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tävlingar
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texteffekter

med Cinema 4D
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typografimallar 

i Indesign
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och andra sociala medier: ● Få tusentals followers på Twitter 
● Smartaste kampanjerna ● Marknadsföringstipsen 
som ger fl er jobb ● Bästa portfoliotemana för Wordpress 
● Bevakningstjänsterna du inte kan vara utan 

Bli en 
formgivarstjärna         
           med

SÅ GÖRS SÄLJANDE
BOKOMSLAG

SKISSA SAJTER
MED RÄTT PROGRAMAM
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Intro:
Innehålln ålIntro:

44 Designtävlingar – så vinner du!
Lars Hall, Barbro Ohlson Smith och Ted Persson berättar om sina 
erfarenheter från designtävlingar och ger tips på hur du blir en 
vinnare. Vi går igenom tävlingarna du bör ha koll på och pratar med 
grundaren av Favourite Website Awards (FWA), Rob Ford.

 Månadens pudel
I brist på pudlar från förra numret 
får vi i detta nummer hålla 
tillgodo med denna väl -
trimmade skönhet.

34 
Marknadsföring
via Twitter
och andra sociala nätverk
Som formgivare har du allt att vinna på att 
sköta din webbnärvaro på rätt sätt. Vi visar 
vilka nätverk du ska satsa på och hur 
du ska använda dem. Du får också en 
guide till hur du blir stor på Twitter.

 54 Vägen till ett säljande bokomslag
Formgivare, förläggare och bokhandelspersonal berättar 

hur du gör ett bokomslag som väcker köplusten.
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Trend:DesignD nTrend:Trend:
Redaktör: Jonas Mattsson [JM] jonas.mattsson@idg.se
Skribenter: Agata Wycichowska [AW], Sara Wilk [SW]

THOMAS DAHL
Grafi sk designer, matte-painter och regissör

1. Som matte-painter och gammal »Trekker« 
står en av de kommande Star Trek-fi lmerna 
högst på listan. Jag spelar just nu in en sci-
ence fi ction-fi lm med producenter och skåde-
spelare från just Star Trek – så vem vet?
 
2. Jag kommer nog att titta närmare på The 
Gnomon Workshop och deras många täv-
lingar framöver. Det är en oas av inspiration 
för grafi ksexuella som mig.
 
3. Med förbehåll för de omslag 
jag helt klart har missat, blir 
det ändå ett val bland klichéer. 
Vissa är snygga för all del, men 
hur ofta kan man vandra på 
romantiskt vis in i något natur-
skönt perspektiv på en skala? 
Jag väljer i ren protest en pop art-bild av 
Fidel Castro, från boken med samma namn!

Designkommissionen33?x         x
1. Vilken fi lm skulle du helst ha velat arbeta med?
2. Vilken är din favoritdesigntävling?
3. Vilket är årets snyggaste bokomslag?

Vi låter tre design-
profi ler säga sitt om tre 

aktuella ämnen.

ANDERS KJELLBERG
3d-artist och illustratör

1. I genren animerad fi lm framstår Pixars 
Wall-E som fi lmen framför alla. Jag är ingen 
större anhängare av Pixars gullighetsfaktor 
men om man bortser fån det är Wall-E en 
fantastisk fi lm sedd ur ett 3d-perspektiv. Det 
som attraherar är Pixars blandning av super-
realism och traditionell animationsteknik.

2. Den designtävling som ger mest eko i de 
kretsar jag rör mig i är utan tvekan D&AD. 
Alla kategorier är naturligtvis inte lika spän-
nande för min del men tävlingen lyckas ändå 
fånga och visa upp trender.

3. Jag tycker mycket om Lotta Kühlhorns 
arbete med Aleksandr Solzhenit-
syns En dag i Ivan Denisovitjs liv. 
Omslaget är inte min stil över hu-
vud taget men knyter an till bokens 
innehåll på ett elegant sätt.

ANNA WINBERG
Illustratör, förlagsvetare och journalist 

1. Coraline – för att den är helt fantastisk 
och jag tyckte att den var en magisk fi lmupp-
levelse. Om jag kunde skapa den typen av 
fi lmer skulle jag vara lycklig.

2. Jag gillar tävlingen om bästa bokomslag 
på Pocketgalan, just för att det är bokhandeln 
som röstar fram vinnaren, det vill säga de 
som vet vilka omslag som säljer.

3. Jag hittade inget omslag från i år, utan 
lobbar i stället för att vi ska back to basics 
och jobba med kvalitativ 
basdesign, därav Penguins 
utgåva av Lolly Willowes 
från 1937. Hur kommer 
det sig att vi gör sämre 
omslag i dag än för nästan 
sjuttio år sedan?

Thomas Dahl har just inlett inspelningen av 
fi lmen Gatekeeper. Läs mer på sidan 62. Han 
letar också efter en Stockholmsbyrå som ny 
arbetsplats efter femton år som frilansare.

På sidan 54 skriver Anna Winberg om hur du 
gör säljande bokomslag. Hon är även aktuell 
med julkalendern på hennes blogg för förlaget 
Natur & Kultur:  ilovepocket.blogspot.com

Just nu förbereder Anders Kjellberg arbete för 
en stor möbelfi rma och avslutar en del video-
lektioner han har arbetat med. På sidan 70 visar 
han hur du fi xar 3d-typografi  i Cinema 4D.

Då är sista chansen att 
lämna bidrag till D&AD 

Awards: awards.dandad.org ¶
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Är du grafi sk designer och 
drömmer om att göra vackra bok  omslag? 
Vakna upp! Det säljande bokomslaget är 
framför allt en förpackning som ska hjälpa 
kunden att hitta rätt i den litterära djungeln, 
och vägen dit är minst sagt snårig.

Text: Anna Winberg Foto: Andreas Lind

omslag

säljande
Så gör du

Hanna Larsson Anna Winberg
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artikel om bokomslagsdesign. 
De handlar ofta om formgiva-

rens kreativa process, gärna presenterad tillsammans med 
foton från den framgångsrika omslagsdesignerns färgglada 
studio. Visst blir man inspirerad, men sällan mycket klokare. I 
stället för konkreta tips och råd bjuds ytliga inblickar i vad som 
framstår som en ytterst flummig verksamhet, och när man läst 
färdigt har man inte sällan fler frågor än svar.

DET VILAR NÅGONTING mystiskt över tillkomsten av ett riktigt 
bra bokomslag, och det är inte lätt att mäta hur ett omslag på-
verkar försäljningen. Det finns ingen statistik som kan tala om 
vad som gör att ett bokomslag bidrar till att en bok säljer eller 
inte. Alla tycker ju olika. Eller? 

Visst är det svårt att skapa en grafisk produkt som ska tilltala 
såväl författare och förlag som bokhandelns säljare och slutkun-
den, men det går. Bakom varje lyckat bokomslag, precis som vid 
övrig förpackningsdesign, ligger dock hårt arbete, en studie av 

vad som ska säljas och en gedigen analys av målgruppen. Har 
du fått med de bitarna har du goda chanser att lyckas.

Du måste också kunna ta kritik. Ett omslag som du har lagt 
ned otaliga timmar på och med stolthet lämnat ifrån dig kan 
viftas bort med en handryckning vid kassan då kunden i stället 
rycker till sig en annan pocketbok med motiveringen att »om-
slaget var fult«.

Sedan finns bokomslagen som alla verkar gilla. Som vinner 
priser och får folk att köpa produkten tack vare just pakete-
ringen. Det ligger i förlagens intresse att bli bättre beställare 
och hjälpa sina formgivare på vägen mot just den här typen av 
omslag. För intresserade formgivare finns det gott om. 

SUSANNA ROMANUS som har arbetat i förlagsbranschen i snart 
tjugo år och nu är förläggare på Norstedts kan bekräfta detta:

– Det förvånar mig att så många är intresserade av att göra 
just bokomslag. Processen tar tid, och det är inte alltid väl-
betalt, säger hon.

Jens Magnusson som är frilansande grafisk designer håller 
med:

 – Det var en dröm att designa bokomslag redan när jag gick 
ut Konstfack för tio år sedan, men ryktet sa att det var snudd 
på omöjligt att få den typen av jobb. Det kan handla om att det 
är sällan man som frilansande grafisk designer får möjlighet 
att designa en förpackning. De jobben går ju nästan alltid till 
större byråer, säger han.

 Sedan dess har Jens Magnusson designat många säljbara 
omslag och vunnit priser för sin bokomslagsdesign.

– När man har gjort ett par omslag så avdramatiserar man 
processen. Att designa bokomslag är underbart och svårt på 
samma gång. Varje gång måste man börja om på nytt, och 
många ska tycka till under arbetets gång, säger han.

DÅLIGT BETALT, långa processer och krävande uppdragsgivare. 
Och ändå en dröm för många?

– Man måste älska att designa bokomslag för att hålla på med 
det. Dessvärre har priset på ett omslag legat stilla i många år, 
och det vet branschen om. Det handlar om runt 10 000 kronor för 
ett omslag, och det börjar bli dags att höja det snart. Men gillar 
man att läsa böcker och arbeta med formgivning som hantverk 
är det värt det, men det är verkligen inte snabba pengar. I dag 
finns många som har halkat in på området grafisk design på ett 
bananskal, och den nya tekniken gör det lättare att producera 
grafisk form, vilket gör att man ser många dåliga, hafsigt gjorda 
omslag, säger Jens Magnusson. 

En förklaring till att produktionen av bokomslag mystifieras 
kan vara att branschen har gett boken en unik ställning som 
produkt och att tillkomsten av ett omslag därför inte lyder un-
der samma lagar som annan typ av förpackningsdesign. En bok 
är ett konstverk i sig själv, en upplevelse, en känsla – och 

DU H A R K A NSK E R EDA N L Ä ST EN OCH A N NA N

 Fakta om skribenten
NAMN: Anna Winberg.
TITEL: Frilansskribent och illustratör. Bloggar om 
bokbranschen för bokförlaget Natur & Kultur. 
KUNDER: Bang, Modern Psykologi, DN, SVT och Nike. 

BAKGRUND: Har en magisterexamen i förlags-
vetenskap från Stockholms universitet och skrev 
sin magisteruppsats om säljbarhetsfaktorn hos 
pocketboksomslag.
KONTAKT: ilovepocket.blogspot.com

1
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Omslagsdesigners som lyckats
(motstående sida) Mönster, mönster, mönster – som är som 1 
gjorda för bokomslag. Anna Svanfeldts design är ett typiskt 
exempel på en egen stil i kombination med säljbarhet. Hen-
nes omslagsformgivning för pocketutgåvorna av Agnes von 
Krusenstjernas romansvit om systrarna von Pahlen är redan 
moderna klassiker. annasvanfeldt.com
Malin Lillewarg har knäckt koden bakom just säljbarhetsfak-2 
torn – fl era av de pocketböcker hon formgivit är bestsellers 
och fi nns i många svenska hem. Hennes formgivning lyckas få 
kunden att fånga boken, plocka den ur hyllan och behålla den 
hela vägen fram till kassan. lillewarg.com
Färg, form och ett djup i varje bild. Det är svårt att se sig mätt 3 
på Sofi a Scheutz välarbetade omslag som alltid är fulla av de-
taljer. Oftast är det en bas med fotografi er och röda toner som 
griper tag. Hon använder sig av många detaljer och element, 
men det blir aldrig plottrigt. sofi adesign.se  
Teresa Holmberg och David Castenfors har lyckats med 4 
konsten att göra klassiker som Per Anders Fogelströms serie 
om Stockholm och Selma Lagerlöfs samlade verk till lockande 
karameller för en allmän publik – utan att tappa djupet och 
känslan hos de litterära klassikerna. teresadavid.com
Lär av mästaren, för det är vad Jonathan Gray är. Med känsla, 5 
uttryck och kvalitet ligger han alltid steget före. Plockar du ett 
riktigt fantastiskt omslag ur hyllan kan du räkna med att det är 
Jonathan Gray som ligger bakom. gray318.com

2 3

4 5
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Ruben Toledo 
har formgivit 
Emily Brontës 
Wuthering 
Heights (Svind-
lande höjder) 
i Penguins 
Classics-serie. 
Ett exempel på 
lyckad omslags-
design, tycker 
Anna Winberg.
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1 Läs boken! Det kan 
låta hårt, men på den 
här punkten fi nns inga 
genvägar. Det spelar 
ingen roll hur långsamt 
du läser eller hur nära 
det är till deadline. 
Är originalmanuset 
utländskt och skrivet på 
ett språk du behärskar, 
läs det i stället. Om du 
inte får material från 
förlaget – tacka nej till 
uppdraget. 

2 Känn efter. När du 
har läst klart – börja 
med att känna efter. Vad 
sa den här boken dig? 
Fundera över det innan 
du börjar arbeta. Vem 
ska läsa den? Försök se 
personerna framför dig. 
Vad går de i gång på? 
Glöm inte att stämma 
av med förlaget så att 
ni har samma bild av 
bokens målgrupp.

3 Var vågad. Hitta 
egen inspiration och 
våga köra på din idé, 
det spelar ingen roll 
hur galen den än är. 
Bokbranschen behöver 
inte fl er trötta bildbyrå-
bildsomslag! Stå på dig 
och kompromissa inte. 
Ta uppdraget på allvar 
och var inte rädd för att 
lägga ner extra tid och 
kraft på att få det som 
du vill ha det.

4 Var noggrann med 
detaljerna. Släng inte 
in småsakerna sist (ditt 
namn, isbn-nummer, 
prisgruppsrutan, citat 
och så vidare) utan 
var noggrann med 
placering, grad och hur 
de små delarna bidrar 
till helheten. Är det 
något element som inte 
funkar – diskutera med 
uppdragsgivaren hur ni 
ska lösa det. 

5 Titta. Ta en rejäl titt 
med dina mest kritiska 
glasögon på. Fungerar 
omslaget? Stämmer 
det färdiga resultatet 
med din ursprungliga 
idé? Om inte – var inte 
rädd att kasta bort och 
göra om.

5
×

tips till 
ett säljande 

omslag.

makare som vi tror passar och har förmågan att fånga bokens 
stil och så låter vi denne läsa boken. Innan vi sedan pratar om-
slagsidéer brukar vi sammanfatta vad vi själva får för bilder och 
stolpa upp vad vi vill att omslaget ska förmedla. Därefter har 
vi ett möte med omslagsmakaren som presenterar en idé. Vi 
förmedlar våra tankar och önskemål och väntar sedan spänt 
på första förslaget. Sedan följer en tid, ibland ganska lång, av 
bollning och ett antal omslagsversioner, men efteråt känns det 
alltid helt och hållet värt det, säger Hanna Larsson.

För att lyckas skapa just säljbara omslag är analysen av mål-
gruppen och vad den attraheras av central. Det är inte så enkelt 
som rosa till tjejerna, blått till killarna och svart till fantasy-
läsarna. Kanske är det bättre att vara vågad än att köra på säkra 
kort. Viktigt att komma ihåg är att boken ofta ska få hänga med 
i väskan, på tunnelbanan och till väntrummet. Den ska inte bara 
ligga hemma på nattygsbordet. Därför är det viktigt att mål-
gruppen kan identifiera sig med paketeringen eftersom den blir 
en förlängning av den egna identiteten. Kommer kunden att 
kunna stå för ditt omslag? 

OM DU VILL skapa unika, talande omslag som sticker ut som 
god grafisk form finns det dessvärre inte en enda genväg – det 
är hårt arbete som gäller. Många drömmer om att göra bok-
omslag av samma anledning som folk vill jobba i bokhandel: 
Det känns konstnärligt, mysigt och litterärt. Glöm det. Det är 
snarare ett ytterst komplicerat och spännande arbete, som 
dessutom kräver mycket förarbete i form av läsning. Det är vis-
serligen svårt att avgöra hur mycket ett bokomslag påverkar 
försäljningen av en bok, men i butik märks det direkt när ett 
omslag inte fungerar. 

den behöver ett ansikte som kan tala om för världen och dess 
läsare att den finns och vad den handlar om.

Bokomslaget ska göra att kunden hittar, köper, läser och 
gärna pratar om och rekommenderar en bok. Att designa bok-
omslag handlar om att omforma text till bild, och det räcker 
inte att behärska arbetet med färg och form – du måste även 
vara en fena på att läsa och tolka text.

Det säger sig självt att om du ska designa ett skivomslag så 
måste du känna till artisten, veta vilka känslor musiken väcker 
hos lyssnarna och vem som kan tänkas köpa skivan. Men den 
bakgrundsinformationen blir inte lika självklar när det gäller 
att paketera ett författarskap, och bokomslagsdesign faller ofta 
mellan stolarna, mellan förpackningsdesign och konst. 

FÖRLAGET X-PUBLISHING ger ut ungdomsböcker som inte säl-
lan behandlar svåra teman. Ändå lyckas de skapa omslag som 
bokhandeln älskar just därför att de är lätta att sälja både till 
målgruppen och till deras föräldrar, som ju oftast håller i plån-
boken. Både Hanna Larsson och Ada Wester som driver förlaget 
tror att det är en fördel att vara en mindre organisation när man 
ska ta fram lyckade bokomslag eftersom man då har tydligare 
översikt över processen.

– Vi brukar ibland skoja om att vi i alla fall inte har någon 
marknadsavdelning att komma överens med, men det stämmer 
inte riktigt. Vi är ju marknadsavdelningen också. På sätt och vis 
kan man säga att det är lättare att få fram ett bra omslag då vi 
som tar besluten både har läst och arbetat med boken och är 
marknadsansvariga, säger Ada Wester.

– Det viktigaste när vi tar fram ett omslag är att det förmed-
lar bokens innehåll, genren och handlingen naturligtvis, men 
framför allt stämningen. Det är oerhört viktigt att läsaren inte 
känner sig lurad av omslaget.

Ada Wester och Hanna Larsson har tidigare arbetat på större 
förlag och i bokhandel, och det spelar in när det gäller hur de 
väljer att arbeta i dag.

– Jag har ett minne från en omslagsdiskussion på ett annat 
förlag som jag brukar plocka fram när det behövs. En väl ansedd 
illustratör hade blivit ombedd att göra ett omslag och skickat 
in tre ganska snarlika förslag. Alla tre var riktigt fula, men efter-
som illustratören var erkänd valdes det minst fula och så var det 
inte mer med det. Där och då lovade jag att jag aldrig skulle ge 
en bok ett omslag som jag inte trodde på, utan alltid förbereda 
omslagsmakare på att det kan bli en lång process. Och det har 
det verkligen blivit ibland, säger Ada Wester.

– När vi ska skapa ett bokomslag kontaktar vi en omslags-

Det viktigaste när vi tar 
fram ett omslag är att det 
förmedlar bokens innehåll, 
genren och handlingen
naturligtvis, men framför 
allt stämningen.«



60 CAP&DESIGN No 6 = 2009

till omslag. Det behöver inte ens vara samma formgivare, men 
de ska kunna skapa samma känsla. Jag efterlyser omslag som 
känns betydligt lyxigare än i dag, där formgivningen är mer ge-
nomarbetad och där man har använt sig av flera element och 
detaljer – det är dags att skärpa till sig och inte bara slänga in 
en bild med text på.

– När böcker filmatiseras släpps boken med filmomslag och 
de är ofta slarvigt gjorda med en ful bild på en av skådespelarna. 
Hur kan man tro att det ska vara lockande? Då frågar ofta kunden 
om vi inte har utgåvan med det vanliga omslaget i stället. Ett 
bra exempel på kreativitet är Penguins serietecknade omslag till 
klassiker. Där har de gjort någonting modernt som genast ökar 
försäljningen. Hur många har inte köpt Paul Austers New York-
trilogi trots att de redan läst och kanske till och med äger boken, 
bara för att det är ett inspirerande och annorlunda omslag? 

ATT MÅNGA MISSAR just säljbarhetsfaktorn och tar genvägar 
när de skapar bokomslag är ett gissel för branschen. Lösningen? 
Läs boken. Problemet är bara att det inte alltid finns ett manus 
till hands. Susanna Romanus medger att det kan vara ett stort 
problem. 

– Det är klart att läsningen är oerhört viktig, men oftast är 
vi ute i väldigt god tid när vi arbetar med införsäljningscykler 
gentemot bokhandlarna, och det är inte alltid manuset befin-
ner sig i ett skede där man kan skicka ut det för läsning. I de 
fallen försöker vi beskriva handlingen så detaljerat som möjligt 
för formgivaren, och framför allt återge känslan. 

– Det kommer alltid att finnas någon som älskar och en an-
nan som avskyr samma omslag, men vi försöker skapa omslag 
som ska spegla boken. Ibland blir det bättre, ibland sämre. Se-
dan kan vi förläggare bli bättre beställare och vara tydliga med 
vad som är det bärande elementet på ett omslag – det varierar 
ju och kan vara både författarnamnet, titeln eller bilden och 
stämningen. Allt kan inte skrika lika mycket på ett omslag, sä-
ger Susanna Romanus. 

Risken med att inte läsa boken är att handlingen kan ta 
vändningar du inte räknat med, eller att du missar detaljer om 
du skummar igenom den, vilket Jens Magnusson bittert har 
erfarit.

– Jag läser alltid hela boken. Utom en gång för ett par år sedan 
när jag fuskade och läste kanske åtta av tio noveller i en no-
vellsamling. Jag kom tillbaka med ett glatt omslagsförslag som 
förlaget ställde sig helt frågande till. Det visade sig att de två 
sista novellerna var riktigt mörka och hemska. Det miss taget 
gör jag inte om. Jag ser det som enormt viktigt att man läser 
boken, även om man som jag läser långsamt, säger han. 

Kanske är det enda sättet att skapa ett riktigt bra bokomslag 
att öva – även om det inte är på riktigt. Välj ut en favoritbok som 
du tycker har paketerats helt fel och gör ett nytt, bättre omslag. 
Eller gå till närmsta bokhandel och välj spontant ut fem böcker 
du skulle veta mer om baserat på omslagen. Vilka element har 
formgivarna använt sig av? Vad fick dig att välja just de här böck-
erna? Jens Magnussons bästa tips är att inte kompromissa för 
mycket med sina idéer, utan i stället erbjuda valmöjligheter.

– Mitt bästa råd är att alltid lämna flera förslag till förlaget, 
kanske fyra stycken. Och de ska skilja sig ganska markant från 
varandra. Det tror jag är en del av min framgång. Förlagen kom-
mer ihåg dig och hör av sig igen eftersom du visar att du är am-
bitiös, säger han.

 Susanna Romanus tipsar om att det är bra att nischa sig.
– Ja, för om någon gör omslag till en viss målgrupp tänker man 

direkt på den formgivaren när ett passande manus dyker upp, 
och man vet att man kommer att få någonting som fungerar. ¶

Moa Mattsson har arbetat på Pocket Shop och studerar i dag litteraturvetenskap och 
arbetar på Celsiusbokhandeln i Uppsala. Hon har under sina år 
i bokhandel sålt en hel del böcker.

– 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. Man har färre titlar inne, och de byts 
snabbt ut om de inte säljer. Därför är det oerhört viktigt att som 
omslagsformgivare inte vara tråkig och förutsägbar, säger hon.

– Vissa fällor bör man inte gå i. För ett par år sedan var det 
till exempel populärt med gula omslag för att det sades att de 
sågs på långt håll. Men bara för att man slänger in en signalfärg 
innebär inte det att boken blir en bestseller. Det krävs mer än så. 
Nu pratar också alla om hur omslagen ska fungera som minia-
tyrbilder när de presenteras på nätet, säger Moa Mattsson. 

I dag läser vi mer än någonsin och pocketböcker är billiga och 
något man plockar upp var som helst, när som helst. Målgrup-
pen är därför oerhört heterogen. Det finns någonting för alla – 
och folk vet vad de vill ha. Ett omslag kan därför vara hur snyggt 
som helst – men det innebär inte att det är smart. Är jag sugen 
på en apelsinjuice letar jag inte bland mjölken. Många kunder 
vet vad de letar efter och söker efter element som kan tala om 
för dem att de hittat rätt. En cynisk samtidsroman med ironiska 
poänger bör därför inte kläs i rosa rosor – det passar inte bu-
sinesskillen, och ett avklätt tonårspar på ungdomsboken får 
mormor att välja en annan julklapp till barnbarnet. 

ETT OMSLAG ÄR MER än någonting annat en annonsplats – man 
tar tag i boken, kollar på framsidan, vänder på den, läser på bak-
sidan och tar förhoppningsvis med boken till kassan. Eller så 
ställer man tillbaka den. Så kort är tiden du har på dig att över-
tyga med din form. Verkar omslaget stämma med innehållet är 
det mer sannolikt att kunden slår till och faktiskt köper boken. 
När ett omslag är lyckat är det en extrem skjuts för försäljningen 
vilket givetvis också gagnar den som har formgivit omslaget. 

Moa Mattsson tycker att vi har blivit bättre på bokomlags-
design i Sverige de senaste åren.

– Det produceras fortfarande mycket skit, men man kan hitta 
pärlor. Vad jag saknar från förlagen är ett tema när det kommer 

 Butikspersonalens varningar
I butiken märks det direkt vad som säljer och vad som inte gör det. Här 
får du fyra ovärderliga tips från bakom disken. Moa Mattsson har arbetat 
i bokhandel i fl era år och delar med sig av sina erfarenheter. Klipp ut 
och spara! 

1 Undvik stavfel. Räkna inte med att förlaget har korrekturläst texten 
ordentligt. Förmodligen har den valsat runt många vändor innan man 
bestämt sig för en slutversion. Dessutom har du förmodligen klippt och 
klistrat en del själv under arbetets gång. Fick du med alla bokstäver? Att 
sälja en bok med stavfel på omslaget är lika lätt som att sälja rutten mat. 

2 Slarva inte. Har du slarvat syns det direkt. Det får absolut inte se hem-
gjort eller amatörmässigt ut. Andas omslaget clipart kommer ingen att 
köpa boken. Även om det är lågbudget så får det absolut inte synas på 
omslaget. 

3 Skippa snusket. Det som är för apart eller snuskigt går helt enkelt inte 
hem. För vågat, för snuskigt, för mycket, för grovt – det är inget man vill 
bli sedd läsandes på tunnelbanan. Det går bort när folk ska välja, och det 
är dessutom väldigt svårt att rekommendera en bok med den typen av 
omslag till en kund. 

4 Inga författare på omslaget. Författaren får inte vara på framsidan. Ingen 
regel utan undantag, men generellt sett känns det amerikanskt och över-
tydligt. Det upplevs ofta som fult och billigt eftersom det känns som att 
författaren är ute efter att marknadsföra sig själv framför boken, vilket 
folk inte är förtjusta i. Det fi nns dessutom många exempel på där det har 
blivit riktigt fult, med misslyckade friläggningar av författarporträtten. 
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Art Spiegelmans 
serietecknade 
omslag till Paul 
Austers New 
York-trilogi har 
fått många att 
köpa ett andra 
exemplar av 
boken, tror 
Moa Mattsson.
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