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Abstract 

The aim of this thesis was to investigate how book covers for self help books regarding 
depression should be designed to suit the specified target group and the nature of the subject. 
This was answered through four research questions. Initially, theory and the preferences of the 
target group were researched in a preliminary study. Subsequently a design phase followed, 
where the writers created four different book covers based on the preliminary study: Cover 1 
(Bubbles) focuses on an abstract, personal, modern and dynamic expression, Cover 2 
(Watercolour) has a green watercolour motif that fades from dark to light to symbolise the 
different shades and phases in life, Cover 3 (Paper Art 1) visualizes a motif symbolising that 
there is light behind the darkness, and Cover 4 (Paper Art 2) awakes associations to the ocean 
and creates a peaceful and hopeful feeling. To conclude, the book covers were evaluated by the 
target group, where Cover 2 and 4 received the most positive feedback and were considered to 
be the most successful. 
 
The last research question was of a more general nature and aimed to find aspects that could be 
significant to take into consideration when designing book covers of this kind. In the study the 
writers could identify a number of patterns regarding what the target group appreciated. The 
following guidelines were created from the results, as recommendations to consider when 
designing: it is difficult but of high importance to create a balance between positive and gloomy 
in the mood of the cover; abstract motifs with a relevant symbolic connection to the subject are 
preferable; it is positive if the cover stands out from the crowd; the target group appreciates 
aesthetically appealing, modern and colourful book covers; sans serif fonts are preferable since 
they are perceived as modern and clear; the cover should not reveal the content and subject of 
the book to clearly. 
 

 

 

   



Sammanfattning 

Studiens syfte var att utforska hur bokomslag för självhjälpsböcker inom kategorin depression 
bör formges för att passa den specificerade målgruppens perspektiv och ämnets karaktär. Syftet 
besvarades med hjälp av fyra frågeställningar. Inledningsvis undersöktes teori och målgruppens 
preferenser i en förstudie. Därefter följde ett designarbete där författarna formgav fyra 
bokomslag utifrån förstudien: Bokomslag 1 (Bubblor) som fokuserar på ett abstrakt, personligt, 
modernt och dynamiskt uttryckssätt, Bokomslag 2 (Vattenfärg) vars gröna vattenfärgsmotiv går 
från mörkt till ljust för att symbolisera livets olika nyanser och skeden, Bokomslag 3 (Paper Art 
1) vars motiv symboliserar att ta sig igenom det mörka för att komma fram till ljuset, samt 
Bokomslag 4 (Paper Art 2) som med sitt motiv väcker associationer till hav och fokuserar på att 
skapa en harmonisk och hoppfull känsla. Avslutningsvis utvärderades omslagen av målgruppen, 
där Bokomslag 2 och 4 fick bäst respons och ansågs mest lyckade. 
 
Den avslutande frågeställningen var övergripande och syftade till att hitta aspekter som kan vara 
viktiga att ta i beaktande vid formgivning av bokomslag inom kategorin. I studien kunde ett antal 
mönster utrönas i vad målgruppen värdesätter. Följande riktlinjer skapades därefter, som 
rekommendationer vid formgivningen: det är svårt men viktigt att skapa en balans mellan 
positivt och dystert i omslagets stämning; abstrakta motiv med en lämplig symbolisk koppling till 
ämnet är att föredra; det är positivt om bokomslaget sticker ut från mängden; målgruppen 
uppskattar omslag som känns estetiskt tilltalande, moderna och färgrika; linjära teckensnitt är att 
föredra då de upplevs moderna och tydliga; omslaget bör inte avslöja bokens innehåll och ämne 
för tydligt. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens bakgrund som sedan leder fram till en 
formulering av studiens syfte och specifikationer av det i form av frågeställningar, målgrupp och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

1,4 miljoner personer i Sverige lider idag av psykiatriska besvär, vilket gör det till det vanligaste 
hälsoproblemet (Skärsäter & Mattzon 2016). Förutom de drabbade individerna påverkas även 
anhöriga (Livlinan 2016). Sedan 90-talets början har psykiska besvär hos personer i åldrarna 
16-24 år nästan trefaldigats, där ökningen är allra störst i åldrarna 20-24 år (Ergon 2014). 
 
Böcker är en väg till kunskap och information, och för att få hjälp med sina problem finns 
böcker för självhjälp att tillgå. Tidigare studier har gjorts kring hur utformandet av bokomslag 
påverkar betraktarens uppmärksamhet och skapar intresse. Matthews och Moody (2007) pekar 
exempelvis på en undersökning som gjorts för the Orange Prize for Fiction då de menar att 
omslaget och det första intrycket är den viktigaste och avgörande faktorn för huruvida en läsare 
vill plocka upp och läsa en bok eller inte. Bergstöm (2015) och Berndal (1991) menar att bokens 
omslag är avgörande för försäljningen av boken i fråga. Yampbell (2005) belyser vikten av att 
bokomslaget alltid bör vara relevant för bokens innehåll. Dessutom finns det, enligt Nina Ulmaja, 
formgivare och designansvarig på Bonniers förlag, i Sverige idag en “ökad allmän 
designmedvetenhet som även har smittat av sig till bokbranschen” vilket bidrar till att läsarna 
höjer sina krav på böckers visuella uttryck (Von Arndt 2015). På grund av detta får 
formgivningen av bokomslag en allt viktigare roll i sammanhanget.  
 
Ovan nämnda studier tyder tillsammans på vikten i att formge bokomslag efter ett ämnes 
karaktär och målgruppens upplevelse. Denna studie ämnar därför utforska hur bokomslag inom 
kategorin självhjälpsböcker för depression kan formges för att effektivt nå fram till målgruppen. 
Detta skulle kunna få fler personer intresserade av böckerna i fråga och på så vis hjälpa fler 
individer med psykiska problem. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utforska möjligheter till visuell förbättring av omslag för självhjälps- 
böcker inom kategorin depression utifrån målgruppens perspektiv och ämnets karaktär.  
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1.3 Frågeställningar 
Syftet bryts ner i fyra frågeställningar som undersöks i förstudie, designarbete och utvärdering för 
att kunna besvaras.  
 

1. Hur önskar målgruppen, och personer som kommer i kontakt med målgruppen, att 
bokomslag för självhjälpsböcker inom kategorin bör formges med tanke på hur de 
upplever de befintliga bokomslagen? (Empiri) 

2. Hur kan ett bokomslag utformas för att passa målgruppens sinnesstämning och ämnets 
karaktär? (Teori och empiri) 

3. Hur upplever målgruppen och personer som kommer i kontakt med målgruppen 
bokomslag som formgivits utifrån teori och empiri? 

 
Dessa tre frågor leder fram till följande övergripande och avslutande frågeställning: 
 

4. Vilka aspekter kan vara viktiga att ta i beaktande vid formgivning av omslag för självhjälps- 
böcker inom kategorin depression utifrån målgruppens perspektiv och ämnets karaktär? 

1.4 Må lgrupp 
Studien kommer i första hand att undersöka de åsikter och upplevelser som böckernas målgrupp 
har av bokomslagen. Böckernas primära målgrupp består av personer som har eller har haft 
depressionssymptom. Målgruppen inkluderar även personer som kommer eller kommit i nära 
kontakt med dessa individer då de anses kunna bidra med värdefull kunskap och information, till 
exempel anhöriga eller personer som i sitt yrkesverksamma liv möter personer ur den primära 
målgruppen. Då ökningen av psykiska besvär är störst i åldrarna 20-24 år (Ergon 2014) har 
målgruppen inriktats på, men inte avgränsats till, personer inom detta åldersspann. 

1.5 Avgränsningar 

Studien är begränsad till att endast behandla självhjälpsböcker för kategorin depression inom 
psykisk ohälsa. Detta eftersom depression är en allvarlig och mycket vanligt förekommande 
sjukdom i Sverige (SBU 2004) samt att tillräckligt med analysmaterial finns, i form av bokomslag. 
De premisser som råder för bokomslagen som analyseras och designas i studien, är följande: 
 

- Böckerna riktar sig till privatpersoner snarare än yrkesverksamma inom psykiatrisk vård. 
- Böckerna riktar sig till vuxna snarare än barn. 
- Böckerna behandlar depression generellt snarare än en specifik gren inom depression. 

 
Endast bokomslagens framsidor kommer att analyseras och omdesignas. Studiens omfattning har 
avslutningsvis även avgränsats till att rimligtvis kunna slutföras inom tio veckors arbete. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redogörs för litteratur och teorier om bokomslags utformning och effekter, samt 
grafisk formgivning. Syftet med kapitlet är att bygga en teoretisk grund som ska fungera som 
underlag för kommande designarbete, utvärdering och analyser. 
 
De författare som refereras till i inledningen (1.1) samt i det kommande teoretiska ramverket 
syftar främst på bokomslagsformgivning för skönlitterära böcker. Självhjälpsböcker och 
skönlitterära böcker ingår inte i samma genre i bokbranschen. De uppfyller inte heller samma 
syfte för slutanvändaren då skönlitteratur ämnar ge läsaren avslappning och underhållning, 
medan självhjälpsböcker ska ge stöd och information. På grund av olikheterna mellan 
bokkategorierna, är det sannolikt att det till viss mån råder olika förutsättningar för 
formgivningen av omslagen. Bokomslag för självhjälpsböcker om psykisk ohälsa bör därför 
formges med hänsyn till att ämnet har en egen karaktär och det samhälleliga tabu som råder kring 
psykisk ohälsa som gör det till ett än mer komplext område. Omslag för självhjälpsböcker inom 
kategorin depression har trots detta samma grundfunktion som omslag för böcker inom andra 
genres, då de ämnar attrahera betraktaren, skapa intresse från sin plats i hyllan, och förmedla 
information om dess innehåll. Därmed bör grundläggande teorier inom grafisk formgivning och 
generella teorier för hur bokomslag bör formges vara tillämpbara på bokomslag för studiens 
ändamål. 

2.1 Bokomslagets syfte och funktion 

För att förstå grunden till hur bokomslag bör formges redogörs i detta delkapitel för ett 
bokomslags uppgift.  
 
Genette (1997) menar att omslaget till en bok är som tröskeln eller hallen in till ett hus: läsaren 
har ett val – att fortsätta in eller vända och gå därifrån. Även Klanten (2010) uttrycker att ett 
omslag är betraktarens väg in till trycksakens innehåll och värld, det ska locka in läsaren på ett 
eller annat sätt. Författaren hävdar att omslaget ska väcka uppmärksamhet vid köptillfället och få 
betraktaren att bli nyfiken på innehållet. Ortega menar att betraktaren bör engageras genom 
omslaget och tänka själv, något som inte händer om text och bild säger precis samma sak 
(Hansson u.å.). Klanten (2010) nämner även att omslaget bör sticka ut från mängden, något som 
Powers (2001, s. 10) instämmer i och exemplifierar hur detta kan genomföras: “(...) this can be 
achieved by speaking quietly amidst a lot of noise as readily as by shouting in a void”. Moa 
Mattsson, alumn i litteraturvetenskap med arbetslivserfarenhet från bokhandelsbranschen menar 
att: “En bok har extremt kort tid på sig att slå igenom i dagens bokhandel. Kraven på snabb 
försäljning är höga, och ett omslag kan »make or break« en titel (...) Därför är det oerhört viktigt 
att som omslagsformgivare inte vara tråkig och förutsägbar”. (citerad i Larsson 2010) 
 
Det är av stor vikt att ett bokomslag är representativt för dess innehåll, hävdar ett flertal 
författare inom ämnet. Klanten (2010) skriver att om formgivningen stämmer överens med de 
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ideal och den stil som innehållet representerar kommer omslaget att vara mer framgångsrikt. 
Designen för omslaget bör även enligt Mullan (2003 citerad i Matthews & Moody 2007) spegla 
både bokens innehåll och dess unika kvaliteter. Wester (citerad i Larsson 2010), ägare av förlaget 
X-publishing, säger i en intervju med Cap & Design att “Det viktigaste när vi tar fram ett omslag 
är att det förmedlar bokens innehåll, genren och handlingen naturligtvis, men framför allt 
stämningen. Det är oerhört viktigt att läsaren inte känner sig lurad av omslaget”. Bergström 
(2015) instämmer i att en av bokomslagets främsta uppgifter är att förmedla bokens innehåll och 
genre, men att det också är viktigt att sätta en viss stämning.  
 
Enligt Yampbell (2005) är det viktigt att nutida, moderna böckers omslag reflekterar den tid vi 
lever i idag för att på så vis skapa kontakt med läsaren. Det finns även fler aspekter att ta hänsyn 
till. Enligt Francisco Ortega, grafisk formgivare på förlaget Studentlitteratur, tillför de bästa 
omslagen något mer än bara innehållet: “Det kan vara att omslaget upplevs som estetiskt 
intressant eller väcker känslor” (Hansson u.å.). Även enligt en studie gjord av d’Astous, Colbert 
och Mbarek (2006) på 120 studenter handlar det om huruvida betraktaren tycker att omslaget är 
attraktivt eller inte. Bergström (2015) påstår att bokomslaget fungerar som en förlängning av 
läsarens identitet, vilket innebär att dess känsla måste gå i linje med läsarens personlighet. Även 
Matthews och Moody (2007) skriver att omslaget bör utformas så att läsaren stolt kan ses med 
boken på offentliga platser, till exempel på bussen eller tåget. 
 
De element som oftast finns och bör finnas på ett bokomslag är bokens titel, författarens namn 
samt något eller flera visuella element som kan anknytas till ämnet (Young, Hadaway & Ward 
2013). Gidlund (2000) instämmer i detta men lägger till att även utgivare eller förlag ska finnas 
med. 

2.2 Principer inom grafisk formgivning 

För att ge författarna teoretisk bakgrund i sitt designarbete är det nödvändigt att utröna vilka 
principer inom grafisk formgivning som finns att förhålla sig till. Nedan redogörs för ett antal 
grundläggande principer och verktyg.  
 
Matthews och Moody (2007) menar att vi dömer en bok efter utseendet, allt från layout till 
typografi och illustration. De hävdar att analysen av bokomslag är grundläggande för att kunna 
förstå processen kring hur böcker läses, hanteras, uppfattas och uppskattas.  
 
Visuell kommunikation syftar till att visa upp en vara, väcka uppmärksamhet hos förbipasserande 
och övertyga om varans förträfflighet, hävdar Bergstöm (2015). Innehållet ska styra formen, vars 
uppgift är att attrahera och orientera betraktaren (Bergström 2015). Dubois (2000) nämner sju 
variabler som särskilt viktiga för att fånga betraktarens intresse: storlek, kulör, intensitet, rörelse, 
kontrast, position och ovanlighet. I likhet med detta ger Ekström (2010) några exempel på 
variabler som kan nyttjas för att skapa visuell uppmärksamhet: kulör, intensitet, position och 
rörelse. Kontrast, kulör, storlek och position är de variabler som anses särskilt lämpliga för 
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studien. Dessa utvecklas därför vidare nedan, tillsammans med typografi och bildelement som 
också anses vara viktiga i sammanhanget. 

2.2.1 Kontrast 

Bergström (2015) presenterar fyra klassiska formprinciper som kan användas vid formgivning för 
att attrahera och orientera, genom att ordna designelement hierarkiskt. Designprinciperna är 
kontrast, balans, linje och rytm (Bergström 2015). I denna studie anses designprincipen gällande 
kontrast mest relevant för att skapa hierarkier på ett bokomslag.  
 
Kontrast kan skapa effekt genom att nyttja skillnader i storlek, styrka, form eller färg. Kontraster 
bidrar till att skapa dynamik och väcka intresse, samt leda in och orientera betraktaren i det 
visuella arrangemanget. (Bergström 2015) O’Connor (2015) menar också att en formgivare med 
hjälp av kontrast kan styra betraktaren vilket gör kontrast till ett verktyg som kan skapa 
effektivitet och funktionalitet i visuell kommunikation. Även Dubois (2000) talar om hur 
kontrast i ett budskap skapar ett visuellt avbrott vilket överraskar och väcker uppmärksamhet hos 
betraktaren. Författaren ger ett exempel på hur en svartvit annons skapar mer uppmärksamhet än 
en kulörannons i en fullkulörstidning.  

2.2.2 Färg 

Bergström (2015) beskriver kulörers funktion inom visuell kommunikation som att det kan 
användas som verktyg för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera. 
Samara (2004) utvecklar samma tanke och beskriver hur en formgivare kan skapa 
uppmärksamhet genom att använda kulörer som är ovanliga i den rådande kontexten eller välja 
kulörer som bryter normen. Författaren påpekar dock att tolkningen av en viss kulör kan vara 
subjektiv. Även Zelanski och Fisher (2006) menar att vår förmåga att tolka kulörer inte endast är 
biologisk utan även är kulturellt samt i viss mån även individuellt betingad. Stone, Adams och 
Morioka (2006) instämmer i detta. Stone, Adams och Morioka (2006) hävdar att kulör påverkar 
människor på flera olika plan: fysiskt, mentalt och emotionellt.  
 
Enligt Dubois (2000) upplever betraktaren kulör som mer attraktivt och spännande än svart och 
vit. Williamson (1983) menar att bokomslag som ska synas och väcka uppmärksamhet från 
avstånd gör fördel i att använda sig av starka, klara och ljusa kulörer. Författaren menar att röd är 
den mest uppmärksamhetsväckande kulören, även om det kan skilja sig mellan olika kulturer, 
något som Klanten (2010) instämmer i. Även Zelanski och Fisher (2006) menar att kulörerna gul, 
orange och röd är bra färg för att fånga en betraktares uppmärksamhet. Enligt författarna 
associerar betraktaren kulörer som blå och grön med natur som träd och vatten, vilka även har 
en lugnande effekt på betraktaren. 
 
Rikard Küller, professor i miljöpsykologi, redogör för resultatet av en studie som bekräftar att 
färger påverkar hjärnans aktivitet. Studien visar att varma färger är aktiverande, de väcker och 
stimulerar hjärnan, medan kalla färger har en lugnande inverkan. (Johansson & Küller 2005) 
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Detta bekräftas även av Zelanski och Fisher (2006). I ytterligare en studie av Küller visade det sig 
att en varm, röd färgsättning hade en stressande effekt på personer som vid experimentets 
genomförande kände sig i dålig psykisk form (Johansson & Küller 2005) och enligt Samara 
(2007) associeras rött med hunger och ilska i många kulturer. 
 
I en studie utförd av Carruthers, Morris, Tarrier och Whorwell (2010) visas att kulören gul är den 
kulör flest personer i alla känslotillstånd uppfattar som mest tilldragande och kulören blå den 
kulör flest anger som favoritfärg. Samma studie visar att personer med depressionssymptom ofta 
väljer kulörer med lägre mättnad, så som kulören grå, när de tillfrågas välja kulör efter nuvarande 
sinnesstämning (Carruthers et al. 2010). Även Zelanski och Fisher (2006) menar att mörkare 
kulörer, som till exempel mörkgrå, ofta associeras med depression. 
 
Viss forskning visar på ett samband mellan sinnesstämning och syn, bland annat en studie av 
Bubl, Kern, Ebert, Bach och Tebartz Van Elst (2010). Enligt en pilotstudie genomförd av 
författarna har personer med depressionssymptom avsevärt sämre förmåga att uppleva 
kontraster i seendet än en person som mår bra. Detta betyder att deprimerade personer kan ha 
svårare att särskilja ett objekt från dess bakgrund baserat på objektens ljushet (Kay, Carmichael, 
Ruffell & Simner 2015). 

2.2.3 Storlek 

Enligt Dubois (2000) är storlek en av de sju variablerna som hjälper till att fånga betraktarens 
intresse. White (2003) menar att ju större ett objekt är desto högre skriker det, och ju högre det 
skriker desto viktigare tror betraktaren att objektet är. På samma sätt bör storleken som 
intresseväckare enligt författaren inte missbrukas då det istället kan få motsatt effekt och förvirra. 
Powers (2001) menar även att avståndet, från vilket betraktaren kommer att se boken, måste tas i 
beaktning vid utformandet av omslaget.  

2.2.4 Typografi 

Teckensnitt delas in i två huvudgrupper, enligt Bergström (2015) så kallade storfamiljer: antikvor 
och sans-serifer. En sans-serif, även kallad en linjär, passar enligt Hellmark (2000) för rubriker på 
grund av sin “tydliga bokstavsform” (Hellmark 2000, s. 29). Berndal (1991) instämmer i 
sans-serifens lämplighet för rubriker. Författaren menar även att en rubrik satt i en sans-serif 
utstrålar en mer modern känsla än en rubrik satt i en antikva som ger en mer klassisk känsla. Då 
bokens titel kan anses ha samma funktion som en rubrik bör denna teori vara användbar även 
inom bokomslagsformgivning. 
 
Enligt Bringhurst (2004) finns flertalet typografiska regler som formgivare att ta till hjälp vid 
utformandet av exempelvis ett bokomslag. Författaren skriver att rubriker ofta kan behöva extra 
mellanrum mellan bokstäverna, men påpekar samtidigt att för lite kerning är bättre än för mycket 
då det kan förstöra ordbilden. Williamson (1983) hävdar att, så länge rätt proportioner används 
bokstäverna emellan, ökar läsbarheten från avstånd desto större och fetare typografin är. Många 
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forskare och författare, däribland Albers (1982) och Hellmark (2000), är överens om att ett ord 
endast bestående av versaler är svårare att läsa än ett ord bestående av gemener, då skillnaden 
mellan bokstävernas former ökar läsbarheten. 
 
Då bokomslaget innehåller fler element än endast textuella, så som illustrationer eller bilder, 
menar Williamson (1983) att typografin bör hållas till en ljus kulör om bakgrunden är mörk och 
en mörk kulör och bakgrunden är ljus, detta för att skapa god läsbarhet genom kontrast (2.2.1). 
Williamson (1983) menar att placeringen av text på omslagsbilden bör ske med stor eftertanke då 
bildens motiv och kulör kan störa läsbarheten. Texten bör enligt författaren placeras på ett så 
neutralt ställe av bilden som möjligt alternativt på en tonplatta. (Williamson 1983) 

2.2.5 Position och komposition 

Placeringsmässigt menar Williamson (1983) att den viktigaste texten på omslaget bör placeras 
högt upp, i omslagets huvud, med tanke på att delar av omslaget kan komma att skymmas av 
andra böcker i bokhandeln. Av samma anledning anser författaren att den viktigaste texten bör 
skrivas horisontellt. (Williamson 1983) Dubois (2000) tillägger att ett objekts specifika position 
på en sida har en inverkan på betraktarens uppmärksamhet. Författaren hänvisar till en europeisk 
studie då han menar att objekt som placeras högt upp i vänstra hörnet på en sida 
uppmärksammas först, på grund av läsriktningen, och därmed även är det objekt betraktarna 
efteråt minns bäst. 
 
En layout kan enligt Bergström (2015) utgå från en symmetrisk eller asymmetrisk komposition. I 
den symmetriska layouten placeras alla element utifrån en central axel medan den asymmetriska 
layouten inte utgår från någon tydlig linje utan är mer fri (Bergström 2015). Symmetri i en layout 
konnoterar enligt White (2003) trovärdighet och seriositet och enligt Bergström (2015) ger den 
ett lugnt och harmoniskt intryck men med risk för statisk känsla. En asymmetrisk layout är 
istället enligt både Bergström (2015) och White (2003) spännande att titta på för betraktaren och 
även, enligt White (2003), mer flexibel att arbeta med som formgivare.  

2.2.6 Bildelement  

Enligt Marshall och Meachem (2010) läser betraktaren alltid av bild före text. Därför menar de 
att användningen av bildelement är ett effektivt sätt att fånga betraktarens uppmärksamhet. Även 
O’Connell (2010) menar att många kritiker påstår att omslagsbilden förmodligen är det viktigaste 
elementet på omslaget vad gäller att fånga betraktarens uppmärksamhet.  
 
Marshall och Meachem (2010) skriver att en omslagsbild kan hjälpa till att förtydliga bokens titel. 
Den hjälper enligt O’Connell (2010) även läsaren att se vilken typ av genre boken tillhör eller 
vilket ämne den behandlar. En annan uppgift för bilden är enligt Marshall och Meachem (2010) 
att orientera läsaren över en layout för att hjälpa denne att se elementen i rätt ordning.  
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Bergström (2010) påpekar vikten av att inte berätta allt för betraktaren genom bilden, utan att 
bjuda in mottagaren till att fylla i informationsluckorna och vara aktiv i tolkandet av bilden. 
Författaren menar vidare att inte heller text och bild bör säga samma sak men att de ändå ska 
samspela för att föra fram budskapet. Bergström (2010) kallar detta för disharmoni.  
 
En bild kan få olika betydelse beroende på i vilken kontext den ses. En stor del av denna kontext 
är mottagaren själv. Mottagarens känslor och sinnesstämningar kan påverka hur denne tolkar 
bilden. (Eriksson 2009) 
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3 Metod 
I kapitlet nedan beskrivs de metoder författarna använt för att besvara studiens frågeställningar. 
Då studien kretsar kring ett designarbete kan den formuleras som forskning genom design i enlighet 
med Löwgren (2015). Avsnittet har delats upp i förstudie, designarbete och utvärdering, då det är 
dessa kronologiska faser författarna genomgår under studien. Förstudien ger bakgrund till 
designarbetet som sedan utvärderas. Dessa tre steg går i linje med Löwgrens (2015) beskrivning 
av upplägget för en studie som arbetar med forskning genom design, med den skillnaden att det 
Löwgren (2015) benämner värdering , kallas utvärdering i denna studie. 
 
Studien grundar sig huvudsakligen på kvalitativa data då den främst bestått av ord (Denscombe 
2014). Den har dock även ett kvantitativt inslag i och med en av delarna i dess utvärdering (se 
3.3). Denna studie utgår från explorativ sekventiell flermetodsforskning (eng. exploratory sequential 
mixed methods), där forskningen inleds med en kvalitativ fas för att sedan, utifrån dess resultat, 
sätta parametrar som kan ligga till grund för den avslutande, kvantitativa delen i studien (Creswell 
2014). Grønmo (2006) talar om denna kombination av datainsamlingssätt som en bra metod att 
genom empiri skapa “det bästa möjliga mätinstrumentet för insamlingen och registreringen av 
kvantitativa data” (Grønmo 2006, s. 210). Denna metod ansågs lämplig för studiens syfte då 
parametrarna som var relevanta att undersöka inte var kända vid studiens start. Genom att inleda 
med en kvalitativ fas kunde författarna utröna variablerna och planera utvärderingsfasen utifrån 
dessa.  

3.1 Förstudie 

I studiens initiala fas skedde en förstudie där litteratur, samt hur bokomslag för självhjälpsböcker 
inom kategorin depression upplevs av den primära målgruppen och personer som kommer i nära 
kontakt med den, undersöktes. Detta för att kunna formge bokomslag utifrån praxis inom visuell 
teori, teori rörande grafisk formgivning och empiriska resultat.  
 
Den teoretiska delen av förstudien bestod av en litteraturöversikt över området innehållandes 
teorier om bokomslags utformning och effekter, samt grafisk design. Denna del av förstudien 
gjordes för att ha en teoretisk grund för kommande designbeslut. Den empiriska fasen av 
förstudien bestod av två delar: online-enkäter med målgruppen samt en kvalitativ 
semistrukturerad intervju i form av en expertintervju. Dessa två delar ingår alla under 
huvudmetoden surveyundersökningar , som i grunden syftar till att “ställa frågor till människor” 
(Denscombe 2014, ss. 27-28). Detta kan enligt Denscombe (2014) göras småskaligt där ett 
mindre antal deltagare undersöks mer noggrant än vid storskaliga undersökningar, en så kallad 
“detaljerad granskning”. Detta är något som ansågs passande för studien då den kan betraktas 
som småskalig samt eftersom författarna ville få mer djupgående svar från respektive respondent. 
 
Enligt Denscombe (2014) kan surveyundersökningar utföras på olika sätt. I denna studie 
användes teknikerna frågeformulär samt ansikte mot ansikte med utgångspunkt i Denscombes 
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(2014) lista på aspekter att ta hänsyn till vid val av metod. Bland annat bedömdes det att 
deltagarna till intervjuerna skulle kunna hittas inom författarnas geografiska utgångspunkt samt 
att ansikte mot ansikte-metoden gör det lättare att engagera deltagaren och få mer djupgående svar 
av denne (Denscombe 2014), vilket gjorde metoden passande för studien.  

3.1.1 Online-enkät 

Data från den primära målgruppen samlades in genom en online-enkät i syfte att ge författarna 
kunskap och information om målgruppens tankar och åsikter inför kommande designarbete. 
Fördelarna med metoden är att den är tidsbesparande, kräver mindre arbete med datahantering 
eftersom respondenterna själva formulerar svaren, tillåter en bred geografisk täckning och är 
miljövänlig då den varken kräver användning av papper eller resor (Denscombe 2014).  
 
Utifrån Denscombes (2014) rekommendationer för ett frågeformulär ställdes endast frågor som 
ansågs vara relevanta och var icke-upprepande. Enkäten pilottestades även för att se hur lång tid 
den skulle ta för respondenterna att besvara. Utformningen av enkäten skedde i enlighet med 
Denscombe (2014) där formaliteterna beskrivs närmare i 3.4. Enkäten inleddes med ett antal 
enklare frågor för att få intervjuobjektet att slappna av och därmed kunna svara mer uttömmande 
på resterande frågor (Denscombe 2014). Enkäten innehöll vidare till största delen öppna frågor 
eftersom det, enligt Denscombe (2014), ger respondenten utrymme att svara med egna 
formuleringar och ta upp det hen tycker är viktigast. En nackdel med denna typ av frågor är dock 
att den kräver mycket av både respondenter och forskare. (Denscombe 2014) 
 
Urvalet av respondenter till online-enkäten gjordes explorativt då den typen av urval stämmer väl 
överens med studiens art. Explorativa urval passar enligt Denscombe (2014) småskaliga studier 
med en kvalitativ ansats då det ger utrymme att upptäcka ny information inom ett förhållandevis 
outforskat område. Vid urvalet utgick studiens författare från målgruppen (1.4) och gjorde sedan 
ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval gjordes på grund av studiens begränsade tid, något 
som enligt Denscombe (2014) är ett rimligt val i en sådan situation. Rörande urvalets storlek 
menar Denscombe att det “behöver bara vara tillräckligt stort för att forskaren ska känna att 
tillräckligt med information har samlats in” (Denscombe 2014, s. 81). Creswell (2014) kallar 
samma fenomen för mättnad och förklarar att det har uppnåtts då den insamlade datan inte 
längre ger några nya insikter.  
 
Enkäten skickades ut via författarnas privata sociala medier, något som enligt Denscombe (2014) 
är en effektiv metod för att få tillgång till många respondenter och snabbt samla in större 
mängder data. Enligt Denscombe (2014) gör distribution av frågeformulär via sociala medier det 
även lättare för forskaren att “komma i kontakt med människor som normalt sett skulle vara 
svåra att identifiera och lokalisera” (Denscombe 2014, s. 43). Då risken är stor att personer som 
har eller har haft depressionssymptom inte vill att andra ska veta om det, ansåg författarna att 
distribution via sociala medier var ett bra alternativ då respondenterna på så vis kunde känna sig 
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trygga med sin anonymitet. Valet av sociala medier som distributionskanal ansågs även vara ett 
effektivt sätt att hitta respondenter inom rätt åldersspann. 
 
Online-enkäten spreds vidare på sociala medier med hjälp av användarnas delningar. Detta kallar 
Denscombe (2014) för snöbollsurval. Metoden är enligt författaren effektiv i småskaliga 
forskningsprojekt då den relativt snabbt kan ge ett stort antal respondenter till undersökningen. 
Den är enligt Denscombe (2014) även ett bra metodval om forskaren finner det svårt att 
identifiera och få tag på passande respondenter, något som stämde in på författarnas situation.  

3.1.2 Intervju 

Data samlades även in till förstudien genom en kvalitativ, semistrukturerad intervju i form av en 
expertintervju. Goodwin (2009) menar att en expert kan ses som en intressent av produkten eller 
en person som är insatt i ämnet. Denna typ av intervju användes som komplement till 
online-enkäterna för att ge författarna en djupare förståelse av ämnet (Goodwin 2009) och en 
möjlighet att se bokomslagsdesignen från ett annat perspektiv än målgruppens. I kvalitativa 
intervjuer får den intervjuade personen utrymme att utifrån förbestämda teman associera vidare 
och ibland komma ifrån det tilltänkta området för att viktiga personliga tankar ska tillåtas komma 
fram (Bryman 1997). Att intervjun var semistrukturerad innebar att en lista med frågor att 
bearbeta användes som grund men att intervjupersonen var fri att utveckla sina svar och tala fritt 
utifrån temat (Denscombe 2014). Datainsamlingssättet ansågs passande för studien då det, enligt 
Denscombe (2014), passar bra för småskalig kvalitativ forskning och ger utrymme för mer 
detaljerade svar från intervjupersonen. Nackdelen med intervjuer kan vara att deltagarna säger 
det de tror att de gör, ser och upplever. Dessa svar överensstämmer inte alltid med det de faktiskt 
gör, ser och upplever vilket kan bidra till minskad trovärdighet. Intervjuaren som person kan 
även påverka resultatet om intervjupersonen inte känner att sig bekväm med att svara 
sanningsenligt. Fördelen är samtidigt att alla svar kan kontrolleras och bekräftas mot 
intervjupersonen på plats, något som kan öka validiteten. (Denscombe 2014) 
 
Intervjuguiden utformades utifrån Creswells (2014) och Denscombes (2014) rekommendationer 
och pilottestades innan den användes till datainsamlingen. Detta gjordes för att utveckla och 
förbättra frågor och formuleringar, något som Creswell (2014) hävdar är viktigt. Även 
Denscombe (2014) menar att pilottestet är ett viktigt steg i processen då det minskar risken för 
eventuella problem under det verkliga genomförandet som annars kan drabba hela studien.  
 
Intervjun inleddes, likt online-enkäten, med ett antal enklare frågor för att få intervjuobjektet att 
slappna av och därmed kunna svara mer uttömmande på resterande frågor (Denscombe 2014). 
Av samma anledning satte intervjupersonen sig, i enligthet Denscombes (2014) råd, i 90 graders 
vinkel till intervjuobjektet istället för mitt emot för att undvika en förhörsliknande känsla. 
Fältanteckningar togs under intervjun då det enligt Denscombe (2014) är ett bra sätt att notera 
deltagarens svar och eventuell information om kontext, atmosfär och icke-verbal 
kommunikation. Som komplement till anteckningarna gjordes även en ljudupptagning av 

11 



 

intervjun för att undvika att viktig information skulle glömmas bort eller missas samt gav 
författarna möjlighet att kontrollera vad som sagts i efterhand (Denscombe 2014). 

3.1.4 Analys 

En analys av förstudiens data gjordes för att kunna omvandla målgruppens och expertens svar till 
riktlinjer inför designarbetet. För analysen användes en metod som utgår från Creswells (2014) 
modell för analys av kvalitativ data. Modellen byggs upp av sex steg (se figur 1) och användes i 
detta skede som verktyg för att hitta gemensamma kategorier och teman i den insamlade datan. 
Metoden gjorde det möjligt för författarna att dra slutsatser från datan som sedan kunde 
användas som riktlinjer i det kommande designarbetet. 

 

 
Figur 1. Modell för analys av kvalitativ data. (Efter Creswell 2014, s. 197) 
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Steg ett i analysmodellen är att organisera rådata och förbereda den för analys, bland annat 
genom transkribering av intervjuer. I steg två läses all data igenom för att försöka hitta 
övergripande mönster och uppfattningar. Steg tre innebär att koda datan genom att skriva ord 
som får representera en viss kategori av åsikter och tankar. I det fjärde steget grupperas den 
kodade datan efter namnbestämda teman. Creswell (2014) rekommenderar att forskaren 
fastställer fem till sju teman. Steg fem berör hur de funna temana ska beskrivas och presenteras, 
och de mönster som utrönts beskrivs mer utförligt. Det sjätte och sista steget i analysmetoden 
innebär tolkning och analys av de funna resultaten och en förklaring av vad som tas vidare till 
nästa steg i processen, i detta fall designarbetet. Tolkningen kan vara både personlig och relaterad 
till teori. 

3.2 Designarbete 

Efter förstudiens datainsamling och analys skedde ett designarbete där nya omslag formgavs 
utifrån förstudiens resultat. Arvola (2014) delar upp designarbetet i tre faser: konceptfasen, 
bearbetningsfasen och detaljeringsfasen. Då detta arbete resulterade i flera designförslag som 
avslutningsvis skulle utvärderas, genomfördes endast de två första av dessa faser i studiens 
designarbetet. I konceptfasen skissas det på förslag till lösningar som enligt Arvola (2014) bör 
kopplas tillbaka till briefen, i detta fall förstudien, för att kunna anses vara relevanta och 
användbara. Ylirisku (2013 citerad i Arvola 2014) rekommenderar att namnge koncept som tas 
fram för att varje koncept ska ha sitt eget kännetecken. I bearbetningsfasen skissas designen fram 
genom variationer av koncept och resulterar slutligen i prototyper (Arvola 2014). Designarbetet 
genomfördes som ett utforskande arbete och den inledande fasen kommer hädanefter att kallas 
för explorativ. Den uppföljande fasen, bearbetningsfasen, kommer att namnges som den 
determinativa fasen (Löwgren 2015).  

3.2.1 Explorativt designarbete 

Arvola (2014) beskriver hur målsättningar lämpligtvis kan sättas upp för designprojekt i form av 
så kallade avsedda brukskvaliteter. Det definieras som kvaliteter som är avsedda att upplevas av 
användaren vid användandet av produkten (Arvola 2014). 
 
En moodboard skapades initialt i designprocessen som ett arbetsverktyg för att, i enlighet med 
Arvola (2014) och Bergström (2015), hjälpa författarna att sätta en övergripande känsla, ton och 
färgschema för designkoncepten. Genom brainstorming genererades ett stort antal idéer och ett 
antal koncept togs fram som ansågs stämma överens med de resultat som förstudien gett. I 
brainstormingfasen var målet, i enlighet med Jones, Mitchell och Jones (1992 citerad i Arvola 
2014) att jobba kvantitativt och att på kort tid komma på ett stort antal idéer. Under denna fas 
fick inga förslag kritiseras för att säkerställa att författarna inte låste sig vid en specifik idé för 
snabbt (Arvola 2014). Avslutningsvis kategoriserades idéerna för att välja ut de mest lovande 
innan författarna valde vilka koncept som skulle vidareutvecklas (Arvola 2014). 
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3.2.2 Determinativt designarbete  

Av de koncept som tagits fram under den explorativa fasen av designarbetet sorterades ett antal 
bort och de kvarvarande idéerna vidareutvecklades för att ännu bättre stämma överens med de 
initiala riktlinjer som satts upp. Detta resulterade i fyra slutgiltiga bokomslagsdesigner i form av 
digitala prototyper. Enligt Arvola (2014) är det viktigt att en prototyp är “tekniskt trovärdig” 
(Arvola 2014, s. 103) för att testdeltagarna ska kunna få ett realistiskt intryck.  

3.3 Utvärdering 

En empirisk utvärdering av designarbetets resultat skedde med hjälp av online-enkäter samt 
fysiska intervjuer där digitala prototyper visades för respondenterna. Utvärderingen av 
bokomslagen gjordes för att se hur väl riktlinjerna följts, om målgruppen stod fast vid åsikter 
som framkommit av förstudien samt om några nya aspekter och teman kunde utrönas. All 
datainsamling under utvärderingen skedde i enlighet med 3.1.  

3.3.1 Online-enkät 

En online-enkät skickades för utvärderingen ut på samma sätt som i förstudien (3.1.1) för att ta 
reda på målgruppens tankar och åsikter om de utformade bokomslagen. Skillnaden från 
förstudiens online-enkät var dock att utvärderingens enkät innehöll kryssvar istället för textrutor 
där respondenterna kunde skriva fritt, något som Denscombe (2014) benämner som fasta frågor. 
Svarsalternativen i enkäten var formulerade utifrån de svar som framkommit under förstudien. 
Denna typ av frågor möjliggör enligt Denscombe (2014) att datan kan kvantifieras och jämföras 
på ett enklare sätt, något som författarna ansåg skulle underlätta i analysen av datan. Nackdelen 
med fasta frågor enligt Denscombe (2014) är att respondenterna kan känna sig tvingade till att 
välja svarsalternativ de inte känner sig bekväma med. Författarna försökte dock minska risken för 
detta genom att ge respondenterna möjlighet att fylla i egna svarsalternativ om de ansåg att något 
ord fattades samt en avslutande textruta där de kunde fylla i “övriga kommentarer”. I övrigt 
följdes samma rekommendationer för ett frågeformulärs utformning som i förstudien (3.1.1). 

3.3.2 Intervjuer 

Två kvalitativa intervjuer hölls med en person ur målgruppen samt en yrkesverksam person som i 
sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen, en så kallad expertintervju (se 3.1.2). Dessa 
ämnade ge författarna kompletterande och mer djupgående information om åsikter och tankar 
rörande de nya bokomslagen. En intervjuguide utformades och intervjuerna genomfördes på 
samma sätt som i 3.1.2. Denna gång pilottestades inte intervjuguiden då det inte ansågs 
nödvändigt eftersom den baserades på förstudiens intervjuguide som var pilottestad och därför 
bedömdes vara genomarbetad.  
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3.3.3 Analys 

För analys av data från utvärderingens online-enkät användes inledningsvis en enkel kvantitativ 
analysmetod där procentsatser och siffror jämfördes med varandra för att hitta mönster i den 
insamlade datan. Grunden för detta är enligt Grønmo (2006) deskriptiv statistik och metoden som 
använts i studien kallas för univariat fördelning som ska beskriva “hur enheter i studien fördelar sig 
på de olika värdena på varje enskild variabel” (Grønmo 2006, s. 274). Metoden valdes då 
datamängden inte var så stor att den krävde mer komplicerade analysmetoder för att förstås. 
Övriga kommentarer, där respondenterna kunde uttrycka sina tankar och åsikter med egna ord, 
användes främst för att illustrera övergripande mönster i form av citat. Analysen av intervjuerna 
var däremot av kvalitativ art. En kombination av kvantitativ och kvalitativ analys kan enligt 
Grønmo (2006) göra att de kompletterar varandra och bidrar till en starkare studie och ansågs 
därför av författarna vara gynnsam för studien.  

3.4 Etiska aspekter 

Alla respondenter, i både intervju och online-enkät, informerades inledningsvis om studiens 
bakgrund, syfte, deltagarnas anonymitet och frivilliga deltagande i enlighet med Denscombes 
(2014) rekommendationer. Online-enkäten gav respondenterna full möjlighet till anonymitet då 
den besvarades via en internetlänk. De svarande gavs även möjlighet att fylla i övriga 
kommentarer och erbjöds ta kontakt med författarna via e-post vid eventuella frågor. För 
intervjuerna genomgicks ett antal steg som Denscombe (2014) rekommenderar. Författarna 
kontaktade exempelvis intervjuobjektet i förväg, där tid avtalades och en uppskattad tid för mötet 
presenterades för att ge intervjuobjektet tid för mental förberedelse. Respondenterna fick vid 
intervjutillfället även instruktioner för tillvägagångssättet och tillfrågades om bekräftelse att spela 
in ljudet under intervjun. De upplystes också om att de kunde ställa frågor och avbryta intervjun 
när som helst.  
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4 Förstudie 
I detta avsnitt presenteras genomförandet av datainsamlingen i förstudiens empiriska del, vilket 
innefattar online-enkät och expertintervju. Förstudiens syfte är att utifrån respondenternas svar, 
med hjälp av teorin, ge författarna riktlinjer inför kommande designarbete.  

4.1 Genomförande 

Inför datainsamlingen gjordes ett urval av bokomslag, för självhjälpsböcker inom kategorin 
depression, att analysera i online-enkäten och intervjun. Urvalet genomfördes 11/2-2016 via 
Bokinfo, tidigare Bokrondellen. Bokinfo är en bokdatabas som används av bokhandlar i Sverige 
och fungerar som en länk mellan förlag och bokhandel där information om tillgängliga böcker på 
marknaden finns. Sökordet depression användes som filter och sökresultatet begränsades till 
böcker på svenska. Endast böcker som angavs finnas i lager valdes att titta på då dessa ansågs 
relevanta för studien. Nämnda sökkrav gav en lista med 42 träffar. Listan sorterades utifrån 
utgivningsdatum med senast utkommen överst, då det ansågs mest relevant att titta på de nyaste 
böckerna i första hand. Resultatlistan granskades titel för titel, för att sortera bort de böcker som 
inte uppfyllde kriterierna enligt 1.5.  
 
Böckerna begränsades till de 12 översta som hittades på bokinfo.se enligt beskrivningen ovan. 
Författarna ansåg att 12 böcker vore ett rimligt antal för respondenterna att analysera, men vid 
närmare eftertanke upplevdes det vara ett för stort antal att lätt överblicka. Därför valdes visuellt 
likartade omslag bort vilket resulterade i 6 omslag som fick representera de olika sorterna, 
exempelvis typografiskt, fotografiskt och illustrativt (se figur 2 på nästa sida).  
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Figur 2. Till förstudien utvalda bokomslag.  

Övre raden från vänster: Bokomslag 1-3. Nedre raden från vänster: Bokomslag 4-6. 
 
För insamling av datan användes en online-enkät samt en intervju vilka båda presenteras nedan. 
Resultatet av dessa redogörs för i 4.2.  

4.1.1 Online-enkät 

Förstudiens online-enkät skickades ut via författarnas Facebook-konton. Enkäten var öppen 
under fem dagar och riktade sig till personer som upplevt, eller stått nära någon som upplevt, 
depressionssymptom. 51 respondenter svarade på enkäten där 88 procent (45 personer) angav att 
de var i åldrarna 20-30 år och 12 procent (6 personer) att de var äldre än 30 år. 84 procent (43 
personer) av respondenterna ansåg sig vara insatta i, eller intresserade av, design och grafisk 
formgivning. För att säkerställa att författarna hittade personer med erfarenhet av depression, 
ställdes initialt en fråga enligt följande: “Har du eller någon i din närhet upplevt 
depressionssymptom på ett eller annat sätt?”. Om respondenten svarade nej på frågan skickades 
hen inte vidare till resterande frågor i enkäten och kunde således inte svara på dessa. 
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Respondenten fick först se de sex bokomslagen (figur 2) och ombads välja ut två stycken som 
hen spontant fastnade för. Därefter ombads respondenten svara på frågan varför hen trodde sig 
fastna för just dessa omslag. Respondenterna fick sedan analysera respektive omslag var för sig. 
Varje omslag hade frågor som behandlade fyra områden: känsla, motiv, färg och typografi. 
Enkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 1. Frågorna var för alla bokomslag:  
 

● Hur känns detta bokomslag? 
● Vad tycker du om bildelementen/motivet? 
● Hur upplever du dess färger? 
● Har du några åsikter om typografin? 

 
Respondenterna tillfrågades vidare hur de trodde att det, baserat på omslagen, skulle kännas att 
läsa böckerna på bussen eller annan offentlig plats. De avslutade frågorna som ställdes handlade 
om hur respondenterna önskade att ett omslag för en självhjälpsbok inom kategorin depression 
skulle se ut samt vilka känslor de tyckte att ett bokomslag i genren borde förmedla och utstråla.  
 
De kvalitativa svar som framkommit i online-enkäten grupperades efter funna teman enligt 3.1.4 
för att utröna mönster. Datan presenteras i Bilaga 2 utifrån dessa grupperingar, där de mest 
förekommande svaren, som fler än 12 procent (6 personer) av respondenterna angett, redovisas. 

4.1.2 Expertintervju 

Expertintervjun i förstudien hölls med en anställd på Studenthälsan på Linköpings Universitet 
och benämns i studien som Anställd 1. Studenthälsans verksamhet syftar till att erbjuda studenter 
förebyggande hälsovård (Studenthälsan 2016). Anställd 1 kommer i sitt yrkesliv i kontakt med 
unga personer med depression som söker hjälp eller behandling. Ungefär hälften av alla som tar 
kontakt med Studenthälsan gör det på grund av depressionsrelaterade symptom så som oro, 
ångest och nedstämdhet. Det är enligt Anställd 1 vanligt förekommande att kuratorer och andra 
anställda på Studenthälsan tipsar om självhjälpslitteratur till personer som söker hjälp, och de 
anställda håller sig uppdaterade om ny litteratur. Anställd 1 anser sig vara intresserad av design 
och grafisk formgivning.  
 
Anställd 1 fick se de sex bokomslagen (figur 2) varav hen ombads välja ut två stycken som hen 
spontant fastnade för. Anställd 1 fick sedan analysera respektive omslag var för sig. Intervjuguide 
kan ses i sin helhet i Bilaga 3. Frågorna löd:  
 

● Vad tror du att detta omslag väcker för känslor hos målgruppen? 
● Hur väl tycker du att bildelementet/motivet på omslaget passar målgruppen samt ämnet?  
● Hur tror du att målgruppen upplever färgerna? 
● Har du några tankar om typografin? 
● Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 

depression? 
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I de avslutade frågorna fick Anställd 1 svara på hur hen trodde att det skulle kännas för en 
person i målgruppen att läsa någon av böckerna på bussen eller annan offentlig plats. Hen fick 
även svara på om hen ansåg att det finns motiv som bör undvikas på ett omslag för 
självhjälpsböcker för depression och om det finns etiska aspekter som bör tas i beaktning. 
Anställd 1 fick sedan svara på frågan hur hen tycker att ett omslag för en självhjälpsbok om 
depression ska se ut samt vilka känslor det bör förmedla.  
 
Datan från intervjun presenteras i Bilaga 4. De svar som framkommit vid intervjun jämfördes 
med svar från online-enkäten för att urskilja likheter och olikheter i svaren och presenteras i 4.2.  

4.2 Resultat av förstudie 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för analysen av förstudiens data samt dess resultat. 
All data från förstudien redovisas ej, men finns tillgänglig hos författarna och kan lämnas ut vid 
förfrågan. Rådatan grupperades, enligt 3.14, utifrån de huvudteman som frågorna kretsade kring: 
känsla, motiv, färg och typografi. Inom dessa kategoriserades svaren ytterligare genom att 
gruppera de svar som tog upp samma eller liknande ord och formuleringar. De ord och 
formuleringar som liknade varandra eller uttryckte samma känslor grupperades sedan i större 
grupper. Genom detta skapades hierarkier i svaren vilket gav författarna en övergripande bild av 
respondenternas tolkningar och åsikter. En översikt av förstudiens data hittas i Bilaga 2 och 4. 
 
Nedan redogörs för, utifrån förstudiens datainsamling, en analys av datan innehållandes 
respondenternas tankar och åsikter rörande känslor, motiv, färger och typografi på omslag för 
självhjälpsböcker inom kategorin depression. Då respondenter från online-enkäten citeras 
presenteras den respondent som står bakom citatet med “r1” följt av respondentens siffra, 
exempelvis r1:1 för Respondent 1. Citat från Anställd 1 anges med just detta namn. 

4.2.1 Känsla 

Respondenterna hade överlag en positivare upplevelse av ett omslag om de uppfattade det som 
tilltalande eller snyggt. Även enkelhet och tydlighet uppskattades. Det framkom att det är viktigt 
att skapa balans mellan känslorna för ett seriöst, trovärdigt och ärligt intryck. Omslaget ska, enligt 
respondenterna, å ena sidan inge hopp och en positiv känsla utan att vara överdrivet positivt och 
klyschigt då det kan upplevas provocerande och göra att läsaren känner sig förminskad. Å andra 
sidan ska omslaget inte vara för deppigt och dystert då det kan spä på hur den deprimerade 
känner sig. Nedan följer citat från förstudien som exemplifierar respondenternas åsikt om vikten 
av balans mellan den glada känslan och den realistiska upplevelsen. Kommentarerna är tagna från 
svar rörande bokomslag 3 och 5 (se figur 2).  
 

“Om jag själv är nere känns detta mest som ett sandpapper i hela ansiktet 
om hur bra allt kan vara egentligen/hur bra alla andra har det.” (r1:14) 
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“Som en person som gått igenom flera depressioner som krävt 
behandling kan jag känna att omslaget är alldeles för tillrättalagt för att 
jag ska känna igen mig i det. Bilden skapar mer avstånd för mig än vad 
det blir bevis på att det går att må bättre ‘som hon på bilden’.” (r1:50) 
 
“När jag är nere är det sista jag behöver någon hurtig kvinna i rosa kläder 
på en äng eller en röd luftballong som flyter iväg. Jag vill hellre ha en 
seriös bok där jag förstår att jag kan får hjälp.” (r1:7) 
 
“Det är verkligen en balans det där - att förstå tyngden i en depression 
samtidigt som man inte får ta bort hoppet.” (Anställd 1) 

 
Respondenterna uttryckte utöver ovanstående även en önskan om att omslaget gärna ska kännas 
harmoniskt, lugnt och tryggt.  

4.2.2 Motiv 

Rörande motivet framkom det att målgruppen gärna ser ett illustrerat eller grafiskt omslag 
snarare än ett fotografiskt. De omslag i förstudien vars motiv föreställde en person fick negativa 
reaktioner som bland annat visade på att respondenterna hade svårt att relatera till omslaget. Två 
respondenter uttryckte detta som följer: 

 
“Jag upplever att det är svårare att identifiera sig med fotografiska bilder” 
(r1:2) 
 
“Finns inget foto eller illustration i hela världen som kan representera alla 
olika sidor och upplevelser av depression.” (r1:44) 

 
Respondenterna visade en önskan om att motivet på ett omslag varken ska kännas för dystert 
eller för glatt, vilket går i linje med svaren gällande bokomslagens känsla. Även personer med 
någon typ av självskadebeteende bör undvikas som motiv då det kan ses som ett etiskt problem. 
Det framkom också att motivet inte bör vara klichéartat eller förminskande då det kan medföra 
att målgruppen får svårt relatera till ämnet och boken.  
 
I förstudien fick motiv med metaforiska och abstrakta uttryck positiv respons, men 
respondenterna var samtidigt tydliga med att den symboliska kopplingen inte får vara för 
långsökt eller klyschig. Om en symbol används måste den vara tydligt kopplad till ämnet. Detta 
uttrycktes exempelvis av en respondent, rörande bokomslag 6 (se figur 2): 
 

“Det enda egentliga bildelementet är ju det förbiflygande paraplyet. Även 
om det är ett ganska trevligt stildrag så förstår jag det inte riktigt, rent 
konceptuellt.” (r1:11) 
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Många respondenter svarade även att omslaget gärna kan vara avskalat men att det samtidigt inte 
får kännas opersonligt eller tråkigt. 

4.2.3 Färg 

Det framkom i förstudien att bokomslag med mörka och blåa färger ofta upplevdes dystra av 
respondenterna. Ljusa färger upplevdes däremot som något positivt. Majoriteten av de svarande 
tyckte att det var tråkigt med för få färger. De angav att ett färgstarkt bokomslag upplevdes 
hoppfullt och härligt samtidigt som de underströk att de glada färgerna inte bör vara för skrikiga. 
Omslag med mycket gröna nyanser fick flest positiva färgrelaterade kommentarer. De gröna 
nyanserna upplevdes lugna, harmoniska, trygga och tilltalande. Två respondenter uttryckte:  

 
“Jag tycker den kan ha mycket starka färger för att ge en känsla av att 
vara på väg mot något nytt med hjälp av boken, inte grå/dämpade färger 
eftersom det är det man vill komma ur. Lite som känslan av vår efter en 
lång vinter.” (r1:5) 
 
“Det där starka rosa blir lite för hårt, att man behöver lite lugn och  
harmoni. Det gröna bakom tilltalar bättre, om man är i den sinnes-  
stämningen, det andra blir så där: ‘jag orkar inte ta i det just nu’.” (Anställd 1) 

4.2.4 Typografi 

En analys av datan rörande typografi är att tydlig, enkel, modern och välgjord typografi 
uppskattades av målgruppen. Något som inte uppskattades var skript-teckensnitt, skuggning av 
bokstäver samt när författarnamnet var större än titeln. En av respondenterna förklarade: 
 

“Titeln försvinner eftersom författarnas namn är lika stora. Man kollar 
mest på bilden och därefter författarna. Känns som att titeln går 
förlorad.“ (r1:4) 

4.2.5 Offentlig läsning 

Generellt önskade respondenterna att bokomslag till självhjälpsböcker inom kategorin depression 
inte tydligt ska avslöja ämnet eller innehållet. De menade att det kan vara jobbigt att skylta med 
sitt mående då skamkänslor och liknande är vanligt hos personer som lider av psykisk ohälsa. En 
av respondenterna förklarade det som följer: 
 

“Jag skulle aldrig läsa sådana här böcker offentligt. Men om jag skulle 
göra det skulle jag vilja att det inte stod tydligt vad de handlade om. 
Känns lite pinsamt att ha med en sån på bussen om andra personer 
skulle kunna läsa vad jag läser om.” (r1:7) 
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5 Designarbete 

Nedan följer en beskrivning av designarbetets genomförande. Syftet med designarbetet är att 
utifrån förstudiens resultat formge ett antal bokomslag som sedan ska utvärderas. Designarbetet 
hade en utforskande process och skedde först explorativt där ett större antal idéer och varianter 
togs fram och prövades, för att följas av en determinativ fas där fyra koncept valdes ut och 
detaljerades. Processen resulterade i fyra verklighetstrogna och välutvecklade digitala 
designprototyper att utvärdera. För att testdeltagarna vid utvärderingen inte skulle påverkas av 
huruvida de kände till bokens titel, författare eller förlag, något som Leemans och Stokmans 
(1991) hävdar har stor påverkan på betraktarens upplevelse, valde författarna att i designarbetet 
låta dessa vara fiktiva.  

5.1 Explorativt designarbete 

Initialt, i den explorativa fasen av designprocessen, skapades en lista med avsedda brukskvaliteter, 
i enlighet med Arvola (2014). De formulerades som en lista med mål och riktlinjer utifrån 
förstudie och teori vilken sedan låg till grund för det kommande designarbetet (enligt 3.2.1). Den 
skapades för att författarna skulle få idéer och inspiration som grundade sig i respondenternas 
åsikter och teorins krav. En kategori för nyckelord rörande omslaget som helhet utformades. Mer 
specifika riktlinjer delades in i kategorierna känsla och motiv, färg samt typografi då dessa 
kategorier även användes för gruppering av data i förstudien. 
 
De generella riktlinjer som togs fram för designen, utifrån teori och förstudie, gäller omslagets 
samtliga delar. Omslaget bör: 
 

● Väcka intresse och sticka ut, exempelvis genom att ha en ovanlig kulör för 
sammanhanget. (2.1 och 2.2.2) 

● Upplevas som estetiskt tilltalande eller snyggt av målgruppen. (2.1 och 4.2.1) 
● Kännas enkelt och tydligt. (4.2.1) 
● Vara modernt. (2.1) 
● Upplevas harmoniskt, lugnt och tryggt. (4.2.1) 
● Väcka känslor. (2.1) 
● Inte upplevas opersonligt. (4.2.2) 

 
För omslagets känsla och motiv sattes riktlinjer och aspekter att ta i beaktande. Omslaget bör: 
 

● Kännas passande och representativt för innehållet och genren. (2.1) 
● Gärna vara symboliskt eller abstrakt, men inte ha en för långsökt eller klyschig koppling 

till ämnet. (4.2.2) 
● Inte för tydligt avslöja ämnet eller innehållet. (4.2.5) 
● Gärna vara illustrerat eller grafiskt. (4.2.2) 
● Gå att relatera till om bild används. (4.2.2) 
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● Få betraktaren att tänka själv, text och bild bör exempelvis inte säga samma sak. (2.1 och 
2.2.6) 

● Upplevas balanserat och varken kännas för dystert eller för glatt. (4.2.1 och 4.2.2) 
● Inge hopp och en positiv känsla. (4.2.1) 
● Ha viktig information placerad högt upp till vänster. (2.2.5) 
● Orientera och vägleda betraktaren, exempelvis genom att använda hierarkier. (2.2.1) 

 
De riktlinjer och aspekter att ta i beaktande som sattes upp för färganvändningen var: 
 

● Gröna och kalla kulörer är lugnande. (2.2.2 och 4.2.3) 
● Gula kulörer är tilldragande. (2.2.2) 
● Undvik mörka och blå färger. (4.2.3) 
● Blå anses av många som en favoritfärg. (2.2.2) 
● För få kulörer upplevs som något negativt, omslaget får gärna vara färgstarkt men inte 

kännas för skrikigt. (4.2.3) 
● Ljusa färger upplevs som något positivt. (2.2.2 och 4.2.3) 

 
Avslutningsvis sattes riktlinjer och aspekter att ta i beaktande för typografin. Den bör: 
 

● Vara tydlig, enkel och modern. (2.2.4 och 4.2.4) 
● Kännas välgjord. (4.2.4) 
● Ha en tydlig kontrast till bakgrunden. (2.2.4) 
● Ta hänsyn till att versalgemener ger bättre läsbarhet än enbart versaler. (2.2.4) 
● Låta titeln synas tydligast av de olika textelementen. (4.2.4) 
● Möjliggöra att titeln kan läsas på håll genom att göra den tillräckligt framträdande. (2.2.3 

och 2.2.4) 
● Innehålla titel, författare och förlag. (2.1) 

 
Vissa av riktlinjerna motsäger varandra, då olika källor har olika perspektiv på områdena. Trots 
detta har båda sidor tagits i beaktande för att kunna utforska deras respektive applicerbarhet. 
 
I enlighet med 3.2.1 började det kreativa arbetet med en brainstorm kring alternativa vägar för 
designen utifrån nyckelorden och riktlinjerna ovan. Inspiration söktes även på internet, 
exempelvis på Pinterest och olika hemsidor för bokförsäljning online. Parallellt med 
brainstormingen skapades även ett första utkast av en moodboard innehållandes olika spår som 
kunde utforskas.  
 
De idéer som framkommit vid brainstormingtillfället tillsammans med bilderna på utkastet av 
moodboarden grupperades och sorterades ner till ett mindre antal övergripande koncept att 
arbeta vidare med. Koncepten utgick från teman och mönster som utröntes ur moodboarden 
och idéerna. Dessa koncept stämdes av mot de riktlinjer som satts upp för att säkerställa att de 
var hållbara, och en del idéer som inte ansågs relevanta eller tillräckligt bra förkastades. Processen 
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mynnade ut i fem koncept att arbeta vidare med. Dessa namngavs (i enlighet med 3.2) enligt 
följande: Bubblor, Vattenfärg, Natur, Paper Art och Prickar. Utkastet av moodboarden 
reviderades till en slutgiltig moodboard utifrån konceptgrupperingarna och bestod tillslut av en 
moodboard med bilder som gemensamt skulle representera koncepten i form av känslor, 
tekniker, motiv och kulörer kopplade till nyckelorden (figur 3).  
 

 
Figur 3. Slutgiltig moodboard till grund för designarbetet. 

 
Koncepten utforskades ytterligare och författarna producerade ett antal skisser tillhörande 
vartdera koncept. En beskrivning av ett urval av skisser och deras designprocesser presenteras 
nedan, ordnade efter respektive tema. 

5.1.1 Bubblor 

I förstudien framkom det att många respondenter föredrog abstrakta och grafiska eller 
illustrerade omslag före fotografiska och realistiska samt önskade att omslaget inte för tydligt 
skulle avslöja bokens innehåll (4.2.5). Många respondenter önskade även enkla och tydliga 
omslag (4.2.1). De skissade designförslagen i konceptet Bubblor har grundidén att visualisera 
kroppens celler med fokus på det abstrakta och moderna uttrycket. Genom det uttryckssättet 
tillåts betraktaren enligt Bergström (2010) att tänka och tolka själv, då motiv och text inte säger 
precis samma sak, vilket engagerar betraktaren på ett positivt sätt. I konceptet visualiserades detta 
på olika sätt som skulle ge ett personligt uttryck till omslaget då det var något respondenterna 
önskade från förstudien (4.2.2), till exempel med asymmetriska och inte helt perfekta former. De 
runda formerna känns vänliga och trygga, något respondenterna i förstudien nämnt att de 
uppskattade (4.2.1). 
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Både asymmetriska och symmetriska layouter utforskades i konceptet Bubblor. En nackdel med 
den asymmetriska layouten är att den kan upplevas mindre trovärdig och seriös än en symmetrisk 
layout (White 2003). Dock kan den asymmetriska layouten, enligt Bergström (2016) och White 
(2003), vara mer spännande för betraktaren att titta på, vilket gjorde att författarna valde att 
arbeta vidare med asymmetrin. I figur 4 presenteras ett urval av de explorativa skisserna för 
konceptet Bubblor.  
 

 

 
Figur 4. Skisser från den explorativa fasen för koncept Bubblor. 

5.1.2 Vattenfärg  

För att visualisera harmoni och lugn på ett abstrakt sätt men ändå med en möjlighet att få in 
mycket färg, vilket respondenterna önskat i förstudien (4.2.3) utforskades konceptet Vattenfärg. 
Tanken var att skapa en dynamisk och inbjudande känsla där det sköra och tunna i vattenfärgen 
skulle symbolisera hur saker går in i varandra och ligger lager på lager, precis som våra känslor 
gör. Författarna ansåg att arbetet med vattenfärg var passande då den typen av visualisering 
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kändes modern, vilket var ett av målen i 5.1. Det utforskades på vilket sätt vattenfärgen kunde 
målas, rinna och flyta ut över omslaget för att utstråla lämplig känsla.  
 
Varma färger är aktiverande, väcker och stimulerar hjärnan, medan kalla färger har en lugnande 
inverkan (Johansson & Küller 2005; Zelanski & Fisher 2006). Med dessa teorier bakom sig 
testade författarna både alternativ med kulörer som anses varma respektive kalla och utforskade 
de skillnader i känslor detta innebar. Enligt Johansson och Küller (2005) kan en varm, röd 
färgsättning ha stressande effekt på personer i dålig psykisk form. Denna teori ihop med att det i 
förstudien framkom att färgen grön hade en lugnande inverkan på målgruppen (4.2.3), gjorde att 
författarna valde att arbeta vidare med svalare kulörtoner för omslaget. Trots att färgen blå enligt 
en studie av Carruthers et al. (2010) angavs som favoritfärg av flest respondenter, kom det i 
förstudien fram att blå inte skapade tillräckligt positiva associationer (4.2.3) för att författarna 
skulle välja att gå vidare med den färgen i konceptet. I figur 5 presenteras ett urval av de 
explorativa skisserna för konceptet Vattenfärg. 
 

 

  
Figur 5. Skisser från den explorativa fasen för koncept Vattenfärg. 
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5.1.3 Natur  

I Natur-konceptet skissades förslag fram kring olika naturmotiv som var tänkta att ge utrymme 
för egna tolkningar och associationer hos målgruppen. Respondenterna i förstudien uttryckte en 
önskan om att omslaget bör kännas harmoniskt och lugnt (4.2.1). Då Zelanski och Fisher (2006) 
menar att betraktaren associerar kulörer som blå och grön med natur som träd och vatten, samt 
att dessa har en lugnande effekt på betraktaren, var tanken med både färger och motiv att de 
skulle upplevas som just lugna och harmoniska.  
 
Författarna valde att inte arbeta ut konceptet Natur tydligare av flera anledningar. Enligt 
respondenterna bör betraktaren kunna relatera till bilden om bild används som motiv på ett 
omslag (4.2.2). Det ansågs svårt att se hur väl motiven kunde relateras till målgruppen. 
Författarna upplevde även att motiven inte kändes tillräckligt intresseväckande eller moderna 
vilket var två av målen i 5.1. Det abstrakta spåret i konceptet arbetades istället vidare med i 
konceptet Bubblor. I figur 6 presenteras ett urval av de explorativa skisserna för konceptet 
Natur. 
 
 

  
Figur 6. Skisser från den explorativa fasen för koncept Natur. 

 

5.1.4 Paper Art  

I konceptet Paper Art utforskade författarna olika sätt att dels visualisera hur livet handlar om 
många lager av känslor och tankar, dels att bryta sig igenom mörkret och ta sig ut på andra sidan. 
För det sistnämnda fokuserade författarna på symboliken i att skymta ljuset som finns längre 
fram för att försöka knyta an till respondenternas önskan om att kunna relatera till motivet utan 
att för den skull vara för avslöjande, långsökt eller klyschig (4.2.2). Enligt Marshall och Meachem 
(2010) läser betraktaren av bild före text. På grund av detta ville författarna i konceptet Paper Art 
skapa ett omslag där motivet kunde tolkas och relateras till utan större hjälp av texten. I 
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förstudien uttryckte respondenterna även en önskan om att omslaget inte skulle kännas för 
opersonligt (4.2.2). Detta försökte författarna uppnå genom det rivna pappret som var tänkt att 
skapa ett hantverksmässigt och personligt uttryck. I den explorativa fasen för detta koncept sattes 
inga initiala riktlinjer för färger, utan författarna utforskade flera olika kulöralternativ. Två 
huvudriktningar för motiv inom detta koncept kunde efter ett tag utrönas vilket ledde till att 
författarna inför den determinativa fasen valde att gå vidare med dessa två: Paper Art 1 och 
Paper Art 2. I figur 7 presenteras ett urval av de explorativa skisserna för konceptet Paper Art.  
 

 

 
Figur 7. Skisser från den explorativa fasen för koncept Paper Art. 
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5.1.5 Prickar 

För konceptet Prickar valdes även här den abstrakta vägen för det visuella arbetet. Idén låg i att 
visualisera hur en mörk tillvaro blir ljus genom en gradient av prickar. Just prickar som element 
utforskades då det kändes modernt vilket var ett mål från 5.1. I de första skisserna användes 
endast färgerna svart och vit för att kontrasten mellan det mörka och det ljusa skulle bli så stor 
som möjligt. Med tanke på att förstudien visade på negativa reaktioner för avsaknad av färg 
(4.2.3), valde författarna därför att även testa kulören grön för prickarna då grön fått positiva 
reaktioner i förstudien (4.2.3). 
 
Trots ovanstående beskrivning insåg författarna relativt tidigt i designprocessen att konceptet 
Prickar inte kändes tillräckligt starkt i sig. Författarna upplevde det som något statiskt och 
opersonligt. Som en lösning på problemet slogs konceptet Prickar senare samman med konceptet 
Vattenfärg för att få ett mer levande uttryck, och har således ingen egen del i den determinativa 
fasen. I figur 8 presenteras ett urval av de explorativa skisserna för konceptet Prickar. 
 

   
Figur 8. Skisser från den explorativa fasen för koncept Prickar. 

 

5.2 Determinativt designarbete 

Nedan följer beskrivningar av de designbeslut som tagits i respektive designarbetes determinativa 
fas, där koncepten som beslutats att gå vidare med utvecklades och förbättrades för att bättre 
överensstämma med de avsedda brukskvaliteterna (5.1). I slutet av respektive delkapitel 
presenteras prototyperna av de slutgiltiga designerna. Prototyperna gjordes som mockups av 
bokomslag, det vill säga digitala verklighetstrogna modeller, för att kunna ge testdeltagarna ett 
realistiskt intryck och därmed göra det lättare för dem att se designen som just ett bokomslag, i 
enlighet med 3.2.2. 
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5.2.1 Bubblor 

I figur 9 visas exempelskisser från den determinativa fasen av designarbetet för konceptet 
Bubblor. Nedan redogörs för de avslutande designbesluten för konceptet. 
 

  

 
Figur 9. Skisser från den determinativa fasen för koncept Bubblor. 

 
I den determinativa fasen för designkonceptet Bubblor arbetade författarna vidare med de vita, 
överlappande cirklarna i ett abstrakt mönster. Den slutgiltiga designen fokuserar på det abstrakta 
och dynamiska uttryckssättet, och bjuder på så sätt in betraktaren att vara aktiv i tolkandet av 
bilden (Bergström 2010). Från det explorativa designarbetet lades fler cirklar till för att få en 
bättre balans i omslaget. Rörande layouten gjordes den asymmetrisk för att skapa dynamik och 
spänning i enlighet med Bergström (2015) och White (2003). 
 
Gällande typografin utforskades det kring användandet av versaler jämfört med versalgemener. 
Versalgemener ger dock, enligt Albers (1982) och Hellmark (2000), bättre läsbarhet än enbart 
versaler, varför det beslutades att behålla textelementen i just versalgemener för att säkerställa 
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god läsbarhet. Rörande teckensnitt utforskades flera varianter med olika utseenden och uttryck 
för konceptet Bubblor. Berndal (1991) menar att en rubrik satt i en sans-serif utstrålar en mer 
modern känsla än en rubrik satt i antikva. Då respondenterna i förstudien uttryckte en önskan 
om att omslagets typografi skulle kännas modern, valde författarna att arbeta vidare med ett 
linjärt teckensnitt med en samtida känsla.  
 
Det visade sig i förstudien att respondenterna önskar att titeln ska synas tydligast av de olika 
textelementen (4.2.4). Dubois (2000) menar att objekt som placeras högt upp i vänstra hörnet på 
en sida uppmärksammas först och är det objekt som betraktarna efteråt minns bäst. Slutsatsen 
från skisserna blev därför att låta titeln vara placerad i det övre vänstra hörnet. Författarna 
ordnade textelementen hierarkiskt även genom att ge titeln en starkt kornblå färg för att dra 
fokus till sig. 
 
De färger som utforskades i den determinativa fasen fokuserades på de textuella elementen. 
Tanken med motivet var att hålla det i en neutral färgskala för att skapa en lugn och harmonisk 
känsla, något som efterfrågades av respondenterna i förstudien (4.2.1). Den kartongfärgade 
bakgrunden ger ett lugnt och naturligt intryck. 
 
Det slutgiltiga omslaget för konceptet Bubblor visas i figur 10 och kallas senare i studien för 
Bokomslag 1. 

 

Figur 10. Slutgiltig design för koncept Bubblor. 
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5.2.2 Vattenfärg 

Här redogörs för de avslutande designbesluten för koncept Vattenfärg. Figur 11 visar 
exempelskisser från designarbetets sista fas. 
 

 

 
Figur 11. Skisser från den determinativa fasen för koncept Vattenfärg. 

 
Enligt Bergström (2010) är det positivt att låta betraktaren vara aktiv i tolkandet av bildens 
budskap. Bergström (2015) och Wester (citerad i Larsson 2010) hävdar att det är viktigt att 
bokomslaget ger rätt stämning. I online-enkäten framkom det också att målgruppen föredrog 
diskreta bokomslag där motivet inte var för klyschigt eller avslöjande (4.2.2 och 4.2.5). 
Författarna utgick från detta vid formgivningen av motivet som är abstrakt och lämnar utrymme 
för egna associationer. Övergången från en mörkare till en ljusare färgton är tänkt att symbolisera 
livets övergångar och nyanser, att livet inte är svart eller vitt. Layouten valdes att göras något 
asymmetrisk vilket skapar dynamik och väcker intresse hos betraktaren, enligt Bergström (2015) 
och White (2003).  
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Som nämnt i den explorativa fasen, valdes färgen grön till bokomslaget. En harmonisk grönblå 
nyans som för tankarna till havet, valdes som huvudkulör på omslaget då naturfärger enligt 
Zelanski och Fisher (2006) har en lugnande inverkan på betraktaren. Rörande typografin ger 
versalgemener bättre läsbarhet än versaler enligt Albers (1982) och Hellmark (2000), och 
respondenterna angav att god läsbarhet och tydlig typografi var viktigt (4.2.4), därför sattes 
bokens typografi i versalgemener. Hellmark (2000) och Berndal (1991) redogör för att linjärer är 
tydliga och därmed lämpar sig för rubriker. Berndal (1991) hävdar även att linjärer ger ett 
modernt intryck, något som respondenterna värdesatte (4.2.4). Detta är anledningarna till att 
författarna använde en linjär, med en vänlig, modern och tydlig känsla, som rubrikteckensnitt.  
 
Bergström (2015) hävdar att formen ska orientera betraktaren, vilket författarna hade i åtanke när 
de nyttjade designprinciper i storlekskontrast för att ordna elementen på bokomslaget hierarkiskt. 
Som tidigare nämnts angav respondenterna att det är av stor vikt att titeln syns tydligast (4.2.4), 
varför titeln gavs störst storlek. Williamson (1983) understryker vikten av att ha höga kontraster 
mellan bakgrund och typografi, något som författarna utgick från vid typografiska beslut där 
titeln i vitt placerades på en svart tonplatta. Underrubriken är mindre viktig och sattes därför i en 
mindre storlek, placerad under bokens titel. Författare och förlag skrevs med svart text på 
bakgrunden vilket medförde än mindre kontrast jämfört med titeln. Det slutgiltiga omslaget för 
konceptet Vattenfärg visas i figur 12 och kallas senare i studien för Bokomslag 2. 
 

 
Figur 12. Slutgiltig design för koncept Vattenfärg. 
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5.2.3 Paper Art 1 

I figur 13 visas exempelskisser från den determinativa fasen av designarbetet för koncept Paper 
Art 1. Nedan redogörs för designbesluten för konceptets determinativa fas. 
 

 
Figur 13. Skisser från den determinativa fasen för koncept Paper Art 1. 

 
Konceptet Paper Art 1 visar ett upprivet grått papper där bokens titel tittar fram i det upprivna 
hålet. Motivet presenterar en symbolik i att bryta sig igenom något för att nå fram till andra sidan 
– att gå genom det mörka, svåra och grå för att komma fram till något mer ljust och lätt. Marshall 
och Meachem (2010) skriver att en omslagsbild kan hjälpa till att förtydliga bokens titel, vilket 
detta koncept utnyttjar. Symboliken får även betraktaren att tänka själv, något som Bergström 
(2010) och Ortega (Hansson u.å.) hävdar är positivt. En symmetrisk layout användes för 
konceptet då det enligt White (2003) konnoterar trovärdighet och seriositet och enligt Bergström 
(2015) konnoterar lugn och harmoni, något som respondenterna uppgav som positivt för ett 
bokomslag av denna typ (4.2.1). 
 
Den gula kulören på omslagets titel fångar betraktarens blick och intresse (Carruthers et al. 2010; 
Zelanski & Fisher 2006) och skapar, i enlighet med Albers (1982) teorier, en varm känsla. Även 
inramningen av det vita fältet, med hjälp av det grå pappret, drar betraktarens blick till titeln 
genom kontrasten i ljushet i enlighet med Bergström (2015). Den kallare grå kulören på det 
omgivande pappret ger en lugnande känsla. Då kulören grå ofta associeras med depression enligt 
Zelanski och Fisher (2006) och kan kopplas till den deprimerades sinnesstämning enligt 
Carruthers et al. (2010) kan omslagets kulör även anses vara representativt för innehållet, ämnet 
och målgruppen. 
 
Bubl et al. (2010) och Kay et al. (2015) menar att personer med depressionssymptom har svårare 
att urskilja kontrast än personer utan symptom. Därför användes starka kontraster mellan 
färgerna grå, vit och gul för att möjliggöra att betraktarens intresse lättare fångas. 
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Versalgemener ger bättre läsbarhet än enbart versaler (Albers 1982 och Hellmark 2000). Till 
omslaget valdes versalgemener just för att säkerställa läsbarheten. Berndal (1991) menar att en 
rubrik satt i en sans-serif utstrålar en mer modern känsla än en rubrik satt i antikva som ger en 
mer klassisk känsla. Då respondenterna i förstudien uttryckte en önskan om att omslagets 
typografi skulle kännas modern, valde författarna att arbeta vidare med ett linjärt teckensnitt. 
Teckensnittet är en mjuk och geometrisk linjär som känns tydlig och enkel samtidigt som den är 
snäll och lugn.  
 
Det slutgiltiga omslaget för konceptet Paper Art 1 visas i figur 14 och kallas senare i studien för 
Bokomslag 3. 
 

 
Figur 14. Slutgiltig design för koncept Paper Art 1. 
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5.2.4 Paper Art 2 

I följande avsnitt förklaras de avslutande designbesluten för konceptet Paper Art 2. Figur 15 visar 
exempelskisser från detta arbete. 
 

 
Figur 15. Skisser från den determinativa fasen för koncept Paper Art 2. 

 
Bokomslagets motiv är tänkt att symbolisera livets olika skikt, de olika faser en människa går 
igenom. Det ska föra tankarna till hav och horisont. Förstudien visade att målgruppen föredrog 
abstrakta och grafiska eller illustrerade omslag, samt önskade att omslaget inte för tydligt skulle 
avslöja bokens innehåll (4.2.5), vilket författarna hade i åtanke vid arbetet med omslaget. I 
förstudien uttrycktes även en önskan om att omslaget bör kännas harmoniskt och lugnt (4.2.1). 
Tanken bakom motivet var att associationerna till vatten och hav, i kombination med 
harmoniska färger, skulle inge en lugn och trygg stämning för att stämma överens med 
målgruppens önskan, men samtidigt kännas dynamiskt genom det levande havet. 
 
Zelanski och Fisher (2006) menar att betraktaren associerar kulörer som blå och grön med natur 
som träd och vatten, samt att dessa har en lugnande effekt på betraktaren. Den blågröna nyansen 
som valdes till det slutgiltiga omslaget påminner om vatten, och den ljust persikofärgade 
“himlen” väcker associationer till en soluppgång, vilket är tänkt att inge hopp hos betraktaren. 
Till bokomslaget valdes ljusa nyanser av kulörerna, i enlighet med riktlinjen kring detta (5.1). 
Motivet i kombination med färgerna är tänkta att upplevas som hoppfulla och harmoniska, något 
som målgruppen i förstudien angav att de värdesatte (4.2.1). 
 
I förstudien framkom att det var av stor vikt att boktiteln syntes tydligt (4.2.4), därför gavs den 
högst hierarkiskt värde i den slutgiltiga designen. White (2003) och Powers (2001) menar att ju 
större ett objekt är desto mer uppmärksamhet väcker det, samt att avståndet, från vilket 
betraktaren kommer att se boken, måste tas i beaktning vid utformandet av omslaget. White 
(2003) påpekar dock risken i att överdriva storleken då det istället kan förvirra betraktaren. Detta 
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har författarna haft i åtanke när de gett både motiv och typografi en stor storlek, utan att för den 
skull gå till överdrift. 
 
Albers (1982) och Hellmark (2000) menar att versalgemener generellt ger bättre läsbarhet än 
enbart versaler. Williamson (1983) hävdar samtidigt att läsbarheten från avstånd ökar desto större 
och fetare typografin är. Med detta i åtanke valde författarna att sätta titeln i versaler och använda 
ett fetare teckensnitt. Berndal (1991), samt Hellmark (2000), hävdar även att linjära teckensnitt 
passar bra till rubriker, vilket författarna arbetade utifrån i designen. En antikva användes till 
förlag och författare, vilket ger ett mer klassiskt intryck enligt Berndal (1991) och i sin tur kan 
upplevas trovärdigt. Det slutgiltiga omslaget för konceptet Paper Art 2 visas i figur 16 och kallas 
senare i studien för Bokomslag 4. 

 

Figur 16. Slutgiltig design för koncept Paper Art 2. 
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6 Utvärdering 
I detta avsnitt presenteras genomförandet av datainsamlingen i utvärderingsfasen. 
Utvärderingens syfte är att undersöka hur väl de framtagna bokomslagen nådde upp till de mål 
som satts upp under avsnittet Explorativt Designarbete och formulerats som avsedda 
brukskvaliteter (5.1). 

6.1 Genomförande 

Utvärderingen av de fyra, av författarna formgivna, bokomslagen genomfördes i tre olika delar: 
en online-enkät samt två intervjuer, varav en med en person från målgruppen och en 
expertintervju. Nedan redogörs för genomförandet av de tre delarna. 

6.1.1 Online-enkät 

Den primära delen i utvärderingen av omslagen var en online-enkät som skickades ut via 
Facebook, på samma sätt som online-enkäten i förstudien (4.1.1). Enkäten var öppen under fem 
dagar och riktade sig till personer som upplevt, eller stått nära någon som upplevt, 
depressionssymptom. 59 respondenter svarade på enkäten. Av de svarande angav 83 procent (49 
personer) att de var i åldern 20-30 år, 15 procent (9 personer) att de var över 30 år och 2 procent 
(1 person) att hen var under 20 år. 92 procent (54 personer) ansåg sig vara insatta i, eller 
intresserade av, design och grafisk formgivning.  
 
Enkäten var utformad på samma sätt som online-enkäten i förstudien men med stängda frågor 
istället för öppna, i enlighet med 3.3.1. Respondenten fick se och utvärdera ett av de fyra 
bokomslagen i taget. De svarsalternativ som erbjöds i enkäten var kryssvar som grundade sig i 
förstudiens tematiseringar, för att på så vis kunna relatera de utvärderande svaren till de som 
framkom under förstudien. Den svarande kunde välja obegränsat med alternativ i svarslistan för 
att få fram alla de tankar och åsikter som respondenten i fråga besatt. Ordningen på de olika 
svarsalternativen slumpades mellan varje fråga och vardera svarstillfälle för att säkerställa att 
respondenten tänkte igenom sitt svar och inte styrdes av svarsalternativens ordning. Det fanns 
även möjlighet att fylla i egna alternativ eller lägga till övriga kommentarer. Enkäten kan ses i sin 
helhet i Bilaga 5.  
 
I 6.2 presenteras resultatet av utvärderingen, utifrån de svar som fler än 20 procent av 
respondenterna angav vid utvärderingen.  

6.1.2 Intervju med person från målgrupp 

En kvalitativ intervju skedde med en person från målgruppen för att komplettera den 
kvantitativa datan från online-enkäten med kvalitativa svar. Denna person, Intervjuobjekt 1, är 28 
år och anser sig själv vara insatt i eller intresserad av design och grafisk formgivning. Hen fick se 
de fyra bokomslagen och fick för respektive omslag besvara frågor om omslagets känsla, motiv, 
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färger och typografi, samt vad som ansågs vara positivt och negativt med vartdera omslag. Hen 
fick även frågor om hur lämpligt omslaget ansågs vara för en bok inom kategorin, och hur det 
skulle kännas att läsa boken i ett offentligt sammanhang. Intervjuguiden kan ses i sin helhet i 
Bilaga 6. 

6.1.3 Expertintervju 

En expertintervju hölls med en yrkesverksam person på Studenthälsan, Linköpings Universitet. 
Anställd 1, som även deltog i förstudiens intervju, fick se de fyra bokomslagen och för respektive 
omslag besvara frågor om omslagets känsla, motiv, färger och typografi, samt vad som ansågs 
vara positivt och negativt med vartdera omslag. Hen fick även frågor om hur lämpligt omslaget 
ansågs vara för en bok inom kategorin, och hur hen trodde det skulle kännas för målgruppen att 
läsa boken i offentliga sammanhang. Intervjuguiden kan ses i sin helhet i Bilaga 7. 

6.2 Resultat av utvärdering 

Nedan redogörs för, utifrån utvärderingens datainsamling, analys och resultat gällande hur 
respondenterna ställde sig till känslor, motiv, färger och typografi på författarnas formgivna 
omslag. En översikt av utvärderingens data hittas i Bilaga 8, 9 och 10, och rådata från 
utvärderingen finns tillgänglig hos författarna och kan fås vid förfrågan. Då respondenter från 
online-enkäten citeras presenteras den respondent som står bakom citatet med “r2” följt av 
respondentens siffra, ex. r2:1 för Respondent 1. Citat från Anställd 1 och Intervjuobjekt 1 anges 
med respektive namn. 

6.2.1 Bokomslag 1 

Respondenterna hade mycket blandade åsikter rörande 
bokomslag 1 (figur 17). Svaren som angavs var motstridiga 
men hade ofta en övervägande negativ ton. Exempelvis 
användes orden tråkig /intetsägande för att beskriva känslan, 
vilket tyder på att författarna inte lyckats med målet att få 
omslaget att sticka ut och väcka intresse. Bland annat  
färgerna bar en del av ansvaret för detta, en respondent 
uttryckte sig som följer: 
 

“Jag tror att den hade kunnat vara mer  
inspirerande med mer färger. Man vill kanske  
tillbaka till ett mer färgglatt och ‘roligt’ liv.” (r2:11) 

Figur 17. Bokomslag 1. 
 
Även den yrkesverksamma personen, Anställd 1, höll med om att färgerna skulle kunna upplevas 
som tråkiga och lite intetsägande. Hen upplevde att omslaget kändes sakligt och trovärdigt, vilket 
var ett av författarnas mål. Något som ansågs positivt av respondenterna var att omslaget 
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upplevdes modernt  och estetiskt tilltalande/snyggt, vilket uppfyller två av målen som författarna satte 
upp inför designarbetet, men symboliken i motivet upplevdes spretig/rörig och otydlig/diffus. En av 
respondenterna förklarade det likt följande: 
 

“Litet intetsägande, förstår ej symboliken, jag tror att det handlar om hål 
som ej är fyllda, att man ska täppa igen dem i boken eller nåt. Tycker i så 
fall att det är lite långsökt och otydligt.” (r2:36) 

 
Följande citat ur intervjun med en person ur målgruppen visar på de kluvna känslorna: 
 

“Jag tycker nog att det känns intressant och roligt, men det känns 
också ostabilt.” (Intervjuobjekt 1) 
 

Detta tyder på att författarna inte har lyckats uppnå målet att använda ett abstrakt motiv som har 
en relevant koppling till ämnet. Anställd 1 däremot uppskattade det abstrakta i motivet samt 
symboliken. Hen såg det som att en person kan befinna sig i olika känslotillstånd och att 
bubblorna symboliserade livets olika nyanser.  
 
Många svarande angav att typografin upplevdes enkel/tydlig och modern  vilket var två mål som 
författarna satte innan designarbetet, och därmed uppnådde. Bokomslaget fick övervägande 
dåligt resultat i frågan hur väl det lämpar sig för ändamålet, något som Anställd 1 inte höll med 
om. Detta visar dock att författarna inte lyckats göra omslaget representativt för innehållet. 
Respondenterna var oeniga även i frågan om hur det skulle kännas att läsa boken offentligt. 
Bokomslag 1 kan sammanfattningsvis sägas inte ha uppnått tillräckligt många av de uppsatta 
målen för att anses framgångsrikt. 

6.2.2 Bokomslag 2 

Svaren rörande bokomslag 2 (figur 18) var övervägande  
positiva i alla de olika aspekterna. Det upplevdes 
lugnt/harmoniskt, estetiskt tilltalande/snyggt, modernt och 
relevant/passande enligt respondenterna, känslor som  
författarna strävade efter att framkalla och därmed lyckats 
med. Nedstämt/ dystert var ett svar som nämndes av ett antal 
personer. Anställd 1 antydde att symboliken hade en bra 
grundtanke men inte höll hela vägen. Hen uttryckte att 
motivets nedåtgående riktning kändes dyster: 
 

“Jag tycker om det gröna, de olika nyanserna.  
Men just det där att något rinner neråt. Det  
känns inte bra. Då skulle det snarare vara uppåt Figur 18. Bokomslag 2. 
istället.” (Anställd 1)  
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Då antalet respondenter som uttryckt att bokomslaget känns positivt/hoppfullt och nedstämt/dystert 
var ungefär lika många kan målet om att bokomslaget ska inge hopp och en positiv känsla inte 
anses uppnått. Den övervägande majoriteten ansåg att färgerna kändes lugna/harmoniska  vilket 
därmed var ett mål som uppnåtts. Flera respondenter valde svarsalternativet bra symbolik  gällande 
omslagets motiv. En respondent uttryckte följande rörande symboliken och skiftningarna i den 
gröna färgen: 
 

“[...] det är också kul att den inte stannar i en och samma nyans utan att 
den faktiskt...ja men den ändras liksom. Och det tycker jag väl, alltså det 
kan man ju dra hur många paralleller till som helst, men det är ju allt ifrån 
att en depression kan vara väldigt mörk till väldigt ljus eller att humöret 
kan växla också. Så det känns väldigt passande.” (Intervjuobjekt 1) 

 
Detta tyder på att författarna lyckats uppnå målet att använda symbolik på ett lämpligt sätt. Ett 
annat av målen var att låta betraktaren tänka och tolka själv, vilket verkar ha uppnåtts med detta 
bokomslag. Majoriteten av respondenterna angav även att typografin var enkel/tydlig, modern  och 
välgjord , vilket var tre av författarnas mål, men några nämnde svårigheten med en tung, svart 
tonplatta bakom textfälten, vilket även Anställd 1 tog upp. En övervägande majoritet av 
respondenterna ansåg att bokomslaget var lämpligt för kategorin vilket visar att författarna 
lyckats med att göra omslaget representativt för innehållet. Majoriteten av respondenterna samt 
Anställd 1 tyckte även att det skulle kännas ganska bra  eller bra  att läsa boken på en offentlig plats. 
Sammanfattningsvis mottogs bokomslag 2 väl av målgruppen. Det uppfyller överlag de uppsatta 
riktlinjerna angivna i 5.1 och anses därmed fylla sin funktion.  

6.2.3 Bokomslag 3 

Bokomslag 3 (figur 19) fick mycket blandade kommentarer  
och respondenterna var splittrade i sina åsikter. Svaren 
varierade stort och var både positiva och negativa. En stor  
del av respondenterna tyckte att omslaget var fult/ej tilltalande, 
något som tyder på att författarna misslyckats med målet  
att göra omslaget estetiskt tilltalande. Anställd 1 tyckte att 
färgernas starka kontraster var missvisande, att ta sig ur en 
depression är en process, det är inte svart eller vitt: 

 
“Jag tror att den skulle kunna väcka en känsla av 
 att det där ‘vägen tillbaka’ sticker ut lite för mycket, 
på det där andra gråa, det är inte bara att liksom,  
resa sig och gå tillbaka. Det saknar en rörelse, det  Figur 19. Bokomslag 3. 
saknar en process i att komma tillbaka.” (Anställd 1) 
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Symboliken i motivet angavs vara bra av nästan hälften av respondenterna samt Anställd 1, men 
samtidigt upplevdes den klyschig/väntad av flera svarande. Då en av riktlinjerna inför designarbetet 
var att inte använda en klyschig koppling till ämnet kan det anses att denna punkt inte är 
uppfylld. Även punkten att låta betraktaren tänka och tolka själv har härmed inte uppnåtts. Ett 
mindre antal svarande hade negativa associationer till motivet. Färgerna fick övervägande 
negativa svar då de kändes nedstämda/dystra  och oinspirerande/tråkiga . Anställd 1 önskade fler färger 
eller nyanser. Hen uttryckte sig som följer gällande färgerna: 
 

“Bra symbolik men färgerna gör det verkligen till en dyster och tråkig 
första anblick av något som bör inge hopp.” (Anställd 1) 

 
På grund av detta betraktas målet om balans mellan det dystra och positiva som icke uppnått. 
Typografin fick mer positiv respons av både respondenterna och Anställd 1. Respondenterna 
ansåg att den var enkel/tydlig och modern , därmed är de typografiska målen gällande tydlighet och 
modernitet uppnådda. Hur väl omslaget lämpar sig för en självhjälpsbok fick blandade svar, men 
en svag majoritet svarade dåligt  eller ganska dåligt vilket tyder på att författarna inte lyckats med att 
göra omslaget representativt för innehållet. Anställd 1, däremot, ansåg att bokomslaget lämpade 
sig mycket väl. Att läsa boken på offentlig plats fick relativt jämnt resultat mellan den positiva 
och negativa sidan av skalan. Bokomslaget uppfyller således endast ett fåtal av de avsedda 
brukskvaliteterna (5.1) och anses därmed inte vara fullt lämpligt för sitt syfte. 

6.2.4 Bokomslag 4 

Åsikterna rörande det fjärde och sista bokomslaget (figur 20) 
var mycket samstämmiga och övervägande starkt positiva, 
både hos respondenterna och Anställd 1. Jämfört med de 
övriga bokomslagen framkom inga framträdande negativa 
kommentarer. En klar majoritet av respondenterna angav  
att bokomslaget var estetiskt tilltalande/snyggt och kändes 
positivt/hoppfullt. En respondent förklarade det på följande  
sätt: 
 

“Jag tänker direkt på någon soluppgång och ett  
stort varmt hav. Såklart semester och ledighet,  
frihet på något vis.” (Intervjuobjekt 1)

Figur 20. Bokomslag 4. 
 
Både känsla, motiv och färger ansågs vara hoppfulla/positiva, estetiskt tilltalande/snygga och 
lugna/harmoniska av både respondenterna och Anställd 1. Detta tyder på att både målet med att 
omslaget ska inge hopp och en positiv känsla samt målet att det ska vara estetiskt tilltalande är 
uppnådda. Författarna formulerade även att bokomslaget skulle kännas lugnt, ytterligare ett mål 
som härmed uppnåtts. Symboliken ansågs vara lyckad både av respondenterna och Anställd 1 
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vilket innebär att författarna uppnått riktlinjerna gällande detta. En av respondenterna samt 
Anställd 1 uttryckte det som följer: 
 

“Symboliken med hav, och dess vågor (lite använt tidigare, och känns 
som en uppenbar användning ‘havet och dess oändliga möjligheter’, på 
den fronten är alternativ ett mer nytänkande) passar depression, speciellt 
när typografin är placerad som den är, eftersom det visar på olika steg -> 
de olika stegen man måste gå igenom för att ta vägen tillbaka och 
övervinna sin depression.” (r2:49) 
 
“Utan att säga att det här är himlen och det där är havet, så finns det 
någon slags horisontbild som jag tror vi mår bra av.” (Anställd 1) 

 
Både färgerna och typografin stack enligt respondenterna ut, vilket var ett av målen utifrån de 
uppsatta riktlinjerna. Typografin fick utöver detta flera positiva svar, då den upplevdes som 
enkel/tydlig, modern  och tilltalande/fin. Respondenterna angav även att den kändes välgjord . Alla 
dessa var mål som sattes upp inför designarbetet. Anställd 1 uttryckte dock att teckensnittet för 
titeln kändes lite hårt och kantigt. En stark majoritet av respondenterna, och även Anställd 1, 
angav att omslaget lämpade sig ganska väl eller väl för en bok inom kategorin, samt att det skulle 
kännas ganska bra  eller bra  att läsa boken på en offentlig plats vilket visar att författarna lyckats 
med att göra omslaget representativt för innehållet. Även detta är något som utmärker sig 
positivt jämfört med övriga bokomslag. Sammanfattningsvis uppfyller bokomslaget de flesta av 
de formulerade kriterierna (5.1) och mottas mycket väl av målgruppen i alla olika aspekter. 
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7 Analys 
I följande kapitel görs en analys där resultatet från utvärderingen (6.2) kopplas samman med teori 
(2), förstudiens empiri (4.2) samt designarbetet (5) med de avsedda brukskvaliteterna (5.1). I 
jämförelsen kan nio grupper utrönas som visar på genomgående teman i studien. Dessa teman 
återfanns i alla de olika faserna i studiens process och ansågs därmed mest essentiella: 
Representativt, Symbolik, Klyschighet, Intresseväckande, Estetiskt tilltalande, Modernt, Färg, 
Typografi och Offentlig läsning. Grupperingarna analyseras och redogörs för nedan, under 
respektive rubrik. 

7.1 Representativt 

Bergström (2015), Klanten (2010), Mullan (2003 citerad i Matthews & Moody 2007), Wester 
(citerad i Larsson 2010) och Yampbell (2005) menar alla att det är av stor vikt att ett bokomslag 
är representativt för dess innehåll. I förstudien framkom det hur viktigt målgruppen anser att det 
är med en balans mellan känslorna på ett bokomslag inom kategorin: det ska varken vara för 
hoppfullt eller för dystert för att ge ett ärligt intryck. Stämningen på boken måste vara väl avvägd, 
vilket författarna utgick från i sitt designarbete. I utvärderingen av designerna framkom att det 
kan vara svårt att träffa rätt, och även om bokomslag 2, 3 och 4 angavs ha en passande känsla av 
minst 20 procent av respondenterna så nämndes i samband med bokomslagens känsla även ord 
som tyder på motsägande upplevelser. För två av bokomslagen upplevde minst hälften av de 
svarande att de lämpade sig ganska väl eller väl för bokomslag inom kategorin, och för två av 
bokomslagen dåligt eller ganska dåligt . Detta kan anses som bevis för svårigheten i, och vikten av, 
att försöka sätta en stämning som målgruppen anser vara passande.  

7.2 Symbolik 

Bergström (2010) och Ortega (Hansson u.å.) påpekar vikten av att betraktaren bör engageras i 
tolkandet av ett bokomslag eller en bild genom att lämna utrymme för denne att tänka själv. 
Detta framkom även i förstudien då respondenterna uppgav att ett symboliskt och abstrakt 
bokomslag var uppskattat, snarare än ett fotografiskt och direkt avbildande (4.2.2). Vid 
designarbetet tog författarna hänsyn till detta, men vid utvärderingen av omslagsdesignerna 
framkom att de inte helt lyckats med detta på två av de fyra bokomslagen. Utvärderingen visar att 
det är lätt hänt att abstraktionen blir för svårtolkad, det vill säga för långsökt, eller symboliken för 
tydlig, vilket ger ett negativt intryck. Det är en svår balansgång att uppnå rätt mängd abstraktion 
eller symbolik. 

7.3 Klyschighet 

Mattsson (citerad i Larsson 2010) talar om vikten av att ett bokomslag inte ska vara förutsägbart. 
En av förstudiens slutsatser gick i linje med detta: målgruppen uppskattade inte klichéartade 
bokomslag, och även om motivet var abstrakt uppskattades ej metaforer som upplevdes 
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klyschiga. Detta togs i beaktning vid framtagningen av de nya bokomslagen, och visade sig vara 
en svår avvägning. I utvärderingen framkom att ett av de fyra bokomslagen, bokomslag 3, 
upplevdes klyschigt/väntat av 32 procent av de svarande (se Bilaga 8). 

7.4 Intresseväckande 

Dubois (2000), Klanten (2010), Mattsson (citerad i Larsson 2010), Ortega (Hansson u.å.), Powers 
(2001) och Samara (2004) hävdar att det är av stor betydelse att bokomslaget sticker ut från 
mängden för att väcka uppmärksamhet och intresse. Det sattes därför upp som en av 
författarnas designriktlinjer. Vid utvärderingen av omslagen kom sticker ut/väcker intresse fram som 
svar gällande omslagens färger på två av böckerna (omslag 1 och 4), och smart/nytänkande 
nämndes gällande ett bokomslags motiv (bokomslag 4). Denna parameter är dock svår att 
utvärdera i detta fall då omslagen vid utvärderingen inte sattes i någon kontext, och huruvida 
något sticker ut eller inte beror på vad det sätts i förhållande till. 

7.5 Estetiskt tilltalande 

d’Astous, Colbert och Mbarek (2006) samt Ortega (Hansson u.å.) pratar om vikten av att ett 
bokomslag upplevs estetiskt tilltalande av betraktaren. Även i förstudien visade det sig att 
målgruppen önskade att bokomslaget skulle vara estetiskt tilltalande, vilket blev en av författarnas 
riktlinjer inför designarbetet. Vid utvärderingen av designerna framkom att tre av bokomslagen, 
omslag 1, 2 och 4, ansågs vara just estetiskt tilltalande/ snyggt av mer än en fjärdedel av de svarande. 
Detta kan dock anses som en mycket osäker parameter då det är ytterst individuellt vad som 
upplevs estetiskt tilltalande och inte. 

7.6 Modernt 

Enligt Yampbell (2005) är det viktigt att böckers omslag reflekterar nutiden. I förstudien 
nämndes en önskan av målgruppen att typografin skulle kännas modern. I designarbetet var 
därför en av riktlinjerna författarna utgick från att omslaget som helhet skulle upplevas modernt. 
Tre av de fyra bokomslagen (omslag 1, 2 och 4) beskrevs som modern  rörande dess känsla av mer 
än 32 procent av de svarande, vilket tyder på att författarna effektivt lyckats fånga den samtida 
känslan. Vid utvärderingen framkom även att bokomslag som respondenterna ansåg vara moderna 
ofta också ansågs som estetiskt tilltalande/snygga. Författarna ser ett samband mellan dessa två 
åsikter, vilket bekräftar teorin om att den nutida känslan är viktig och uppskattad av målgruppen. 

7.7 Färg 

Enligt Dubois (2000) upplever betraktaren kulör som mer attraktivt och spännande än svart och 
vit. Utvärderingen av de nya omslagen stärker teorin då det, trots förstudiens bidrag till 
designarbetet, vid flera tillfällen framkom åsikter om att färgerna var för få samt att omslag som 
hade mer dämpade färger var för tråkiga (4.2.3).  
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Enligt Johansson och Küller (2005) samt Zelanski och Fisher (2006) är varma färger aktiverande 
och enligt Zelanski och Fisher (2006) är de även bra på att fånga uppmärksamhet. Williamson 
(1983) menar att bokomslag med starka, klara och ljusa kulörer har samma egenskap. Dessa 
teorier tillsammans med förstudiens svar togs hänsyn till i designarbetet. Den varma färgstarka 
färgen som användes i designarbetets determinativa fas var främst den orange-rosa färgen på 
omslag 4. Då utvärderingen genom online-enkäten inte gav en direkt möjlighet för 
respondenterna att kommentera de enskilda färgerna på respektive omslag kan en heltäckande 
analys av detta inte göras. Dock fick det fjärde omslaget svaret att färgerna stack ut/var 
intresseväckande av nästan hälften av respondenterna (se Bilaga 8), något som talar för teorin om 
att varma färger är aktiverande.  
 
Zelanski och Fisher (2006) menar att betraktaren associerar kulörer som blå och grön med natur 
som träd och vatten, samt att dessa har en lugnande effekt på betraktaren. Dessa kulörer 
utforskades i designarbetet på två av omslagen (omslag 2 och 4) i designarbetet och testades i 
utvärderingen. Där framkom det att färgerna på just dessa två omslag fick mer positiva svar än 
resterande och sades kännas lugnande, harmoniska och lämpliga för ändamålet (6.2.2 och 6.2.4). 
Detta visar att teorin är aktuell och bör tas i beaktning vid utformningen av bokomslag i 
kategorin. 
 
Enligt både Carruthers et al. (2010) och Zelanski och Fisher (2006) associeras kulören grå ofta 
med depression, även av människor som är deprimerade då grå kan relateras till deras 
sinnesstämning. För att undersöka detta valde författarna att använda en grå kulör som 
huvudkulör på omslag 3. I utvärderingen fick omslaget dock främst negativa svar rörande dess 
färger då majoriteten av respondenterna upplevde dem som nedstämda/dystra  och 
oinspirerande/tråkiga . Det kan därmed antas att färgen grå, trots dess association till depression, 
bör användas återhållsamt alternativt undvikas på bokomslag inom kategorin. 

7.8 Typografi 

Ett linjärt teckensnitt passar enligt Berndal (1991) och Hellmark (2000) bra till rubriker på grund 
av sin tydlighet. Berndal (1991) menar även att en rubrik satt i en linjär utstrålar en mer modern 
känsla och att en rubrik satt i antikva ger en mer klassisk känsla. Då tydlig och modern typografi 
var något som respondenterna i förstudien önskade för omslagen valdes just linjärer som 
titelteckensnitt för alla slutgiltiga omslagsdesigner. I utvärderingsfasen fick samtliga omslag bra 
respons rörande typografin som ansågs vara enkel/tydlig och modern . 
 
Enligt Williamson (1983) bör text placeras på en tonplatta om den inte går att placera på ett 
naturligt sätt på ett neutralt ställe av en bild. För omslag 2 valde författarna att i designarbetet 
placera titel och undertitel på en svart tonplatta, också för att dessa skulle sticka ut bättre från 
bakgrunden. I utvärderingen nämnde dock några respondenter svårigheten med att använda en 
tung, svart tonplatta bakom textfälten och tyckte att det störde helhetsintrycket av omslaget. 
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Detta tyder på att formgivare, vid användning av tonplattor bakom text, bör överväga färgen på 
tonplattan för att undvika att den tar över texten eller övriga motivs budskap. 
 
Albers (1982), Bringhurst (2004), Hellmark (2000), White (2003) och Williamson (1983) tar upp 
olika aspekter som är viktiga inom typografi. Att typografin på ett bokomslag ska kännas välgjord 
var en slutsats som kunde dras från förstudien. Begreppet “välgjord” är brett och något abstrakt, 
men kan från förstudien i kombination med teori antas inkludera att kerningen är välgjord, 
storleken väl avvägd och att typografin har god läsbarhet. I utvärderingen framkom det att 
respondenterna tyckte att typografin på bokomslag 4 kändes mest välgjord. Huruvida detta är 
kopplat till typografins kerning är svårt att spekulera kring. Att titeln på bokomslag 4 var störst i 
storlek samt var den enda av titlarna som var satt i endast versaler, kan däremot tyda på att en 
större titelstorlek ger positiva reaktioner från betraktarna och att versalgemener som rubrik inte 
nödvändigtvis behöver skapa negativa reaktioner. 

7.9 Offentlig läsning 

Matthews och Moody (2007) menar att omslag bör utformas så att läsaren stolt kan ses med 
boken på offentliga platser. I förstudien framkom att majoriteten av respondenterna önskade att 
omslaget inte skulle avslöja ämnet för tydligt då det ansågs vara jobbigt, vilket togs hänsyn till i 
designarbetet. Detta är något författarna kan anses ha lyckats med då inget av de fyra omslagen 
ansågs övervägande jobbigt att läsa i ett offentligt sammanhang, vilket utifrån förstudiens resultat 
kan tyda på att omslagen inte är för avslöjande.  
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8 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser författarna kan dra utifrån utvärderingens analys. Senare 
sker en kritisk reflektion av arbetet. 

8.1 Svar på  frå geställningar 
Syftet med studien har varit att utforska möjligheter till visuell förbättring av omslag för 
självhjälpsböcker inom kategorin depression utifrån målgruppens perspektiv och ämnets 
karaktär. För att besvara studiens syfte sattes följande frågeställningar upp: 
 

1. Hur önskar målgruppen, och personer som kommer i kontakt med målgruppen, att 
bokomslag för självhjälpsböcker inom kategorin bör formges med tanke på hur de 
upplever de befintliga bokomslagen? 

2. Hur kan ett bokomslag utformas för att passa målgruppens sinnesstämning och ämnets 
karaktär?  

3. Hur upplever målgruppen och personer som kommer i kontakt med målgruppen 
bokomslag som formgivits utifrån empiri och teori? 
 

Dessa tre frågor ledde fram till följande övergripande och avslutande frågeställning, tätt anknuten 
till syftet: 
 

4. Vilka aspekter kan vara viktiga att ta i beaktande vid formgivning av omslag för 
självhjälpsböcker inom kategorin depression utifrån målgruppens perspektiv och ämnets 
karaktär? 

 
Nedan följer slutsatserna för respektive frågeställning utifrån resultat av förstudie, designarbete 
samt utvärdering av designen. 

8.1.1 Fr ågeställning 1 

Hur önskar målgruppen, och personer som kommer i kontakt med målgruppen, att bokomslag 
för självhjälpsböcker inom kategorin bör formges med tanke på hur de upplever de befintliga 
bokomslagen?  
 
Generellt önskade respondenterna att bokomslag till självhjälpsböcker inom depression inte 
tydligt ska avslöja ämnet eller innehållet då de upplevde att det kunde vara jobbigt att skylta med 
sitt tillstånd. Omslaget kan gärna vara avskalat men ska inte kännas opersonligt eller tråkigt. Om 
omslaget uppfattades som tilltalande eller snyggt fick det överlag fler positiva kommentarer i 
övrigt. Omslaget önskades vara enkelt, tydligt, harmoniskt, lugnt och tryggt. Respondenterna 
önskade att omslaget bör inge hopp och ha en positiv känsla utan att överdriva, men samtidigt 
inte vara för deppigt och dystert. Enligt respondenterna är den balansen viktig för att skapa ett 
seriöst, trovärdigt och ärligt intryck. 
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Rörande motivet såg målgruppen gärna att det är illustrerat eller grafiskt snarare än ett 
fotografiskt. Metaforiska och abstrakta motiv upplevdes som något positivt men den symboliska 
kopplingen bör inte vara för långsökt eller klyschig. Respondenterna önskade även att motivet 
varken ska kännas för dystert eller för glatt. Rörande färger upplevdes mörka och blåa färger som 
dystra medan ljusa färger upplevdes som något positivt. Färgstarka bokomslag upplevdes som 
något positivt och brist på färg som negativt. Färgen grön upplevdes som tilltalande, lugn och 
trygg. Respondenterna önskade att typografin skulle vara tydlig, enkel, modern och välgjord. 

8.1.2 Frågeställning 2 

Hur kan ett bokomslag utformas för att passa målgruppens sinnesstämning och ämnets karaktär? 
 
I figur 21 presenteras återigen de slutgiltiga designerna av bokomslagen vilka är resultat av 
designarbetets fas och ger svar på Frågeställning 2. Bokomslag 1, Bubblor, fokuserar på ett 
abstrakt, personligt, modernt och dynamiskt uttryckssätt. Bokomslag 2, Vattenfärg, ger ett 
harmoniskt intryck med vattenfärgsmotivet och dess gröna toner. Motivet går från mörkt till ljust 
för att symbolisera livets olika nyanser och skeden. Bokomslag 3, Paper Art 1, använder en tydlig 
symbolik i att ta sig igenom något för att komma vidare till något annat, ljusare. Bokomslag 4, 
Paper Art 2, fokuserar på att skapa en ljus, harmonisk och hoppfull känsla som med sitt motiv 
väcker associationer till hav och frihet. 
 

 
Figur 21. Slutgiltig design av bokomslag.  

Från vänster: Bokomslag 1-4. 

8.1.3 Frågeställning 3  

Hur upplever målgruppen och personer som kommer i kontakt med målgruppen bokomslag 
som formgivits utifrån empiri och teori? 
 
Utvärderingens resultat visar att de fyra bokomslag som formgivits upplevdes väldigt olika och 
mottogs olika väl av personer ur målgruppen. Studiens respondenter hade mycket blandade 
åsikter rörande alla aspekter av bokomslag nummer 1, men svaren hade ofta en negativ innebörd 
eller underton. Omslagets motiv upplevdes svårtolkat och ansågs ha en för långsökt koppling till 
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ämnet. Det anses därmed inte ha uppfyllt de avsedda brukskvaliteterna (5.1). Svaren rörande 
bokomslag 2 var övervägande positiva i alla de olika aspekterna och omslaget mottogs väl av 
målgruppen. Omslagets gröna färg fick positiv respons, så även motivet. Bokomslag 2 uppfyller 
överlag de uppsatta riktlinjerna angivna i 5.1 och anses därmed fylla sin funktion. Bokomslag 3 
fick mycket blandade kommentarer och respondenterna var splittrade i sina åsikter. Svaren 
varierade stort och var både positiva och negativa. Dess färger upplevdes som tråkiga och för få, 
och symboliken i motivet sades vara både bra och dålig. Bokomslaget uppfyller endast ett fåtal av 
de uppsatta riktlinjerna (5.1) och anses därmed inte vara fullt lämpligt. Bokomslag 4 fick mycket 
samstämmiga och övervägande positiva svar. Både känsla, motiv, färger och typografi fick 
gynnsamma svar av respondenterna. Omslaget uppfyller de flesta av kriterierna i 5.1 och mottogs 
mycket väl av målgruppen rörande alla olika aspekter. 

8.1.4 Fr ågeställning 4 

Vilka aspekter kan vara viktiga att ta i beaktande vid formgivning av omslag för självhjälpsböcker 
inom kategorin depression utifrån målgruppens perspektiv och ämnets karaktär? 
 
Alla människor är unika individer med olika preferenser. Visuell uppfattning handlar i mångt och 
mycket om tycke och smak, och kan växla över tid. Trots detta har författarna funnit ett antal 
mönster i vad målgruppen värdesätter. Följande riktlinjer har satts upp som rekommendationer 
att ta i beaktande vid formgivning av bokomslag i kategorin: 
 

● Det finns en svårighet i att skapa balans i omslagets stämning men det är samtidigt en 
mycket viktig aspekt att arbeta med då det är betydande för målgruppens övergripande 
intryck av omslaget. 

● Abstrakta motiv är att föredra över realistiska fotografier, men risken att symboliken blir 
för uppenbar, klyschig eller långsökt är överhängande och bör tas på allvar.  

● Det är viktigt att ett bokomslag särskiljer sig från mängden, men huruvida något sticker 
ut eller ej beror på kontext och omgivning.  

● Bokens omslag ska gärna upplevas snyggt av målgruppen. Det är en viktig parameter att 
ta hänsyn till, men samtidigt svår då den är individuell och kan ändras över tid. 

● En viktig aspekt för formgivningen av bokomslag till målgruppen är att de upplevs som 
moderna, då detta ofta leder till att de även upplevs som estetiskt tilltalande.  

● Färgrika bokomslag är att föredra över omslag med få färger. Grönt kan med fördel 
användas på omslaget, detsamma gäller varma färger så som gul eller orange, medan 
användningen av grå färg kan upplevas som negativ. 

● Linjära teckensnitt kan med fördel användas till bokomslagets typografi då de anses vara 
moderna och tydliga. Titeln behöver inte nödvändigtvis vara satt i versalgemener då även 
en titel satt i enbart versaler upplevs positivt. Titeln bör vara bokomslagets mest 
framträdande textelement. 

● Bokens omslag bör inte avslöja dess innehåll och ämne för tydligt för att, enligt 
målgruppen, anses bekväm att läsa på offentlig plats. 
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8.2 Diskussion  

I följande delkapitel diskuteras det kritiskt kring studiens teori, metod och genomförande samt 
reliabilitet och validitet. Studiens kunskapsbidrag diskuteras även. 

8.2.1 Teori 

En kritisk reflektion kring källorna kan göras då viss litteratur kan anses vara något omodern och 
därmed inte stämmer helt med dagens samhälle. Författarna hade även önskat hitta fler 
akademiska artiklar inom ämnet, vilket hade gett studien starkare underbyggnad, men då stora 
delar av det ännu är vetenskapligt outforskade var detta svårt. Många källor inom området grafisk 
formgivning är baserade på erfarenhet snarare än vetenskap, vilket gör det svårt att skriva en 
studie som är fullständigt vetenskapligt grundad. 

8.2.2 Metod och genomförande 

Metoden bekvämlighetsurval användes både i förstudien och i utvärderingen som ett sätt att hitta 
respondenter till online-enkäten. Spridning via sociala medier har enligt Denscombe (2014) sina 
begränsningar eftersom det inte kan ge en bild av den bredare populationen, utan bara av en 
specifik typ av personer. Detta bör dock inte ha någon större inverkan på slutsatsernas 
användbarhet då de inte är avsedda att passa den bredare populationen samt att målgruppen kan 
anses vara just en specifik typ av personer. 
 
I förstudien och utvärderingens online-enkäter svarade 84 procent respektive 92 procent av 
respondenterna att de ansåg sig vara insatta i eller intresserade av grafisk formgivning och design. 
Detta kan ha medfört djupare och mer kritiska analyser av omslagen vilket gör att datan kan 
anses trovärdig och betydelsefull för studien. 
 
I genomförandet av förstudien tillfrågades inte respondenterna om de sedan tidigare sett något 
av de sex bokomslagen. I intervjun framkom det dock, utan att författarna ställt frågan, att 
Anställd 1 tidigare kommit i kontakt med en av böckerna vilket kan ha färgat hens analys. Enligt 
en studie av Leemans och Stokmans (1991) är författarens rykte och läsarens tidigare 
erfarenheter av denne, en av de viktigaste aspekterna för huruvida läsaren blir intresserad av en 
bok eller inte. Respondenterna kan således ha påverkats av eventuella tidigare erfarenheter av 
böckerna vilket kan vara en svaghet i resultatet.  
 
I förstudien analyserades sex stycken bokomslag, något som gav författarna större mängd 
kvalitativ data än väntat. Detta gjorde det svårt och tidskrävande att få en överblick över svaren. 
Om färre bokomslag hade undersökts hade detta problem kunnat undvikas. 
 
En annan, betydande, svaghet i online-enkäternas utformning var att bokomslagens ordning inte 
kunde blandas från enkät till enkät på grund av valt program, vilket resulterade i att alla 

51 



 

respondenter fick se bokomslagen i samma ordning. Detta kan ha påverkat resultatet så till vida 
att respondenterna kan ha gett mer utförliga svar rörande de första omslagen och tröttnat mot 
slutet av enkäten. Detta berör både förstudiens och utvärderingens online-enkät, men anses mest 
kritiskt i förstudien då de kvalitativa svaren som krävdes där kan ha resulterat i större 
trötthetseffekt. 
En miss i genomförandet av utvärderingens online-enkät var att formuleringen väcker 
intresse/sticker ut fanns med som svarsalternativ vid frågorna om färg och typografi, men inte vid 
frågorna om bokomslagens känsla och motiv. Detta bidrog till att författarna inte kunde göra 
någon analys eller dra några slutsatser kring det och således kan ha missat en viktig del av 
respondenternas åsikter rörande detta.  
 
I analys och tolkning av data är det i princip omöjligt att vara helt objektiv. Författarnas 
bakgrund har naturligtvis en inverkan på resultatet, men i största möjliga mån har studiens 
författare försökt vara objektiva i sitt arbete genom att tänka igenom analyser och slutsatser 
flertalet gånger samt genom att ställa dem mot teori och data. En medvetenhet i hur ens 
bakgrund på olika sätt påverkar ett resultat är viktig för att författarna ska kunna frångå sin 
subjektiva vinkling. Detta har författarna försökt att vara noga med under arbetet. 

8.2.3 Reliabilitet och validitet 

Yins (2009 citerad i Creswell 2014) rekommendation för att uppnå reliabilitet i en kvalitativ 
studie är att alla steg i processen dokumenteras i största möjliga mån, något som studiens 
författare gjort. Detta har bland annat skett genom skisser, anteckningar, ljudupptagningar (enligt 
3.1.2 och 3.2) och fotografier under arbetets gång, under både insamling och bearbetning av data. 
 
Tre punkter från Creswells (2014) lista över åtta strategier för att säkerställa en kvalitativ studies 
validitet, anses uppfyllda i denna studie:  
 

● Triangulering av data, vilket innebär att författarna har inspekterat olika källor och teorier 
som jämförts för att fastställa teman. Validiteten ökar då flera källor pekar på samma sak. 

● Det är viktigt att klargöra hur och att subjektiva tolkningar troligtvis påverkar resultaten 
som studien resulterar i. Detta kan ske genom en självreflektion, något som författarna 
formulerat under 8.2.1.  

● Även motstridiga kommentarer och fynd som kommit fram under studien har 
presenterats, alltså inte bara huvudteman som visar de mest förekommande svaren. 

 
Det finns fler strategier som hade kunnat nyttjas för att säkerställa validiteten ytterligare, men då 
denna studie är begränsad i omfattning och tid ansågs det varken nödvändigt eller möjligt. 
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8.2.4 Kunskapsbidrag 

I arbetet framkom resultat och aspekter som författarna inte hade väntat sig. Bland annat var det 
inte väntat att så stor del av respondenterna hade så pass starka åsikter, främst i förstudien, om 
bokomslagen. Detta pekar, enligt författarna, ytterligare på vikten av att bokomslag bör förmedla 
rätt känsla till målgruppen för att de ska bli intresserade av att läsa boken. En annan intressant 
aspekt i samband med detta är de etiska aspekterna. I kontakten med deprimerade gäller det att 
inte kränka någon genom att till exempel göra ett omslag för klyschigt eller klämkäckt och på det 
sättet förminska symptomen och sjukdomen.  
 
Det kunskapsbidrag studien bidrar med är rekommendationer som kan ses som riktlinjer i hur 
formgivare av bokomslag kan tänka kring utformningen av omslag för just självhjälpsböcker om 
depression. Det finns ett samhälleligt tabu kring psykisk ohälsa som leder till att färre vågar talar 
om sina psykiska besvär, vilket i sin tur upprätthåller det tabu som råder. Förhoppningen med 
bidraget är att dessa riktlinjer kan hjälpa till att sprida kunskap om ämnet genom att på ett mer 
effektivt sätt nå målgruppen. Depression är så pass utbrett att det inte borde ses som något 
skamligt. En problematik som därför bör diskuteras, grundat i studiens slutsats, är 
respondenternas önskan om att bokomslaget inte ska avslöja ämnet eller bokens innehåll. Frågan 
är om tabut och stigmat inom psykisk ohälsa kommer att minska om ämnet fortsätter att döljas? 
Ett citat från en av respondenterna i förstudien (rörande bokomslagen i figur 2) som förklarar 
svårigheten i detta, lyder:  
 

“I och med att psykisk ohälsa är så pass stigmatiserat i dagens samhälle 
kan jag förstå att det kan kännas jobbigt att läsa en bok som är helt 
‘öppen’ om att den handlar om depression, mest noterbart är kanske 
exempel 6. Andra omslag, som har mer generiska (ex 4) eller tvetydiga 
(ex 5), kan kanske kännas mindre jobbiga att ha framme, bara för att folk 
i omgivningen kanske inte lika lätt ‘förstår’ vad det är för bok. Däremot 
tycker jag inte att vi ska sträva mot ett samhälle där folk som lever med 
psykisk ohälsa ska känna sig tvingade att dölja det, utan istället försöka 
skapa diskussion kring problematiken i folks uppfattning av depression.” 
(r11) 

 
Då syftet med studien var att utforska möjligheter till visuell förbättring av omslagen utifrån 
målgruppens perspektiv och ämnets karaktär, grundades designarbetet främst på målgruppens 
åsikter och tankar. Studien gav därför inte författarna utrymme att utmana tabut på det sätt som 
kunde gjorts om den inte utgått från målgruppens åsikter. Problematiken kring tabut ligger 
djupare i människors medvetande än vad som getts plats för i denna studie. 
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Bilaga 1 

Online-enkät, Förstudie 

 
Analys av bokomslag 
 
Hej! 
 
Tack för att du tar dig tid till att svara på vår enkät. Vi heter Märta Wolter och Liv Bossuyt och läser 
sista året på kandidatutbildningen Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings Universitet. 
 
Syftet med denna enkät är att bidra till förstudien i vårt examensarbete. I examensarbetet undersöker vi 
hur självhjälpsböcker inom kategorin depression vanligtvis ser ut och hur de kan se ut för att intressera 
målgruppen. Med självhjälpsböcker för depression menar vi böcker där en privatperson (drabbad eller 
anhörig) kan få information och råd i hur depressionssymptom kan te sig och hur de kan hanteras. Inga 
frågor om din personliga erfarenhet av ämnet kommer att ställas. 
 
Vi vill informera om att det är helt frivilligt att delta i denna enkät. Som respondent förblir du helt 
anonym och alla svar du lämnar i enkäten behandlas konfidentiellt. Du har rätt att ta del av studiens 
resultat när den färdigställts. 
 
Har du några frågor eller synpunkter kan du höra av dig till liv.bossuyt@gmail.com eller 
wolter.marta@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Har du eller någon i din närhet upplevt depressionssymptom på ett eller annat sätt? 

- Ja 
- Nej 

 
Hur gammal är du? 

- Under 20 år 
- Mellan 20 och 30 år 
- Över 30 år 
- Vill ej svara 

 
Är du insatt i/intresserad av design och grafisk formgivning? 

- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

_______________________________________________________________________________ 
 



Hur tänker du spontant att ett omslag för en självhjälpsbok om depression ser ut? Tänk färger, 
stämning, motiv etc. 
 
På nästa sida kommer du att få se sex stycken bokomslag. Vi vill att du spontant väljer ut de två (2) av 
dessa vars utseende du fastnar för. Det är viktigt att du fokuserar på utseendet och inte titel, 
författarnamn eller bokens innehåll. Det är ditt första visuella intryck vi vill undersöka, därför vill vi att 
du väljer direkt utan att analysera för mycket först. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Vilka av bokomslagen fastnar du för? 

 
 
Välj ut två av omslagen ovan 
 
Hur kändes det att välja ut bokomslag? 

- Lätt 
- Medel 
- Svårt 

 



Varför? 
 
Varför tror du att du spontant fastnade för just dessa omslag? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Nu kommer vi att ställa några frågor om bokomslagen. Det finns inga rätt eller fel, och vi uppskattar 
om du utvecklar dina svar. 
 

 
Hur känns detta bokomslag? 
Hur upplever du dess färger? 
Vad tycker du om bildelementen/motivet? (Exempelvis i form av foto, illustration, grafik etc.) 
Har du några åsikter om typografin? (Exempelvis teckensnitt, storlek, versaler/gemener.) 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? Skala 
1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
Hur känns detta bokomslag? 
 
Hur upplever du dess färger? 
 
Vad tycker du om bildelementen/motivet? (Exempelvis i form av foto, illustration, grafik etc.) 
 
Har du några åsikter om typografin? (Exempelvis teckensnitt, storlek, versaler/gemener.) 
 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? Skala 
1-5 
 



_______________________________________________________________________________

 
Hur känns detta bokomslag? 
 
Hur upplever du dess färger? 
 
Vad tycker du om bildelementen/motivet? (Exempelvis i form av foto, illustration, grafik etc.) 
 
Har du några åsikter om typografin? (Exempelvis teckensnitt, storlek, versaler/gemener.) 
 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? Skala 
1-5 
 



_______________________________________________________________________________

 
 
Hur känns detta bokomslag? 
 
Hur upplever du dess färger? 
 
Vad tycker du om bildelementen/motivet? (Exempelvis i form av foto, illustration, grafik etc.) 
 
Har du några åsikter om typografin? (Exempelvis teckensnitt, storlek, versaler/gemener.) 
 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? Skala 
1-5 
 



_______________________________________________________________________________

 
 
Hur känns detta bokomslag? 
 
Hur upplever du dess färger? 
 
Vad tycker du om bildelementen/motivet? (Exempelvis i form av foto, illustration, grafik etc.) 
 
Har du några åsikter om typografin? (Exempelvis teckensnitt, storlek, versaler/gemener.) 
 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? Skala 
1-5 



_______________________________________________________________________________

 
 
Hur känns detta bokomslag? 
 
Hur upplever du dess färger? 
 
Vad tycker du om bildelementen/motivet? (Exempelvis i form av foto, illustration, grafik etc.) 
 
Har du några åsikter om typografin? (Exempelvis teckensnitt, storlek, versaler/gemener.) 
 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? Skala 
1-5 
 
 



_______________________________________________________________________________

 
 
Baserat på omslagen, hur tror du att det skulle kännas att läsa någon av böckerna ovan på bussen eller 
annan offentlig plats? Exemplifiera gärna. 
 
Hur skulle du vilja att ett omslag för en självhjälpsbok om depression skulle se ut? 
 
Vilka känslor tycker du att ett bokomslag i denna genre bör förmedla? Vad ska omslaget utstråla? 
 
Finns det något du vill tillägga? 



Bilaga 2 

Förstudie, Online-enkät 

 
Figur y - blablabla 

 
Respondenterna ombads svara på frågan “Varför tror du att du spontant fastnade för just dessa 
omslag?”.  
 
33% rätt känsla, representativt, icke-klyschigt, balans  eller inte uppenbar  
25% positiv, hoppfull, lättsam eller frihet 
22% snygg eller fin 
18% avskalade 
14% seriös eller pålitlig 
14% mild, trygg eller lugn  
 
Respondenterna fick analysera respektive omslag var för sig. Nedan presenteras data rörande 
vardera bokomslag.  
 
Analysen är uppdelad i fyra områden: Känsla, Motiv, Färg och Typografi, då det var dessa frågor 
som ställdes till respondenterna. Frågorna var för varje bokomslag:  
● “Hur känns detta bokomslag?” 
● “Vad tycker du om bildelementen/motivet?” 
● “Hur upplever du dess färger?” 
● “Har du några åsikter om typografin?” 

 
Bokomslag 1: “Ut ur mörkret” 
 



Känsla 
61% dyster, ledsam, deppig, svår, tung eller ångestladdad 
18% obehaglig, läskig eller deckare 
16% beskrivande eller representativ 
16% klyschig, väntad , given eller töntig 
 
Motiv 
25% läskigt, obehagligt eller deckare  
18% passande eller tydligt  
12% dåligt utfört 
12% typiskt, väntat eller klyschigt 
 
Färg 
41% dystra, deppiga, ångestfyllda, tunga eller sorgliga  
39% mörka  
14% lugna eller harmoniska  
 
Typografi  
25% enkel eller tydlig  
24% tråkig, ej tilltalande eller ful  
 

 
 
Bokomslag 2: “TRÖST: För deprimerade och andra hängiga” 
 
Känsla  
31% dyster, ledsam, deppig, hopplös, jobbig  eller ensam 
29% fin, snygg, tilltalande, intresseväckande eller trevlig 
12% hoppfull, positiv eller lätt 
12% passande 
12% enkel 
 



Motiv  
24% symboliskt bra 
22% snyggt, fint eller spännande 
20% tungt eller deppigt 
18% passande  
16% tråkigt eller ej tilltalande 
14% kan relatera till eller känna igen sig i  
 
Färg 
22% obefintliga, tomma  eller för få  
20% tråkiga 
16% ljusa eller positivt med mycket vitt 
14% rena , enkla eller tydliga  
 
Typografi 
24% fin eller snygg 
24% dålig läsbarhet på skripten, dålig eller oseriös 
14% bra 

 
 
 
Bokomslag 3: “Att ta sig upp när man är nere” 
 
Känsla 
22% olämplig, opassande eller fel målgrupp  
16% hoppfull, positiv, optimisitisk eller glad 
14% klyschig, förminskande eller för lättsam  
12% fin, snygg, tilltalande eller intresseväckande 
12% för glättig, klämkäck, säljig eller påträngande 



 
Motiv 
16% dåligt, symboliskt olämpligt eller paradoxalt 
12% snyggt, fint, tilltalande eller trevligt 
12% typiskt, väntat  eller klyschigt 
12% hoppfullt, glatt eller positivt 
12% tråkigt, intetsägande, trist, ej tilltalande eller oinspirerande 
 
Färg 
20% glada, pigga, positiva, härliga eller hoppfulla  
 
Typografi 
23% tråkig, trist, intetsägande, eller ej tilltalande 
12% omodern 
 

 
 
 
 
Bokomslag 4: “Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression” 
 
Känsla 
37% lugn, mild, nedtonad, harmonisk, skön, behaglig, mjuk, trygg eller förstående  
16% fin, snygg, tilltalande eller trevlig 
14% tråkig, intetsägande eller opersonlig 
12% allvarlig, seriös eller trovärdig  
 
Motiv 
27% snyggt, fint, tilltalande, trevligt eller vackert  
25% otydligt , diffus koppling till ämnet, irrelevant eller förvirrande  



20% lugnt, tryggt eller mjukt 
12% passande 
 
Färg 
71% lugna, harmoniska, milda, behagliga, sköna, trygga eller snälla 
23% fina , tilltalande eller trevliga 
 
Typografi 
20% tydlig, enkel, simpel, ren eller bra läsbarhet 
16% fin, snygg eller tilltalande 
 

 
 
Bokomslag 5: “Vägar till välmående: Ta dig ur stress, nedstämdhet och depression” 
 
Känsla 
27% diffus eller kopplar inte till ämnet 
22% positiv, optimistisk, glad  eller hoppfull  
22% för glättig, för klämkäck , för peppig eller för säljig 
14% ingen igenkänning, icke relaterbar, olämplig, opassande eller fel målgrupp 
14% personlig, välkomnande eller trevlig 
 
Motiv 
24% inte trovärdigt , oseriöst, falskt, oäkta  eller fake  
18% bild på författare/person är negativt 
18% hoppfullt, glatt, positivt eller härligt 
18% kan  ej relatera  
14% otydligt , diffus koppling  eller irrelevant 
12% tråkigt , intetsägande, trist, ej  tilltalande, oinspirerande  eller gillar ej 



12% för positivt, för glatt, påträngande, eller för säljande 
 
Färg 
27% glada , pigga , positiva, härliga eller hoppfulla 
18% för skrikiga, för starka  eller påträngande  
 
Typografi 
20% OK  
12% dålig kerning 
 

 
 
Bokomslag 6: “Panikångest & Depression” 
 
Känsla 
25% fin, snygg, tilltalande, smakfull, intresseväckande, trevlig, inbjudande eller inspirerande  
23% balanserad, tydlig, rakt på sak, strukturerad eller enhetlig 
20% tråkig eller intetsägande  
14 % ren, stilren, avskalad, anonym, neutral eller dov 
12% nedstämd, dyster, ledsam, deppig, hopplös, svår, tung eller ångestladdad 
12% ärlig eller realistisk 
12% allvarlig, seriös eller trovärdig  
 
Motiv 
27% snyggt, fint, tilltalande, trevligt eller mysigt  
27% otydligt, diffus koppling, irrelevant, omotiverat eller fel målgrupp  
20% avskalat, enkelt, stilrent eller minimalistiskt  
12% tråkigt , intetsägande, trist, ej tilltalande, oinspirerande  eller gillar ej 
 
 



Färg 
27% lugna, harmoniska, milda, behagliga, sköna, trygga, förstående eller mjuka 
25% deppiga, dystra, ångestfyllda, tunga, jobbiga  eller melankoliska  
18% tråkiga  eller intetsägande 
14% dova , nedtonade  eller dämpad e 
14% bra 
14% fina,  tilltalande eller trevliga 
 
Typografi 
31% tydlig, enkel, simpel, ren, bra läsbarhet eller lättläst  
23% fin, snygg, härlig, vacker, intressant eller tilltalande  
14% välgjord, proffsig, trovärdig, seriös eller ärlig 
14% bra 
12% bra/fina teckensnitt 
 
 

 
 
Respondenterna tillfrågades hur de trodde att det, baserat på omslagen, skulle kännas att läsa 
böckerna på bussen eller annan offentlig plats. Resultatet av svaren visas i figur xx. 
 



 
Figur xx 

 
Anledningarna till resultatet i figur xx angavs av respondenterna vara att de tyckte att det var 
positivt med omslag som inte tydligt avslöjade ämnet (49%) och positivt att boktiteln inte tydligt avslöjade 
ämnet (22%). Den generella känslan av att läsa någon av de analyserade böckerna på en offentlig 
plats nämndes av 12% som okej  eller neutralt , av 10% som svårt eller dåligt  och av 10% som pinsamt 
eller skämmigt. 
 
Frågan hur respondenterna önskade att ett omslag för en självhjälpsbok om depression skulle se 
ut, ställdes.  
33% rent, simpelt, enkelt, avskalat, neutralt , subtilt eller diskret  
29% ej klyschigt, ej förminskande, balanserat , inte för deppigt, inte för glatt, tydligt  eller konkret  
18% hoppfullt, positivt, glatt eller frihet  
16% harmoniskt, lugnt, tryggt , tröstande, snällt eller milt  
14% illustrerat  
 
Vilka känslor tycker du att ett bokomslag i denna genre bör förmedla? Vad ska omslaget utstråla? 
53% hoppfull, positiv eller glad  
43% ej klyschig, ej förminskande , ej humoristisk, balanserad , inte för deppig, inte för glad, kunna relatera till , 
igenkänning , realistisk, tydlig , ärlig  eller naturlig  
41% harmonisk, lugn, trygg , tröstande , läkande , förstående eller varm  
27% seriös, professionell eller trovärdig 
 
 



Bilaga 3 

Förstudie, Expertintervju 

 

Vi vill inleda med att informera om att det är helt frivilligt att delta i denna intervju. Syftet med intervjun är att 

bidra till förstudien i vårt examensarbete. I examensarbetet undersöker vi hur självhjälpsböcker inom kategorin 

depression vanligtvis ser ut och hur de lämpligtvis kan se ut för att passa vår målgrupp: personer i tjugoårsåldern 

med depressionssymptom. Med självhjälpsböcker för depression menar vi böcker där en privatperson kan få 

information och råd i hur sjukdomen kan te sig och hur den kan hanteras, för en drabbad eller anhörig.  

 
Som respondent förblir du helt anonym och det du säger under intervjun behandlas konfidentiellt. Du har rätt att 

ta del av studiens resultat när den färdigställts. Du kan när som helst avbryta, fråga gärna om det är något du 

undrar över! 

 

Godkänner du att vi spelar in ljudet under intervjun? 
 
 

// 

 
Hur ofta möter du personer med symptom som kan associeras till depression? 
 
Brukar du rekommendera böcker som en eventuell källa till hjälp för personen i fråga? 
 
Anser du dig vara insatt i/intresserad av design och grafisk formgivning? 
 
Hur tänker du spontant att ett omslag för en självhjälpsbok om depression ser ut?  

– Vilka färger? Stämning? Motiv? 
 
// 

 
Du ska nu få se ett antal omslag till självhjälpsböcker rörande depression. Vi vill att du spontant väljer ut de två 
av dessa vars utseende du fastnar för. Det är viktigt att du fokuserar på utseendet och inte titel, författarnamn 
eller bokens innehåll. Det är ditt första visuella intryck vi vill undersöka, därför vill vi att du väljer direkt utan 
att analysera för mycket först. 



 
 
// 

 
Kändes det lätt eller svårt att välja ut bokomslagen? 

 
Varför tror du att du spontant fastnade för just dessa omslag? 

– (Om svaret blir “den/de stack ut” - utveckla: varför/hur?) 

 

// 

 
Frågor om respektive omslag 

 
Nu kommer vi att ställa några frågor om de olika bokomslagen. Det finns inga rätt eller fel, och vi uppskattar 
om du utvecklar dina svar. Vi undersöker bokomslagens utseende, det är därför viktigt att du fokuserar på det 
visuella och inte titel, författarnamn eller bokens innehåll. När vi säger målgrupp menar vi personer i 
tjugoårsåldern som är drabbade av depressionssymptom. 
 
Vad tror du att detta omslag väcker för känslor hos målgruppen? 

– (Uttråkad, glad, sorglig, mystisk…) 

 
Hur tror du att målgruppen upplever färgerna? 

 
Hur väl tycker du att bildelementet/motivet på omslaget passar målgruppen samt ämnet? 

(Förtydliga: foto/illustration/grafik) 

 
Har du några tankar om typografin? 

– Storlek?  
– Passar den ändamålet? Stora/små (versaler/gemener) bokstäver? Linjär vs antikva?) 

 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 
depression? 
 

// 

 
Baserat på omslagen, hur tror du att det skulle kännas för en person i målgruppen att läsa någon 
av böckerna ovan på bussen eller annan offentlig plats? Exemplifiera gärna. 



 
Finns det motiv du anser bör undvikas att användas på ett omslag för självhjälpsböcker för 
depression?  

– Vad skulle kunna vara ett etiskt problem? Vad bör man tänka på som formgivare? 
 
Hur tycker du att ett omslag för en självhjälpsbok om depression bör se ut? Vilka känslor tycker 

du att ett bokomslag i denna genre bör förmedla? 

– Vad ska omslaget symbolisera/utstråla? 
 

// 

 

Det var alla våra frågor. Finns det något du vill tillägga? 

 
Tack för din medverkan! 

 



Bilaga 4 

Förstudie, Expertintervju 
Anställd 1 på Studenthälsan kommer i sitt yrkesliv i kontakt med unga personer med depression 
som söker hjälp eller behandling. Ungefär hälften av alla som tar kontakt med Studenthälsan gör 
det på grund av depressionsrelaterade symptom så som oro, ångest och nedstämdhet. Det är 
enligt Anställd 1 vanligt förekommande att kuratorer och andra anställda på Studenthälsan tipsar 
om självhjälpslitteratur till personer som söker hjälp, och de anställda håller sig uppdaterade om 
ny litteratur. Anställd 1 anser sig vara intresserad av design och grafisk formgivning. När hen 
ombads spontant beskriva hur ett omslag för en självhjälpsbok ser ut beskrev hen det som 
avskalat med mer text än bild, innehålla stark färg, och med kort, talande text. 
 
Anställd 1 fick se sex stycken bokomslag (se bilaga x) varav hen ombads välja ut två stycken som 
hen spontant fastnade för. Hen valde ut omslag 3 (Att ta sig upp när man är nere) och 4 
(Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression). Hen motiverade valet som följer “Jag tyckte 
att de hade ett budskap som det fanns någon slags hopp och lugn i, utan att för dens skull vara 
för glättig [...] Jag tyckte att de var mjuka och hoppfulla”. 
 
Anställd 1 fick analysera respektive omslag var för sig. Nedan presenteras data rörande vardera 
bokomslag. Frågorna löd:  
● “Vad tror du att detta omslag väcker för känslor hos målgruppen?” 
● “Hur väl tycker du att bildelementet/motivet på omslaget passar målgruppen samt 

ämnet? ” 
● “Hur tror du att målgruppen upplever färgerna?” 
● “Har du några tankar om typografin?” 
● “Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 

depression?” 
 
Bokomslag 1: “Ut ur mörkret” 
På frågan om vilka känslor respondenten tror att omslaget väcker hos målgruppen, svarade 
Anställd 1 att bokomslag 1 “skulle kunna väcka känslor som att det är något skamligt att inte må 
bra”. Hen uttryckte vidare: “det här är för tungt tycker jag för en självhjälpsbok för depression.“ 
Anställd 1 menade att det är viktigt att omslaget varken är för glättigt eller känns för jobbigt, utan 
att det är viktigt att hitta balansen där emellan. Hen tyckte att motivet inte alls passar målgruppen 
och ämnet. Rörande färgerna svarade Anställd 1 att de var för mörka och att mörkret blev för 
framträdande och tog över “det vackra i bakgrunden”. Hen tyckte att typografin kändes OK och 
tyckte att det var positivt att titeln talade om sanningen. På frågan om hur väl respondenten 
tycker att omslaget lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression svarade Anställd 
1 att hen inte tycker att det passar då bilden är så tung att den tar över titeln. 



 
Bokomslag 2: “TRÖST: För deprimerade och andra hängiga” 
Anställd 1 beskrev bokens känsla som motsägelsefull: dess titel är Tröst  men bilden upplevdes 
inte som tröstrik med den oändligt långa trappan av respondenten. Hen beskrev det som att det 
kändes tufft. Färgerna på omslaget upplevdes inte som tilltalande av Anställd 1. Angående 
typografin ansåg hen att titeln var för liten. På frågan hur väl respondenten ansåg att 
bokomslaget lämpade sig för en bok inom kategorin svarade hen “Inte alls.” 
 
Bokomslag 3 “Att ta sig upp när man är nere”  
Respondenten påpekade att detta bokomslag kändes lite dubbelt, hen tänkte att det inte är sådär 
lätt som omslaget visar att ta sig upp ur en depression, samtidigt som det är krävande att vara i 
en luftballong. Respondenten tyckte omslaget var tilltalande och att den röda luftballongen var 
trevlig, men att den kanske stack ut lite för mycket och var lite väl stor. Typografin upplevde hen 
som tydlig . Anställd 1 ansåg att detta bokomslag lämpade sig mycket bra för en bok inom 
kategorin. 
 
Bokomslag 4 “Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression” 
Anställd 1 tyckte att bokomslaget var fint , varmt  och hoppfullt, men att det var för mycket text 
på det för att passa som självhjälpsbok. Motivet tolkades av respondenten som att det “kan gro 
på nytt” och att växterna har en symbolisk bakomliggande mening. Hen trodde att målgruppen 
skulle ha en positiv upplevelse av omslagets färger. Anställd 1 tyckte det var positivt att 
typografin var tydlig, men hävdade att titeln var för avancerad. Avslutningsvis tyckte hen att 
omslagets design var passande för syftet.  
 
Bokomslag 5 “Vägar till välmående” 
Rörande vilka känslor respondenten tror att omslaget väcker hos målgruppen svarade Anställd 1 
att hen tror att målgruppen tänker “sådär enkelt är det inte och sådär vackert är det inte”. Hen 
tyckte inte att motivet passar så bra till varken målgruppen eller ämnet då hen inte tyckte att den 
fotograferade kvinnans ålder eller hur hon uttrycker sin känsla kändes passande. Anställd 1 ansåg 
att den rosa färgen på omslaget var lite för hårt och önskade istället mer lugn och harmoni. Det 
gröna som skymtar i bakgrunden trodde Anställd 1 bättre skulle tilltala målgruppen i den 
sinnesstämning de befinner sig i. Rörande typografin svarade Anställd 1 att bilden var för 
framträdande och för stor i förhållande till texten med tanke på vad boken innehåller.  Anställd 1 
ansåg inte att omslag 5 alls var passande för en självhjälpsbok inom kategorin.  
 
Bokomslag 6 “Panikångest & Depression” 
Respondenten ansåg att detta bokomslag kändes kliniskt och medicinsk, det väckte associationer 
till informationsblad, och upplevdes inte som en självhjälpsbok. Bildelementet ansågs inte inge 
något större hopp till betraktaren. Respondenten tänkte att färgerna skulle upplevas som tunga 
och mörka av målgruppen. Då typografin analyserades nämnde Anställd 1 att den kändes klinisk 
och kändes som en lärobok, samt att ordet “Panikångest” trädde fram så tydligt. Detta 



bokomslag tyckte Anställd 1 inte lämpade sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression, 
men nämnde att det hade kunnat fungera till en lärobok. 
 
Hur tror du att det skulle kännas för en person i målgruppen att läsa någon av dessa böcker på 
bussen eller annan offentlig plats? 
Anställd 1 ansåg att bokomslag 3 “Att ta sig upp när man är nere” lämpade sig bäst för att läsa i 
offentliga miljöer. Omslag 6 “Panikångest & Depressioner” tyckte hen kunde vara jobbig för 
någon i målgruppen att läsa i en offentlig miljö då den skriker vad den handlar om, något hen 
nämnde att man inte vill skylta med. Generellt uttryckte respondenten att hen trodde det skulle 
kännas lättare för personer i målgruppen att vistas i offentliga miljöer med böcker med omslag 
som inte så tydligt visade på bokens innehåll.  
 
På frågan om det finns motiv som bör undvikas på ett omslag för självhjälpsböcker för 
depression och om det finns några etiska problem som bör tas i beaktning, svarade Anställd 1 att 
bilder på personer med självskadebeteende bör undvikas. Bilder på någon som försöker ta sitt liv 
samt bilder på psykiskt sjuka människor ansåg Anställd 1 även vara direkt olämpligt. 
 
Anställd 1 fick svara på frågan om hur hen tycker att ett omslag för en självhjälpsbok om 
depression ska se ut samt vilka känslor det bör förmedla. Svaret blev att den bör förmedla någon 
form av hopp utan att vara för glättig eller klyschig. Anställd 1 menade att bokomslag 5, “Vägar 
till välmående”, nästan är lika illa att använda på ett omslag som någon med självskadebeteende 
då det förminskar tyngden av depression. Hen ansåg att hopp kan förmedlas med hjälp av någon 
symbol, metaforiskt eller symboliskt och att omslaget ska ha en tydlig text som visar att det är en 
självhjälpsbok. 



Bilaga 5 

Online-enkät, Utvärdering 

Utvärdering av omslagsdesign 
 
Hej! 
 
Tack för att du tar dig tid till att svara på vår enkät. Vi heter Märta Wolter och Liv Bossuyt och läser 
sista året på kandidatutbildningen Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings Universitet. 
 
Syftet med denna enkät är att utvärdera de designförslag vi skapat som en del i vårt examensarbete. I 
examensarbetet undersöker vi hur självhjälpsböcker inom kategorin depression vanligtvis ser ut och hur 
de kan se ut för att intressera målgruppen. Med självhjälpsböcker för depression menar vi böcker där 
en privatperson (drabbad eller anhörig) kan få information och råd i hur depressionssymptom kan te 
sig och hur de kan hanteras. Inga frågor om din personliga erfarenhet av ämnet kommer att ställas. 
 
Vi vill informera om att det är helt frivilligt att delta i denna enkät. Som respondent förblir du helt 
anonym och alla svar du lämnar i enkäten behandlas konfidentiellt. Du har rätt att ta del av studiens 
resultat när den färdigställts. 
 
Har du några frågor eller synpunkter kan du höra av dig till liv.bossuyt@gmail.com eller 
wolter.marta@gmail.com. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Har du eller någon i din närhet upplevt depressionssymptom på ett eller annat sätt? 

- Ja 
- Nej 

 
Hur gammal är du? 

- Under 20 år 
- Mellan 20 och 30 år 
- Över 30 år 
- Vill ej svara 

 
Är du insatt i/intresserad av design och grafisk formgivning? 

- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

 



_______________________________________________________________________________ 
 
Du kommer nu att få se fyra stycken bokomslag och svara på ett antal frågor om dessa. Titel och 
författare till boken är fiktiva, och vi ber dig försöka bortse från dessa och fokusera på det visuella 
intrycket du får. Ta gärna en stund att betrakta bokomslaget innan du besvarar frågorna. 
 
Kom ihåg att dessa böcker är tänkta att riktas till personer som är drabbade av depression eller anhöriga 
till dessa, om du inte befinner dig i en sådan situation för tillfället ber vi dig försöka tänka dig in i den. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bokomslag 1 
 

 
 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets KÄNSLA? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Positiv, hoppfull 
- Nedstämd, dyster 
- Lugn, harmonisk 
- Spretig, rörig 
- Estetiskt tilltalande, snygg 
- Ful, ej tilltalande 
- Relevant, passande 
- Irrelevant, opassande 
- Tråkig, intetsägande 
- Tydlig 
- Otydlig, diffus 



- Omodern 
- Modern 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets MOTIV? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Positivt, hoppfullt 
- Nedstämt, dystert 
- Irrelevant, opassande 
- Relevant, passande 
- Estetiskt tilltalande, snyggt 
- Fult, ej tilltalande 
- Oinspirerande, tråkigt 
- Personligt 
- Opersonligt 
- Klyschig, väntad 
- Smart, nytänkande 
- Bra symbolik 
- Dålig symbolik 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets FÄRGER? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Nedstämda, dystra 
- Positiva, hoppfulla 
- Lugna, harmoniska 
- Spretiga, röriga 
- Oinspirerande, tråkiga 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Tilltalande, snygga 
- Fula, ej tilltalande 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets TYPOGRAFI? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Enkel, tydlig 
- Otydlig, svårläst 
- Spretig, rörig 
- Ful, ej tilltalande 
- Tilltalande, fin 
- Välgjord 



- Dåligt genomförd 
- Modern 
- Omodern 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Oinspirerande, tråkig 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Annat 

 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? 

- Väl 
- Ganska väl 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Hur tror du att det skulle kännas att läsa boken ovan på bussen eller annan offentlig plats? 

- Bra 
- Ganska bra 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Övriga kommentarer 
 
 
  



_______________________________________________________________________________ 
 
Bokomslag 2 
 

 
 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets KÄNSLA? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Positiv, hoppfull 
- Nedstämd, dyster 
- Lugn, harmonisk 
- Spretig, rörig 
- Estetiskt tilltalande, snygg 
- Ful, ej tilltalande 
- Relevant, passande 
- Irrelevant, opassande 
- Tråkig, intetsägande 
- Tydlig 
- Otydlig, diffus 
- Omodern 
- Modern 
- Annat 

 
 
 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets MOTIV? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 



- Positivt, hoppfullt 
- Nedstämt, dystert 
- Irrelevant, opassande 
- Relevant, passande 
- Estetiskt tilltalande, snyggt 
- Fult, ej tilltalande 
- Oinspirerande, tråkigt 
- Personligt 
- Opersonligt 
- Klyschig, väntad 
- Smart, nytänkande 
- Bra symbolik 
- Dålig symbolik 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets FÄRGER? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Nedstämda, dystra 
- Positiva, hoppfulla 
- Lugna, harmoniska 
- Spretiga, röriga 
- Oinspirerande, tråkiga 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Tilltalande, snygga 
- Fula, ej tilltalande 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets TYPOGRAFI? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Enkel, tydlig 
- Otydlig, svårläst 
- Spretig, rörig 
- Ful, ej tilltalande 
- Tilltalande, fin 
- Välgjord 
- Dåligt genomförd 
- Modern 
- Omodern 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Oinspirerande, tråkig 
- Sticker ut, väcker intresse 



- Annat 
 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? 

- Väl 
- Ganska väl 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Hur tror du att det skulle kännas att läsa boken ovan på bussen eller annan offentlig plats? 

- Bra 
- Ganska bra 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Övriga kommentarer 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bokomslag 3 
 

 
 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets KÄNSLA? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Positiv, hoppfull 
- Nedstämd, dyster 
- Lugn, harmonisk 



- Spretig, rörig 
- Estetiskt tilltalande, snygg 
- Ful, ej tilltalande 
- Relevant, passande 
- Irrelevant, opassande 
- Tråkig, intetsägande 
- Tydlig 
- Otydlig, diffus 
- Omodern 
- Modern 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets MOTIV? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Positivt, hoppfullt 
- Nedstämt, dystert 
- Irrelevant, opassande 
- Relevant, passande 
- Estetiskt tilltalande, snyggt 
- Fult, ej tilltalande 
- Oinspirerande, tråkigt 
- Personligt 
- Opersonligt 
- Klyschig, väntad 
- Smart, nytänkande 
- Bra symbolik 
- Dålig symbolik 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Annat 

 
 
 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets FÄRGER? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Nedstämda, dystra 
- Positiva, hoppfulla 
- Lugna, harmoniska 
- Spretiga, röriga 
- Oinspirerande, tråkiga 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Tilltalande, snygga 
- Fula, ej tilltalande 
- Annat 



 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets TYPOGRAFI? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Enkel, tydlig 
- Otydlig, svårläst 
- Spretig, rörig 
- Ful, ej tilltalande 
- Tilltalande, fin 
- Välgjord 
- Dåligt genomförd 
- Modern 
- Omodern 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Oinspirerande, tråkig 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Annat 

 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? 

- Väl 
- Ganska väl 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Hur tror du att det skulle kännas att läsa boken ovan på bussen eller annan offentlig plats? 

- Bra 
- Ganska bra 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Övriga kommentarer 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bokomslag 4 
 



 
 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets KÄNSLA? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Positiv, hoppfull 
- Nedstämd, dyster 
- Lugn, harmonisk 
- Spretig, rörig 
- Estetiskt tilltalande, snygg 
- Ful, ej tilltalande 
- Relevant, passande 
- Irrelevant, opassande 
- Tråkig, intetsägande 
- Tydlig 
- Otydlig, diffus 
- Omodern 
- Modern 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets MOTIV? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Positivt, hoppfullt 
- Nedstämt, dystert 
- Irrelevant, opassande 
- Relevant, passande 
- Estetiskt tilltalande, snyggt 
- Fult, ej tilltalande 



- Oinspirerande, tråkigt 
- Personligt 
- Opersonligt 
- Klyschig, väntad 
- Smart, nytänkande 
- Bra symbolik 
- Dålig symbolik 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets FÄRGER? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Nedstämda, dystra 
- Positiva, hoppfulla 
- Lugna, harmoniska 
- Spretiga, röriga 
- Oinspirerande, tråkiga 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Tilltalande, snygga 
- Fula, ej tilltalande 
- Annat 

 
Vilka av följande ord eller beskrivningar anser du stämmer överens med bokomslagets TYPOGRAFI? 
Det finns ingen maxgräns för hur många alternativ du kan kryssa i, välj de du tycker passar in. 
 

- Enkel, tydlig 
- Otydlig, svårläst 
- Spretig, rörig 
- Ful, ej tilltalande 
- Tilltalande, fin 
- Välgjord 
- Dåligt genomförd 
- Modern 
- Omodern 
- Seriös, trovärdig 
- Oseriös, icke trovärdig 
- Oinspirerande, tråkig 
- Sticker ut, väcker intresse 
- Annat 

 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin depression? 

- Väl 
- Ganska väl 
- Ganska dåligt 



- Dåligt 
- Vet ej 

 
Hur tror du att det skulle kännas att läsa boken ovan på bussen eller annan offentlig plats? 

- Bra 
- Ganska bra 
- Ganska dåligt 
- Dåligt 
- Vet ej 

 
Övriga kommentarer 
 
_______________________________________________________________________________ 
 



Bilaga 6 

Utvärdering, Intervjuguide Målgrupp 

Vi vill inleda med att informera om att det är helt frivilligt att delta i denna intervju. Syftet med 
intervjun är att bidra till utvärderingen i vårt examensarbete. I examensarbetet undersöker vi hur 
självhjälpsböcker inom kategorin depression vanligtvis ser ut och hur de lämpligtvis kan se ut för 
att passa vår målgrupp: personer i tjugoårsåldern med depressionssymptom. Med 
självhjälpsböcker för depression menar vi böcker där en privatperson, drabbad eller anhörig, kan 
få information och råd i hur sjukdomen kan te sig och hur den kan hanteras. 
 
Som respondent förblir du helt anonym och det du säger under intervjun behandlas 
konfidentiellt. Du har rätt att ta del av studiens resultat när den färdigställts. Du kan när som 
helst avbryta, fråga gärna om det är något du undrar över! 
Godkänner du att vi spelar in ljudet under intervjun? 
 
//////////////////////////////////////////// 
 
Inledande frågor: 
Hur gammal är du? 
Har du eller någon i din närhet upplevt depressionssymptom på ett eller annat sätt? 
Anser du dig vara insatt i/intresserad av design och grafisk formgivning? 
 
Du kommer nu att få se fyra stycken bokomslag och svara på ett antal frågor om dessa. Titel och 
författare till boken är fiktiva, och vi ber dig försöka bortse från dessa och fokusera på det 
visuella intrycket du får. Ta gärna en stund att betrakta bokomslaget innan du besvarar frågorna. 
 
Om respektive bok: 
Vad väcker detta bokomslag för känslor hos dig? / Hur känns detta bokomslag? 
Hur upplever du motivet? 
Hur upplever du färgerna? 
Har du några tankar om typografin? 
 
Vad är positivt med detta bokomslag? 
Vad är negativt med detta bokomslag? 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 
depression? 
Hur tror du att det skulle kännas att läsa denna bok på bussen eller annan offentlig plats? 
 
Finns det något du vill tillägga? 



Bilaga 7 

Utvärdering, Intervjuguide Expertintervju 
 
Vi vill inleda med att informera om att det är helt frivilligt att delta i denna intervju.  
Som respondent förblir du helt anonym och det du säger under intervjun behandlas 
konfidentiellt. Du kan när som helst avbryta, fråga gärna om det är något du undrar över! 
 
Godkänner du att vi spelar in ljudet under intervjun? 
 
//////////////////////////////////////////// 
 
Du kommer att få se fyra stycken bokomslag och svara på ett antal frågor om dessa. Titel och 
författare till boken är fiktiva, och vi ber dig försöka bortse från dessa och fokusera på det 
visuella intrycket du får. Ta gärna en stund att betrakta bokomslaget innan du besvarar frågorna. 
Vi vill även påminna dig om att målgruppen är personer i tjugoårsåldern med 
depressionssymptom. 
 
Om respektive bok: 
Vad tror du att detta bokomslag väcker för känslor hos målgruppen? 
Hur tror du att målgruppen upplever motivet? 
Hur tror du att målgruppen upplever färgerna? 
Har du några tankar om typografin? 
 
Vad är positivt med detta bokomslag? 
Vad är negativt med detta bokomslag? 
Hur väl anser du att detta bokomslag lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 
depression? 
Hur tror du att det skulle kännas för målgruppen att läsa denna bok på bussen eller annan 
offentlig plats? 
 
Avslutande fråga: 
Finns det något du vill tillägga? 
 



Bilaga 8 

Utvärdering, Online-enkät 
 
Bokomslag 1 

 
Känsla 

39% spretigt, rörigt 
39% tråkigt, intetsägande 
36% modernt 
32% otydligt, diffust 
31% estetiskt tilltalande, snyggt 
25% nedstämt, dystert 
 
Motiv 

44% oinspirerande, tråkigt 
36% opersonligt 
34% dålig symbolik 
25% estetiskt tilltalande, snyggt 
20% nedstämt, dystert 
 
Färger 

48% lugna, harmoniska 
42% oinspirerande, tråkiga 
32% nedstämda, dystra 
20% sticker ut, väcker intresse 
 
Typografi 

46% enkel, tydligt 
29% oinspirerande, tråkigt 
24% ful, ej tilltalande 
22% tilltalande, fin 
20% modern 
20% omodern 



20% seriös, trovärdig 
 
Hur väl respondenterna ansåg att bokomslag 1 lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 

depression samt hur de trodde att det skulle kännas att läsa boken på offentlig plats redovisas i 

figur xx och figur xx nedan. 

 

 

Figur xx 
 

 

Figur xx 
 
 
Bokomslag 2 

 
Känsla 



73% lugn, harmonisk 
54% estetiskt tilltalande, snygg 
32% modern 
32% seriös, trovärdig 
27% relevant, passande 
25% positiv, hoppfull 
23% nedstämd, dyster 
 
Motiv 

58% estetiskt tilltalande, snyggt 
32% positivt, hoppfullt 
29% bra symbolik 
24% nedstämt, dystert 
22% relevant, passande 
 
Färger 

80% lugna, harmoniska 
44% tilltalande, snygga 
37% positiva, hoppfulla 
 
Typografi 

63% enkel, tydlig 
39% seriös, trovärdig 
27% tilltalande, fin 
24% välgjord 
24% oinspirerande, tråkig 
22% modern 
 
Hur väl respondenterna ansåg att bokomslag 2 lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 

depression samt hur de trodde att det skulle kännas att läsa boken på offentlig plats redovisas i 

figur xx och figur xx nedan. 

 



 

Figur xx 
 

 

Figur xx 
 
 
 
Bokomslag 3 

 
Känsla 

32% ful, ej tilltalande 
31% positiv, hoppfull 
24% nedstämd, dyster 
22% tråkig, intetsägande 
20% relevant, passande 



20% omodern 
 
Motiv 

48% bra symbolik 
32% klyschig, väntad 
24% opersonligt 
22% dålig symbolik 
 
Färger 

44% nedstämda, dystra 
34% oinspirerande, tråkiga 
20% lugna, harmoniska 
 
Typografi 

46% enkel, tydlig 
24% modern 
20% oinspirerande, tråkig 
 
 
Hur väl respondenterna ansåg att bokomslag 3 lämpar sig för en självhjälpsbok inom kategorin 

depression samt hur de trodde att det skulle kännas att läsa boken på offentlig plats redovisas i 

figur xx och figur xx nedan. 

 

 

Figur xx 



 

Figur xx 
 
Bokomslag 4 

 
Känsla 

70% estetiskt tilltalande, snygg 
64% lugn, harmonisk 
63% positiv, hoppfull 
50% modern 
36% relevant, passande 
25% seriös, trovärdig 
22% tydlig 
 
Motiv 

68% estetiskt tilltalande, snygg 
48% positivt, hoppfullt 
44% bra symbolik 
36% smart, nytänkande 
34% relevant, passande 
31% seriös, trovärdig 
29% personligt 
 
Färg 

80% lugna, harmoniska 



64% positiva, hoppfulla 
54% tilltalande, snygga 
44% sticker ut, väcker intresse 
 
Typografi 

63% enkel, tydlig 
48% modern 
46% tilltalande, fin 
44% välgjord 
36% seriös, trovärdig 
29% sticker ut, väcker intresse 
 

 

Figur xx 
 



 

Figur xx 
 

 
 



Bilaga 9 

Utvärdering, Intervju med person från målgrupp 
Intervjuobjekt 1 från målgruppen är 28 år och anser sig själv vara insatt i eller intresserad av 

design och grafisk formgivning. Hen fick se de fyra av författarna formgivna bokomslagen och 

fick för respektive omslag besvara frågor om omslagets känsla, motiv, färger och typografi, samt 

vad som ansågs vara positivt och negativt med vardera omslag. Hen fick även frågor om hur 

lämpligt omslaget ansågs vara för en bok inom kategorin, och hur det skulle kännas att läsa 

boken i ett offentligt sammanhang. 

 
Intervjuobjekt 1 svarade att hen upplevde känslan på bokomslag 1 som snäll, spännande, luftig 

och instabil. Motivet upplevdes intressant, roligt och instabilt. För att beskriva färgerna använde 

respondenten orden: vänligt, naturligt och intresseväckande, och hen nämnde även att den svarta 

färgen upplevdes hård i förhållande till det vita. Typografin ansågs vara ogenomtänkt för syftet 

och gav associationer till vägskyltar och IT. Det positiva med Bokomslag 1 var enligt 

respondenten att boken kändes spännande, mysig att ta på och hade naturliga färger. Det som 

upplevdes negativt var det instabila intrycket, den svarta färgen på typografin som uppfattades 

störande, samt valet av teckensnitt. Intervjuobjekt 1 ansåg att bokomslaget lämpade sig ganska 

väl för en bok inom denna kategori, men inte perfekt. Hen sade att hen generellt inte tyckte det 

skulle kännas jobbigt att synas med någon bok inom kategorin, men nämnde att denna inte var 

avslöjande och lika gärna skulle kunna vara en roman. 

 

Bokomslag 2 upplevdes tydligt, lugnt men lite tråkigt av respondenten. Motivet ansågs vara 

trevligt, lugnt och vackert. Respondenterna associerade motivet till en syrerik miljö vilket hen 

nämnde som något behagligt. Färgen grön ansåg respondenten var harmoniskt och trevligt, och 

hen gillade idén med att nyanserna skiftar över omslaget. Respondenten ansåg att symboliken i 

de skiftande nyanserna var bra. Gällande typografin ansåg respondenten att teckensnittet var 

tydligt och trevligt, men att underrubriken kom fram för tydligt, samt att den svarta bakgrunden 

upplevdes hård. Positivt med detta bokomslag var att det kändes syrerikt, mjukt och hemtrevligt 

enligt respondenten. Det negativa sa hen var de svarta tonplattorna bakom textfälten. Hen ansåg 

att omslaget var tilltalande och stack ut, och därmed lämpade sig ganska väl för ett bokomslag 

inom kategorin. Hen nämnde även att det faktum att omslaget inte ser ut som en typisk bok i 

denna genre kan göra det svårt att identifiera vad det är för bok. Respondenten angav att hen 



skulle vilja dölja underrubriken vid offentlig läsning då orden “självhjälp” och “depression” syns 

så tydligt. 

 
Respondenten gillade inte känslan av bokomslag 3. Hen ansåg att det kändes intressant men 

överdrivet, och nämnde associationer till fängelse. Motivet upplevdes inte positivt av 

respondenten. Färgerna tyckte respondenten var trevliga, den grå nyansen tyckte hen var fin och 

den gula färgen sken upp. Den vita färgen upplevdes för vit, men färgkombinationen överlag 

upplevdes som bra. Gällande typografin nämnde respondenten att den kändes trevlig, vänlig, 

enkel, tydlig, bra och lämplig. Det positiva med bokomslaget var enligt respondenten 

färgkombinationen samt teckensnittet. Det negativa med omslaget uppgav respondenten vara det 

rivna pappret samt att det vita kändes för vitt. Respondenten tyckte att omslaget lämpade sig 

ganska dåligt för syftet. Hen skulle kunna tänka sig att läsa boken offentligt utan att skämmas. 

 
Bokomslag 4 upplevdes som harmoniskt och trevligt av respondenten. Hen nämnde 

associationer till soluppgång, ett stort varmt hav, semester, ledighet, frihet. Motivet upplevdes 

väldigt positivt, mysigt och varmt, och respondenten uppgav att det väckte fina minnen och 

associationer till hur hen vill att livet ska vara i framtiden. Färgerna uppgavs vara behagliga, 

varma, omtänksamma, trivsamma och härliga. Rörande typografin nämnde respondenten att 

antikvan som används kändes seriös vilket gav bokomslaget ett trovärdigt uttryck, något som hen 

ansåg var positivt. Tydlig och enkel var ord som respondenten använde för att beskriva titeln. 

Positivt med bokomslag 4 var enligt respondenten det trevliga och positiva intrycket, hen 

upplevde omslaget som intresseväckande, mysigt och värmande. Negativt med omslaget sade 

respondenten skulle kunna vara att vissa personer upplever de ojämna horisontella linjerna som 

störande. Respondenten ansåg att bokomslaget lämpar sig väl för ändamålet. Hen angav att det 

skulle kännas helt okej att läsa boken i ett offentligt sammanhang. 



Bilaga 10 

Utvärdering, Expertintervju 

Hölls med en yrkesverksam person på Studenthälsan, Linköpings Universitet. 

 
Anställd 1, som även deltog i en intervju till förstudien, fick se de fyra av författarna formgivna 

bokomslagen och fick för respektive omslag besvara frågor om omslagets känsla, motiv, färger 

och typografi, samt vad som ansågs vara positivt och negativt med vardera omslag. Hen fick 

även frågor om hur lämpligt omslaget ansågs vara för en bok inom kategorin, och hur det skulle 

kännas att läsa boken i ett offentligt sammanhang. 

 
Enligt Anställd 1 var bokomslag 1 känsloneutralt och hen trodde att målgruppen skulle uppleva 

det som sakligt och trovärdigt. Hen tyckte att symboliken i motivet var bra då det kan visa på att 

saker kan vara lite både och, både mörka och ljusa, samt att det symboliserar att det går att gå 

mellan olika känslotillstånd och att det inte är något fel med det. Hen uttryckte även att det 

diffusa i motivet var tilltalande. Rörande färgerna trodde Anställd 1 att målgruppen skulle 

uppleva dem som något tråkiga och att det beiga färgen kändes för nedstämd och intetsägande. 

Typografin tyckte respondenten var saklig och fin och framhävde budskapet på ett bra sätt. Hen 

ansåg att det var positivt att ha ljusa bubblor på en mörkare bakgrund samt att bubblorna går in i 

varandra, men negativt att använda färgen beige. Anställd 1 tyckte att bokomslag 1 lämpar sig väl 

för ändamålet och trodde att en bok med detta omslag skulle kännas helt okej att läsa på en 

offentlig plats då omslaget känns relativt neutralt. 

 
Anställd 1 trodde att bokomslag 2 skulle förstärka den depressiva känslan hos målgruppen på 

grund av motivets nedåtgående riktning. Att motivet innehåll olika gröna nyanser upplevde hen 

som positivt. Hen ansåg att det var positivt att omslaget var avskalat och enkelt. Typografin 

upplevdes tydlig vilket var positivt, men respondenten nämnde att den upplevdes som lite väl 

kantig med de svarta tonplattorna bakom textfälten. På frågan gällande hur väl hen ansåg att 

bokomslaget lämpade sig svarade Anställd 1 väl, och sade att hen trodde det skulle kännas helt 

okej för en person ur målgruppen att läsa den på en offentlig plats. 

 
På frågan rörande vilka känslor respondenten trodde att bokomslag 3 skulle väcka hos 

målgruppen svarade Anställd 1 att det kunde upplevas för kontrastrikt på grund av färgerna, för 

svart-vitt, och nämnde att det inte är från ett stadie till ett annat att ta sig ut ur en depression, 



snarare en process, vilket skulle kunna visualiseras bättre. Respondenten ansåg att färgerna 

gjorde symboliken något missvisande. Motivet i sig var respondenten positivt inställd till, och 

hen gillade tanken på att det fanns en öppning i något mörkt. Rörande färgerna ansåg hen att det 

kunde finnas fler färger eller fler nyanser, och föreslog grönt som färg. Anställd 1 tyckte 

typografin var väldigt fin. Hen ansåg att bokomslaget lämpade sig mycket väl för en bok inom 

kategorin, och sade att hen trodde det skulle kännas bra för en person ur målgruppen att läsa 

boken på en offentlig plats då underrubriken inte är så tydligt framträdande.  

 
Anställd 1 uttryckte att hen trodde att bokomslag 4 skulle väcka känslor av lugn, trygghet och 

tillit hos målgruppen. Hen ansåg att motivet var fint och kunde symbolisera att det går både upp 

och ner i en depression. Rörande färgerna tyckte Anställd 1 att de var milda, fina och tydliga. 

Hen tyckte att teckensnittet för titeln kändes lite kantigt och hårt och det var även detta hen 

ansåg som mest negativt med omslaget i helhet. Sammanfattningsvis ansåg respondenten att det 

positiva med omslaget var rörelsen som skapades genom det hen uppfattade vara vågor, att hen 

upplevde motivet som hav och en horisont samt symboliken i vågorna - att den deprimerade kan 

ramla ner men komma upp igen. Anställd 1 ansåg att bokomslag 4 skulle lämpa sig väl för 

ändamålet och trodde att det skulle kännas helt okej för en person ur målgruppen att läsa en bok 

med omslaget på offentlig plats. 
 


