningsmöjligheter. Fokus sätts på text som ger information om bokens innehåll och läsaren kan 
inte bli vilseledd av en alltför uttrycksfull omslagsbild. Det är samtidigt viktigt att inte låta 

typografiska omslag bli tråkiga och få en ointressant visuell form. För att lyckas med ett typografiskt 
omslag är det säkrast att använda geometriska former och färger kan med fördel användas för att öka 

spänningen. (Lindström, 1994)

Typografiska element används för att ge en hint om vilken typ av innehåll boken består av och kan 

ge bokens potentiella köpare en uppfattning om värdet på bokens innehåll. Typografi används 
vanligtvis tillsammans med antingen en illustration eller ett fotografi. 

Ett rent typografiskt omslag kan lätt riskera att avfärda läsare genom att inte visa på något konkret 
läsaren kan koppla till bokens handling. (Andersen, 2012)

Typografiska omslag kan endast förlita sig på att boken låter intressant (Lohmiller, 2008). Text riktar 

sig mycket till förnuftet och logiken, inte så mycket till känslan (Nordström, 1989).

15



4. EMPIRI
Här presenteras den insamlade datan som kommer ligga som grund för den kommande analysdelen. 

Endast data relevant för studiens syfte presenteras. Datan delas här upp och presenteras i tre olika 

delar efter varifrån datan är hämtad. Hur och varifrån de olika datadelarna är insamlade tas upp i 

studiens tidigare metodavsnitt.

Första delen kommer presentera data insamlad från observationer av pockettopplistor och 

pocketåterförsäljare. Andra delen består av data från ett säljarperspektiv inhämtad genom 

intervjuer med anställda på Pocket Shop samt tidigare anställd. Den sista empiridelen presenterar 

data från intervjuer med formgivare av bokomslag. 

4.1. Observation av pockettopplistor och pocketåterförsäljare

Här sammanfattas och presenteras data om hur dagens pocketomslag ser ut. Datan är insamlad 

från observationer av pockettopplistor och pocketåterförsäljare. Det schema som användes till 

observarionerna finns att se i bilaga 3, se Bild 4 för exempel på omslag som syntes under 

observationerna. 

I Pocket Shops butik syns mycket blåa toner på bokomslagen, lila och turkosa färger är även vanligt 
förekommande. Majoriteten av omslagen har inte mättade färger som sticker ut. Rött dyker däremot 

upp på många omslag, men i dova toner. 
Den omslagstyp som dominerar är fotografier och majoriteten av dessa är fotografier på människor. 

Fotografierna visar olika mycket av människan, på vissa syns hela kroppen medan andra enbart visar 
ett ansikte och på vissa omslag skymtas en mänsklig silhuett. Dessa omslagsstilar påminner om 

varandra, det är ett diffust fotografi på en människa och färgerna är dova, mörka eller naturliga. Det 
som skiljer omslagen från varandra är varierande kroppssråk och ansiktsuttryck som människorna på 

omslagsfotografiet har och hur pass mycket fotografiet visar på det fotograferade objektet. 

Det är få illustrerade omslag. De som finns består av illustrationer på objekt med en tydlig 
anknytning till bokens titel, eller av en mångtydig illustration som vid en första blick inte går att ge 

någon klar koppling till bokens titeln och innehåll. 

Gemensamt för både de illustrerade och fotograferade omslagen är att bilden står i fokus, texten på 
omslagen kommer i andra hand. Typografin som används på omslagen är enkel och består av sans-

serifer men relativt neutrala uttryck. Det är vanligt att teckensnitten har en färg som avviker från den 
övriga färgsättingen på omslaget. Gemensamt för omslagen är även att de som helhet är ganska 

renodlade och innehåller få detaljer. 

De böcker som är på Pocket Shops topplista har omslag enbart med av fotografier, antingen på 
människor eller på en odetaljerad miljö. Det är få skarpa, utstickande färger som används på 

majoriteten av omslagen. Omslagen på topplistan ser i stort sett ut precis som de övriga omslagen i 
butiken, men många omslagen på topplistan har en mer mörk och grå ton. 

Hos Akademibokhandeln ser det ut som i Pocket Shops butik. Det som skiljer sig är dock att i 

Akademibokhandeln är det inte lika många gråtonade omslag och det förekommer fler omslag med 
mer experimentell typografi än vad det gör hos Pocket Shop. 

På pockettopplistorna hos Bokus, Adlibris och Svensk bokhandel ser omslagsmiljön ut som den hos 
Akademibokhandeln. 
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      Bild 4, exempel på omslag från observtionerna                              

4.2. Intervjuer med Pocket Shopanställda

Här presenteras data från intervjun med Boksäljare 1 och Boksäljare 2 från Pocket Shop samt den 

del av datan från intervjun med Formgivare 3 som har ett boksäljarperspektiv. Frågorna som 

ställdes under intervjun med Boksäljare 1 och Boksäljare 2 samt låg som grund till intervjun med 

Formgivare 3 finns i bilaga 2. Då boksäljare 1- och 2 var överens och enade i allt som sades under 

intervjun görs här ingen uppdelning av vem av boksäljarna som sa vad, utan datan från denna 

intervju presenteras som en enhet. 

Boksäljare 1 och boksäljare 2

När det gäller nya författare spelar omslaget en extra viktig roll för boken då kunden vid köptillfället 

inte har någonting annat att utgå ifrån, så som tidigare erfarenheter av författaren. En känd författare 
kan sälja böcker endast genom sitt namn precis som ett välkänt varumärke kan sälja produkter för att 

kunden känner igen och tycker om själva varumärket. Detta fungerar inte för debuterande författare, 
de behöver någonting annat som lockar läsare till köp. Ett omslag som attraherar och lockar till sig 

kunder kan lyfta både boken och dess författare. 
Någonting som drar till sig blickar och fångar kunders uppmärksamhet är omslag med klara, starka 

färger. För ett tag sedan gick det att se en våg av klargula omslag som drog till sig många läsare. Just 
nu finns det många omslag med ett annorlunda material, soft-touch. Detta skapar en ”wow-effekt” 

som fångar många läsares blickar. Precis som de färgstarka omslagen är dessa sådana som verkligen 
syns i butiken, vilket är oerhört viktigt. Ett omslag som inte syns och väcker kundernas 

uppmärksamhet passeras lätt  förbi, vilket gör det svårt för boken att sälja bra. 

Men ett omslag bör inte endast dra till sig uppmärksamhet och sticka ut på bokhyllan, det bör även 
vara passande för bokens innehåll. Passar omslaget inte ihop med innehållet i boken kan kunden 

känna sig lurad och varken boken eller författaren kan då nå framgång. Det är även viktigt att 
omslaget inte överdriver genom att till exempel se extremt skräckinjagande ut om bokens innehåll i 

själva verket endast är måttligt obehagligt. 

Det kan även vara till fördel om omslaget, förutom att vara passande för bokens innehåll, passar in i 

rätt genre. Att kunden kan se ett sammanhang mellan omslagets utseende och genren är bra då 
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kunder ofta letar efter likheter mellan omslag. Gillade de en bok de läst är chansen stor att de letar 

efter ett omslag som liknar den bokens för att då hitta en nya bok som faller dem i smaken. 
Bland bokomslag finns vissa objekt som signalerar vissa saker, så som att till exempel spets tyder på 

ett erotiskt innehåll i boken. Även omslag till böcker som nått stor framgång kan fungera som 
signalerande inspiration till liknande böckers omslag. Exempelvis finns det idag många erotiskt 

lagda böcker vars omslag efterliknar omslaget till boken ”50 nyanser av honom” som nått stor 
framgång. Genom att efterlikna ett omslag till en säljande bok kan en debuterande författare rida på 

en annans framgång. 

Det är även vanligt, främst bland mindre förlag, att de vill att alla deras utgivna böcker ska hålla ihop 
så att kunden kan se att en bok kommer från ett visst förlag. Att ha ett serietänk bland ett förlags alla 

böcker är till en fördel för förlaget då kunden, om den gillade en av deras böcker, mer troligt är villig 
att köpa ännu en bok från förlaget då omslaget liknar och kopplas ihop med boken de gillade. Att 

göra på detta sätt har även sina nackdelar då kunden kan tro att de olika böckernas innehåll påminner 
om varandra, vilket alla böcker inom ett visst förlag vanligtvis inte gör. Det är viktigt att omslaget 

inte ljuger för kunden. Detta är extra viktigt för omslag till debuterande författare, känner sig kunden 
lurad av det första omslaget är chansen liten att samma kund är villig att köpa författarens 

nästkommande bok. 
Det finns trender som cirkulerar bland bokomslagens utseende, som mycket gult, spräckliga 

teckensnitt, annorlunda material och signalernade objekt från aktuella storsäljares omslag. Omslag 
bör följa dessa trender för att kunderna ska kunna koppla ihop ett visst omslagsutseende med en viss 

typ av bok. Men på samma gång bör omslaget skilja sig från de övriga inom samma kategori för att 
sticka ut. Att följa trender är viktigt då bokomslag måste fungera kommersiellt, de ska kunna sälja i 

stora mängder till många människor. Att omslag fungerar kommersiellt är någonting som är allt 
viktigare idag då både läsplattor, mobiler och TV konkurrerar om böckernas läsare. 

För romaner är det ansikten som säljer, framförallt kvinnoansikten, och med hjälp av olika 

ansiktsuttryck kan omslag förmedla olika typer av känslor och signalera olika stämningar. 
Till böcker skrivna av en välkänd författare är det vanligt att omslagen pryds av ett författarporträtt. 

Detta skulle inte fungera för en oetablerad författare. Ansiktsfotografier på debuterande omslag bör i 
första hand förmedla en känsla, själva det fotograferade objektet kommer i andra hand. Att med ett 

omslag förmedla en känsla av boken till kunden är viktigare än att förmedla information om 
innehållet. Ofta i samband med fotografier på omslag visar dessa omslag mest på information om 

boken, det kan vara en stillbild från en filmatisering eller ett fotografi på ett för bokens handling 
betydelsefullt objekt. På senaste tiden har fotografier på bokomslag dock börjat bli mer 

experimentella, i vissa fall är de så pass bearbetade att det inte går att identifiera det fotograferade 
med bara en snabb blick på omslaget. Omslag av denna typ riskerar ofta att bli för svårtolkade, 

alltför otydliga eller långsinta omslag riskerar att alienera läsare då de inte genom omslaget förstår 
sig på vad det är för typ av bok, även om denna typ av omslag kan förmedla en känsla. Alltför 

mångtydiga omslag och sådana med många olika element lämpar sig mindre bra för böcker riktade 
till män, då böcker som huvudsakligen riktar sig till män är mer sparsmakade. 

Läsare kan lättare uppfatta känslan av en boks innehåll med hjälp av ett illustrerat omslag. Det är 

vanligt att grafiska mönster används på omslag som en form av lockbete, speciellt om dessa mönster 
är skapade av en känd formgivare, då kan kunden bli intresserad av boken genom att formgivarens 

stil på omslaget känns igen. Sådana grafiska mönster är sällan till för att visa på bokens innehåll, det 
handlar då istället mer om att sätta en stämning eller fånga uppmärksamhet med ett intresseväckande 

mönster. Bokomslag helt bestående av ett grafiskt mönster passar bäst till klassiker där information 
om bokens innehåll inte tydligt behöver förmedlas.
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Formgivare 3

Bokomslag är otroligt viktiga, de marknadsför och säljer boken. För att det inte ska bli falsk 
marknadsföring bör omslaget i första hand spegla bokens innehåll och i andra hand vara estetiskt 

tilltalande. Det ska gå att döma en bok efter omslaget, men ett omslag som med formen inte tilltalar 
läsare blir mest troligt bara förbipasserat. För att boken inte ska bli förbipasserad måste omslaget 

sticka ut och synas där den står på hyllan bland andra bokomslag. Men omslaget bör sticka ut på ett 
tilltalande sätt, inte på ett ”fult”. På samma sätt som kunder i mataffären inte vill köpa skadade 

äpplen, vill kunder i bokhandeln inte köpa böcker med fula omslag. Även fast omslaget ska tilltala 
kunder genom att vara tilldragande, måste det tilldragande vara relevant för bokens innehåll. Det går 

inte att ha ett omslag med en blond tjej om personen i bokens handling har brunt hår, detta skulle 
endast leda till förvirring hos kunden. 

Det är även viktigt att ett omslag inte avviker alltför mycket. Går ett omslag emot alla 

omslagstrender kan det bli svårt för kunden att identifiera bokens innehåll, då en viss stiltyp ofta 
kopplas ihop med en viss typ av innehåll. Så det kan vara bättre att ta det säkra före det osäkra, låta 

omslaget sticka ut lite mindre och visa lite mer på bokens innehåll för att kunden ska kunna känna 
igen omslagsstilen och hitta en bok med rätt typ av innehåll. Idag är det mycket fotografier på 

omslag. Fotografier har en fördel i och med att de finns överallt vilket gör att människor är vana att 
titta på dem. Men denna vana ställer även högre krav på fotografiet. På grund av att människan är 

van att ha fotografier runtomkring sig krävs det mer av ett bokomslagsfotografi för att kunden ska 
uppmärksamma det i butiken. 

Förutom att signalera på bokens innehåll är det bra om omslaget även fångar och förmedlar en 

känsla av bokens innehåll. Detta är ännu viktigare när det gäller romaner då den genren har en stor 
bredd av varierande innehåll. 

Att med omslaget förmedla en känsla av boken gör att många olika personer kan uppfatta omslaget 
som tilltalande och någonting som de kan identifiera sig med. Att använda färgerna vitt, rött och 

svart underlättar att nå ut till många olika männsikor, och detta oberoende av omslagets övriga 
utseende. 

Omslag som syftar till att förmedla en känsla behöver inte fokusera fullt så mycket på att visa olika 
objekt vilket gör att dessa omslag ofta är mer mångtydiga. Att ett omslag tillåter en stor bredd av 

tolkningar gör att fler kunder kan identifiera sig med boken och vilja köpa den. Det får för den delen 
inte bli för mångtydigt så att kunderna inte kan förstå det. Är ett omslag väldigt mångtydigt bör det i 

alla fall förstås och få en logisk anknytning när kunden läser texten på bokens baksida. Omslaget bör 
därför fungera ihop med baksidan då läsning på baksidan ofta är det andra steget, efter att omslaget 

fångat kundens uppmärksamhet, till att boken blir köpt. 

Titeln på boken har en ganska viktig roll, speciellt i samband med debuterande böcker då 
författarens namn inte säger kunden mycket. Kunden ska med en snabb blick kunna fånga upp titeln 

på boken och den bör även vara lätt att komma ihåg. För att det ska vara lätt för kunden att ta till sig 
titeln blir typografin viktig, titeln måste gå att läsa även om boken står högt upp i bokhyllan. Titeln 

kan med fördel vara kort och ”snatchig”. Är titeln riktigt bra kan det vara just det elementet på 
omslaget som fångar kundernas uppmärksamhet. Att titeln är lätt att lägga på minnet är en fördel, har 

kunden hört talas om en bok och går in i en bokhandel för att köpa den måste titeln kommas ihåg och 
kunna läsas. Titeln bör även passa till omslaget som helhet för att underlätta för kunden att hitta 

boken. 
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4.3. Intervjuer med formgivare av bokomslag

Här presenteras data från intervjuerna med Formgivare 1 och Formgivare 2 samt den andra delen 

av datan från intervjun med Formgivare 3 som är från ett formgivarperspektiv. Frågorna som 

ställdes till Formgivare 1 och Formgivare 2 samt låg som grund till intervjun med Formgivare 3 

finns i bilaga 1. 

Formgivare 1

Oftast fungerar det att använda vilken omslagstyp som helst till varje bok, fotografi, illustration och 

typografi är i sig bara olika uttryckssätt som med olika utformningar och användande kan förmedla 
ett budskap. Dock är det lättare att ge ett seriösare intryck med hjälp av typografi än vad det är med 

en illustration. 

Till romaner är det viktigt att omslaget inte förmedlar och talar om hela berättelsen i boken eller 
berättar för mycket om den. Ett bokomslag ska snarare locka in läsaren i texten och fungera som ett 

lockbete som väcker läsarens nyfikenhet och intresse. Är bokomslaget för avslöjande kan läsaren 
inte skapa sina egna bilder. Det kan då bli lite som att läsa boken efter att ha sett filmatiseringen, 

under läsningen kommer ständigt inre bilder på skådespelarna upp. 

Det ska alltid vara innehållet i boken som styr omslagets formgivning, oavsett om fotografi, 
illustration eller typografi används. Det finns inga regler utan allt handlar mycket om en känsla som 

bokens innehåll framkallar och med fotografi, illustration och typografi som hjälpmedel ska denna 
känsla förmedlas av omslaget till läsarna. Att med omslaget på något sätt beröra läsaren är viktigt, 

det är mycket det som avgör om läsaren får intresse för boken. För att många läsare ska beröras bör 
omslaget gå att tolka på många sätt, så ett alltför konkret visande omslag fungerar inte. 

Formgivare 2

Det går alltid att se olika trender inom bokomslagsformgivning, just nu är det mycket fotografier och 
det bland alla genrar. Vanligtvis är illustrerade omslag mer eleganta och de håller sig bättre genom 

olika trender utan att bli omoderna. Men ett mycket tankeväckande eller konstnärligt fotografi kan 
även ha denna egenskap och med ett sådant omslag går det att upptäcka och väcka flera olika 

dimensioner hos läsaren. Detta kan vara väldigt bra till romaner för att skapa en känsla. Vilken 
omslagstyp som väljs beror helt på bokens innehåll, men ett helt typografiskt omslag hör inte hemma 

bland skönlitteratur utan passar sig bäst till faktaböcker. Det går att experimentera med typografin så 
att den blir väldigt intressant och slagkraftig. Sådana omslag kan i vissa fall fungera till 

skönlitteratur, men det beror helt på vad för typ av innehåll boken har. 

Det är innehållet i boken som ska styra hur omslaget formges. Om omslaget är fotografiskt, 
illustrerat eller typografiskt har egentligen ingen stor betydelse då det är användandet av de olika 

typerna som är det viktiga. Är boken tung och djup bör omslaget också ge den känslan, antingen 
med ett tungt och djupt fotografi eller kanske med en illustration som ger den känslan. 

Att använda de olika omslagstyperna till att förmedla känslan av bokens innehåll är det viktigaste. 
Men att få ner en känsla i bild kan vara svårt, det blir ofta enklare genom att använda metaforer som 

då kan tolkas olika av olika individer. Olika romaner pratar olika språk, att fånga detta språk och 
översätta det till en omslagsbild är vad bokomslagsformgivning handlar om. 

Formgivare 3

Ett bokomslag ska skapa ett mervärde, ge läsaren någonting mer än vad textinnehållet ger och visa 
på mer än bara bokens innehåll. Ett bokomslag ska sätta en stämning som speglar den känsla som fås 

genom läsning av boken, och förmedla den till läsaren. För att denna stämning ska kunna fångas är 
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det oerhört viktigt att formgivaren läser boken vars omslag ska formges. Formgivning av bokomslag 

handlar på så sätt lika mycket om att kunna tolka texter som om att kunna använda färger och 
former. 

För att rätt känsla ska kunna förmedlas med omslaget måste texten i boken ge denna känsla och 

sedan ska denna känsla föras över i bild. Omslaget i sig är ett verk och med hjälp av detta verk ska 
ett annat verk förmedlas, ett bokomslag ska förvandla ett textverk till ett bildverk.

Olika formgivare har ofta en egen stil eller manér som är genomgående genom de flesta verken. En 

formgivare kan ofta väljas av ett förlag för att göra ett bokomslag just pågrund av att de har stilen på 
formgivningen som passar till en viss bok.

Vilken bildtyp, fotografi, illustration eller typografi som används till ett bokomslag spelar inte alltid 

så stor roll då det är känslan som är viktigast att förmedla via omslaget, och känslan sitter i stilen. 
Dock kan illustrationer lätt kopplas ihop med barnböcker eftersom det är där de är vanligast 

förekommande och har inte synts på bokomslag riktade mot vuxna speciellt länge. Samtidigt lämpar 
sig illustrationer bäst för att förmedla en känsla.

Idag är det mycket fokus på själva omslagsbilden, oavsett med vilken stil den är framtagen. Extra 

mycket fokus på omslagsbilden blir det genom att använda fotograferade ansiktsporträtt. Att kända 
författare har sig själva som omslagsbild är vanligt, även fast detta inte visar så mycket på bokens 

textinnehåll. Ett författarporträtt som omslag fungerar inte alls för debuterande författare då läsare 
inte kan känna igen dem på samma sätt som en känd författare kan väcka minnen till liv. För 

debuterande författare är författarens namn inte något viktigt element på omslaget, mer fokus 
hamnar då på bilden och titeln. 

Titeln på boken är viktig och bör ha en viktig roll på omslaget. Bland dagens böcker glöms ofta titeln 

bort vid formgivningen av omslaget. Typografin borde få en viktigare roll och göra så att mer fokus 
läggs på titeln och inte bara använda något intetsägande teckensnitt. Titeln borde låtas ge mer uttryck 

än vad den, på de flesta böcker idag, gör. Titeln, bilden och även författarens namn är alla viktiga 
element på ett bokomslag, de måste fungera ihop och tillsammans på omslaget förmedla rätt känsla. 
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5. ANALYS
I denna del av studien kopplas den insamlade datan ihop med den presenterade teorin i en analys 

för att slutsatser sedan ska kunna dras. 

Analysavsnittet delas upp och presenteras utifrån studiens två huvudfrågor. Huvudfrågorna är i sin 

tur indelade i rubriker efter olika teman som under studiens gång visat sig vara av betydelse för 

fotografins, illustrationens och typografins kommunikationsförmåga på bokomslag. 

5.1. Hur påverkar omslagstypen det boken kommunicerar? 

Insamlad data och nämnd teori har visat faktorer som påverkar bokomslags 

kommunikationsförmåga och hur de olika omslagstypernas budskap kan skilja sig åt. 

Läsarens första möte med en bok är avgörande och de olika omslagstyperna kan på olika sätt 

förmedla bokomslagets, samt bokens budskap till läsaren. Detta tas upp i början av detta kapitel. 

5.1.1. Läsarens möte med en debuterande bok

Oavsett vilken omslagstyp som används kan ett bokomslag, enligt Powers (2001) ses som reklam då 
omslagen finns till för att sälja boken. Det är förmodligen detta faktum som gör att bokomslag är så 

betydelsefulla och viktiga under en läsares första möte med en bok, vilken forskning av bland annat 
Andersen (2012) tyder på. Under intervjun med Boksäljare 1 och Boksäljare 2 hävdade de även att 

omslaget har en extra viktig roll i samband med debuterande författares böcker då läsare inte har 
någonting annat än bokens omslag att utgå från vid första mötet.  

Nordström (1989) menar att alla bilder tolkas och hur en bild är utformad påverkar mottagarens 

associationer. Sänder en debuterande författare, med bokens omslag, ut ett missvisande budskap, 
eller ett budskap som tolkas fel av mottagaren är det lätt hänt att det blir en störning i 

kommunikationsprocessen, som Nordström (1989) kallar det. Denna störning i omslagets 
kommunikation kan då leda till att fel typ av konnotationer skapas hos mottagaren vilket gör att inte 

bara boken till omslaget, utan även författarens framtid sätts på spel då Boksäljare 1- och 2 under 
intervjun menar att en författare kan ses som ett varumärke som påverkas av vilka budskap som 

sänds ut via bokomslaget. Det är därför viktigt, som Nordström (1898) menar, att reklam och då 
även bokomslag ska sträva efter att skapa positiva konnotationer vilket leder till, något som 

Boksäljare 1- och 2 hävdar, att ett bokomslag kan lyfta både en bok och dess författare. Waern m.fl 
(2004) menar även att ett omslag som skapar positiva känslor och associationer kommunicerar mer 

effektivt vilket bokomslag måste göra för att boken och författaren ska nå framgång. Detta är även, 
enligt Boksäljare 1- och 2 extra viktigt idag då konkurrensen är större.

En läsare kan inte ha några tidigare erfarenheter från en författare i samband med en debuterande 

bok. Då erfarenheter är någonting som Nordström (1989) säger påverkar tolkningar av bilder, blir ett 
omslag till en författares debut extra viktigt. På grund av detta blir val av omslag väldigt viktigt, så 

att kommunikationen via Nordströms (1989) kommunikationsprocess når till läsaren med rätt 
budskap. 

5.1.2. Valet fotografi, illustration eller typografi

Formgivare 1 menar under intervjun att det egentligen inte spelar någon stor roll om fotografi, 

illustration eller typografi används som kommunikationsmedel på ett bokomslag, vilket är motsatsen 
till vad Lindström (1994) säger. Lindström (1994) menar att omslagstypen påverkar läsarens 
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tolkning och är därför av stor betydelse. Även Lohmiller (2008) säger att typen av omslag spelar roll 

då ett opassande val kan locka till sig fel typ av läsare och gå miste om rätt typ av läsare. Detta på 
grund av något som både Bergström (2009) och Waern m.fl. (2004) säger, att olika typer av budskap 

uppfattas olika av olika människor. 

Formgivare 3 säger under intervjun att oavsett om fotografi, illustration eller typografi används på 
ett bokomslag är det själva stilen på dess utförande som är av betydelse, då ett omslags viktigaste 

uppgift är att förmedla en känsla och den känslan sitter i stilen, inte i omslagstypen. Att själva stilen 
på den valda omslagstypen är viktig går i enlighet med vad Lindström (1994) säger, då han menar att 

stilen påverkar hur läsaren tolkar bokomslagets kommunikation. Även Waern m.fl (2004) pratar om 
att stiltypen är mycket viktigt i samband med formgivning då de menar att människor har 

uppfattningar om att olika stilar hör ihop med olika typer av budskap. 

Formgivare 1 syftar på att det ska vara innehållet i boken som ska styra hur bokomslaget formges 
och vilken omslagstyp som används. Innehållet kan i stort sett förmedlas med vilken omslagstyp 

som helst. Formgivare 1, likaså Formgivare 2- och 3, pratar under intervjuerna mycket om känslan, 
att det viktigaste är att ett bokomslags formgivning kommunicerar en känsla av en boks innehåll. 

Eftersom känslan till största del sitter, precis som Waern m.fl (2004) säger, i själva utformningen och 
stilen, inte i omslagstypen så har valet mellan fotografi, illustration och typografi mindre betydelse. 

Som visat spelar valet av fotografi, illustration och typografi mindre roll för bokomslagets 

kommunikationsförmåga, det är stilen på den valda typen som är det viktigaste. Men olika 
omslagstyper kan vara mer eller mindre lämpliga till olika böckers innehåll, då Formgivare 2 menar 

att det är just innehållet i boken som ska styra valet av omslagstyp. 

Illustration

Formgivare 2 menar att en känsla kan vara lättare att förmedla med hjälp av en illustration än med 

ett fotografi. Samtidigt menar Formgivare 3 att en illustration lätt kan skapa associationer till 
barnböcker, vilket inte är någonting som kan ses som positivt i samband med vuxenromaner. 

Detta förklarar Formgivare 3 med att det är i barnböcker som illustrationer har funnits längst vilket 
gör att läsares associationer kopplas till de erfarenheter de har av illustrationer, vilket är att de främst 

förekommer i barnböcker. 

Formgivare 2 trycker på illustrationens fördel med att den inte blir otrendig på samma sätt som andra 
omslagstyper. Detta beror på att illustrerade avbildningar inte visar direkt på det avbildade objektet, 

som efter en tid kan bli omodernt. En illustration uttrycker så mycket mer än enbart det avbildade då 
även själva utförandet av illustrationen, enligt Nordström (1989) i sig uttrycker någonting. 

Då illustrationer enligt Zappaterra (2007) tillåter en större variation på tolkning gör att de 

huvudsakligen förmedlar en känsla och inte visar så mycket på bokens innehåll eftersom läsares 
olika tolkningar får så stor påverkan på hur boken uppfattas. I och med detta är det lätt hänt att 

illustrerade bokomslag uppfattas fel, vilket både Lindström (1994) och Lohmiller (2008) säger är 
vanligt för denna omslagstyp. 

Samtidigt som illustrationer tillåter större tolkningsmöjligheter än fotografier och därmed riskerar en 

större grad av misstolkningar menar Lindström (1994)  att det med ett illustrerat omslag är lättare att 
väcka läsarens intresse och ge en aha-upplevelse som Bergström (2009) säger är ett karaktäriserande 

drag för ett effektivt budskap. 

Observationer visar att illustrationer på dagens omslag antingen är väldigt mångtydiga och 
fokuserade på att förmedla en känsla,  eller väldigt tydliga och beskrivande. Illustrationerna av det 
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första slaget kan enligt Andersen (2012) ses som ett konstverk och bokomslaget kan bli svårtolkat. 

Den andra typen av illustration på ett omslag, som tydligt illustrerar ett objekt blir som Lohmiller 
(2008) säger att ett illustrerat omslag bör vara, visande av någonting av betydelse för bokens innehåll 

och inte mycket riktat till läsarens känslor.  

Typografi

Nordström (1989) säger att typografi vanligtvis inte väcker känslor som berör. Detta förklarar vad 

Formgivare 2 under intervjun säger, att ett rent typografiskt omslag inte är passande till en roman. 
Samtidigt finns möjligheten att använda mer uttrycksfulla teckensnitt, vilket idag blir alltmer 

förekommande enligt intervjun med Boksäljare 1- och 2. Även Formgivare 2 menar att typografi går 
att använda och forma till ett intresseväckande omslag som kan kommunicera mer än enbart de 

skrivna orden. 

Lohmiller (2008) säger dock att textbaserade omslag bara kan fånga uppmärksamhet genom att låta 
intressant och genom att ord inte är mångtydiga i sin karaktär utan bara avläses så är det svårt att 

förmedla en känsla med ett rent typografiskt omslag. Med endast ord på ett bokomslag får läsaren 
därmed svårt att bilda sig en uppfattning om känslan på innehåll i boken, vilket Andersen (2012) 

leder till en risk för att läsare inte kan skapa sig en relation till boken och vilja läsa den. 
Formgivare 3 anser trots detta att typografi borde få en större roll på bokomslag än vad den har idag. 

Genom ett typografiskt omslag kan titeln på boken hamna i ett större fokus vilket kan vara till fördel, 
speciellt för debuterande författare där läsarna inte känner igen namnet. En boktitel som syns och 

väcker intresse kan då fånga läsares uppmärksamhet samtidigt som de får ord, i form av en titel, att 
lägga på minnet vilket underlättar sökandet efter en speciell bok. 

Men då Lohmiller (2008) säger att det med typografi är svårt att framkalla känslor hos läsaren blir 
det även svårt att väcka ett begär som Powers (2006) anser är viktigt att bokomslag gör för att de ska 

sälja bra. Även Bergström (2009) menar att det är oerhört viktigt att ett budskap framkallar känslor, 
vilket intervjuernas respondenter alla anser är bland det viktigaste ett bokomslag ska göra. 

Fotografi

Fotografier säger Nordström (1989) skiljer sig från ord genom att de tilltala fler av människans 
sinnen. Detta gör att det med ett fotografi, eller illustration, lättare går att väcka känslor hos en läsare 

jämfört med vad det går med typografi. Detta kan vara förklaring till det som Boksäljare 1- och 2 
under intervjuen säger samt observationerna visar, att det idag är mest bildfokus på omslag, och allra 

vanligast är det med fotografier. 

Bergström (2009) och Koblanck (2003) pratar även de om att fotografier är det vanligaste mediet för 
all typ av visuell kommunikation, och så även gällande bokomslag. Läsare är därmed vana att se på 

fotografier och det i alla möjliga miljöer, vilket är till en fördel då det gör att det inte råder risk för 
associationer till exempelvis barnböcker som illustrationer kan ge. Formgivare 3 menar dock att 

denna vana att se på fotografier är en nackdel då vanan gör att det krävs mer av fotografiet för att 
fånga uppmärksamhet. 

Zappaterra (2007) säger att fotografier inte tillåter läsaren många tolkningsmöjligheter eftersom 

fotografier, som Nordström (1989) säger är direkt kopplade till det fotograferade objektet. Att låta 
läsaren skapa en egen tolkning av ett omslag visar alla intervjuer på är viktigt. 

Att fotografier är så pass kopplade till det avbildade är till fördel då Waern m.fl (2004) menar att 
fotografier lättare kan uppfattas då läsaren inte behöver fundera på vad avbildningen föreställer. Att 

fotografier kan vara lätta att uppfatta underlättar för läsare med ont om tid inne i en bokhandel. I 
sådanna situationer menar Formgivare 3 underlättas av att ett omslag kan avläsas med ett ögonkast.
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Fotografier av detta slag, som är tydliga avbildningar av en verklighet visar enbart sådant som är 

känt, vilket gör att läsaren endast ser sådant som är bekant. Att berätta sådant som redan är känt lönar 
sig inte enligt Bergström (2009) och även Formgivare 1 menar på att bokomslag inte bör vara för 

avslöjande och direkt visande. Fotografier som är tydliga avbildningar av det fotograferade 
kommunicerar inte mycket till läsarens känslor. Budskap av ett sådant fotografi, och lika så av 

typografi, är mer logiska och talar främst till förnuftet. Dock menar Formgivare 2 att fotografier som 
är direkta avbildningar av objekt kan ses som metaforer, vilket Bergström (2009) förklarar, och på så 

sätt möjliggöra läsare olika tolkningar av omslaget. 

Observationerna visade även att bildmanipulation används och gör att fotografier blir mindre tydliga 
avbildningar av verkliga objekt, vilket enligt Zappaterra (2007) möjliggör fler tolkningar. Boksäljare 

1- och 2 säger även de att mer experimentella fotografier blir allt vanligare vilket gör att fotografier 
på bokomslag som förmedlar känslor blir allt vanligare. Dessutom visade observationerna att 

fotografier på bokomslag kan framkalla känslor då observatören genom omslagsfotografierna fick en 
känsla av nedstämdhet. Som tidigare nämnt ska bokomslag kommunicera en känsla vilket enligt 

Formgivare 3 leder till att bokomslag inte behöver fokusera på att visa verkliga objekt. 

Att bearbeta fotografier menar Waern m.fl (2004) leder till att bilden kan säga mer. Formgivare 2 
pratar om att manipulering av fotografier kan gå så långt att fotografiet tillslut blir mer likt en 

illustration. Ett så pass bearbetat fotografi gör att läsaren inte kan placera det inom varken kategorin 
fotografi eller illustration vilket kan leda till att läsaren får det svårt vid tolkning då de inte vet hur de 

ska avläsa tecknena som bilden består av, vilken Koblanck (2003) och Nordström (1989) menar är 
en huvudförutsättning för att en bild ska kunna tolkas. Att alltför bearbetade fotografier inte fungerar 

på bokomslag är även något som Boksäljare 1- och 2 menar.

Boksäljare 1- och 2 menar att fotografier på bokomslag färmst syftar till att visa information om 
bokens handling genom exempelvis en stillbild från en eventuell filmatisering, eller ett fotografi på 

ett objekt eller person med en stark koppling till bokens handling. Att fotografier på personer är 
vanligt förekommande visade även observationerna, där större delen av omslagen var just fotografier 

på människor. Olika känslor kan då förmedlas med hjälp av olika ansiktsuttryck, detta enligt 
Boksäljare 1- och 2. 

5.2. Vad bör man tänka på vid användning av fotografi, 
illustration respektive typografi i samband med 
framtagning av pocketomslag för att omslaget ska locka till 
sig köpare? 

I detta delkapitel behandlas faktorer som har en inverkan på de olika omslagstyperna, vad som 

påverkar dem och varför de bör tas i beaktning vid formgivning av ett bokomslag.  

5.2.1. Valet fotografi, illustration eller typografi

Powers (2001) menar att det inte finns några direkt riktlinjer eller teorier för hur bokomslag bör tas 
fram för att gynna en bok. Intervjuerna visar även de på att det inte finns några regler för när 

respektive omslagstyp bör användas. Intervjuerna visar dock att det finns vissa saker som bör tänkas 
på vid framtagning av ett bokomslag, oavsett om fotografi, illustration eller typografi används i 

formgivningen. Samtidigt säger Powers (2001) att formgivarens fantasi kan få flyga fritt vid 
framtagning av bokomslag. Genom att slå samman Powers (2001) totala frihet och intervjuernas 

respondenters hintningar om faktorer att ha i åtanke vid framtagning av bokomslag, blir det som 
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Bergström (2009) säger att kreativiteten behöver ha ramar att vara fri inom för att ett bokomslag ska 

bli framgångsrikt. 

Målgrupp och olika tolkningar

Bergström (2009) menar att det mycket är målgruppen som avgör hur inramningen av kreativiteten 

ser ut. Detta går i enlighet med det Waern m.fl (2004) menar, att olika människor uppfattar saker på 
olika sätt, även Nordström (1989) håller med om detta. Att bokomslag och dess budskap ska formas 

efter en specificerad målgrupp är dock inget som den insamlade datan visar på. Boksäljare 1- och 2 
säger dessutom att pocketomslag måste vara kommersiella och därmed kommunicera till och tilltala 

en väldigt bred målgrupp. Bergström (2009) menar att ju bredare målgruppen för den visuella 
kommunikationen är desto lättare att tolka måste utformningen av kommunikationen vara. 

Det teorin säger om att ett smalare budskap fungerar bättre till en mindre målgrupp går ihop med det 

intervjuerna visar på att det viktigaste med bokomslag är att fånga en känsla. En känsla är enligt 
Koblanck (2003) lättast att förmedla med hjälp av en illustration. 

Formgivare 3 menar även att på grund av att bokomslag ska kommunicera en känsla behöver de inte 

fokusera så mycket på avbildningar av verkliga objekt då illustrationer, som sagt, lättare kan 
förmedla känslor. Men enligt Formgivare 3 och Lohmiller (2008) är det samtidigt viktigt att 

omslaget inte blir för mångtydigt genom att fokusera alltför mycket på en känsla. 

Intervjuerna visade dock att det viktigaste med ett bokomslag bör vara att det förmedlar en känsla, 
men känslan ska styras av bokens innehåll. Formgivare 1 menar även att ett omslag måste beröra 

läsaren och blir därmed, precis som Powers (2001) säger någonting som människor kan fästa sig vid 
och bokomslag blir då någonting mer än bara något som omger ett innehåll. Under intervjun 

fortsätter Formgivare 1, och menar att för att kunna beröras av ett bokomslag bör det omslaget 
kommunicerar gå att tolka på flera sätt och detta går att uppnå med både fotografi, illustration och 

typografi. 

Formgivarens påverkan

Genom formgivarens val av sätt att ta fram ett omslag på kan formgivaren påverka hur boken tolkas, 

detta enligt Andersen (2012).
Då formgivaren med omslaget försöker förmedla en känsla av bokens innehåll krävs det, som 

Formgivare 3 säger att formgivaren har läst boken. Olika formgivare tolkar textinnehållet olika, detta 
på grund av, som tidigare nämnt, att olika människor tolkar saker olika. Detta gör att formgivarens 

tolkning av bokens textinnehåll blir avgörande för hur bokomslaget formges. Att rätt formgivare får 
utforma ett visst bokomslag blir därför viktigt för att en bok ska kunna dömas efter dess omslag, som 

Formgivare 3 säger att böcker bör kunna göras. Även Bergström (2009) tyder på detta genom att 
säga att rätt person ska uppfatta rätt budskap. Detta gör att endast rätt formgivare kan skapa ett 

bokomslag som fångar bokens rätta känsla, som i sin tur enligt Bergström (2009) leder till ett köp.

Även Lohmiller (2012) trycker på formgivarens ansvar för att ett omslag ska kommunicera bokens 
innehåll. Att kommunicera innehållet är mycket viktigt, detta håller även Formgivare 3, Boksäljare 

1- och 2 med om. Boksäljare 1- och 2 påpekar även att det är extra viktigt att inte lura en läsare med 
ett omslag när det handlar om debutanter. Detta på grund av att det första intrycket, som nämnt är 

avgörande och det kommer påverka läsares uppfattning om författaren.

Trender kommer och går

Powers (2001) pratar om att vad läsare uppmärksammar gällande bokomslag förändras med tiden då 

det är upp till formgivaren att ta aktuella trender och föra över dem ner på ett bokomslag. Just 
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pocketomslag är extra viktiga att de följer trender då Boksäljare 1- och 2 nämner att pocketomslag 

måste fungera kommersiellt och verkligen sälja till många. Anledningen till att trender på 
bokmarknaden bör följas säger de beror på att läsare kopplar samman vissa stil- och omslagstyper 

med vissa typer av böcker. För att kunna ta fram ett bokomslag som förmedlar rätt budskap säger 
även Bergström (2009) att trender bör följas. Då en läsare, på grund av trenderna, är bekant med en 

viss omslagsformgivning blir det lättare för läsaren att ta till sig omslagets visuella form, vilket är 
viktigt enligt Powers (2001). 

Oavsett om ett bokomslag består av fotografi, illustration eller typografi är det viktigt att det följer 

trender som finns på bokmarknaden, detta enligt Boksäljare 1- och 2. Även fast ett bokomslag måste 
sticka ut för att det ska kunna uppmärksammas får det inte avvika för mycket eftersom det läsaren är 

van att se spelar en viktigt roll. Detta enligt Nordström (1989) då tolkning av bilder påverkas av 
erfarenheter. Följer omslaget inte trenderna kan det medföra tolkningsproblem och Nordströms 

(1989) kommunicationsprocess kan stöta på en störning vilket enligt Koblanck (2003) kan leda till 
att budskapet uppfattas fel. Det är viktigt att följa trender både gällande det utformade och stilen på 

utformningen då Nordström (1989) menar att även stiltyper leder till olika associationer som i sin tur 
påverkar tolkningen. Så som Formgivare 3 säger, att det kan vara bättre att ta det säkra före det 

osäkra för att inte riskera att bokomslaget misstolkas. 

Observationerna och intervjun med Boksäljare 1- och 2 resulterade i att ett par trender kring 
bokomslag kunde identifieras och som, ovan nämnt, bör följas. 

Observationerna visade att det allra mest förekommande bokomslagen är måttligt berarbetade 
fotografier på människor eller en miljö. Färgerna är vanligtvis dova och går ofta i en blå färgskala 

men det är även vanligt att röda toner förekommer på vissa element. Detta stämmer inte överrens 
med det som Boksäljare 1- och 2 säger väcker uppmärksamhet på bokhyllorna, då det är klara, starka 

färger som drar till sig blickar. Formgivare 3 menar att det med färgerna svart, vitt och rött lättare går 
att kommunicera ut till en bred målgrupp, denna färgkombination visade sig inte under 

observationerna. Om det Formgivare 3 säger stämmer skulle användningen av denna kombination av 
färger vara till fördel för att få omslaget att fungera kommersiellt. 

5.2.2.  För att kommunicera omslagets budskap

Att första intrycket är så pass viktigt stämmer mycket överrens med det som Lundgren (2012) säger, 

att bokomslag måste fånga uppmärksamhet. Formgivare 3 menar dock att det är viktigare att 
fokusera på att visa innehållet än att göra det estetiskt tilltalande ,vilket inte går ihop med det 

Lundgren (2012) säger. Detta på grund av något Bergström (2009) menar, att omslaget måste vara 
estetsikt tilltalande för att läsare ska uppmärksamma och bli intresserad av det. 

För att väcka ett intresse menar Waern m.fl (2004) att det är viktigt att inte ha ett för mångtydigt och 
svårtolkat budskap, vilket ställer sig emot att mångtydiga illustrationer är att föredra för att läsare ska 

kunna uppfatta och skapa sig en egen känsla och tolkning av en bok. Även Koblanck (2003) menar 
att ett budskap inte får förmedlas med för många onödiga detaljer och då lämpar sig inte alltför 

abstrakta illustrationer då det med dessa är svårt att kommunicera en tydlig bild om vad boken 
handlar om, vilket som sagt är viktigt att ett bokomslag gör. 

Lundgren (2012) menar dock att ett bokomslag bör kunna fånga läsares uppmärksamhet under en 

lång tidsperiod vilket då gör att illustrationer är mest lämpliga enligt Formgivare 2 då hen menar att 
ett illustrerat omslag inte kan bli omoderna lika lätt som andra omslagstyper. 

Formgivare 1 menar att ett omslag inte bör vara alltför konkret visande då ett sådant omslag inte kan  
framkalla känslor och beröra många olika människor. Även Formgivare 3, i samband med intervjun 

trycker på att det är viktigt att många olika människor ska kunna skapa en egen tolkning av omslaget 
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och kunna identifiera sig med det. Att mottagaren av visuell kommunikation ska kunna identifiera 

sig med budskapet är någonting som även Nordström (1989) säger är av stor vikt i samband med 
reklambilder och därmed även bokomslag. Oavsett om fotografi, illustration eller typografi avänds är 

det viktigt att skapa ett omslag som berör. Detta görs genom att använda och utforma de olika 
omslagstyperna med hjälp av olika stilar.  

Olika valmöjligheter

Rent typografiska omslag syntes vid observationerna inte till överhuvudtaget, det var bilden på 
omslagen som låg i fokus medan typografin till största delen bestod av sparsamma, vanliga 

teckensnitt. Detta med att låta ett element stå i fokus medan det andra tonas ner är något som 
Koblanck (2003) säger är viktigt för att läsaren ska uppfatta ett budskap, det får inte bli för mycket. 

Även Powers (2001) håller med om detta då han anser att ett omslag bestående av för många 
element lätt blir otydligt. 

Att använda ett annorlunda material på bokomslaget är något som Boksäljare 1- och 2 säger börjar 

dyka upp allt mer, vilket kan vara till en fördel då bokomslaget lättare kan sticka ut från de övriga. 
Samtidigt bidrar ett annorlunda material inte till att omslaget ger ett intryck av att det händer för 

mycket på samma gång med många olika element. 

Någonting som Boksäljare 1- och 2 även säger är på väg att bli en trend är mer uttrycksfulla 
teckensnitt på titlar. Detta gör att titeln får mer fokus vilket Formgivare 3 under intervjun säger att de 

borde, då titlar idag oftast glöms bort vilket även observationerna visar. Formgivare 3 menar att en 
bra titel som syns kan fånga en läsares uppmärksamhet. Lindström (1994) säger att omslag som låter 

typografin stå i fokus enkelt kan förmedla ett budskap om bokens innehåll utan att läsaren riskerar 
att vilseledas av en möjlig feltolkning. Får typografin stå i fokus är det viktigt att titeln inte säger för 

mycket om bokens innehåll, då Formgivare 1 menar att ett bokomslag inte ska berätta bokens 
handling utan endast ge ledtrådar om den så att läsarna lockas till läsning och köp av boken. Powers 

(2001) säger även han att omslaget ska fungera som en ledtråd till bokens innehåll. Används 
ledtrådar är det inte konstigt, det som Boksäljare 1- och 2 säger att det är väldigt vanligt att omslag 

består av singalerande objekt som tyder på en viss typ av bokinnehåll. 
Det är dock viktigt att dessa objekt förändras med tiden, då Powers (2001) menar att omslagstrender 

ska komma och gå för att omslag ska kunna urskiljas på bokhyllan. Att omslag fångar 
uppmärksamhet och sticker ut är någonting som både teori och insamlad data talar om är av stor 

betydelse för hur bra omslaget säljer boken. Läsare får inte blir för vana vid en viss omslagstyp då 
ett omslag som inte syns inte säljer. 
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6. AVSLUTNING
Inledningsvis i detta avslutande kapitel sammanfattas analysdelen i slutsatser, där även en 

återkoppling till studiens syfte och frågeställningar sker i form av vad denna studie resulterat i. Tills 

sist, och som den sista delen i detta arbete sker en diskussion om resultatet och arbetet med studien, 

vilka erfarenheter som fåtts, vad som kunde ha gjorts annorlunda samt vad som återstår att forska 

vidare på kring ämnet.  

6.1. Slutsatser

För att gå tillbaka till studiens syfte och frågeställningar presenteras här de slutsatser som genom 

analysen har kunnat göras. De presenteras efter studiens två frågeställningar för att det enkelt ska 

gå att se hur studiens syfte uppnåtts. 

6.1.1. Hur påverkar omslagstypen det boken kommunicerar?

Det går att säga att det, nu i samband med att denna studie görs, inte är någon skillnad på fotografi, 
illustration och typografi som kommunikationsmedel på bokomslag. De olika omslagstyperna  kan 

kommunicera samma budskap, eller rättare sagt förmedla känslan av en boks innehåll som visat sig 
vara det viktigaste. För att ett bokomslag ska kunna kommunicera känslan av en bok är det viktigt 

hur bokomslaget är utformat, snarare än att tänka på vilken omslagstyp som används. Det är därför 
som det går att säga att det inte är någon skillnad på fotografins, illustrationens och typografins 

kommunikation på bokomslag. Det är själva utformningen av, och stilen på de olika omslagstyperna 
som påverkar de känslor som väcks hos läsaren via omslagets kommunikation. Känslan som 

bokomslaget ska kommunicera till läsaren ska spegla, och ha en koppling till bokens innehåll. Olika 
typer av innehåll kräver olika stilar på omslagen för att rätt känsla ska kunna förmedlas. De olika 

omslagstyperna kan lämpa sig mer eller mindre bra till olika typer av böcker.  

Illustrerade 

Med en illustration är det lättast att förmedla en känsla eftersom illustrationer inte behöver ha en 

koppling till ett verkligt objekt vilket gör att läsaren helt fritt kan tolka ett illustrerat bokomslag. 
Denna stora bredd på tolkningar kan dock ställa till med problem då läsare lätt kan få en tolkning 

som inte alls stämmer överrens med bokens innehåll, och det är till bokens innehåll som tolkningen 
ska kunna kopplas. Används en abstrakt illustration kan läsaren helt gå miste om det budskap 

omslaget kommunicerar och detta leder inte till att boken blir uppmärksammad eller köpt. 

Typografiska 

Typografiska omslag är lämpliga för att ge ett allvarligare, mer seriöst intryck och talar främst till 

förnuftet då ett typografiskt omslag måste förlita sig på de skrivna orden. Om neutrala, enkla 
teckensnitt används blir det svårt att förmedla en känsla, men med mer experimentell typografi går 

det att kommunicera ett budskap som kan tala till läsarens känslor. Detta mest på grund av att ett 
omslag med uttrycksfull typografi snarare blir mer likt en illustration. På samma sätt kan en 

illustrering som tydligt visar ett konkret, verkligt objekt kommunicera ett mindre känsloframkallande 
budskap. 

Fotografiska 

Fotografiska omslag kan tala till både läsarens känslor och förnuft. Genom en fotografisk avbildning 
av ett verkligt objekt kan läsaren inte misstolka omslagsbilden, då denne tydligt ser vad det 

avbildade föreställer. Denna typ av fotografi medför inte många tolkningsmöjligheter vilket gör att 
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det kan bli svårt för läsaren att bilda en egen tolkning av bokomslagets kommunikation. Men genom 

olika typer av bildbearbetning och manipulation kan ett mer mångtydigt fotografi tas fram, som i sin 
tur medför att fler olika tolkningar kan göras. 

Att ett bokomslag kan tolkas olika av olika läsare har sin fördel i och med att fler läsare då kan 
känna sig attraherade av och bli nyfikna på boken. Samtidigt medför många tolkningsmöjligheter att 

misstolkningar kan ske vilket bidrar till att bokomslaget kan locka till sig läsare som inte kommer 
uppskatta bokens innehåll och även gå miste om läsare som skulle det. 

6.1.2. Vad bör man tänka på vid användning av fotografi, illustration respektive 

typografi i samband med framtagning av pocketomslag för att omslaget ska 

locka till sig köpare?

Oavsett vilken omslagstyp som används bör fokus ligga på att fånga känslan av bokens innehåll och 

samtidigt, genom att förmedla denna känsla, lyckas väcka läsarens uppmärksamhet. 
För att ett omslag ska kunna sälja en bok krävs det att många olika läsare uppmärksammar och 

lockas av omslaget, därför behöver ett bokomslag gå att tolka på olika sätt. 

Det är mycket upp till fomrgivaren att avgöra vilken omslagstyp som är mest lämpligt att använda 
för att förmedla en viss boks innehåll. Formgiverens egna kunskaper och skicklighet måste även tas 

hänsyn till. Att ha rätt formgivare som formger ett omslag kan därför vara betydelsefullt då det, som 
tidigare nämnt passar olika bra med olika omslagstyper för olika typer av budskap. 

Illustrerade 

När det gäller illustrerade omslag är det viktigt att hitta en balans. Illustrationer får inte bli för 
svårtolkade så att en alltför stor variation av känslor kan väckas hos läsaren via omslaget. Samtidigt 

kan det vara bra att nyttja illustrationens förmåga att lätt fånga och förmedla olika känslor för att 
locka till sig många olika läsare. 

Fotografiska 

Fotografier på ansikten har visat sig sälja bra och genom olika ansiktsuttryck kan olika känslor 
förmedlas. Annars är det svårt att med ett fotografiskt omslag förmedla en känsla som lockar till sig 

många olika läsare då fotografier enbart visar verkligheten som i sin tur inte leder till många 
tolkningsmöjligheter. Att manipulera fotografier för att det ska förmedla mer känsla går, men då är 

det ändå ett illustrerat omslag att föredra då en illustration kan ha fler olika stilar än ett manipulerat 
foto. Ett fotografiskt omslag är mest lämpligt att använda för att förmedla en boks innehåll, genom 

att visa på en avbildning av verkligheten med en koppling till innehållet. Denna koppling kan med 
fördel skapas genom användning av metaforer som med hjälp av bokens titel kan få olika 

innebörder, vilket gör att läsare kan skapa en egen tolkning av omslaget.  
Denna form av budskap går även att skapa med en illustration som tydligt visar ett verkligt föremål. 

Men då själva stilen på illustrationen har stor påverkan på hur budskapet uppfattas kan en illustrerad 
metafor lätt bli svår för läsaren att ta till sig. 

Typografiska 

För att fånga en boks känsla, eller skapa ett spännande omslag är det svårt att enbart andvända 
typografi. Det är lätt hänt att ett typografiskt omslag antingen blir för avslöjande eller alltför 

intetsägande genom att endast låta den skrivna titeln stå för budskapet. Ett rent typografiskt omslag 
lämpar sig därför mindre bra till en roman, speciellt om boken köps i farten då det tar längre tid att 

läsa ord än att tolka en bild. 
Dock är det möjligt att väva in typografi i en illustration så att titeln få stå i fokus samtidigt som en 
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känsla kan förmedlas. Ett sådant omslag skulle visa på känslan av bokens innehåll samtidigt som det 

skulle visa på något mer konkret av bokens innehåll i form av de skrivna orden. Att använda 
typografi på detta experimentella sätt skulle även sticka ut bland dagens böcker och fånga 

uppmärksamhet. Hur ett sådant bokomslag skulle står sig på dagens bokmarknad är någonting som 
skulle vara intressant att se. 

Vid formgivning av bokomslag, oberoende av omslagstyp och bortsett från att olika typer som sagt 

lämpar sig mer eller mindre bra, gäller det att väga känslan mot innehållet och samtidigt innehållet 
mot uppmärksamheten. Lösningen på detta kan då bli att fånga uppmärksamheten med hjälp av 

känslan. För att detta ska gå måste trender följas, ett bokomslag måste sticka ut på rätt sätt och fånga 
uppmärksamhet på rätt sätt, men samtidigt smälta in utan att försvinna. Vad som är på rätt sätt 

varierar ständigt i och med att trender kommer och går. 

6.2. Diskussion

Här diskuteras arbetet och vilka insikter som inhämtats samt vad som kunde ha gjorts annorlunda. 

Avslutningsvis ges här förslag på vidare studier. 

6.2.1. Resultatet

Läsarens vana av de olika omslagstyperna har en stor påverkan på hur bokomslagens budskap 

uppfattas. Aktuella trenderna bidrar mycket till hur läsare tolkar budskapen förmedlade via de olika 
omslagstyperna. 

Idag finns det få rent typografiska omslag vilket gör att de få som finns drar till sig läsares 

uppmärksamhet av den anledningen att det finns så pass få liknande omslag. Skulle fler omslag vara 
typografiska skulle det mest troligt inte vara lika lätt att lägga märket till dess budskap.

Fotografiska omslag förekommer däremot väldigt mycket på dagens bokhyllor vilket gör att det 
krävs mer av ett fotografi för att omslaget ska fånga läsares intresse. Därför bör ett fotografi 

förmedla en starkare känsla än ett typografiskt omslag för att bli uppmärksammade bland övriga 
böcker.

Det som påverkar läsarens tokning av de budskap som bokomslagen kommunicerar påverkas inte till 

så stor del av själva omslagstypen. Det är själva användningen av en viss omslagstyp och utförandet 
av omslaget som påverkar tolkningen. Användningen och utförandet av omslag måste även sättas i 

relation till dagens omslagsklimat och trender för att omslag av en viss typ ska kunna kommunicera 
rätt budskap till läsaren. 

Dessutom har formgivaren en stor påverkan på hur boken, via omslaget, uppfattas av läsare. 

Formgivaren måste läsa boken i fråga för att kunna fånga dess känsla och föra över den på ett 
omslag i form av en bild, hur formgivaren tolkar bokens textinnehåll blir därför en viktig faktor för 

ett omslags kommunikation. 

6.2.2. Arbetet med studien

Denna studies gång har gått över förväntan då ytterst få problem uppkommit längst vägen. 

Tidsplanen har kunnat följas vilket medförde till att fler reflektioner kring ämnet har kunnat göras, 
då det inte uppstått någon tidsnöd. Detta arbete har givit en förståelse för hur mycket bättre det känns 

då arbetet kan flyta på precis enligt tidsplanen. Att verkligen försöka följa tidsplaneringen är 
någonting jag ska ta med mig i framtiden, för det underlättar verkligen. 
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Valet av respondenter var av stor vikt i denna studie och avgörande för dess resultat. Nu i efterhand 

kan jag säga att den valda metoden var helt rätt. Respondenterna gav verkligen all önskvärd data. 
Det kan dock ifrågasättas hur pass annorlunda resultatet skulle ha blivit med andra respondenter. 

Men på grund av respondenternas enlighet är ett eventuellt annorlunda resultat inte troligt. För att 
fastställa hur representerade för sin roll de olika respondenterna verkligen är skulle fler intervjuer 

behövt göras, vilket skulle ha överskridit studiens storlek. En enkät skulle kunna ha tagits fram men 
då skulle inte samma typ av data ha kunnat inhämtas vilket gör att studien då skulle ha blivit av ett 

helt annat slag. 

Intervjuerna gav önskvärd och fullt användbar data och gav även en viss insikt. Bristen på teori om 
formgivning av bokomslag och omslags betydelse gjorde att jag inte riktigt visste vad för data som 

kunde förväntas från intervjuerna, vilket även bidrog till att det var svårt att formulera förutbestämda 
frågor. Att öppna frågor ställdes visade sig vara mycket bra då det blev enkelt att ställa följdfrågor. 

Dock märkte jag att respondenterna lätt kunde prata på och sväva iväg i svaren. Jag kom därmed till 
insikt i att det under intervjuer med öppna frågor är viktigt att som intervjuare se till att hålla 

respondenten på rätt spår och fokusera på att inhämta data nödvändig för studien. Detta skulle kunna 
ha gjorts bättre då jag under intervjuerna nog lät respondenterna prata på lite för mycket om sådant 

som inte var relevant för studiens syfte. Men det var svårt då respondenterna alla var så kunniga och 
det de sa var så intressant. Detta ledde dock till att mer arbete krävdes vid sammanställningen av 

intervjuerna. 

Under arbetet med denna studie har jag fått bättre uppfattning om pocketboken i bokbranchen, vad 
man bör tänka på vid formgivning av bokomslag och tack vare respondenternas entusiasm har mitt 

intresse för bokomslag ökat avsevärt. Både kring formgivning av bokomslag och om dess betydelse 
för boken. 

Någonting som försvårade studien var att det inte fanns mycket tidigare forskning om formgivning 

av bokomslag, speciellt inte någon mer generell utvecklad teori. Detta gjorde att datan hämtad från 
intervjuerna blev ännu viktigare. Nu i efterhand förefaller det att bristen på teori inom formgivning 

av bokomslag egentligen inte är konstigt då det under studien framkommit att ämnet är så pass fritt 
jämfört med annan visuell kommunikation. Exempelvis verkar inte fokuseringen på en specifik 

målgrupp vara av lika stor betydelse, vilket egentligen är en aning märkligt då mycket teori kring 
olika typer visuell kommunikation tar upp vikten om att rikta budskapet mot en specifik målgrupp. 

Hade läsare undersökts i denna studie kanske det visat sig att en målgrupp faktiskt borde vara av 
större betydelse än vad denna studie visat på.

Studien visade även på att det egentligen inte är så stor skillnad mellan fotografi, illustration och 

typografi som kommunikationsmedel på bokomslag som jag trott och att bokomslag är mycket mer 
beroende av trender. Att resultatet blev mer överraskande väckte min nyfikenhet och jag skulle gärna  

forska vidare inom ämnet någon gång i framtiden. 

6.2.3. Förslag på vidare studier

Denna studie undersökte inte böckernas läsare. Att närmare studera läsarnas uppfattningar om 
bokomslag skulle kunna bygga på och ge en bredare insikt i hur olika omslagstyper tolkas och bör 

användas i samband med formgivning av bokomslag. 

Då denna studie visat trenders betydelse för hur bokomslag bör formges skulle det vara intressant att 
se hur ett bokomslag som avsevärt går emot dessa trender skulle stå sig på marknaden. Om det skulle 

leda till en bok med stora motgångar, eller om ett väldigt annorlunda omslag skulle kunna lyfta en 
hel bok och dess författare och kanske till och med bidra till framväxten av ny trend bland 
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bokomslag.

Det skulle även vara spännande att vidare undersöka olika omslagstypers påverkan och betydelse för 
omslagets kommunikation för olika bokgenrar, då endast romaner behandlades i denna studie. Att 

analysera olika bokgenrar och titta på eventuella skillnader och samband mellan fotografi, 
illustration och typografi på olika typer av böcker och även undersöka hur pass stark koppling en 

viss typ av omslag har till en viss genre, skulle vara någonting som kan studeras i framtiden. 
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BILAGOR

Bilaga 1: Underlag till intervju med formgivare av bokomslag

• Vad har du för tankar kring fotografiska, illustrerade och typografiska 

bokomslag?

• Vad anser du att de olika typerna (fotografiska, illustrerade, typografiska) har för 

för- respektive nackdelar i samband med romaner? 

• Vad tycker du karaktäriserar de intryck som de olika omslagstyperna ger? 

- (Om olika intryck) Vad är det största skillnaden mellan de olika intrycken?

• Hur tänker du vid val av omslagstyp till romaner? (Speciellt om det är till en 

roman av en debuterande författare)
- Vad påverkar detta val?
- Hur stor påverkan har målgruppen vid detta val? Varför/hur? 
- När fungerar respektive omslagstyp bäst? 

• Vad vill du i första hand förmedla med ett bokomslag? 

- Styr detta valet av omslagstyp?
- Beroende på vad du vill förmedla med omslaget, när väljer du att ta fram ett 
  fotografiskt, illustrativt, typografiskt? Varför? 

• Vad anser du är det viktigaste kravet på ett bokomslag? Varför? 

- Hur visar du det i din formgivning? (Och val av omslagstyp?)

• Hur mycket frihet till egen tolkning av omslaget tycker du ska ges till köparen?

- För- och nackdelar med detta? 

• Vad anser du karaktäriserar ett säljande bokomslag? 
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Bilaga 2: Underlag till intervju med anställda på Pocket Shop

• Exempel på bästsäljande detbuterande pocketromaner.. 

• Vad karaktäriserar ett säljande bokomslag/bok? 

- Skiljer sig dessa omslag från övriga på hyllan? I så fall, hur? (Med färg, stil, 
  känsla)
- Vad karaktäriserar ett säljande fotografiskt-, illustrativt- resp. typografiskt 
  omslag? 
- Vilka intryck anser du dessa omslag ger köparen? 

• Vilken typ av omslag blir mest upplockade av kunderna? (Typografiska, 

illustrativa, fotografiska?) 
(- Eller är det mer på grund av en viss “stil” på omslaget som får dem 
upplockade?)

• Vad anser du är ett bokomslags viktigaste uppgift? 

- Vad ska det ge köparen för intryck/känsla/information? 

• Hur når nya författare framgång med sin bok? Hur uppmärksammas de i 

butiken?  
-Vilken betydelse tror du omslaget har på en bok av en debuterande författare för 
 att boken ska uppmärksammas i butiken? 

• (Vilken omslagstyp, fotografiska, illustrerade eller typografiska är vanligast 

bland romaner? 
- Vilken typ säljer bäst? 
- Vad tror du detta beror på?) 

• Hur tror du omslaget påverkar köparen? 

• Hur stor inverkan har omslaget på bokens framgång? 
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Bilaga 3: Observationsschema till observationer

Bildtyp:

Vad visar omslaget? (objekt, tydligt, manipulerat, tolkbarhet...):

Typografi:

Färger:

Grid/struktur (”ordning på element”):

Känsla av helheten:
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