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Förord
När ämnet för examensarbetet valdes hade vi bestämt oss för att göra en
teoretisk undersökning med inriktning mot bokomslag. Diskussionerna
kring ämnet ledde till flera olika uppslag för vår studie. Vi fick kontakt med
Nina Ulmaja på Albert Bonniers förlag och efter det beslutade vi oss för att
undersöka unga vuxnas relation till bokomslag. För att ta denna idé vidare
har vi tillsammans med Nils Johansson, adjunkt vid grafisk teknologi fört
diskussioner. Efter ett möte med Karin Lemon förläggare på barn och ungdomsförlaget Bonnier Carlsen satte vi det slutliga målen för studien. Aldrig
anade vi att ordet ”bokomslag” skulle skrivas 261 gånger i denna rapport.
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Nils Johansson, som
har varit ett stort stöd för oss under examensarbetes gång och utvecklat
många av våra idéer.
Denna studie hade inte fått samma resultat utan sponsring av böcker från
Bonnier Carlsen. Vi vill tacka förläggare Karin Lemon för din öppenhet och
ditt engagemang i vårt arbete.
Mycket inspiration har vi fått ifrån möten och intervjuer med formgivare,
ett stort tack till er; Nicklas Lindblad, Nina Ulmaja, Lars André och Fredrika Siwe.
Vi vill även tacka Johan Beillon för all hjälp med skapandet och support av
enkäten, Lena Ideström och Leo Lingvide för korrekturläsning av rapporten och samtliga deltagare i våra fokusgrupper.
Beträffande arbetet i projektet och med rapporten har vi båda varit lika
mycket delaktiga.

Nathalie Beillon
Fanny Runeby
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Enligt Svenska Förläggareföreningen (2010) gavs det ut omkring 3407 nya
böcker i Sverige år 2010: 918 st. skönlitterära böcker, 892 st. barn- och
ungdomsböcker, 1385 st. faktaböcker och 212 st. fysiska ljudböcker.
Böcker riktar sig till olika målgrupper och så gör även omslagen som pryder böckerna. Omslaget bör då rimligen anpassas för den målgrupp som
boken riktar sig till. Yampbell (2005, s. 348) menar att en bok som inte når
ut till sin publik kommer att försvinna i den uppsjö av böcker som årligen
ges ut.
I förlagsbranschen finns enligt Karin Lemon, förläggare på Bonnier Carlsen
(privat kommunikation, 3 april 2012), en osäkerhet i vad målgruppen unga
vuxna tilltalas av i ett bokomslag. Detta eftersom målgruppen unga vuxna
är omfångsrik och innefattar en stor spännvidd av individer, mellan 16 och
27 år. Osäkerheten och omfånget av målgruppen gör att den är intressant
att undersöka.
För den aktuella målgruppen är identitet mycket viktigt, unga vuxna söker
identitet genom konsumtion, vilket visas i en rapport från Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket (2008, s. 2). Omslaget på en bok bör
således vara en viktig del i målgruppens val av bok, då det kan stärka individens identitet. Resultatet från en tidigare studie av Nordin Eskelin (2007,
s. 38) visar på liknande tendenser.
Utseendet och omslagen på böcker som riktas till unga vuxna har länge
varit lågt prioriterat (Yampbell, 2005, s. 348). De senaste åren har förlagen
enligt Yampbell (2005, s. 348) dock insett vikten av att lägga fokus på omslagen för att nå ut till den svårnådda målgruppen – formgivarna vill locka
läsarna med omslag som är uppseendeväckande, iögonfallande och gärna
med effekter. Det finns till och med företag som, genom marknadsundersökningar där läsare får bedöma omslag, hjälper förlag att utveckla sina
bokomslag (Rickett, 2007).
Efter sökning av material på området har vi sett att det finns få undersökningar kring unga vuxna och deras syn på bokomslag – dock finns det källor som framhäver bokomslagets betydelse för att väcka läsarens intresse.
Enligt Karin Lemon (privat kommunikation, 3 april 2012) ser Bonnier
Carlsen behovet av undersökningar kring unga vuxnas uppfattning av omslag, men man har inte utfört några egna studier på området.
1.1.1 Unga vuxna och bokomslag
Genren litteratur för unga vuxna (eng. young adult literature, YAL) är
komplex och svår att definiera på ett enkelt sätt menar Zdilla (2010, s. 195).
Det är också svårt att tydligt peka på vilka som är läsarna eftersom målgruppen unga vuxna definieras på olika sätt och det faktum att även vuxna
är konsumenter av denna typ av litteratur (Zdilla, 2010, s. 196−197).
I den här studien har vi dock använt oss av Karin Lemons (privat kommunikation, 3 april 2012) definition av målgruppen: personer mellan 16 och
27 år. Karin Lemon medger att målgruppsindelningen även i stor utsträckning handlar om livsskedet snarare än individernas ålder i sig – att individerna fortfarande bor hemma, är beroende av sina föräldrar och har i
många fall inte startat egna självständiga liv. Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) [internet] uppgick i Sverige år 2011 målgruppen unga vuxna till
ca 1 364 000 personer. Unga vuxna har ett utpräglat statustänkande och
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söker sig en identitet och livsstil genom konsumtion (Kronofogdemyndigheten & Konsumentverket, 2008, s. 2).
Intresset för målgruppen unga vuxna har växt fram på senare tid i och med
att fler böcker riktar sig till målgruppen enligt Lars André, formgivare och
f.d. ateljéchef på Forma Books (privat kommunikation, 18 april 2012).
Marknaden för böcker riktade till barn är konkurrenskraftig vilket ökar
pressen på förlagen att producera böcker som blir bästsäljare, bokomslagen
behöver därför en bra art director som kan göra boken rättvis menar Helen
Stall (refererad i Rickett, 2007).
Att läsa böcker på fritiden tilltalar unga kvinnor i betydligt högre grad än
unga män (Statistiska Centralbyrån, 2010). Enligt Statistiska Centralbyråns
undersökning om levnadsförhållanden från 2010 anger 21 % av männen
och 36,4 % av kvinnorna i åldern 16–24 år att de läser böcker varje vecka
(18,9 % respektive 32,2 % läser skönlitteratur). I en omfattande amerikansk studie av Publishing Weekly från 2001 (refererad i Scott, 2001 refererad i Yampbell, 2005, s. 354) visade det sig bland annat att 57 % av de
tillfrågade tonåringarna uppgav att omslaget på boken var en av de viktigare faktorerna som inverkade på deras val av bok. Vidare redogör Yampbell (2005, s. 351) för att målgruppen inte skulle plocka upp en bok som de
anser är avsedd för yngre personer. Återigen visar sig bokomslaget utseendet viktigt för målgruppens val av bok.
Lars André (privat kommunikation, 18 april 2012) anser att svårigheten
med att nå unga vuxna ligger i att den faktiska köparen kan komma från
olika målgrupper, omslaget bör därför formges för att tilltala flera målgrupper. I en bok som riktar sig till vuxna är läsare och köpare densamme
medan köparen till barnböcker inte är den huvudsakliga konsumenten.
Unga vuxna hamnar mitt emellan, de kan själva vara köpare och läsare,
men likaväl kan en vuxen vara köpare av boken enligt Lars André (privat
kommunikation, 18 april 2012).
En annan aspekt som gör målgruppen svår att nå är deras trendkänslighet,
i synnerhet då trender kommer och går mycket snabbt (Kiesling, 2002).
Trendkänsligheten nämner även Lars André (privat kommunikation, 18
april 2012) när han beskriver målgruppen som ”farlig” – boktrender som
dominerar hos denna målgrupp blir väldigt stora tills det tvärt tar slut. Lars
André nämner Stephanie Mayers Twilight-serie som ett exempel.
Speciellt unga kvinnor vill att boken som de läser ska spegla de aktuella
trender som finns, exempelvis inom modebranschen (Yampbell, 2005, s.
357).
Omslag riktade till unga vuxna är svåra att skapa enligt Nina Ulmaja, designansvarig på Albert Bonniers förlag (privat kommunikation, 18 april
2012) – omslagen får inte vara för barnsliga men samtidigt inte för vuxna.
Detta är ännu ett bevis på att unga vuxna är en målgrupp som faller emellan två stora målgrupper. Tendenser har även visat att omslag riktade till
vuxna blir allt mer barnsliga och omslag riktade till yngre har en allt mer
vuxen utformning enligt Nina Ulmaja.
Maughan (2000 refererad i Yampbell, 2005, s. 354) visar att målgruppen
associerar böcker i större format med böcker som riktar sig till en yngre
målgrupp, något som även Nordin Eskelin (2007, s. 42) noterar i sin magisteruppsats där bibliotekarier ger sin bild av målgruppens önskemål.
Maughan refererar till Angus Killick, f.d. marknadschef på Penguin Putnam, som menar att unga vuxna bör behandlas som vuxna eftersom det är
så de vill bli behandlade, och menar att om ett omslag produceras med en
”vuxnare” formgivning ökar således sannolikheten att målgruppen köper
boken. Marotti (1995 refererad i Yampbell, 2005, s. 358) framhäver vikten
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av att omslaget riktade till unga vuxna ska likna en bok för vuxna och inte
en bok för barn – det ska vara nyskapande och fräscht och viktigt är att det
inte upplevs som pinsamt i målgruppens ögon.
1.1.2 Bokomslag som kommunikationsmedel
Bokomslaget är vanligen en läsares första möte med boken, och enligt
Yampbell (2005, s. 349) blir omslaget således en mycket viktig faktor i
bokens framgång. Vidare menar Yampbell att oavsett kvaliteten på bokens
innehåll, kan omslaget vara avgörande för bokens framgång.
Enligt Nicklas Lindblad, formgivare på Mystical Garden Design (privat
kommunikation, 17 april 2012), ska omslaget göra att man vill läsa boken.
Bokomslaget kan ha en stor betydelse för försäljningen av boken anser
Karin Lemon (privat kommunikation, 3 april 2012) och menar att det är
avgörande för huruvida ett intresse för boken väcks. Enligt Armstrong &
Kotlers (2006, s. 50) idé om marknadsmix bör ett företag använda sig av
fyra P (produkt, pris, plats och påverkan) för att påverka sina produkter.
Detta bör även gälla förlag och deras produkter (d.v.s. böcker) representeras av innehåll, titel och författare. Enligt Armstrong & Kotler (2006, s. 50)
är varumärket en del av produkten. I böckerna representeras varumärket
av författarnamnet, en känd författare kan sälja böcker med hjälp av sitt
namn. Enligt Lars André (privat kommunikation, 18 april 2012) finns det
ett samband mellan författarens berömdhet och storleken på författarnamnet på omslaget – namnet på erkända författarnamn tenderar att sättas i
större stil och ligger i blickfånget på omslaget.
Vikten av bokomslagets olika delar vid val av bok undersöktes även i en
studie av Rinehart et al. (1998) där man visade att när 25 amerikanska
eighth graders (elever oftast i åldrarna 13–14 år) skulle göra sina bokval,
beaktade de först och främst titeln och motivet på omslaget, för att senare
gå över till att läsa sammanfattningen på bokens baksida. Detta sätt att
använda ”ledtrådar” hos omslaget för att förutsäga huruvida bokens innehåll skulle vara intressant eller ej, visade sig sedan i de flesta fall stämma
väl överens med elevernas slutliga omdöme av boken efter att de läst den.
1.1.3 Bokomslagets formgivning
Ett omslag ska vara tydligt, läsaren ska förstå vad för typ av bok det är och
med originalitet ska ett intresse väckas. Dessa åsikter lyfts fram på bloggen
Boktipset som drivs av Bonnier Carlsen (2012) [internet]. Fredrika Siwe,
formgivare på Bonnier Carlsen (privat kommunikation, 18 april 2012),
tycker det är viktigt att omslaget väcker köplust hos konsumenten, boken
tillsammans med sitt omslag ska vara något den potentiella kunden verkligen vill ha. I en artikel från Svenska Dagbladet (Rogerman, 2008) [internet] gällande bokomslag, anser vissa formgivare att omslaget ska visa på
vad boken innehåller genom att en scen lyfts ut och visas på omslaget, medan andra vill att det ska visa på något som följer handlingen. Formen ska
synas och göra att läsaren blir nyfiken på innehållet. Enligt Rickett (2007)
ogillas bokomslag där det är svårt att se vad boken handlar om. Formgivare
Nicklas Lindblad (privat kommunikation, 17 april 2012) har en teori om att
ingången till boken kan bli olika beroende på bokomslagets utseende, omslaget bygger upp en förväntan på innehållet hos konsumenten. Delade
meningar råder således kring om vad som utgör ett bra bokomslag.
Lars André (privat kommunikation, 18 april 2012) menar att ett omslag ska
ha ”lyftkraft”, d.v.s. att den får konsumenten att lyfta upp boken för att titta
närmare. Även Yampbell (2005, s. 357) använder ett liknade uttryck, ”grabability”. Lars André delar upp lyftkraften i tre delar, med utgångspunkt i
konsumentens perspektiv:
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1.

Genrebestämning. Passar boken min smak? Syns vilken genre
boken tillhör?
2. Målgruppsbestämning. Riktar sig boken till mig?
3. Skiljer sig från mängden. Sticker boken ut?
Enligt Lars André är det när dessa tre punkter uppfylls som boken har
”lyftkraft” och det är sedan paratexten (d.v.s. texten på bokens baksida,
bokens titel och författarens namn) som avgör om konsumenten köper
boken.
1.1.4 Faktorer i formgivning av bokomslag
Enligt Jais-Nielsen (2004, s. 18) finns följande faktorer som formgivare bör
ta hänsyn till vid utformningen av magasinomslag: igenkänningsfaktorn,
konsumenten är intresserad av eller känner igen det som visas på magasinomslaget, och omslagsbilden, bilden ska locka konsumenten och
ämnet/titeln ska intressera. Jais-Nielsen pekar även på att omslaget bör
vara formmässigt nytt och spännande. Vi anser att dessa faktorer även bör
gälla bokomslag, då de fyller samma funktion som magasinomslag.
I den här studien kommer dock formgivningen av ett bokomslag för tydlighetens skull delas in i fem faktorer: färg, typografi, illustration, fotografi
och efterbehandling. Vår teori om indelning i dessa faktorer har styrkts av
formgivarna under de intervjuer som utförts.
Färg. Trender inom färg kommer och går snabbt och dagens konsumenter
är väl medvetna och uppdaterade om vad de vill ha (Timothy, 2004, s. 25).
En formgivare bör ständigt ligga steget före för att kunna tillgodose konsumentens behov. Ett sätt att se morgondagens trend är att hitta inspiration i konsumenternas attityder och intressen menar Timothy (2004, s. 25).
Färg är ett bra redskap för att väcka känslor hos betraktaren och för att
använda färger på rätt sätt och ha möjlighet att förutse reaktionen hos betraktaren, är det viktigt att förstå målgruppen som man riktar sig till (Timothy, 2004, s. 125). Viktigt att tänka på är att reaktionen på färg varierar
beroende på kultur och personliga associationer (Timothy, 2004, s. 125).
De aktiva färgerna röd, gul, orange, gul-grön och röd-lila väcker direkt
reaktion hos betraktaren, och det mänskliga ögat dras till sådana aktiva
färger (Timothy, 2004, s. 93). Timothy (2004, s. 93) menar att även användning av primärfärgerna (blå, röd, gul, grön) skapar snabb reaktion hos
betraktaren. Primärfärgerna används ofta i ett funktionellt syfte exempelvis
när ett meddelande ska nå ut snabbt (Timothy, 2004, s. 77).
Olika färgpaletter kan associeras till olika ändamål och på så sätt hjälpa till
att skapa en identitet (Timothy, 2004, s. 11). Färgen på bokomslaget bör
således spela en stor roll i genrebestämning.
Vår egen observation visar att genren deckare mestadels är mörka till färgen samtidigt som gengren ”Chick-lit” oftast är ljusa, gärna i pastell. Det är
rimligen viktigt att tänka på vilka associationer som bokomslaget kan
sända ut med sina färger.
Lars André, f.d. ateljéchef på Forma Books (privat kommunikation, 18 april
2012), ger en marknadsavdelnings syn på bokproduktionen: att skapa
bokomslag som ser ut som andra böcker inom samma genre och som haft
höga försäljningssiffror. Detta beskriver även Rickett (2007) och det kan
vara en orsak till att denna likhet i genren har skapats. Lars André och även
Nicklas Lindblad (privat kommunikation, 17 april 2012), nämner att ett sätt
att sticka ut är att observerar vilka färger som är vanliga för den aktuella
genren och sedan göra tvärt om (se figur 1).
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Figur 1 – Omslag till
deckare med ljus
grund.

Formgivare kan ändra mottagarens perspektiv, vilket är något som både
Lars André och Nicklas Lindblad nämner och som även tas upp av Timothy
(2004, s. 39): Genom att använda sig av en färg som inte förväntas i sammanhanget kan uppmärksamhet skapas, spänning och intresse kan skapas
i mötet mellan det som förväntas och det som presenteras. Sättet att arbeta
med färger kan ligga till grund för ett helt designkoncept menar Timothy
(2004, s. 39). Ett liknande sätt att ändra betraktarens perspektiv kan vara
att lyfta ut färgen ur sin norm, att sätta gul och rosa på ett julkort istället
för de givna färgerna rött och grönt, se figur 2 (Timothy, 2004, s. 39).
Nina Ulmaja (privat kommunikation, 17 april 2012) beskriver sitt val av
färg som ett resultat av ett detektivarbete. Nina Ulmaja letar efter en färg
som har den stämningen som boken förmedlar. Hennes färgval utgår vanligen från känslan i boken. När Fredrika Siwe (privat kommunikation, 18
april 2012) arbetar med färg så jobbar hon mycket med olika färgkombinationer, hon anser att ”fula” färger kan bli tilltalande i rätt kombination.
Typografi. Se definition i avsnitt 1.5. Vid första anblick skulle typografin
på bokomslag kunna liknas vid den typografi som används vid sättningen
av rubriker, och att de typografisk regler som finns kring detta därmed
även kan appliceras på bokomslag. Arne Heines (2005, s. 102) åsikter om
rubriksättning är att serifer sällan är tilltalande och upplevs fula i större
typgrader, och därför bör sanserifer eller mekaner användas vid större text.
Formgivaren Fons Hickaman svarar i Typography Workbook (Timothy,
2004, s. 123) på frågan om existensen av typografiska regler för specifikt
bokomslag. Han anser att den enda regel som finns är att det inte finns
några regler och den regeln också kan brytas. Ingen av formgivarna som
intervjuats i detta projekt (Nicklas Lindblad, Fredrika Siwe, Nina Ulmaja
och Lars André) tar hänsyn till om det är en serif eller sanserif de arbetar
med, och går precis som Hickaman emot Heines typografiska regler angående rubriksättningar. Typsnittet på omslaget ska spegla orden i titeln
samt förmedla en känsla anser Fredrika Siwe (privat kommunikation, 18
april 2012). Att likna typografin på ett bokomslag med traditionell rubriksättning tycks således inte gälla.
Timothy (2004, s. 122–123) menar att typografin på ett bokomslag ska vara
tvärt om inlagans dämpade typografi, d.v.s. vara uttrycksfull och intresseväckande. Vidare menar Timothy att typografin och bokomslaget aldrig ska
avslöja bokens innehåll – det är viktigt att inte förstöra bokens ”hemlighet”
med omslaget, det ska bara ge en tolkning av vad som finns i boken.
Typografin på ett bokomslag berättar något i sig själv tycker Nina Ulmaja
(privat kommunikation, 18 april 2012), med rätt val av typsnitt behövs
inget mer. Detta benämner Nina Ulmaja som uppmärksamhetstypograf
och menar att om man gör ett endast typografiskt bokomslag kommer typografin att bli en illustration i sig själv, vilket även Jais-Nielsen (2004, s.
43) pekar på genom att säga att texten på ett omslag kan ha samma funktion som en bild.
Nina Ulmaja arbetar med typografi på bokomslag på två olika sätt, dels att
endast arbeta med typografin som den är och dels att jobba med uppmärksamhetstypografi. På förlagen är det enligt Nina Ulmaja vanligt med typografiska bokomslag när det kommer till ”klassiker” med en känd författare
och en stark titel, exempelvis Tomas Tranströmers Samlade dikter och
prosa. Nicklas Lindblad (privat kommunikation, 17 april 2012) upplever
däremot det som svårt att signalera och få en tydlighet med ett rent typografiskt bokomslag.
Illustration. Se definition i avsnitt 1.5. En illustration kan ha olika uttryck. Jais-Nielsen (2004, s. 37) anser att en illustration kan vara verklig-
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Figur 2 – Omslag till
deckare där färgnormerna ändrats.

hetstrogen, abstrakt, konstnärlig eller som ett collage. Moser (2007, s. 84)
är av åsikten, att magasinomslag med illustrationer kommer skilja sig från
mängden. Illustrationer har alltid en del av konstnärlighet och personlighet
i sig och det ger i sig möjlighet till betraktarens egen tolkning menar Moser.
Det är möjligt att även detta gäller omslag på böcker.
Fredrika Siwe (privat kommunikation, 18 april 2012) berättar att i valet
mellan illustration och fotografi på bokomslaget är det oftast kostnaden
som avgör, att anlita en illustratör medför en stor kostnad och är ingen
garanti för att bokomslaget blir som det är tänkt. Även Lars André (privat
kommunikation, 18 april 2012) betonar att kostnaden för illustrerade
bokomslag är höga och att de bör användas främst till barnböcker. Fredrika
Siwe tycks vara enig med Lars André i detta avseende, men nämner att
illustrationer också har blivit populärare även till den vuxna målgruppen.
För tio år sedan dominerades bokomslagens framsidor av fotografier, men
på senare tid har de illustrerade bokomslagen blivit mer populära, menar
Nina Ulmaja (privat kommunikation, 17 april 2012).
Fotografi. Enligt Moser (2007, s. 60) är mänsklighet ett bra sätt att fånga
intresset hos betraktaren, genom att använda sig av porträtt, delar av ansikte eller helkroppsbilder. Lundgren (2003, s. 15) skriver att det blivit
vanligare med bokomslag där bilden är beskuren och där det endast en del
av personen som syns. Lundgren skriver även att den vinst som fås av att
inte visa hela personen, är att bilden väcker läsarens fantasi. Mosers (2007,
s. 60) uppfattning är att störst genomslag fås när ögonkontakt skapas mellan betraktaren och omslagsbilden. Vår observation är att denna princip är
väl beprövad inom design av magasinomslag och bör även gälla bokomslag.
Jais-Nielsen (2004, s. 20) tycker att vid val av fotografi till magasinomslaget ska det tas hänsyn till betraktarens vana och förväntningar, och utifrån
detta göra en ändamålsenlig formgivning.
Användning av fotografier ger ett tidsbundet uttryck och fotografier är även
identitetsskapande – bilden signalerar igenkänning för läsaren, ”det där
skulle kunna vara jag” eller ”så där vill jag vara” (Lundgren, 2003, s. 14).
Lundgren (2003, s. 14) menar att om motivet inte utgör en karaktär från
boken, så är användning av något symboliskt på boken likt i figur 3.
Marshall & Meachem (2010, s. 84) skriver att bilden ska användas för orientering och navigation, den ska få mottagaren att se den viktigaste informationen först. De menar även att omslagsbilden kan användas för att
förtydliga titeln, bilden hjälper till att skapa en känsla och en stämning till
titeln. Det är även så är bilden tillsammans med titeln visar mottagaren hur
de ska förhålla sig till innehållet (Marshall & Meachem, 2010, s. 84).
Efterbehandling. Se definition i avsnitt 1.5. Syftet med efterbehandling
är att belysa något speciellt på bokomslaget samt att det kan få boken att
synas lite extra, något som samtliga formgivare vi intervjuat är överens om.
Det är viktigt att efterbehandlingen på bokomslaget har en funktion anser
Fredrika Siwe (privat kommunikation, 18 april 2012) och menar att det ska
vara ”pricken över i:et” på omslaget.
På Bonnier Carlsen är den vanligaste typen av efterbehandling UV-lack av
olika slag, uppger Fredrika Siwe samtidigt som han varnar för att ett
bokomslag med helt blank yta ibland kan kännas oseriös och billig. Nina
Ulmaja (privat kommunikation, 18 april 2012) påpekar att efterbehandlingen har blivit viktigare då de tryckta böckerna tävlar emot e-böcker –
något måste få kunden att vilja ha den fysiska boken. Nicklas Lindblad
(privat kommunikation, 17 april 2012) är av uppfattningen att efterbehandlingen har liten effekt på målgruppen unga vuxna och anser att det inte är
en viktig designfaktor. Nordin Eskelin (2007, s. 43) drar slutsatsen att
bokomslag med effekter på omslaget upplevs attraktiva och lockar.
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Figur 3 – Omslag med
ett symboliskt objekt
från boken.

Vi noterar att tydligt delade meningar finns i frågan angående efterbehandlingens betydelse för målgruppen.
1.2 Projektmål
Som tidigare framgått råder delade meningar om vad som utgör lämpliga
omslag som riktar sig till målgruppen unga vuxna. Målet med denna studie
är att skapa en förståelse för vad i formgivningen av bokomslag som påverkar den här målgruppen i deras val av bok.
Projektet syftar till att besvara:
•

Vad i formgivningen av bokomslag tilltalas unga vuxna av?

•

Hur viktigt är bokomslaget för unga vuxna vid val av bok?

•

Finns det faktorer (färg, typografi, illustration, fotografi, efterbehandling) i formgivningen som målgruppen tilltalas mer av än
andra?

•

Vad anser målgruppen om de olika designfaktorerna, med följande
underfrågor:
o

Vilka färger tilltalas unga vuxna av?

o

Hur resonerar målgruppen kring typsnitt?

o

Vilken attraktionskraft har typografiska bokomslag på
unga vuxna?

o

Hur förhåller unga vuxna sig till illustrerade respektive fotografiska bokomslag?

o

Vilken attityd har målgruppen till efterbehandling?

1.3 Avgränsningar och fokus
Rapportens fokus ligger på att beskriva hur målgruppen unga vuxna ser på
omslagen hos tryckta skönlitterära böcker, vid första anblick. Studien omfattar inte e-böcker, facklitteratur eller ljudböcker. I studien kommer vi
endast att använda böcker på svenska från Bonnierförlagen. Fokus utgår
ifrån de fem designfaktorerna färg, typografi, illustration, fotografi och
efterbehandling. Till största del behandlas endast bokomslagets framsida.
Vi har även i vår undersökning valt att utesluta bokens författare i den mån
som det går, vill inte att undersökningens utslag ska påverkas av vem författaren är.
1.4 Målgrupp för rapporten
Denna rapport skrivs för personer som arbetar inom den grafiska branschen, som har en djupare förståelse inom formgivning och för dess begrepp. Arbetet riktar sig särskilt till formgivare av bokomslag för målgruppen unga vuxna och till läsare som är intresserad av hur målgruppen ser på
bokomslag och vad som är viktigt att tänka på för att attrahera målgruppen.
1.5 Definitioner av begrepp
Aktiva färger
Färger som väcker direkt reaktion hos betraktaren. De aktiva färgerna avser röd, gul, orange, gul-grön och röd-lila.
Källa: Timothy (2004, s. 93)
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Bokomslag, omslag
Ytterhölje till bok om själva bokbandet eller (vanligen) om löst påsatt papper.
Källa: Nationalencyklopedin (2012) [internet].
Designfaktorer
Olika delar/faktorer som spelar in i formgivning av ett bokomslag. Formgivningen delas i det här projektet ner i faktorerna färg, fotografi, illustration, typografi och efterbehandling.
Källa: egen definition.
Efterbehandling, effekt
Behandlingen av trycksaken efter tryckning. I denna rapport avser det effekter så som partiell lackning, prägling, foliering etc.
Källa: egen definition.
Fotografi
Bild framställd genom fotografering.
Källa: Nationalencyklopedin (2012) [internet]
Illustration
Tecknad eller målad bild, gjord för hand eller med illustrationsprogram.
Olika manér kan förekomma, bilderna kan vara verkliga eller av ett mer
overkligt utseende.
Källa: egen definition.
Primärfärger
Färgtoner vilka inte själva kan uppdelas i andra toner men som i blandningar kan ge upphov till samtliga toner. I färgat ljus fungerar rött, grönt
och blåviolett som primärfärger; vid tryckning uppnås samtliga färgtoner
utifrån gult, blåaktigt rött (magenta) och grönblått (cyan).
Källa: Nationalencyklopedin (2012) [internet]
Typografi
Gemensam grafisk benämning på en trycksaks färdiga resultat av bl.a. textens placering på pappersytan, bokstävernas storlek, rubrikernas utformning samt övriga grafiska element, t.ex. linjer.
Källa: Nationalencyklopedin (2012) [internet]
Typografiskt bokomslag
Bokomslag som endast har typografi på omslaget. Typografin fungerar som
text och/eller som illustration.
Källa: egen definition.
Unga vuxna
Personer 16–27 år.
Källa: Bonnier Carlsen (2012)
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2 Metod
För att komma fram till vad det är i bokomslag som unga vuxna tilltalas av
använde vi oss av en enkätundersökning och två fokusgrupper. De två metoderna valdes för att kunna ge kompletterande perspektiv och eventuellt
styrka varandra i slutsatsen. Vi började med att göra ett bekvämlighetsurval av städer i Sverige att rikta oss emot. Ett urval av bokomslag till undersökningen har också gjorts med fokus på att representera designfaktorerna.
2.1 Enkät
En web- och postenkät med frågor rörande bokomslag (se bilaga 2) distribuerades till totalt 103 svenska skolor (56 grundskolor, 47 gymnasieskolor
samt två högskolor) i Sverige på sex orter (se nedan) och även på ett folkbibliotek i Borlänge.
Totalt inkom 1127 svar, varav 741 från den avsedda målgruppen unga
vuxna (personer 16–27 år). Av dessa svar var 67 % (498) från kvinnor och
33 % (243) från män. Respondenternas medelålder var 22,5 år. De 386 svar
som inkom från personer som inte ingick i målgruppen behandlades inte
vidare.
Bortfallet för enkäten är okänt.
I enkätundersökning utgick vi ifrån Kyléns (2004, s. 58) fyra steg i enkätkonstruktion: första utkastet, första försöksversionen, slutversion och
skicka ut. Till försöksversionen använde vi oss av tre personer i olika åldrar. Vid utformningen av frågorna och dess svarsalternativ har vi som
grund använt oss utav Kyléns exempel.
Enkäten distribuerades i följande urval av städer: Borlänge, Falun, Halmstad, Stockholm, Umeå och Visby. Dessa städer gav oss en bra täckning av
målgruppen och gav oss ett hanterbart resultat.
En lista över grund- och gymnasieskolor i städerna skapades då vi ansåg att
skolorna var en effektiv plats att nå vår målgrupp på. I Stockholm gjordes
ytterligare ett urval eftersom staden har många skolor. Vi fokuserade på
skolor i innerstaden och valde de som låg inom en radie av 2 km från Centralstationen.
2.2 Fokusgruppsintervju
För att ge stöd åt enkätens resultat samt ge en djupare förståelse för åsikter
och tankar kring bokomslag genomfördes två strukturerade fokusgruppsintervjuer, där diskussionsämnena var förutbestämda, med tre respektive
fyra deltagare vid varje intervjutillfälle och en diskussionsledare och en
observatör.
Antalet fokusgruppsdeltagare baserades på Dunbars (1997, s. 129) rekommendation om att inte involvera fler än fyra personer för att underlätta för
alla att vara aktiva i samtalet.
Av bekvämlighetsskäl utfördes intervjuerna i Borlänge och Halmstad med
tre unga kvinnor (gymnasiestudenter, 16–17 år) och fyra stycken unga män
(högskolestudenter, 21–23 år). Deltagare som har något gemensamt har en
positiv inställning till att dela åsikter med varandra (Jarret, 1993 refererad
i Wibeck, 2010, s. 63) varpå deltagarna valdes så att de kände varandra
sedan tidigare.
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2.2.1 Intervjuernas struktur
Tre diskussionsfrågor med underfrågor utformades efter projektmålen.
Frågorna som ställdes var öppna för att skapa diskussion, de var utformade
som ämnen för att deltagarna skulle beröra alla delar i vår frågeställning.
Moderatorn presenterade ämnen med en kort introduktion så att deltagarna var införstådda med vad ämnet innefattade, följt av en fri diskussion
med begränsad interaktion med moderatorn.
Vi hade två moderatorer där en ledde samtalet och den andre var observatör. Observatörens huvudsakliga uppgift var att föra anteckningar. Dessa
anteckningar fick stöd av ljudinspelningen som gjordes under diskussionen.
Diskussionsfrågor skapades för att ha som stöd vid genomförandet av fokusgrupperna (se bilaga 1). Frågeguiden skapades utifrån fem sorters frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor
och avslutande frågor (Kreuger, 1998 refererad i Wibeck, 2010, s. 73).
Fokusgruppsintervjun avslutades med en öppen fråga där deltagarna fick
möjlighet att ta upp ämnen/frågor som de ansåg att moderatorn missat att
behandla i enlighet med Kreuger (1998 refererad i Wibeck, 2010).
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2.3 Urval av böcker
Till undersökningarna har vi valt tio böcker (se figur 4, för större bilder se
bilaga 3). Valen gjordes med målet att de fem designfaktorerna skulle vara
representerade och att en stor variation i utseende skulle finnas. Böckerna
som används i undersökningen är valda ur Bonnier Carlsen och Albert
Bonniers förlags aktuella sortiment av böcker. Merparten av böckerna riktar sig till unga vuxna men tre stycken riktar sig till en äldre publik, vilket
är ett medvetet val från vår sida. I kolumnen faktor beskrivs de huvudsakliga designfaktorer som boken har. Böckerna som valdes var:
Albert Bonniers förlag
Titel

Författare

ISBN-nummer

Faktor

Fosterland

Dilsa Demirbag-Sten

ISBN 978-91-7429-161-2

Typografi & fotografi

Idioten

Fjodor Dostojevskij

ISBN 978-91-7429-231-2

Färg & illustration

Amulett

Roberto Bolaño

ISBN 978-91-74-29-256-5

Färg & typografi

Titel

Författare

ISBN-nummer

Faktor

Pojkarna

Jessica Schiefauer

ISBN 978-91-638-6866-5

Färg & illustration

Helena

Josephine Angelini

ISBN 978-91-638-6871-9

Efterbehandling

Mitt klimat katastrofala liv

Saci Lloyd

ISBN 978-91-638-6960-0

Typografi & fotografi

Med förintelsen i bagaget

Sioma Zubicky

ISBN 978-91-638-7260-0

Typografi & efterbehandling

En sån där vidrig bok
där mamman dör

Sonya Sones

ISBN 978-91-638-6952-5

Färg & typografi

Vad min flickvän inte vet

Sonya Sones

ISBN 978-91-638-6600-5

Färg & fotografi

Vad mina vänner inte vet

Sonya Sones

ISBN 978-91-638-6597-8

Typografi & efterbehandling

Bonnier Carlsen

1

7

2

3

4

8

9

10

5

6

Boken Vad mina vänner inte vet används endast i fokusgruppen för att
inte ha för många porträtt med i enkäten. Boken har även används för att
visa effekten som skapas tillsammans med Vad min flickvän inte vet, böckerna kan beroende på hur man ”bygger” ihop dem skapa olika bilder tillsammans.
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Figur 4 – Bokomslagen
som användes i studien.
1. Fosterland
2. Idioten
3. Helena
4. Mitt klimatkatastrofala liv
5. Vad mina vänner inte vet
7. Amulett
8. Pojkarna
9. Med förintelsen i bagaget
10. En sån där vidrig bok där
mamman dör.

2.4 Dataanalys
De enkätsvar som låg utanför målgruppen unga vuxna samt de som inte
angett ålder sorterades bort. Svaren från enkäten samlades i en databas och
från den togs relevant data ut. Beroende på typ av data (siffror, rangordningar och kommentarer) sammanställdes resultatet i diagram, tabeller
och text. För att analysera resultatet på frågan rörande rangordning av
designfaktorer använde vi oss av ett poängsystem. Systemet kan liknas vid
Bordas sätt att sammanställa data och benämns Bordaräkning (2011) [internet]. Poängen fördelades så att 1 som var viktigast motsvarade fem poäng, 2 motsvarade fyra, 3 motsvarade tre, 4 motsvarade två och 5 motsvarade ett poäng. Vid hantering av kommentarerna har gemensamma teman
observerats och sedan sammanställts till en sammanfattande text.
Metoden som användes för att sammanställa fokusgruppernas resultat var
en blandning av förkortad transkription och anteckningsbaserad analys av
fokusgrupp (Krueger & Casey, 2010, s. 117 f). Metoden valdes utifrån studiens syfte som enligt Krueger & Casey (2010, s. 117 f) är bland de viktigare
faktorerna att ta i beaktning. Den begränsade tiden som fanns gjorde även
denna metod fördelaktig.
Sammanställning av enkäten och sammanfattningen av fokusgrupperna
presenteras under Resultat.
2.5 Insamling av kunskapsläge
För att skapa en förståelse för bokomslag och för de svårigheter som finns
kring målgruppen unga vuxna utfördes studiebesök och intervju på Bonnier Carlsen. Besöket lade grunden till våra projektmål.
En djupare kunskap om formgivning av bokomslag krävdes och lika så hur
formgivningen riktar sig till unga vuxna. Intervjuer med fyra stycken formgivare utfördes. Intervjuerna utfördes av två personer, en ställde frågor och
den andra förde anteckningar. Relevant litteratur togs fram genom sökningar i bibliotekets katalog. Akademiska artiklar för ämnet söktes i databaser. Några av de databaser som användes var ”Academic Search Elite
(EBSCO), ”Cambridge Journals Online”, ”Emerald Journals”, ”Libris” och
”SUMMON”. Resultatet av sökningarna i databaserna var begränsat, mycket av teorin togs från de utförda intervjuerna samt från litteratur. Även
Svenska barnboksinstitutet (SBI) besöktes där sökningar i databasen
”ELSA” gjordes.
Ett urval av de ord och fraser som söktes på var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paratext
bokomslag
omslagsdesign
formgivning bokomslag
formgivning böcker
design bokomslag
omslag
uppfattning bokomslag
unga vuxna
unga vuxna läsvanor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tilltalande bokomslag
snyggt bokomslag
book covers
book cover design
designing books
book jackets
view of book covers
young adults
young adult reading habits
appealing book covers

2.6 Etiska överväganden
I samband med studien har hänsyn tagits till att målgruppen utgörs av
personer som är under 18 år, och följaktligen omyndiga. Vi har med anledning av detta arbetat i enlighet med praxis från Etiska rådet för marknads-
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undersökningar (2003) [internet], vilken anger att man ej genomför
undersökningar på barn under 15 år utan målsmans godkännande. Personer under 15 år ingår inte i målgruppen för undersökningen.
Vår undersökning räknas inte som forskning och omfattas därmed inte av
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).
Undersökningen bedöms inte heller har påverkat respondenterna negativt.
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3 Resultat
3.1 Enkät
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen. Enkäten som
utfördes gav en vidare bild av hur målgruppen unga vuxna ser på
bokomslag.
Genom att tydligt dela upp frågorna utifrån frågeställning och designfaktorer gavs svar på det vi ville få reda på.
3.1.1 Respondenter
Fördelningen mellan män och kvinnor hos respondenterna var 243 st.
(33 %) män resp. 498 st. (67 %) kvinnor. I diagram 1 visas spridningen av
ålder hos respondenterna. Deras läsvanor kan ses i diagram 2 med efterföljande kommentarer. Vem som väljer respondentens böcker visas i diagram
3.
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Diagram 1 – Spridningen av ålder hos respondenterna.
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Diagram 2 – Fördelningen över hur ofta respondenterna läser.
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Diagram 3 – Vem som väljer de böckerna som respondenterna läser (”jag”
avser respondenten själv).

Kommentarer till läsvanor. Många har lyft fram att det är svårt att
ange på en skala hur mycket de läser då det går i perioder. Skolan är en stor
anledning till att många inte läser, det är mycket kurslitteratur att läsa så
skönlitteratur hinns inte med.
3.1.2 Bokomslag allmänt
I diagram 4 visas antalet röster för respektive bokomslag som deltog i
undersökningen, 1965 st. röster gavs av 2223 st. möjliga. Diagrammet följs
av tillhörande kommentarer. Diagram 5 visar respondenternas svar på
likertskala för påståendet ”För mig är det viktigt att bokomslaget tydligt
speglar bokens innehåll”. Med samma metod besvaras i diagram 6 påståendet ”För mig är det viktigt att boken har ett snyggt bokomslag”. I tabell 1
visas en överblick av respondenternas rangordning gällande designfaktorerna, samt en uträknad poäng (se 2.4 Dataanalys).
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Diagram 4 – Resultaten av antalet röster som varje bokomslag fick av respondenterna då de skulle välja de tre bokomslag som de tilltalades mest
utav.
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Kommentar till diagram 4. Ett tydligt tema som lyftes fram var att
målgruppen främst avgör sina bokval med hjälp av baksidestexten.
Bokomslag är en första ingång till boken och sticker omslaget inte ut eller
om det ser tråkig ut väljer de inte boken. En respondent anger att ”utsidan
ger insidan en chans”.
Något som flera personer lägger stor vikt i är att de vill kunna läsa titeln
lätt och direkt. Titeln måste hänga ihop med omslaget, de ska spegla
samma budskap och ge en tydlig bild av innehållet. Många ser titeln först,
innan de ser det övriga i bokomslaget. Respondenterna anger att titelns ord
och form är det första som avgör om bokomslaget ser attraktivt ut. Titelns
tydlighet är som viktigast om boken är fristående och inte ingår i en serie.
Bokens omslag ska vara unikt och ha ett vackert utseende. Det ska spegla
något från boken, det behöver inte vara en viss scen utan kan gärna vara
något att associera till. Respondenterna nämner att de drar sig till starka
färger. Åsikten kring om huvudpersonen ska synas på omslaget är spridd,
vissa anser att det är roligt medan andra hellre vill se miljöer och själva få
associera.
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Diagram 5 – Fördelningen av respondenternas svar på likertskala (5 =
instämmer helt, till 1 = instämmer inte alls) till påståendet ”För mig är det
viktigt att bokomslaget tydligt speglar bokens innehåll”.
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Diagram 6 – Fördelningen av respondenternas svar på likertskala (5 =
instämmer helt, till 1 = instämmer inte alls) för påståendet ”För mig är det
viktigt att boken har ett snyggt bokomslag”.
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3.1.3 Designfaktorer
Tabell 1 – Fördelning av respondenternas rangordning (1–5) av designfaktorerna, där 1 var viktigast. Diagrammet visar även den uträknade totala
poängen.
Rangordning

Designfaktor

1

2

3

4

Ej valt

5

Poäng

Färg

111

178

209

143

72

28

2252

Illustration

145

160

169

136

99

32

2238

Foto

118

151

165

169

106

33

2121

Typsnitt

165

156

135

147

111

27

2259

Efterbehandling

148

56

67

110

321

70

1706

Färg. I diagram 7 visas respondenternas svar för vilket av valda bokomslag
som tilltalade mest i färg, följs av kommentarer. Vilka färger på en bestämd
färgkarta som respondenterna tilltalas mest utav visas i diagram 8.
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Diagram 7 – De bokomslag som enligt respondenterna har mest tilltalande
färg. Samtliga omslag presenterades inte i frågan.
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Rosa, 120
Orange,
127

Röd, 352

Gul, 143
Mörk grön,
170

Grå,273

Ljus grön,
184
Mörk blå,
271

Lila, 185
Ljus blå,
197

Diagram 8 – De färger som respondenterna tilltalas av på bokomslag.
2034 röster gavs av 2223, det fanns enkätdeltagare som avstod från att
välja tre färger.

Kommentar till färg. Kommentarer kring bokomslaget Amulett var att
den turkosa färgen sticker ut och tilltalar trots att ingen av dem är särskilt
förtjusta i bokomslaget i sig.
Respondenterna som valt Pojkarna vill ha mjuka färger istället för skrikiga.
Det får gärna vara ljusa/mörka färger med några färgstänk i. Bokomslaget
ska kännas lugnt och ha enkla och klara färger.
De som valt Helena gillar den mörka färgen och de guldiga detaljerna. Färgerna signalerar en mörkhet och mystik.
De som valt Vad min flickvän inte vet tilltalas av de olika färger och nyanser som är på omslaget, färgerna är klara, många och roliga. De vill se färger som inte är dominanta och enformiga. Några skriver att de har fångats
av de framträdande färgerna som sticker ut och väcker intresse för att läsa.
Personerna som valde Fosterland beskriver färgerna i boken som, drömlika, varma och romantiska som påminner om sommar, värme och utlandsresa.
I kommentarerna går det att läsa att färgen är en viktig faktor för målgruppen i uppfattning av genre och handling. En respondent nämner att ”Jag
tycker om både färgglada bokomslag och de som är lite mer dämpade på
grund av att de verkar spegla vad boken innehåller”.
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Typografi. I diagram 9 presenteras resultatet av respondenternas svar i
frågan: Titta nu bara på typsnittet på bokomslagets text, vilket av
bokomslagen tilltalar dig mest?
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Vad min flickvän…

Diagram 9 – Respondenternas preferens av bokomslag med avseende på
typsnittet.

Kommentar till typografi. Boken Pojkarna har fått många positiva
kommentarer om sitt tydliga typsnitt, ett klassiskt och traditionellt typsnitt
som utan ansträngning går att läsa och som syns bra på boken. Uttrycket i
texten beskrivs som seriös, exklusiv, strikt och professionell. I övrigt så
nämns detta bokomslag som enkelt med lagom mycket illustrationer. Det
anses ha en tydlig titel med ett enkelt typsnitt. Många kommentarer har
handlat om läsbarhet, typsnittet spelar inte så stor roll så länge det är läsbart men det får gärna vara kreativt.
Kommentarerna från personerna som valt Vad min flickvän inte vet är att
de tycker att typsnittet hade ett mer modernt utseende som är väldigt lättläst. De anser att typsnittet säger mycket om vad boken handlar om och att
den kommer vara lättläst. Några menar på att sanserifer är mer lättläst och
har ett stilrenare och tunnare utseende som är roligt att se på. De rundade
formerna på typsnittet ger även ett vänligt och personligt intryck. Detta
typsnitt beskrevs som ett reklam- och annonstypsnitt. Vad min flickvän
inte vet har ett bokomslag som har ett väldigt ungdomligt utseende och
likaså typsnittet.
Illustrationer. Diagram 10 visar svaren på frågan ”Tilltalas du av böcker
med illustrerade/tecknade bokomslag?”, och följs av kommentarer. Vilka
signaler som respondenterna anser att illustrerade bokomslag sänder ut
visas i diagram 11.
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Diagram 10 – Respondenternas attityd till illustrerade bokomslag, när de
svarar på frågan ”Tilltalas du av böcker med illustrerade/tecknade
bokomslag?”.
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Diagram 11 – Respondenternas åsikter kring vad de tycker att illustrerade
bokomslag sänder ut.

Kommentarer till illustrerade bokomslag. Ett tema som syns i
kommentarerna är uppfattningen av illustrationerna bygger på illustrationens manér och den övriga formgivningen. Illustrationen kan ge en bild
av genren på boken. En respondent nämner att vuxna böcker med illustrerade bokomslag är ett försök att ge boken en ungdomlig stil. Fotografiska
bokomslag på ungdomsböcker ger ett mer vuxet intryck.
De gillar färgglada och stilrena illustrationer som är bra gjorda. Illustrationer nämns som mer personligt och drar till sig uppmärksamhet.
Personer som inte tilltalas av illustrerade bokomslag anser att de blir för
overkliga och uppfattas som Science Fiction och de nämner att de hellre
köper böcker med fotografiska bokomslag. En respondent anger att den
inte gillar böcker med illustrerade omslag då de oftast har ett orealistiskt
innehåll.
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Fotografi. I diagram 12 visas respondenternas svar på frågan ”Tilltalas du
av böcker med fotografier på omslaget?”. Diagrammet följs av kommentarer. Vikten för respondenterna av att bokomslaget och bokens innehåll
stämmer överens visas i diagram 13.
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Diagram 12 – Respondenternas attityd till fotografiska bokomslag, då de
besvara frågan ”Tilltalas du av böcker med fotografier på bokomslaget?”.
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Diagram 13 – Fördelningen av respondenternas svar på likertskala (5 =
instämmer helt, till 1 = instämmer inte alls) till frågan ”Är det viktigt att
fotografiet på bokomslaget stämmer överens med skildringarna i boken?”.

Kommentarer till fotografiska bokomslag. De som kommenterat
och svarat ”nej” gjorde detta med anledning att de vill bygga sig en egen
bild av personer och miljöer i boken. En nämner även att fotografiet inte
ska föreställa en person, då personen på bilden automatiskt kommer att
associeras till huvudpersonen.
Enligt kommentarerna vill de se bilder som speglar en viss känsla av boken,
de vill se ett liv och ett djup i bilden. Kommentarerna visar att respondenterna hellre vill se miljöer än personer. Några respondenter kommenterade
att fotografier endast hör hemma på självbiografiska böcker.
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Kommentarerna handlade även om att det känns amatörmässigt. Några
anser att fotografier är för verkligt. Det finns andra respondenter som tycker att det är specifikt fotografiet som gör bokomslaget verkligt, delade meningar om det är bra eller dåligt finns.
Fotografiet i sig måste vara tilltalande och passa boken. Respondenterna
skriver att huruvida bokomslaget är fotografiskt eller inte är inget som är
avgörande för deras köp.
Efterbehandling. I diagram 14 visas respondenternas svar på huruvida
de gillar effekter på bokomslag, följt av kommentarer. I diagram 15 presenteras respondenternas favoriteffekter, många angav flera favoriter och det
som presenteras är en sammanställning av samtliga svar. Statistiken baseras på antalet gånger som ordet förekom i kommentarerna.
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Diagram 14 – Respondenternas attityd till effekter på bokomslag, när de
besvarat frågan ”Gillar du omslag med effekter?”.
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Diagram 15 – De effekter som respondenterna föredrog på omslag baserat
på hur ofta orden förekom i kommentarerna. Kategorin ”Övriga” innefattar
plast, trä, hard cover, rökeffekter, soft effect, äldre utseende, glamour, läder, starka färger och 3D.

Kommentarer till effekter på bokomslag. Efterbehandling skapar
enligt många av de respondenter som svarat ”ja” en lyxig, exklusiv, häftig
och påkostad känsla. Känslan är viktig och likaså det första intrycket. En
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kommentar var ”alla som någon gång varit på en arbetsintervju vet ju hur
viktigt det första intrycket är... detsamma gäller böcker”. Effekter skapar ett
spännande, livligt och roligt omslag anser flera av respondenterna. Uppmärksamheten är en viktig del av efterbehandlingens funktion. Effekterna
får boken att sticka ut i mängden, bokomslag med effekter upplevs fina att
se på och att det drar blickarna till sig. Det skapar ett intresse hos respondenterna att plocka upp boken. Efterbehandlingen höjer förväntningarna
på boken och associeras till ett väl genomarbetat innehåll.
Respondenter som svarade ”vet inte” ansåg att det inte hade någon betydelse för bokomslagen. Det var inget de reflekterade över och det spelade
heller ingen roll vid deras val av bok.
Av de som angav ”nej” var de främsta anledningarna till ogillandet av effekter att det upplevs barnsligt, överflödigt och oseriöst. Associationer fördes
till ungdomsböcker. Ett bokomslag utan effekter ger ett vuxnare intryck.
Komforten nämndes flertalet gånger, att omslag med mycket effekter gav
en svårhanterlig bok och det upplevdes obekvämt. Flera av respondenterna
ville ha avskalade omslag och ansåg därför inte att effekter var passande på
bokomslagen.
3.2 Fokusgruppsintervjuer
Nedan presenteras resultatet från de två fokusgruppsintervjuer som genomfördes.
3.2.1 Bokomslagens attraktionskraft
Gemensamma åsikter. Båda grupperna förde resonemanget kring hur
viktigt det är att fotografiet på bokomslaget ger en bild av den miljö som
boken utspelar sig i. Deltagarna nämnde Fosterland som ett bra exempel
och omslaget var omtyckt i båda grupperna. Deltagarna tycker om när de
får en miljö att placera handlingen i, öken och natur på omslaget till Fosterland gav en känsla av handlingen.
Idioten gav delade meningar i de båda grupperna, 5 av 7 deltagare ogillade
bokomslaget och utryckte oförståelse för detta bokomslag. De menade att
Idioten inte gav en bild av vad boken handlade om. Vidare gav omslaget ett
oseriöst intryck och signalerade barnbok. Bilden av boken förändrades hos
deltagare då de i efterhand fick vetskap om bokens innehåll, en känd klassiker.
Helena var inte omtyckt i någon av grupperna. Den upplevdes som ”för
mycket”, såg löjlig och överdrivet glamourös ut. Den kändes ”amerikansk”
och signalerade kärleksproblem enligt deltagarna.
Fokusgrupp 1. Det bokomslag som var mest tilltalande var Fosterland.
Samtliga i gruppen var överens om att detta omslag gav störst intryck.
Bokomslaget signalerade dramatik, spänning, något hemsk och att det är
en bok som det händer mycket i. Den var omtyckt tack vare det fotografiska
omslaget med en miljö. Det är viktigt att det är en person på omslaget men
personen behöver inte vara i fokus.
Bokomslagen som var minst tilltalade var Idioten, Helena och Med förintelsen i bagaget. Omslaget till Helena tycke en av deltagarna inte om på
grund utav stjärnorna, ”Jag gillar inte såna böcker”. Deltagaren syftar på en
specifik genre och kopplar Helena till de mer välkända Twilight-böckerna.
Deltagarna trodde dock att omslaget gav en felaktig bild av boken och att
den kan vara bättre än vad den ser ut att vara. Gruppen enades om att Idioten och Helena var de minst tilltalande.
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Fokusgrupp 2. Mest tilltalande upplevdes Mitt klimatkatastrofala liv,
den signalerade spänning och mörker. Den såg inte positiv ut men på ett
bra sätt. Deltagarna ansåg dock att det var svårt att bortse ifrån titeln och
menade att den spelade en roll i valet. Färgen gillades och effekten av de
rivna pappersbitarna tillförde mycket till titeln.
Minst tilltalande var Vad min flickvän inte vet, porträtt på personer kändes
tråkigt, åsikten var att det finns alldeles för många av denna typ av
bokomslag. De kunde inte identifiera sig med den sortens bokomslag och
ansåg därför att boken inte riktade sig till dem, detsamma gällde för Helena. I övrigt fanns det delade meningar om boken Med förintelsen i bagaget, delar av gruppen ansåg att den såg stilren ut, uttrycker mystik och
skapade nyfikenhet, andra tyckte att den utstrålade seriositet och tråkighet.
Amulett var svår att tyda och detta resulterade i att den stod ut vilket bidrog till ökat intresse hos en av deltagarna. Två personer ansåg att det typografiska bokomslagen tilltalade minst. Pojkarna associerades direkt till
läroböcker i skolan.
3.2.2 Färg
Gemensamma åsikter. Svart är den färg som deltagarna vill se på
bokomslagen, gärna i kombination med någon annan färg. En av deltagarna ansåg att det gärna fick vara något mer på omslaget om det skulle vara
svart. Generellt gillades bokomslag i mörka toner.
Dova färger lyftes fram av båda grupperna som något de tycker om och
Fosterland gavs som exempel.
Av samtliga deltagare var det ingen som tilltalades av den gröna färgen på
Idioten. Det fanns en oförståelse för vad den gröna färgen hade att göra
med boken. Rosa är en färg som ingen av deltagarna tilltalas av på ett
bokomslag, färgen upplevdes som ”tjejig”.
Fokusgrupp 1. Av de böcker som diskuterades var det Fosterland och En
sån där vidrig bok där mamman dör de bokomslag som tilltalade mest i
färg.
Färgerna på boken Fosterland var tilltalande, de upplevdes snygga och
seriösa. Denna bok upplevdes som ”djup” p.g.a. färgen i kontrast till Idioten som ansågs oseriös och ”tonårsaktig”.
Färgerna får gärna vara glada men inte skrikiga. Bokomslag med skrikiga
färger skulle de se men inte ta upp och läsa baksidestexten, ”Jag har aldrig
läst en bra bok med rosa omslag!”.
Deltagarna skulle inte välja en bok med tråkiga färger för det ger en känsla
av att även bokens innehåll är tråkigt. Med tråkiga färger menades gråa och
smutsiga toner. Boken Pojkarna ansågs ha tråkiga färger. Färgen på Mitt
klimatsmarta liv gillades inte. Däremot gjorde titeln boken mer intressant.
På boken Vad min flickvän inte vet spelar färgerna ingen större roll eftersom det är fokus på ansiktet. De skulle inte bry sig om personen hade en
grön skjorta istället för en röd.
Signaler som de ansåg att färger sänder ut var följande; grå associerade de
med djupa och tråkiga böcker, stark rosa ansåg de vara töntig, barnsligt och
inte seriöst. Även svarta böcker kunde upplevas oseriösa men då var det
motivet på omslaget som avgjorde, som exempel gav de Helena.
Fokusgrupp 2. Deltagarna ansåg att konstiga och annorlunda färgkombinationer var tilltalande på bokomslag. Färgen på omslaget till Med förintelsen i bagaget hade en svart framsida med vit text, detta sågs som effekt-
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fullt och minimalisk. Bokomslaget gav signaler om en handling som är
mystisk och psykologisk men även tråkigt. Hade omslaget varit helt svart
(utan partiell lackning) var samtliga överens om att de garanterat hade
plockat upp och läst baksidestexten.
De ville inte ha för klara färger på bokomslagen, porträttbilden på Vad min
flickvän inte vet gavs som exempel på för ljusa, inte heller den turkosa
färgen på Amulett tilltalade. Guld kan i vissa fall upplevas ”tjejig”.
Ett bokomslag som bara har en färg kan vara effektfullt, de tror sig se
boken med en gång. Som exempel gavs Idioten.
Färgerna på Mitt klimatkatastrofala liv sände ut seriositet, dysterhet och
allvar. De ansåg att färgerna på En sån där vidrig bok där mamman dör
utstrålar glädje och en retrokänsla. De ansåg att boken riktade sig till en
yngre publik.
3.2.3 Typografi
Gemensamma åsikter. Tydlig läsbarhet var en viktig faktor som lyftes
fram av båda grupperna. Det var viktigt att titeln på boken är tydlig och
syns direkt. Fosterland hade enligt samtliga ett lättläst, snyggt och roligt
typsnitt.
Typografin på omslaget till En sån där vidrig bok där mamman dör upplevdes svårläst. Texten ansågs rörig och vissa av deltagarna var tvungna att
lägga mycket tid på att läsa bokens titel. Titeln var för lång och typsnittet
hade passat bättre på en kortare titel. Deltagarna skulle inte läsa vad boken
hette på grund utav den långa och svårlästa titeln.
Samtliga av deltagare angav att de inte tänkte på typografi i någon större
utsträckning till vardags.
Fokusgrupp 1. Typsnittet på Fosterland ansågs liva upp bilden och det
sågs som en viktig del av framsidan. Deltagarna tyckte att typsnittet på
Pojkarna var vanligt, enkelt och passade boken. Sanserifen på Vad mina
vänner inte vet var omtyckt och ansågs ungdomlig och lättläst. Den svarta
bakgrunden gjorde att titeln syntes tydligt.
Fokusgrupp 2. Typsnitten på Fosterland och En sån är vidrig bok där
mamman dör upplevdes av gruppen som roligare jämfört med de andra
exemplen. Typsnittet på En sån där vidrig bok där mamman dör som
ansågs för rörigt upplevdes utav en deltagare som spännande då de inte såg
vad det stod. Det skapar en nyfikenhet. En bok som inte sände ut tydliga
signaler om innehållet skulle de ta för en bok med ointressant innehåll. På
Med förintelsen i bagaget upplevdes den mycket enkla typografin som
passande. På Pojkarna var kommentaren att den var tråkig. Gruppen ansåg
att typsnittet på Pojkarna var rätt val eftersom hela boken utstrålade
samma känsla – tråkig.
3.2.4 Typografiskt bokomslag
Gemensamma åsikter. Grupperna hade olika inställning till denna typ
av bokomslag men liknade signaler sändes ut, så som seriositet och vuxet.
Båda grupperna ansåg att dessa bokomslag inte passar till ungdomsböcker.
Fokusgrupp 1. De signaler som ett typografiskt bokomslag sände ut var
vuxet och ”torrt”. Deltagarna föredrog bilder framför text. De upplevde att
bokomslagen kunde vara fina men inte tilltalande.
Fokusgrupp 2. Halva gruppen gillade båda de typografiska bokomslagen
och ansåg dem som effektfulla. Idag när alla intryck runt om en är så
många upplevs det vara skönt med något som är stilrent. Omslaget till Med
32/54

förintelsen i bagaget sände ut signaler som mystik och psykologi enligt
deltagarna. Två av deltagarna upplevde irritation över att texten på Amulett var svårläst, de var tvungna att titta en extra gång vilket kunde anses
som positivt och negativt.
3.2.5 Illustration
Gemensamma åsikter. Båda grupperna reflekterade mycket över illustrationerna på omslaget till En sån där vidrig bok där mamman dör, titel
kontra illustration var central i diskussionen. Illustrationen upplevs inte
passa ihop med titeln, ett större djup upplevdes i titeln än i illustrationen.
Hos några av deltagarna väckte det nyfikenhet. Om de inte såg till titeln så
signalerade bokomslaget lättsamhet. Viktigt var också att titeln inte försvann bakom illustrationerna, vilket några deltagare upplevde.
Deltagarna upplevde att illustrationerna på Pojkarna sände ut ”felaktiga”
signaler, så som biologibok, blommor och fåglar. De hade svårt att koppla
ihop titel och illustration med varandra.
Fokusgrupp 1. Deltagarna ansåg att illustrationer på ett bokomslag generellt bör vara av ett verkligare manér (delade åsikter fanns dock). De anser
även att fotografier är bättre än illustrationer på ett bokomslag.
Bokomslaget till Pojkarna ansågs fint och illustrationerna var snygga. Stilen med blyertstecknade motiv gillades. De skulle dock inte välja boken på
grund utav illustrationerna.
Illustrationen på Idioten väckte starka reaktioner. Två av deltagarna gillade
den inte och ansåg att den inte sade något om boken, det fanns inget att
relatera till. En oförståelse och avsaknad av miljö bidrog till åsikterna. Association till korsfästelse togs upp. Jämförelse med En sån där vidrig bok
där mamman dör gjordes, där samtliga var överens om att de fick en miljö
att förhålla sig till. En av deltagarna lockades dock av illustrationen på
Idioten och ansåg den fin att titta på men skulle aldrig valt boken, mest
berodde det på färgen.
Något som nämns roligt av några av deltagarna är när bokens omslag inte
speglar bokens handling, detta ger heller inga förväntningar på boken.
Fokusgrupp 2. Illustrationer gillas om de känns rätt och passar till sammanhanget. Gruppen föredrog overkliga illustrationer framför verklighetstrogna. De konstaterade att om bilden på bokomslaget ska se verkligt ut
kan man lika gärna ha ett fotografi på omslaget. Även då de ansåg att risken för att de ska upplevas barnsligt var större med de ”overkliga” illustrationerna.
I övrig ansåg delar av gruppen att böckerna med illustrationer är de som
tilltalar minst och speciellt Pojkarna. Idioten upplevdes ungdomlig i sin
illustration.
3.2.6 Fotografi
Gemensamma åsikter. Fotografiet på ett bokomslag ska visa mer än ett
ansikte, en miljö få gärna skildras. Båda grupperna ansåg att liv och händelse på omslaget var mycket tilltalande. Med händelser på bokomslaget
väcks funderingar.
Ett fotografi ska förmedla mer än bara ett motiv, en miljö som anknyter till
boken på ett eller annat sätt uppskattas. Fosterland gavs som exempel där
både miljö och ansikte finns. Deltagarna kände att de fick en helhet.
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Om ett porträtt visas på bokomslaget bör skildringen i boken stämma överens med omslaget. Detta var mycket viktigt enligt samtliga deltagare. Fotografiet ska på ett eller annat sätt knyta an till boken.
Fokusgrupp 1. Gruppen föredrog miljöbilder framför porträtt även om
det gärna fick var en person i en miljö. Bilden behövde dock inte skildra
huvudpersonen men bör ha något med boken att göra.
Bilden på omslaget ska ge en direkt uppfattning av vad boken handlar om,
stämmer inte bokomslag och handling överens uppstår irritation enligt
deltagarna. De upplever att detta förekommer relativt ofta.
Om deltagarna själva skapat sig en bild av en person ur boken vill de inte se
denna person på bokomslaget till nästkommande bok. Det sågs som irriterande då deras egen bild av personen förstörs. Däremot gör det inget om
bilden ges i första delen. Deltagarna föredrog dock att få skapa egna bilder
åt karaktärerna i böckerna.
Fokusgrupp 2. Gruppen var enig om att fotografiet på ett bokomslag ska
förmedla något spännande och ge mer information än bara en bild på en
person. Fosterland upplevdes med sin miljöbild således ha mer substans
än de övriga bokomslagen med fotografier på. Åsikten var att samtliga
bokomslag lyckades på sitt sätt. De menade att de tydligt såg vilken typ av
bok det var tack vare fotografiet på omslaget. De ansåg att ett bokomslag
med porträtt ger känslan av lägre kvalitet, med resonemanget att lite tid
lagts på formgivningen.
3.2.7 Efterbehandling
Gemensamma åsikter. Efterbehandling förknippades i de flesta fall
med kvalitet och ett välarbetat bokomslag ger skenet av en välskriven bok.
Partiell lackning var den efterbehandling som samtliga gillade mest. De
svartfärgade snitten på Idioten var också mycket omtyckta.
Efterbehandlingen på Helena ansågs vara för mycket och det passade inte
till bilden. Den kändes billigt och såg ut som ett försök att dölja bokens
innehåll.
Fokusgrupp 1. Deltagarna trodde att de omedvetet lockades av efterbehandlingen. De ansåg att efterbehandlingen tillförde mycket till bokomslaget. En bok med effekter kan ge ett bra första intryck och man blir glad av
dem.
De efterbehandlingar som uppskattades mest av deltagarna var partiell
lack, prägling och tyg. Det var mycket viktigt att det skulle passade bilden
och att det användes på rätt sätt. Tyg kunde föra tankarna till barnböcker
om det användes på fel sätt. Lacken vill de endast ha på detaljer. Glitter
kunde vara snyggt men inte på Helena (se ovanstående motivering).
Fokusgrupp 2. Deltagarna tänker inte så mycket på efterbehandlingen på
bokomslagen. Det är viktigt att det inte blir för mycket och att efterbehandlingen passar till omslaget. Med förintelsen i bagaget lyftes fram som ett
bra exempel där det var mycket effektfullt och tillförde mycket till bokens
omslag. Efterbehandlingens funktion var enligt deltagarna att få dem att
titta en extra gång på boken.
3.2.8 Bokomslagets funktion
Gemensamma åsikter. Bokomslaget ska väcka intresse, representera
boken och knyta an till handlingen på ett eller annat sätt. Det ska spegla
innehållet samt vara rolig och intressant att titta på.
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Fokusgrupp 1. Bokomslaget måste ha att göra med boken på något sätt
och när boken är färdigläst ska det vara lätt att förstå kopplingen till omslaget. Helst vill de se miljöbilder på bokomslagen och bilderna ska inte
säga något annat än innehållet.
Fokusgrupp 2. Bokomslaget ska skapa mystik och nyfikenhet. Det får
gärna var något som skiljer sig från mängden. På en biografi måste det var
ett fotografi av personen det handlar om. En av deltagarna menar att omslaget till Pojkarna redan har fått honom att inte vilja läsa baksidestexten.
3.2.9 Första intryck av bokomslag
Fokusgrupp 1. Det som deltagarna först lägger märket till är ett fotografi
som sticker ut, en stor titel och färger. Motivet på bokomslaget ska locka
och de fastnar lättare för djupa bilder. Effekter reagerar det också på, men
det behöver inte betyda att de väljer boken.
En bok som har ett omslag som upplevs tråkigt sorteras bort. Bokomslaget
spelar in i valet av vilken bok de väljer att titta på. Ser framsidan tilltalande
ut läser de på baksidan.
Fokusgrupp 2. Det är intresset som avgör. Om jag är ute efter faktaböcker så vet jag hur de ser ut och letar efter det, menar en av deltagarna. I övrigt tittar de på böckerna som står uppställda i bokaffärerna.
3.2.10 Avgörande för val av bok
Gemensamma åsikter. Texten på baksidan av boken avgör om deltagarna köper boken, det är dock bokomslaget som avgör om de lyfter upp
och läser på bokens baksida. Deltagarna delar själva in bokvalet i olika steg,
snyggt bokomslag gör att de läser baksidan, om baksidan är intressant leder detta till köp. Denna process beskrevs på samma sätt av båda fokusgrupperna.
Fokusgrupp 1. Framsidan avgör om de läser på baksidan eller inte. Det är
som att träffa en människa, första intrycket är viktigt.
Fokusgrupp 2. Det är intresset som avgör. Bokomslaget är till för att få
oss att förstå vad det är, omslaget ska få en att titta på baksidan. En biografi skulle de kunna köpa endast genom att se bokens omslag. I övrigt
skulle de aldrig köpa en bok helt baserat på bokomslagets utseende.
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4 Analys
4.1 Analys
Majoriteten av svaren visar på att det är viktigt för målgruppen att
bokomslaget speglar bokens innehåll, samma verkar gälla för om omslaget
ska vara snyggt. Detta skulle kunna visa på att val av böcker kan kopplas till
unga vuxnas identitetsskapande (Kronofogdemyndigheten & Konsumentverket, 2008, s. 2). På bokomslaget ska en tydlig bild av innehållet ges,
vilket vi anser att Mitt klimatkatastrofala liv gör. Detta kan vara anledningen till att bokomslaget tilltalade respondenterna mycket (se diagram
4). I samma diagram kan vi se att Pojkarna var populärast, detta kan bero
på dess unika omslag, något som angetts av Bonnier Carlsens blogg Boktipset (2012) [internet] som viktigt för att ett bokomslag ska tilltala målgruppen.
4.1.1 Designfaktorer
Färg. Rött var den färg som tilltalade respondenterna mest, omslaget till
Vad min flickvän inte vet med mycket rött var ett omtyckt bokomslag. En
parallell kan dras till Timothys (2004, s. 93) teori om att den aktiva färgen
röd väcker direkt reaktion hos betraktaren.
Vad gäller färgen på bokomslagen har de två omslag som kan upplevas
mörka i färgen tilltalat respondenterna mest. Vi tycker oss uppfatta att de
inte vill ha helsvarta bokomslag utan att något mer krävs i förgrunden för
att omslaget ska tilltala. Detta kan vi se då fokusgrupperna vid val av mest
tilltalande färg på sex stycken givna bokomslag inte valde något av de helsvarta bokomslagen. Vi kan se tendenser till att de mörkare och dova färgerna (bortsett från rött) är de populäraste att se på bokomslag medan de
ljusa, klara och starkare färgerna visade sig vara mindre populära. De två
ljusa bokomslagen har fått en splittrad placering i diagram 4.
Typografi. Typsnitt var den faktor som ansågs viktigast på bokomslaget. I
diagram 9 som berörde typsnitt kan ingen större skillnad ses mellan de två
typsnitten i popularitet. Detta går i linje med formgivarnas resonemang
kring val av typsnitt.
Vi ser tydliga tendenser på att målgruppen vill ha bokomslag med lättlästa
titlar. Deltagarna ställde sig positiva till annorlunda och udda typsnitt, så
länge inte läsbarheten påverkades. Detta kan vi se då omslagen som placerade sig i topp-tre i diagram 4 har lättlästa titlar och omslagen som placerade sig sist har enlig oss de mest svårlästa titlarna.
Illustration. Det verkar som att det inte finns något större intresse för
illustrationer överlag. Detta kan bero på att det är förhållandevis ovanligt
med denna typ av bokomslag och att deltagarna förknippar illustration
med specifika genrer och med barnböcker där det idag är vanligt förekommande. Det skulle också kunna vara som Lundgren (2003, s. 14) skriver att
fotografiet är viktig för identitetsskapandet och appliceras detta på illustrationer ser vi en svårighet i att hitta en tydlig identitet. Som tidigare
nämnts kan illustrationer i sig ska ge möjlighet till egen tolkning (Moser,
2007, s. 84) vilket verkar vara svårt för de flesta i denna målgrupp att göra.
Liknande tendenser såg vi hos de typografiska bokomslagen – deltagarna
visade inget engagemang i att tolka omslagen. Det kan vara som Niklas
Lindblad (privat kommunikation, 17 april 2012) menar att det är svårt att
sända tydliga signaler och känslor med typografiska bokomslag. Nina Ulmajas (privat kommunikation, 17 april 2012) teori om att typografi kan
skapa bilder och illustrationer i sig verkar vara något som unga vuxna har
svårt att ta till sig.
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Det verkliga manéret som illustreras på omslaget till Pojkarna har hos
respondenterna varit omtyckt. Detta kan ha att göra med att illustrationerna går mer mot att vara en fotografisk bild och är tydligare än övriga illustrerade bokomslag.
Tendenser finns till att ett illustrerat bokomslag upplevs mer ungdomligt
än vuxet. Som exempel kan Idioten ges, en bok som riktar sig till vuxna
men som har en illustration som målgruppen associerar till ungdomlighet.
Trots detta tilltalade boken inte målgruppen och den kan ha upplevts rikta
sig till en ännu yngre målgrupp, något som Marotti (1995 referad i Yampbell, 2005, s. 358) menar kan påverka målgruppen negativt i val av bok.
Fotografi. Fotografiska bokomslag tycks tilltala medparten av respondenterna och var en central del i den allmänna diskussionen, ingen tydlig
koppling kan dras till ”topplistan” i diagram 4 där de fotografiska
bokomslagen har utspridda placeringar. Trots att fotografi nämnts frekvent
av målgruppen, har den vid rangordning fått en låg placering. Det kan vara
så att respondenterna påverkas mindre av fotografi än de tror sig göra.
Diskussionen tyder på att målgruppen hellre vill se miljöbilder på
bokomslaget än porträtt. Detta stöds inte utav placeringarna i diagram 4
men i fokusgruppernas diskussion har vikten av miljöbilder lyfts fram och
vi kan se detta mönster. En parallell kan utifrån detta dras till att ögonkontakt bedöms ha stor genomslagskraft (Moser, 2007, s. 60). Vi kan där av
anta att ögonkontakt drar till sig snabb uppmärksamhet men i en miljöbild
finns det mer att reflektera över, vilket kan göra den mer intressant. Detta
kan vara en anledning till varför enkät och fokusgruppsintervjuerna gav
olika resultat i detta fall. Fokusgruppen reflekterade över bilden vilket kan
ha påverkat valet och på grund av eftertanke bidragit till ett annat synsätt.
Helena och Vad min flickvän inte vet har båda porträtt på omslaget, vi kan
se skillnad i popularitet mellan de två olika sorters porträtt. Ögonkontakten
kan ha varit avgörande för omslagens placering på topplistan.
Närvaron av den fysiska boken vid fokusgrupperna kan ha spelat in i valen
av bokomslag. På enkäten framställdes samtliga böcker i lika format men i
verkligheten skiljer sig dessa åt i storlek. Boken Fosterland har ett mindre
(normalt) format och Vad min flickvän inte vet är i storpocket. Detta drar
tankarna till formatets betydelse och Maughans (2000 refererad i Yampbell, 2005, s. 354) påstående att böcker i större format ofta riktar sig till en
yngre publik. Detta tycks stämma på målgruppen då boken i mindre format
visade sig mer tilltalande än boken i formatet storpocket något vi såg när
böckerna diskuterades i fokusgrupperna.
Fotografiets överenstämmelse med innehållet tycks vara viktigt. Bokomslaget enligt Nicklas Lindblad (privat kommunikation, 17 april 2012) bygger
upp förväntningar på innehållet hos läsaren. Dessa förväntningar kan bli
olika beroende på hur bokomslaget ser ut. Har målgruppen fått en tydlig
bild av innehållet på omslaget är det viktigt att förväntningarna stämmer
överens med innehållet.
Efterbehandling. Respondenterna har varit spridda i sina svar rörande
huruvida de tilltalas av efterbehandling eller inte. Detta i kombination med
att efterbehandling hamnade markant sist på rangordningslistan kan tyda
på en annan verklighet än den som branschen idag har. Av kommentarerna
att döma resonerar nej- och vet ej-sägare på liknande sätt vad gäller effekter. Överlag anser de att effekter inte är viktigt och att det lätt blir för
mycket. Vi antar därför att respondenterna som inte har intresse av efterbehandling är fler än de som tilltalas av det. Detta går i linje med Nicklas
Lindblads (privat kommunikation, 17 april 2012) teori om att efterbehandling inte har någon större effekt på målgruppen. Likväl går det emot Nina
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Ulmaja (privat kommunikation, 17 april 2012) som anser att efterbehandlingen blivit allt viktigare. Även Yampbell (2005, s. 348) och Nordin Eskelin (2007, s. 43) resonerar kring att effekter på bokomslagen ska locka målgruppen unga vuxna.
Ett tydligt mönster på att kvinnorna tilltalas mer av efterbehandling än vad
män gör kan utläsas från resultaten. Bland de manliga respondenterna i
enkäten fick ”ja” och ”nej” nästintill samma antal svar men för kvinnorna
svarade övervägande delen ”ja”. Teorin styrks även i fokusgruppernas resonemang där kvinnorna visade ett större intresse för efterbehandling än
vad männen gjorde. Kvinnors syn på efterbehandling kan ha att göra med
deras identitetssökande (Kronofogdemyndigheten & Konsumentverket,
2008, s. 2). Som nämnts tidigare är kvinnor i större utsträckning mer medvetna som konsumenter. Lyxigt och exklusivt var ord som förekom vilket
kan skicka tydliga signaler till omgivningen om identitet och medvetenhet,
något som kan stärka individens status.
Efterbehandling med reflekterande ytor (glans/lack och metall) tycks enligt
diagram 15 vara omtyckta detta är något som idag är vanligt förekommande på bokomslag. Prägling var likaså en omtyckt typ av efterbehandling men är inte lika använd på dagens ungdomsböcker (böcker från Bonnier).
Bokomslagets signaler och känslor. Målgruppen belyser vikten av de
signaler och känslor som bokomslaget sänder ut. Signaler och känslor
skulle kunna vara en central del i formgivningen.
Under diskussionen kring bokomslagen ser vi ett tydligt mönster där resonemanget är djupare runt de fotografiska omslagen. Enligt oss sänder
dessa bokomslag ut en tydligare känsla av bokens innehåll. De bokomslag
där miljöer och sammanhang kan tydas har fått större respons än de rent
typografiska och illustrerade omslagen. Respondenterna belyser vikten av
att bokomslaget tydligt ska visa bokens innehåll. De delade meningar som
finns mellan formgivare angående på vilket sätt bokens innehåll ska skildras på en boks omslag (Rogerman, 2008) [internet] verkar inte spela någon
större roll för målgruppen. Så länge signaler och känslor är tydliga är målgruppen nöjd. Ett exempel som visar på detta är hur uppfattningen av Idioten förändrades i och med att deltagarna fick vetskap om bokens innehåll1.
Fokusgruppsdeltagarna tycks vara mycket medvetna i sina val av böcker
och resonerar likt branschen om hur valet går till. Vi syftar då på lyftkraften
som bl.a. Lars André (privat kommunikation, 18 april 2012) har nämnt.
Målgruppen sorterar automatiskt upp böckerna efter genre och målgrupp.
Färg och illustration verkar vara faktorer som sänder ut mycket tydliga
signaler till målgruppen om bokens genre. Exempel som kan ges är att Helena associerades till Twilight vilken ligger inom ”vampyr-genren” och Idioten som riktar sig till vuxna associerades till en bok för ungdomar. Detta
tyder på att igenkänningsfaktorn kan vara av betydelse, något som JaisNielsen (2004, s. 18) redogör för.
Som vi angav tenderar färgen till att vara en viktig del i målgruppens genrebestämning av böcker. Att försöka få en bok att sticka ut med hjälp av
förvriden färgnorm (Timothy, 2004, s. 39) kan därför vara riskabelt när
boken riktar sig till denna målgrupp. Tidigare i rapporten anges ändring av
färgnormer som en taktik från vissa av formgivarna medan andra är mer
inne på att förmedla känslan ur boken.

1

Idioten är skriven av Fjodor Dostojevskij och är en rysk klassiker.
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4.2 Metodreflektion
Valet av metoder har varit rätt för vår studie, enkäten och fokusgrupperna
har kompletterat varandras svar vilket har gett oss en djup förståelse. Metoderna har utförts parallellt vilket går emot Kyléns (2004) rekommendationer, då vår tid var begränsad.
Fokusgrupperna hade kunnat ersättas av enskilda gruppintervjuer, då ämnets karaktär inte alltid lämpade sig för gruppdiskussion och det var svårt
att rekrytera deltagare. Dock hade den sociala situationen som uppstår
mellan flera deltagare och sättet som attityder växer fram i ett sådant
sammanhang uteblivit.
Tillvägagångssättet. Respondenternas ålder har inte varit av en sådan
jämn fördelning som vi önskat. Vid mer tid hade vi gått ut direkt till skolorna för att nå den yngre målgruppen.
Det finns tydliga signaler på att målgruppen unga vuxna läser mer sällan
och i perioder, de tyckts t.ex. läsa mindre under skolterminerna. Målgruppen skulle med anledning av detta eventuellt svarat annorlunda under lediga perioder, så som under sommarlov.
Enkäten. Följande brister kan vi se i enkätens utformning:
•

Otydliga begrepp och definitioner av ord från vår sida kan ha varit
missvisande för målgruppen vid svar på enkäten. Orden vi främst
syftar på är illustration och efterbehandling

•

Vi har inte haft med svart i färgkartan när vi frågar efter målgruppens favoritfärg, en färg som visade sig vara populär.

•

Vi ser en tendens att respondenterna har svårt att skilja designfaktorerna åt. Det kan ha varit svårt för dem att bortse ifrån
bokomslagets helhet samt specifika ”irritationsmoment”.

Fokusgrupp. Vid utförandet av fokusgrupperna var vi inte tydliga nog
med att be deltagarna definiera sina uttryck. Därför blev det svårt för oss
att tyda vad de exakt menade. Deltagarna drog ibland snabba slutsatser och
vid vissa tillfällen redogjorde de inte för sin analys.
4.3 Uppslag till nya studier
En vidare undersökning av målgruppens läsvanor rörande genrer skulle
kunna ge en djupare analys hur unga vuxna resonerar i val av bok.
Några intressanta ämnen där möjlighet till fördjupad kunskap finns är
unga vuxnas relation till efterbehandling samt deras syn på illustrationer
och typografi. Kunskapen om hur målgruppen förhåller sig till dessa ämnen är generell.
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5 Slutsatser
5.1 Svar på frågeställning
Målet med denna studie har varit ge en förståelse för vad i formgivningen
av bokomslag som påverkar målgruppen unga vuxna i deras val av bok. Vi
skapade fyra huvudfrågor för att besvara detta.
1. Vad i formgivningen av bokomslag tilltalas unga vuxna av? Det
har visat sig att det är av stor vikt att formgivningen lyckas med att sända
ut tydliga signaler och känslor med bokomslaget. Målgruppen tenderar att
ogilla bokomslag där djupare tolkning krävs och där omslaget inte speglar
läsarens identitet. Det kan vara så att de anser att bokomslag sänder ut en
känsla rörande bokens innehåll och en signal om läsarens personliga identitet.
Målgruppen vill se fotografiska bokomslag. Eftersom varken illustrationer
eller typografiska bokomslag hade någon större genomslagskraft på målgruppen drar vi slutsatsen att fotografiska bokomslag är det som unga
vuxna tilltalas mest utav.
Beroende på hur lång tid köparen har vid val av bok kan olika bokomslag
att få olika genomslagskraft. Porträtt tycks attrahera i de fall då tid för reflektion inte finns. Vid tid för reflektion kan det vara så att målgruppen
tilltalas mer ut av en miljöbild som sänder ut fler och tydligare känslor om
bokens innehåll.
Målgruppen vill att titeln på boken ska framgå tydligt och typsnittet ska
vara lättläst.
2. Hur viktigt är bokomslaget för valet av bok? Bokomslaget är viktigt, det tycks vara det som avgör om unga vuxna är intresserade av boken
och om de väljer att läsa på bokens baksida. Målgruppen tycks ha en stor
medvetenhet i när det kommer till deras val av bok. De använder
bokomslaget för att avgöra bokens genre och vem den riktar sig till. Dessa
två faktorer tycks sända ut signaler till omgivningen om läsarens identitet.
3. Finns det faktorer (färg, fotografi, illustration, typografi, efterbehandling) i formgivningen som målgruppen tilltalas mer av
än andra? Faktorerna typografi och fotografi tycks för målgruppen vara
viktigare än de övriga faktorerna. Typografin ska vara tydlig och lättläst.
Målgruppen anser att fotografiska bokomslag är lättast att tolka.
4a. Vilka färger tilltalas unga vuxna av? Rött på bokomslagen har
stor genomslagskraft och visade sig vara mest omtyckt i vår undersökning.
Svarta bokomslag med ett objekt i förgrunden är också något som målgruppen tilltalas av. Den färgskala som kan rekommenderas att använda
vid formgivning av böcker till målgruppen går i dova toner.
4b. Hur resonerar målgruppen kring typsnitt? Typsnittet på ett
omslag är mycket viktigt. Målgruppen verkar inte göra skillnad mellan serif
och sanserif. Bokomslagets typografi får gärna vara lekfull och ha karaktär.
För målgruppen är läsbarheten ofta avgörande.
4c. Vilken attraktionskraft har typografiska bokomslag på unga
vuxna? Typografiska bokomslag kan vi inte rekommendera för böcker
som riktar sig till unga vuxna. Målgruppen har i denna undersökning inte
visat sig mottagliga för bokomslag där en längre tolkning krävs, för exempel se omslaget till Amulett (bilaga 3).
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4d. Hur förhåller unga vuxna sig till illustrerade respektive fotografiska bokomslag? Illustration på bokomslaget tycks inte tilltala målgruppen. Det gäller inte illustrationer i verkligt manér. Målgruppen kan
uppleva att illustrerade böcker riktar sig till yngre läsare.
Fotografier är det formgivare bör använda sig av för att nå unga vuxna.
Fotografiska bokomslag har målgruppen lätt att förhålla sig till. Vid formgivningen av fotografiska bokomslag är det viktigt att bilden stämmer överens med innehållet.
4e. Vilken attityd har målgruppen till efterbehandling? Efterbehandlingen har ingen större påverkan på målgruppen. Efterbehandling är
inget som de reflekterar över. Vid förekomst av effekter ska dessa användas
sparsamt. Den efterbehandling som målgruppen då helst ser är reflekterande ytor av olika slag, samt prägling.
Skillnader finns mellan kvinnor och män gällande intresse för efterbehandling. Kvinnorna har visat en positivare attityd till efterbehandling.
Bokomslag riktade till kvinnor kan i vissa fall prydas av effektfull efterbehandling.
Övrigt som har noterats. Formatet på boken påverkar dess känsla. Det
har visat sig att målgruppen föredrar mindre format på böckerna.
Målgruppen lägger ingen vikt vid om boken riktar sig till unga vuxna eller
vuxna. Signalerna och de känslor som bokomslaget sänder ut avgör hur
vidare de tilltalas av boken eller inte.
För att lättare nå individerna i målgruppen unga vuxna föreslår vi att inriktningen bör ske genom genrer.
Att tänka på vid formgivning av bokomslag till unga vuxna:
•

Använd färgerna rött och svart

•

Använd distinkt typografi med lättläst titel

•

Använd fotografiska bilder

•

Använd efterbehandling sparsamt

•

Använd tydliga signaler som kan bekräfta en identitet

•

Förmedla känsla om bokens innehåll

•

Jobba med mindre format
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Bilaga
Bilaga 1
Fokusgrupper	
  –	
  Frågeformuleringar	
  	
  
	
  
Tid:	
  ca	
  45	
  min	
  	
  
Gå	
  igenom	
  deltagarnas:	
  
• Namn	
  
• Kön	
  
• Ålder	
  
	
  
Vi	
  utgår	
  ifrån	
  böckerna	
  som	
  är	
  med	
  i	
  enkäten	
  (bilaga	
  2)	
  och	
  diskuterar	
  kring	
  dessa.	
  	
  
	
  
1) Välj	
  två	
  omkomslag,	
  den	
  som	
  tilltalar	
  mest	
  respektive	
  minst.	
  	
  
Deltagarna	
  ska	
  motivera	
  och	
  diskutera	
  sina	
  val.	
  	
  
(här	
  undersöker	
  vi	
  ”lyftkraften”	
  i	
  boken,	
  oavsett	
  bokens	
  innehåll)	
  
	
  
Gruppen	
  ska	
  enas	
  om	
  bästa	
  och	
  sämsta	
  omslaget.	
  	
  	
  
Hur	
  går	
  diskussionen?	
  (för	
  att	
  deltagarna	
  ska	
  börja	
  tänka	
  och	
  reflektera	
  över	
  
omslagen)	
  
	
  
2) Designfaktorerna	
  	
  
(redogör	
  för	
  gruppen	
  vad	
  dessa	
  innebär	
  och	
  hur	
  vi	
  har	
  delat	
  in	
  formgivning-‐
en)	
  
	
  
Ø Färg	
  	
  
(Böcker	
  som	
  används:	
  Mitt	
  klimatkatastrofala	
  liv,	
  Med	
  förintelsen	
  i	
  bagaget,	
  
Helena	
  och	
  En	
  sån	
  där	
  vidrig	
  bok	
  där	
  mamman	
  dör)	
  
Vad	
  tycker	
  ni	
  om	
  färgerna	
  på	
  bokomslagen?	
  	
  
(deltagarna	
  ska	
  välja	
  en	
  bok	
  var	
  med	
  färger	
  som	
  tilltalar	
  dem	
  mest	
  och	
  disku-‐
tera	
  runt	
  dessa)	
  
Vilka	
  färger	
  vill	
  ni	
  se	
  och	
  inte	
  se?	
  Diskutera	
  runt	
  färg	
  i	
  allmänhet.	
  	
  
Vilka	
  signaler	
  sänder	
  färgen	
  ut?	
  	
  
	
  
Ø Illustration	
  	
  
(Böcker	
  som	
  används:	
  Idioten,	
  Pojkarna	
  och	
  En	
  sån	
  där	
  vidrig	
  bok	
  där	
  mam-‐
man	
  dör)	
  
Diskutera	
  illustrationerna	
  på	
  böckerna	
  som	
  lagts	
  fram.	
  Bok	
  för	
  bok.	
  
Vilka	
  signaler	
  sänder	
  de	
  ut?	
  	
  
Vad	
  tycker	
  ni?	
  
Har	
  typen	
  av	
  illustrationen	
  betydelse	
  för	
  hur	
  ni	
  ställer	
  er	
  till	
  illustrationen?	
  
	
  
Ø Fotografi	
  	
  
(Böcker	
  som	
  används:	
  Fosterland,	
  Vad	
  min	
  flickvän	
  inte	
  vet,	
  Helena,	
  Mitt	
  
klimatkatastrofala	
  liv)	
  
Vad	
  vill	
  ni	
  att	
  fotografiet	
  ska	
  förmedla	
  av	
  innehållet	
  i	
  boken?	
  
Är	
  det	
  viktigt	
  att	
  fotografiet	
  stämmer	
  överens	
  med	
  innehållet?	
  	
  
Vill	
  man	
  ha	
  ett	
  porträtt	
  på	
  omslaget?	
  Exempel:	
  Vad	
  mina	
  vänner/flickvän	
  
inte	
  vet.	
  
	
  
Ø Typografi	
  	
  
(Böcker	
  som	
  används:	
  Vad	
  mina	
  vänner	
  inte	
  vet,	
  En	
  sån	
  där	
  vidrig	
  bok	
  där	
  
mamman	
  dör,	
  Pojkarna	
  och	
  Fosterland)	
  
Typsnitt:	
  Hur	
  mycket	
  tänker	
  ni	
  på	
  typsnitt?	
  Favoriter?	
  (mer	
  allmänt)	
  	
  
(För	
  att	
  få	
  en	
  uppfattning	
  om	
  hur	
  medvetna	
  de	
  är	
  om	
  typsnitt)	
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Titta	
  på	
  böckerna.	
  Diskutera.	
  	
  
Är	
  det	
  svårläst,	
  lättläst,	
  tydlig?	
  Ska	
  det	
  följa	
  formen	
  etc.?	
  lång	
  titel?	
  
	
  
Ø

Ø

	
  
3)

Typografiskt	
  omslag	
  	
  
(Böcker	
  som	
  används:	
  Amulett	
  och	
  Med	
  förintelsen	
  i	
  bagaget)	
  
Vad	
  tänker	
  ni	
  om	
  en	
  här	
  typen	
  av	
  omslag?	
  	
  
	
  
Efterbehandling	
  	
  
(Böcker	
  som	
  används:	
  Helena,	
  Med	
  förintelsen	
  i	
  bagaget,	
  Idioten	
  och	
  En	
  sån	
  
där	
  vidrig	
  bok	
  där	
  mamman	
  dör)	
  
Vad	
  tycker	
  och	
  känner	
  ni?	
  Lyssna	
  på	
  hur	
  diskussion	
  och	
  tankar	
  går.	
  	
  
Hur	
  mycket	
  tänker	
  ni	
  på	
  det	
  när	
  ni	
  tittar	
  på	
  böcker?	
  
Favorit	
  effekt?	
  	
  	
  
Vad	
  vill	
  ni	
  ha	
  ut	
  av	
  ett	
  bokomslag?	
  	
  
Vad	
  ska	
  det	
  förmedla?	
  	
  
Vad	
  reagerar	
  ni	
  först	
  på	
  i	
  ett	
  bokomslag?	
  
Vad	
  avgör	
  köpet	
  av	
  boken?	
  Kan	
  utseendet	
  på	
  en	
  bok	
  avgöra	
  om	
  du	
  köper	
  
boken?	
  

	
  
Är	
  det	
  något	
  ni	
  skulle	
  vilja	
  tillägga?	
  
Sammanfattning	
  av	
  vad	
  som	
  sagts.	
  	
  
Har	
  vi	
  uppfattat	
  deltagarnas	
  åsikter	
  rätt.	
  Snabb	
  genomgång.	
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Bilaga 3
Bokomslag
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